
أكد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه 
مورينيو بأنه ال يستطيع اجل��زم ببقاء 
ق��ائ��د ال��ف��ري��ق واي���ن رون���ي ف��ي صفوف 
الشياطني احل��م��ر. وج���اءت تصريحات 
ال�«سبيشيل وان« وسط تقارير تشير إلى 
امكانية انتقاله إلى احد األندية الصينية 
مقابل مليون جنيه استرليني )1.24 
مليون دوالر( في األسبوع الواحد. ويقفل 
باب االنتقاالت في ال��دوري الصيني في 
28 احلالي. ول��دى س��ؤال مورينيو عن 
هذا األمر قال »يجب توجيه السؤال إليه 
)رون��ي(، ال أستطيع اجلزم ببقائه كما ال 
أستطيع اجلزم باستمراري في منصبي 

األسبوع املقبل وبالتالي كيف استطيع أن 
أؤكد بقاء أي العب«.

وك��ان رون��ي فقد في اآلون��ة األخيرة 
مركزه أساسيا في صفوف الفريق علما 
بأنه أصبح الشهر املاضي أفضل هّداف 
في صفوفه بتسجيله 250 هدفا، لكن 
مورينيو أكد بأنه يريد استمرار املهاجم 
في الفريق بقوله »ال ميكنني أن أدفع أو 
أقوم بدفع أسطورة في هذا النادي نحو 
مصير آخر. السؤال يجب أن يطرح على 
روني إذا كان يريد االستمرار في الفريق 
من عدمه وليس إلي ألنه بالنسبة لي فأنا 

سعيد بتواجده هنا وال أريده أن يرحل«.

وال شك بأن روني على مفترق طريق 
في الوقت احلالي ألنه يدرك متاما أنه في 
حال انتقاله إلى الدوري الصيني أو حتى 
األميركي، فإنه على األرجح سيفقد فرصة 
ال��دف��اع ع��ن منتخب ب��اده ف��ي مونديال 
روس��ي��ا ال��ع��ام املقبل وف��رص��ة أن ينفرد 
بالرقم القياسي احمللي لعدد املباريات 

الدولية في صفوف منتخب باده.
وخ���اض رون���ي 119 م��ب��اراة دولية 
وس��ج��ل 53 ه��دف��ا )ه�����داف ت��اري��خ��ي 
للمنتخب(، أما الرقم القياسي في صفوف 
منتخب إنكلترا فمسجل باسم احلارس 

بيتر شيلتون )125 مباراة(.

ويرتبط رون��ي بعقد م��ع مانشستر 
يونايتد ينتهي عام 2019.

من جهته سيتخلى مانشستر يونايتد 
عن ظهيره الهولندي دالي بليند في نهاية 
امل��وس��م احل��ال��ي، ويعوضه بالسويدي 
الشاب فيكتور لينديلوف بحسب ما ذكرت 

صحيفة »ذي صن« البريطانية األربعاء.
وأضافت الصحيفة أن »الوقت ينفد« 
مع بليند )26 عاماً( ال��ذي يرتبط بعقد 
مع الشياطني احلمر 2018، إلقناع مدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو بالبقاء.
وق��ال مصدر ف��ي ال��ن��ادي للصحيفة: 
»بليند هو أحد الاعبني الذين سيرحلون 

هذا الصيف... لقد كان متعدد الوظائف 
للنادي وخادماً جيداً، لكن جوزيه يعتقد 

أنه ميلك حلوالً أفضل اآلن«.
وتعاقد يونايتد مع بليند في 2014 من 
أياكس أمستردام الهولندي مقابل 13.8 
مليون جنيه إسترليني، وسجل ل��ه 4 

أهداف في 75 مباراة.
وش��غ��ل جن��ل م���درب منتخب هولندا 
دان��ي بليند ع��دة مراكز في قلب الدفاع 
وخط الوسط خال تواجده مع يونايتد. 
وأشارت عدة تقارير إلى أن مورينيو يريد 
ضم املدافع السويدي فيكتور لينديلوف 

)22 عاماً( من بنفيكا البرتغالي.
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قدم رينو املنافس في بطولة 
ال��ع��ال��م ل��س��ب��اق��ات ف���ورم���وال 1 
س��ي��ارت��ه للموسم اجل��دي��د يوم 
الثاثاء وق��ال إن هدفه هو انهاء 
2017 ف��ي امل��رك��ز اخل��ام��س في 
الترتيب العام والوصول ملنصات 
ال��ت��ت��وي��ج أك��ب��ر ع���دد مم��ك��ن من 
املرات بعد نتائجه املتواضعة في 

.2016
وأنهى بطل العالم السابق 
- ال��ذي ع��اد ف��ي 2016 بفريق 
يحمل اس��م��ه بعدما استحوذ 
على لوتس - امل��وس��م املاضي 
م��ع سائقيه ال��دمن��رك��ي كيفن 
م���اج���ن���وس���ن وال��ب��ري��ط��ان��ي 
جوليون باملر في املركز التاسع 

بني 11 فريقا.
وان���ت���ق���ل م���اج���ن���وس���ن إل���ى 
فريق ه��اس ال��ذي تعود ملكيته 
ألمريكيني وانضم لرينو بدال منه 
األملاني املخضرم نيكو هالكنبرج 

قادما من فورس انديا.
وض���خ ال��ف��ري��ق - ال���ذي يقع 

م��ص��ن��ع م��ح��رك��ات��ه ف���ي فرنسا 
ومصنعه الرئيسي في اجنلترا 
- استثمارات ضخمة في التعاقد 
مع عاملني واقامة بنية أساسية 
طوال العام املاضي بهدف العودة 

إلى القمة بحلول عام 2020.
وق���ال ج��ي��روم س��ت��ول مدير 
قطاع سباقات السيارات في رينو 
للحضور في قاعة رئيسية بلندن 
قبل ت��ق��دمي س��ي��ارة ار.اس. 17 
املطلية باللونني األسود واألصفر 
»نتوقع أن نحتل املركز اخلامس 

في الترتيب العام.«
وقال »نتعطش للصعود ملنصة 

التتويج.. وللنجاحات.«
وق��ال سيريل ابيتبول مدير 
قطاع السباقات في رينو - والذي 
يدير فعليا الفريق منذ رحيل مدير 
الفريق فريدريك فاسور بصورة 
مفاجئة في يناير كانون الثاني 
املاضي إن »االن��دم��اج بني جميع 
عناصر الفريق« سيكون كلمة 

السر في املوسم اجلديد.

ول��ك��ن��ه ي��س��ع��ى ك��ذل��ك لرفع 
املستوى بصورة كبيرة إذ يرغب 
الفريق في أن تنعكس التحديثات 
التي أدخلها على وح��دة الطاقة 

على أداء الفريق.
وأبلغ رويترز »اذا كان )املركز 
اخلامس( هو الهدف فهذا يعني 
أن مب��ق��دورن��ا حتقيقه. سيقول 

ال��ب��ع��ض إن ه���ذا ل��ي��س طموحا 
بالقدر الكافي.. وسيرى اخرون 
أنه ليس واقعيا. نحاول حتديد 

هدف بني هذا وذاك.«
وت��اب��ع »ال��ه��دف ه��و املنافسة 

على اللقب بحلول عام 2020.«
وينطلق املوسم اجلديد في 26 

مارس اذار املقبل في استراليا.

روني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

 1 إحدى سيارات رينو املشاركة في سباقات فورموال 

مورينيو  ينوي التخلي عن بليند

 بقاء روني ليس أمرا محتما في مانشستر يونايتد

أعلن ليفربول، أم��س األرب��ع��اء، عن خطة 
لتغيير ملعب ت��دري��ب��ات الفريق األول من 
ميلوود إلى ملعب جديد في كيركبي، حيث يقع 

هناك مقر أكادميية النادي.
وق��ال ليفربول على موقعه اإللكتروني، 
إن��ه يخطط إلن��ش��اء مركز تدريبي، ويطور 
اإلن��ش��اءات امل��وج��ودة حاليا ف��ي األكادميية 
بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني )62.35 

مليون دوالر(.
وأضاف النادي، أنه سيجري عملية تشاور 
في 8 م��ارس مع املقيمني احملليني، وأصحاب 

املشروعات ملناقشة اخلطط بتفصيل أكبر.
وح��ّول أسطورة ليفربول، بيل شانكلي، 
ملعب م��ي��ل��وود إل���ى م��ك��ان رف��ي��ع املستوى 
للتدريبات ف��ي 1959، لكن امل���درب احلالي 
يورغن كلوب يتطلع إل��ى وج��ود مكان أكبر 
ليكون مائما للفريق األول، وأكادميية النادي.

من جهته قال ساديو ماني مهاجم ليفربول 
إن الفريق سيحصد ثمار إقامة معسكر في 
إسبانيا عندما يلعب في ضيافة ليستر سيتي 
حامل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 

يوم االثنني املقبل.
وفي ظل عدم ارتباط ليفربول بأي مسابقات 
محلية أو أوروبية أخرى غير الدوري احمللي 
ف��إن امل���درب ي��ورغ��ن ك��ل��وب استغل فرصة 
التوقف مل��دة أسبوعني وذه��ب إل��ى إسبانيا 

إلقامة معسكر ملدة أربعة أيام.
وق���ال م��ان��ي مل��وق��ع ليفربول »ك���ان أشبه 
مبعسكر ما قبل انطاق امل��وس��م. األسابيع 
األخيرة كانت صعبة بعض الشيء ألسباب 

واضحة لكننا لم نتوقف عن العمل خال هذه 
الفترة وهذا أمر مهم.«

وكان ليفربول فاز على توتنهام هوتسبير 
في 11 شباط – فبراير املاضي ليحقق انتصاره 
األول في ال��دوري خال العام اجلديد كما أنه 

الفوز الثاني للفريق في 11 مباراة.
وتراجعت مال ليفربول في إح��راز اللقب 
وبات في املركز اخلامس بفارق 11 نقطة عن 

تشيلسي املتصدر قبل 13 جولة على النهاية. 

وق��ال ماني »لكن استعادة مستوانا أمام 
توتنهام وبالطريقة التي فعلناها فإننا نثق 
أننا قد عدنا ويجب أن نواصل ذلك. يجب أن 

نلعب بنفس الطريقة أمام ليستر.«
وأضاف »قضينا وقتا جيدا )في إسبانيا( 

لكننا عملنا بجدية أيضاً.
تدربنا معا بشكل رائع وكانت هناك أجواء 
ودي��ة رائعة بيننا. الظروف اجلوية لم تكن 

ممتازة لكن أفضل من هنا قلياً.«

ماني يشيد مبعسكر الفريق في إسبانيا

ليفربول يعلن خطته لتغيير ملعب التدريبات

ماني أصبح ورقة ليفربول الرابحة
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غيغز: عدد املدربني األجانب 
في إجنلترا مبالغ فيه

أكد مساعد مدرب مانشستر يونايتد السابق رايان غيغز، وجود عدد 
مبالغ فيه من املدربني األجانب في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 

وهو ما يؤثر بالسلب على فرص املدربني البريطانيني.
وربطت تقارير بني إمكانية تعيني غيغز لقيادة سوانزي سيتي قبل أن 

يذهب املنصب لألمريكي بوب برادلي في أكتوبر  املاضي.
وظهر اسم غيغز من جديد بعد رحيل برادلي قبل تعيني اإلجنليزي بول 

كليمنت لقيادة سوانزي في يناير املاضي.
وقال غيغز لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي(: »ال أعتقد أنه يوجد 

عدد كاف في الوقت احلالي )من املدربني األجانب(«.
وأكد أنه من املهم حصول املدربني البريطانيني على فرصة قائا: »هناك 
العديد من املدربني األجانب الرائعني في الدوري اإلجنليزي لكن يبقى هناك 

عدد كبير من املدربني البريطانيني الرائعني خارجه«.
وهناك 7 مدربني بريطانيني في 20 فريقا بالدوري املمتاز لكن أول 7 

فرق في الدوري كلها تلعب حتت قيادة األجانب.
وقال غيغز: »إذا لم حتصل على الفرصة ال تكون هناك فرصة إلثبات ما 

تستطيع فعله ومتابعة ما ميكن فعله بفريق موهوب«.
وأضاف: »كما قلت هناك مدربون أجانب رائعون لكني أفكر في التوازن 
وأن عدد األجانب مبالغ فيه في الوقت احلالي وأعتقد بعدم حصول املدربني 

البريطانيني على الفرص«. 

سميرتني مفتشا لشؤون العنصرية 
2018 والتمييز في مونديال روسيا 

عّينت روسيا العب الوسط الدولي السابق اليكسي سميرتني مفتشا 
مسؤوال عن قضايا العنصرية والتمييز لكأس العالم في كرة القدم 2018، 

بحسب ما أعلن االحتاد الروسي للعبة الثاثاء.
وجاء في بيان االحتاد »هذه الوظيفة بدوام كامل، سيتم دمجها في نظام 
االحتاد الروسي لكرة القدم. بدءا من 15  مارس، في مقر االحتاد الدولي، 
سيقدم اليكسي سميرتني برنامج انشطته حول هذه القضية، التي سيتم 

تنفيذها في روسيا في الوقت القريب«.
وأعلن سميرتني الذي يشغل أصا منصب سفير ملونديال روسيا 2018، 

انه سيقوم »بكل شيء القتاع العنصرية والتمييز من كرة القدم«.
وأضاف العب تشلسي االنكليزي وبوردو الفرنسي السابق »في اطار 
التحضير لكأس ال��ق��ارات 2017 وك��أس العالم 2018، يجب أن تظهر 
الدولة املنظمة روسيا إنها مثال يحتذى فيه في التسامح س��واء داخل 

املاعب او خارجها«.
وتابع القائد السابق للمنتخب الروسي أن »العنصرية مشكلة دولية«.

وتواجه املاعب الروسية مشكات عنصرية باستمرار.
وأكد العبون من أصول أفريقية والبرازيلي هالك في السنوات األخيرة، 
انهم تعرضوا إلهانات عنصرية خال املباريات، منددين بغياب العقوبات 

والمباالة احلكام أو اإلداريني في مواجهة هذه االفة.

50 ألف  الصني ترغب في افتتاح  
مدرسة لكرة القدم

تعتزم الصني افتتاح 50 ألف مدرسة لكرة القدم قبل عام 2025 ضمن 
جهودها طويلة املدى لتصبح قائدة للعالم في هذه اللعبة، حسب ما أفادت 

وسائل اإلعام الصينية أمس  األربعاء.
وذكرت وزارة التعليم الصينية، في بيان لها، أنها ترغب في اإلسراع 
بتحقيق الهدف املخطط له سلفاً واخلاص الفتتاح 20 ألف مدرسة لكرة 
القدم قبل عام 2020 حيث تسعى ال��وزارة اآلن الفتتاح هذا العدد من 

املدارس قبل نهاية العام احلالي.
ونقلت صحيفة »بيبولز ديلي« اململوكة للدولة عن وانغ دينغ فينغ 
نائب رئيس االحت��اد الصيني لكرة القدم قوله إّن كل مدرسة ستتولى 

تدريب نحو ألف طالب في املتوسط بهدف تخريج نحو 50 مليون العب.
وقال وانغ: »إنها وسيلة قوية النتقاء املواهب الكروية من أجل ذخيرتنا 

املستقبلية... تطوير كرة القدم الصينية لم يعد مجرد حلم«.
وذك��رت وزارة التعليم الصينية أّن الدولة لديها اآلن 13 ألف و381 

مدرسة لكرة القدم.
وكان تطوير كرة القدم في الصني طموحاً للرئيس الصيني شي جني 
بينغ الذي طرح قائمة بأهداف الكرة الصينية منها التأهل لكأس العالم 

واستضافةالبطولة والفوز بلقبها.
ولم ينجح املنتخب الصيني في ترك بصمة على الساحة الدولية كما 
تبدو فرصة الفريق صعبة للغاية في التأهل لكأس العالم 2018 في 

روسيا.
ورغم هذا، كان لألندية الصينية في اآلونة األخيرة سلسلة من إجراءات 
لفت األن��ظ��ار إل��ى الكرة الصينية وإب���رام صفقات مغرية لضم العبني 
موهوبني مشهورين مثل أكسيل فيتسل وكارلوس تيفيز وأوسكار لتعزيز 

قوة الدوري الصيني.

 ستوك سيتي يأمل أن يساعده 
معسكر دبي على إنهاء املوسم بقوة

يتطلع ستوك سيتي إلى تلقي دفعة قوية من إقامة معسكر في دبي 
عندما يخوض سلسلة من املباريات الصعبة في الفترة املقبلة بالدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، وتبدأ أمام توتنهام هوتسبير األحد املقبل.
واستغل ستوك عدم خوض أي مباراة ملدة أسبوعني وسافرت التشكيلة 
بقيادة املدرب مارك هيوز إلى دبي، إلقامة معسكر تدريبي لتوفير املزيد من 

االنسجام بني الاعبني ومنهم الوافد اجلديد سعيدو براهينو.
وفي املباريات األربع املقبلة سيلعب ستوك مع أصحاب أول 3 مراكز 
بالدوري إذ بعد اللعب في ضيافة توتنهام ثالث الترتيب سيلعب خارج 
أرضه مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب في 11 مارس قبل أن يستضيف 

تشيلسي متصدر الدوري بعدها بأسبوع واحد.
وقال هيوز ملوقع النادي: »من املهم تغيير األجواء ألنه أحيانا يكون من 

اململ الذهاب إلى نفس مركز التدريب ونفس كل شيء«.
وأضاف: »بالطبع كان لدينا فترة توقف طويلة وأحيانا يحتاج الفريق 

إلى مثل هذا األمر لتحفيز الاعبني مجددا«.
وكان توتنهام أذاق ستوك خسارته األكبر في املوسم اجلاري عندما فاز 

4-0 على فريق هيوز في سبتمبر املاضي. 

أستراليا تتطلب املشاركة ببعثة 
كاملة في األلعاب اآلسيوية

قال جون كوتس رئيس اللجنة األوملبية األسترالية إن ب��اده تأمل 
في املشاركة ببعثة كاملة في األلعاب اآلسيوية الصيفية 2022 بالصني 

وتتطلع للحصول على موافقة املجلس األوملبي القاري.
وأرسلت أستراليا - التي تنتمي الحتاد اللجان األوملبية في أوقيانوسيا 
- 30 متسابقا للمشاركة في األلعاب اآلسيوية الشتوية باليابان كبعثة 

»ضيفة« بعد دعوة من املجلس األوملبي اآلسيوي.
وق��ال كوتس إن��ه ب��ات من املتأخر ج��دا املشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية املقبلة في إندونيسيا لكنه أكد أن طلب املشاركة في ألعاب 2022 

سيتم مناقشته خال اجتماع املجلس األوملبي في سبتمبر أيلول.
وقال كوتس لوسائل إعام محلية »هناك مناقشات جارية وأعتقد أننا 
منلك اهتماما كبيرا في األلعاب اآلسيوية.. خاصة في األلعاب التي تتفوق 

فيها الدول اآلسيوية مثل اجلمباز والريشة الطائرة وتنس الطاولة.«
وأض��اف »أثق أن املشاركة في األلعاب اآلسيوية ستكون مفيدة جدا 
بالنسبة لنا.« وتعتبر األلعاب اآلسيوية أكبر حدث رياضي يضم عدة 
رياضات بعد األوملبياد وسيشهد مشاركة 45 عضوا باملجلس األوملبي 
اآلسيوي في 2018. وتشارك أستراليا في ألعاب الكومنولث التي تقام كل 

أربع سنوات وستستضيف نسخة 2018 في جولد كوست.
وسبق لاحتاد األسترالي لكرة القدم االنضمام لاحتاد اآلسيوي للعبة 
في 2006 وتأهل املنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2010 و2014 

كما استضافت أستراليا كأس آسيا 2015.

كيربر تعبر وخروج ثالث من املصنفات 
األوائل في دورة دبي للتنس

خرجت ثاث من املصنفات اخلمس األوائل، هن التشيكية كارولينا 
بليسكوفا الثانية والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثالثة 
واالسبانية غاربيني موغوروتسا اخلامسة، الثاثاء من الدور الثاني 
ل��دورة دبي الدولية في كرة املضرب البالغة جوائزها 2،7 مليون 

دوالر.
وتأهلت البولندية األملانية كيربر املصنفة األول��ى وأنييسكا 
رادفانسكا الرابعة والبورتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية دورة 
األلعاب األوملبية في ريو 2016، بينما أقصت الصينية كيانغ وانغ 

التونسية أنس جابر.
وسقطت بليسكوفا بشكل مفاجئ أم��ام الفرنسية كريستينا 
مادينوفيتش 2-6 و4-6 في ساعة و15 دقيقة، علما أّن اخلاسرة 

كانت قد توجت منذ أيام بطلة لدورة قطر توتال املفتوحة.
أما تشيبولكوفا التي أعفيت من خوض الدور األول فسقطت أمام 

الروسية إيكاترينا ماكاروفا 2-6 و6-4 و6-2.
وقالت ماكاروفا: »كانت مباراة صعبة في مواجهة، كما دائما، 

نخوض مباريات من ثاث مجموعات«.
أضافت: »بدأت بشكل جيد مع أسلوب لعب هجومي، في املجموعة 
الثانية، رمبا بدأت التفكير بأنني ألعب بشكل جيد جدا أو أنها تضيع 

العديد من الفرص، كنت أعرف أنها مقاتلة ولن تستسلم«.
ولم تصمد موغوروتسا سوى 30 دقيقة على أرض امللعب في 
مواجهة األوكرانية كاترينا بوندارنكو بسبب إصابة في القدم عندما 

كانت متأخرة 1-4 في املجموعة األولى.
وتغلبت رادفانسكا الرابعة على البلجيكية إليز مرتنز الصاعدة من 
التصفيات 6-3 و6-2، وبويغ على الفرنسية كارولني غارسيا 1-6 

و4-6 و2-6.
وتلعب رادفانسكا في الدور الثالث مع االميركية كاثرين بيليس 
التي اقصت االملانية الورا سيغموند 7-5 و7-6 )7-3(، وبويغ مع 

األملانية كيربر املصنفة أولى التي تخطت منى بارثل 6-4 و3-6.

السباح األسترالي هاكيت ينوي 
اخلضوع لعالج نفسي

أعلن بطل العالم السابق في السباحة األسترالي غرانت هاكيت 
أنه سيبحث عن عاج في اخلارج الضطراباته النفسية بعد ما وصفه 

ب�«أسوأ أسبوع في حياتي«.
وقال هاكيت )36 عاما( في بيان الثاثاء: »أعرف أني أعاني من 
اضطرابات نفسية، وسأحاول أن أحصل على املساعدة، في أستراليا 

واخلارج أيضا«.
وأش��اد هاكيت بوالديه اللذين ساعداه في األسبوع األصعب في 

حياته.
واستجوب بطل املسافات املتوسطة السابق ال��ذي يعاني منذ 
سنوات من تعاطي الكحول، لفترة وجيزة األرب��ع��اء املاضي بعد 
تعرضه »حلالة غضب يتعذر السيطرة عليها« ونوبة من الهذيان في 

منزله العائلي في غولد كوست بالقرب من بريزبني.
وأطلقت الشرطة س��راح��ه، بيد أن��ه اختفى عن السمع مل��دة 24 
ساعة، وأبلغ والده نيفيل السلطات عن فقدانه، قبل أن يعيد االتصال 

بالشرطة.
وقبل اختفائه بقليل، نشر هاكيت صورة على موقع »انستغرام« 
تظهره متورم الوجه مع كدمة كبيرة وقطع حتت عينه والدماء تسيل 

من أنفه، متهما شقيقه كريغ بضربه.
وفي بيانه، أكد هاكيت مصاحلته معه: »التقيت مع شقيقي مجددا، 

نحن نحب بعضنا كثيرا. كانت عائلتنا دائما أولوية لدينا«.
وتّوج هاكيت بثاث ذهبيات أوملبية في 1500 متر حرة في سيدني 
2000 وآثينا 2004 و4 مرات 200 متر حرة في سيدني 2000، كما 
نال 3 فضيات وبرونزية في األوملبياد، و10 ذهبيات في بطوالت 

العالم.
واعتزل بعد أوملبياد بكني 2008 ثم عرف طاقاَ معقداَ قبل اخلضوع 

إلعادة تأهيل من اإلدمان على احلبوب املنومة في 2014.
وكان يأمل في 2015 التأهل أللعاب ريو 2016 كي يصبح أكبر 

سباح أسترالي يشارك في األلعاب بيد أنه فشل في مسعاه.

 1 رينو يسعى الحتالل املركز اخلامس في فورموال 


