
يبدو أن األم���ور تسير نحو خ��روج نهائي لقائد 
مانشستر يونايتد ومنتخب انكلترا لكرة القدم واين 
روني الذي ال يلعب مع ناديه إال في ما ندر، وهو الغائب 

األكبر عن مباراتي انكلترا مع أملانيا وليتوانيا.
وفي نفس توجه املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
ال��ذي لم يرغب في ضمان مستقبل رون��ي مع فريق 
»الشيطان احل��م��ر«، هيأ م��درب املنتخب اإلنكليزي 
غاريث ساوثغيت استبعاد القائد النهائي األسبوع 
امل��اض��ي عندما ص��رح أن م��ك��ان ال��ه��داف التاريخي 
للمنتخب )53 هدفا في 119 مباراة( ليس مضمونا بعد 

االعالن عن تشكيلته ملواجهة أملانيا وليتوانيا.
وت��ل��ع��ب ان��ك��ل��ت��را األرب���ع���اء ودي���ا م��ع أمل��ان��ي��ا في 
دورمت��ون��د، وتستضيف ليتوانيا األح��د على ملعب 
وميبلي الشهير في لندن ضمن تصفيات أوروبا املؤهلة 

إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.
وتتصدر انكلترا ترتيب املجموعة السادسة برصيد 
10 نقاط من أرب��ع مباريات مقابل 8 لسلوفينيا و6 
لسلوفاكيا و5 لليتوانيا و4 إلسكتلندا وال شيء ملالطا. 
ولم يتخل ساوثغيت عن روني مباشرة بعد تسلمه 
منصبه بالوكالة خلفا لسام أالرداي���س في سبتمبر 
امل��اض��ي، ال ب��ل أك��د بعد أن ثبته االحت���اد اإلنكليزي 
في منصبه في األول من ديسمبر أن��ه سيبقى قائدا 

للمنتخب.
لكن رون��ي قدم نفسه بأسوأ طريقة كقائد ملنتخب 

يبحث عن تكوين صورة جميلة.
ولم يحافظ روني الذي لم يعد أساسيا في تشكيلة 
مورينيو، على صورته كما هي من خالل ظهوره في 
حالة سكر خ��الل حفل زواج في فندق املنتخب قبيل 
امل��ب��اراة ال��ودي��ة مع إسبانيا )2-2( في 15 نوفمبر 

املاضي.
وإذا لم يأخذ ساوثغيت هذا احلادث كذريعة، فإنه ترك 

ألرض امللعب أن تتكلم عن قائد املنتخب حينها.

واين يفهم ذلك
وص���ّرح ساوثغيت ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص بعد اع��الن 
تشكيلته ملواجهة أملانيا وليتوانيا واستبعد عنها روني: 
»ال ميكننا االعتماد على القدماء كمظلة أو سترة جناة. 
سيتركز جزء من التطور في السنوات املقبلة على جتهيز 
الالعبني الشباب خلوض مباريات تكون فيها الضغوط 
عالية«، مشيرا إلى أنه سيقوم بعملية م��داورة في منح 

شارة القائد.
وأض���اف: »يجب أن ن��رى واي��ن رون��ي كالعب يحمل 
القميص رقم 10، هذا هو دوره الرئيسي. في املباراتني 
األخيرتني أسندنا هذا الدور إلى ديلي آلي وآدم الالنا، وقد 

جنحا في القيام به«. 

وت��اب��ع: »االث��ن��ان يلعبان بشكل جيد م��ع نادييهما 
)توتنهام وليفربول( ويسجالن وميرران كرات حاسمة. 
هناك العبون جيدون جدا، وهناك معركة من أجل االلتحاق 

باملنتخب، وواين يفهم ذلك«.
وفهم روني ذلك بالتأكيد، لكن هل قبل األمر؟. لم يخف 

امل��درب استياءه من الالعب والبرهان أنه استبعده عن 
املباراتني.

وت��ن��ب��ه رون���ي ل��ه��ذه امل��س��أل��ة واس��ت��ب��ق اع��الن 
ساوثغيت  تشكيلته املوسعة من 25 العبا في مركز 
ت��دري��ب املنتخب ف��ي سانت ج��ورح ب��ارك لتحديد 

االهداف خالل اشرافه على املنتخب.
والسبب املعلن هو ان روني بقي في لندن لعالج اصابة 

في ركبته ابعدته عن املالعب منذ مطلع مارس احلالي.
لكن هل سيعود الى املنتخب بعد ان استدعى ساوثغيت 
روس باركلي النجم الصاعد وصاحب القميص رقم 10 في 

فريق ايفرتون؟.
وفي كل االح��وال، رفض رون��ي حتى االن االستسالم 
الى النظرات احللوة القادمة من من الدوري الصيني، لكن 
هل سيستطيع مقاومة ذلك طويال في حال عدم اعتماد 

ساوثغيت في منتخب انكلترا؟.
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حقق غولدن ستايت ووري��رز فوزه اخلامس على التوالي على 
حساب مضيفه داالس مافريكس 112-87 الثالثاء في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني، والسابع واخلمسني )مقابل 14 

خسارة( منذ بداية البطولة.
وبدأ غولدن ستايت يتأقلم بشكل ايجابي مع العيش في غياب 
جنمه كيفن دورانت املصاب، وجنح الثالثي كالي طومسون )23 
نقطة( ودراميوند غرين )7نقاط و7 متابعات و8 متريرات حاسمة( 
وستيفن ك��وري )17 نقطة و9 متريرات( بقيادته إلى فوز كبير 

مبساندة إيان كالرك )18 نقطة(.
وارتسمت معالم الفوز في الربع الثاني )34-20( بعد أن تخلف 
في األول بفارق سلة واحدة )28-30(، وأنهى الشوط األول بفارق 
مريح 62-50، وتابع النسج بنفس املنوال في الربعني الثالث )29-

21( واألخير )16-21(.
وحاول العبو داالس تقدمي أداء جماعي فلم ينجحوا في اختراق 
اخلطوط الدفاعية الصلبة لغولدن ستايت، وتخطى أربعة منهم 
فقط حاجز النقاط العشر ك��ان أبرزهم األملاني املخضرم ديرك 
نوفيتسكي )16 نقطة و9 متابعات( ونيرلنز نويل )14 نقطة و7 

متابعات(.

وباتت مهمة داالس، صاحب املركز العاشر في املنطقة الغربية، 
شبه مستحيلة في التأهل إلى البالي أوف بعد أن مني بخسارته 
األربعني )مقابل 30 فوزا( وتوسع الفارق بينه وبني صاحب املركز 
الثامن دنفر ناغتس آخر املتأهلني حسب الترتيب احلالي )33 فوزا 

و37 هزمية(.
وتأهلت إل��ى البالي أوف حتى اآلن خمسة ف��رق هي كليفالند 
كافالييرز بطل املوسم املاضي )46 فوزا و23 خسارة( وبوسطن 
سلتيكس )45 مقابل 26( من املنطقة الشرقية، وغولدن ستايت بطل 
2015 ووصيف بطل 2016، وسان أنطونيو سبيرز الذي تغلب 
على مينيسوتا متبروولفز 100-93 رافعا رصيده إلى 54 فوزا 
مقابل 16 خسارة، وهيوسنت روكتس )49 فوزا و22 خسارة( من 

املنطقة الغربية.
في بقية املباريات، حسم كليبرز ديربي ل��وس أجنليس على 
حساب جاره ليكرز بنتيجة 133-109، وتفوق بروكلني نتس على 
ديترويت بيستونز 98-96، وجتاوز ميامي هيت ضيفه فينيكس 
صنز 117-97، وتغلب تورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 122-
120 بعد التمديد، وميلووكي باكس على بورتالند ترايل باليزرز 

93-90، ونيو أورليانز بيليكنز على ممفيس غريزليز 92-95.

هل انتهى زمن الفتي الذهبي في إجنلترا؟

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز  و داالس مافريكس في دوري السلة األميركي

استبعد امل��س��ؤول��ون ع��ن ع��رض باريس 
األومل��ب��ي أي امكانية ألن تنظم العاصمة 
الفرنسية ألعاب 2028 وقالوا إما استضافة 

دورة 2024 وإال فال.
وأبلغ توني إستاجنيه احلاصل على ثالث 
ميداليات ذهبية اوملبية في الكانوي رويترز 
يوم الثالثاء بأن باريس ال تعارض اختيار 
املدينتني اللتني تنظمان أوملبياد 2024 و2028 
في نفس االجتماع الذي يعقد في وقت الحق من 

العام اجلاري بخالف ما كان يحدث سابقا.
ولكنه أوضح أن باريس، التي لم تستضف 
األومل��ب��ي��اد منذ 1924 وال��ت��ي تنافس لوس 
اجنليس بعد انسحاب عدة مدن، متاحة فقط 

الستضافة دورة 2024.
وق��ال العضو باللجنة األوملبية الدولية 

»2028 ليس خيارا بالنسبة لنا.«
وأض��اف »مشروعنا ممكن ومضمون فقط 
بالنسبة ألوملبياد 2024... األرض التي سيتم 
بناء القرية األوملبية وتلك اخلاصة بأوملبياد 
ذوي االحتياجات اخلاصة عليها متاحة فقط 

لدورة 2024.«
وتابع »هذه املرة الرابعة التي حتاول فيها 
باريس تنظيم األوملبياد ونعتقد أنه اآلن وإال 
فال. هذه اخر مرة ستتقدم فيها باريس لتنظيم 
األوملبياد. بعدها أعتقد أن باريس وفرنسا 

ستقوم بأمور مختلفة.«
وقال مسؤولو امللف إن هناك اتفاقا ستعيد 
مبوجبه باريس األراض��ي املخصصة للقرية 
األوملبية للمطورين بعد ال��دورة حال فوزها 
بحق تنظيمها أو في سبتمبر أيلول املقبل حال 

خسرت باريس لصالح لوس اجنليس.
وأملح توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية إلى أنه لن يعارض منح حق استضافة 
أوملبياد 2024 إضافة الوملبياد 2028 في 
الوقت ذاته. وقال األسبوع املاضي إن املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية واف��ق على تشكيل 
مجموعة عمل الستكشاف التغييرات احملتملة 

على العملية ورفع النتائج في يوليو متوز.
وسيتم حتديد املدينة املستضيفة ألوملبياد 
2024 خالل تصويت في ليما في بيرو في 

سبتمبر أيلول.
وقال مسؤولون من املدينتني املتنافستني 
إنهما يركزان على نسخة 2024 وال يتطلعان 
ألبعد من ذلك. وقال إستاجنيه إن باريس لن 
تعارض اختيار مقري أوملبياد 2024 و2028 
في جلسة واحدة حال منح لوس اجنليس حق 

تنظيم دورة 2028.
وقال »نحن مستعدون لهذا اخليار.. نحن 
نرحب بالعملية. إذا توصلت اللجنة األوملبية 
الدولية حلل مع لوس اجنليس فإن هذا سيكون 

رائعا.«
وأض��اف »ولكن ميكنني القول إن باريس 
متاحة فقط ألوملبياد 2024. ال ميكننا قبول 

».2028
وق��ال إن 95 في املئة من املنشآت جاهزة 
بالفعل باستثناء مجمع األلعاب املائية الذي ال 

يزال ينتظر قرار االنشاء.
وأك��دت ل��وس اجنليس كذلك أنها تتطلع 

لتنظيم نسخة 2024 فقط.
وقال مسؤولو عرض املدينة األمريكية في 
بيان بعدما كشفت باريس صراحة عن موقفها 
»لوس اجنليس هي أنسب مدينة في هذا الوقت 
احل��رج للحركة األوملبية وه��ي تسعى فقط 

لتنظيم نسخة 2024.«
وتابع املسؤولون »مع بناء كل االستادات 
واملنشآت الدائمة بالفعل وكذلك احلصول على 
88 في املئة من دعم وتأييد سكان املدينة تقدم 
لوس اجنليس وحدها حال مستداما ال ينطوي 
على أي مخاطر تذكر ملستقبل احلركة األوملبية 

في نسخة 2024 وما بعدها.

2024 أوملبياد 
من جهة أخ��رى  أك��دت جلنة ترشيح لوس 
أجنليس الستضافة أوملبياد 2024 مجددا 

الثالثاء أن املدينة األميركية ستبقى مركزة 
على احلصول على شرف استضافة األلعاب 
األوملبية الصيفية عام 2024 دون أن تضع في 

حساباتها دورة 2028.
وقالت اللجنة في بيان: »لوس أجنليس هي 
املدينة املناسبة في هذه الفترة احلرجة التي 
تعيشها احلركة األوملبية ولم تقدم إال ترشيحا 

واحدا الستضافة ألعاب 2024«.
وأضافت اللجنة: »مع كل املواقع املشيدة 
ودع���م %88 م��ن ال���رأي ال��ع��ام، ت��ق��دم لوس 
أجنليس2024- ح��ال دون مخاطر ودائما 

للحركة األوملبية في 2024 وإلى ما بعد ذلك«.
ويأتي هذا التوضيح بعد أربعة أي��ام من 
تأكيد رئيس اللجنة األوملبية الدولية، األملاني 
ت��وم��اس ب��اخ أن ك��ل األم���ور م��ط��روح��ة على 
الطاولة في ما يتعلق بتصويت مزدوج ملنح 
ش��رف استضافة أومل��ب��ي��ادي ع��ام��ي 2024 

و2028 خالل العام احلالي.
وان��ح��ص��ر ال��ص��راع ب��ني مدينتي باريس 
ولوس أجنليس بعد انسحاب روما وهامبورغ 
األملانية وب��وداب��س��ت، علما ب��أن التصويت 
سيجرى ف��ي ليما عاصمة ال��ب��ي��رو ف��ي 13 

سبتمبر املقبل.
وصرح رئيس بلدية لوس أجنليس االثنني 
»ن��ح��ن م��رش��ح��ون فقط الستضافة ألعاب 
2024. أرغب جدا بزيارة أصدقائي في باريس 

في 2028. لم ننظر قط إلى أي شيء آخر«.
وك��ان��ت جلنة ترشيح ب��اري��س صرحت 
بدورها اجلمعة بعد تصريح باخ أن »ليس 
لديها أي تعليق في الوقت الراهن ألن شيئا 
ل��م يتغير ح��ت��ى ت��اري��خ��ه ف��ي م��س��ي��رة منح 
االستضافة. إننا نركز على 13 سبتمبر ومنح 

شرف تنظيم ألعاب 2024«.
وأدى االرتفاع الصاروخي في ميزانيات 
تنظيم األل��ع��اب األوملبية وتكاليف مرحلة 
الترشيح إلى عدول املدن الثالث األخ��رى عن 

االستمرار في سباق االستضافة.
يذكر أن طوكيو ستستضيف دورة 2020. 

2024 فقط لوس أجنليس مرشحة الستضافة أوملبياد 

2028 فرنسا ترفض استضافة أوملبياد 
فيرغسون يحث مانشستر يونايتد 

على الفوز بالدوري األوروبي
رئيس »يويفا«: 

مونديال من 
48 منتخبا 
ستستضيفه 

أكثر من دولة
قال رئيس االحت��اد األوروب��ي لكرة 
القدم )يويفا(، السلوفيني ألكسندر 
سيفيرين، إن دول��ت��ني أو ث��الث دول 
أوروب��ي��ة قد تنظيم مونديال من 48 
ف��ري��ق��ا ف��ي 2026، ستطالب خالله 
أوروب��ا االحت��اد الدولي للعبة )فيفا( 
ب�16 ممثال عنها، بعد موافقة األخير 

على زيادة عدد املنتخبات املشاركة.
وقال سيفيرين: »48 هو رقم كبيرا 
جدا وسيكون مثيرا للغاية.. أعتقد أنه 
سينظم في دولتني أو ثالث من أوروبا، 
ليس أك��ث��ر م��ن ذل���ك.. وال واح���دة في 
أفريقيا، رمبا تكون الصني أو الواليات 
امل��ت��ح��دة«، وذل���ك ب��ع��د دع��م��ه ل��ق��رار 
فيفا بزيادة ع��دد الفرق املشاركة في 

املونديال من 32 إلى 48 منتخبا.
وت��خ��ص��ص امل��رح��ل��ة األول�����ى من 
استقبال ترشيحات استضافة مونديال 
2026، التي ب��دأت ف��ي مايو 2016 
وستمتد حتى مايو 2017، لدراسة 
اجلوانب االستراتيجية واملشاورات 
ح��ول امللفات املقدمة خاصة امللفات 
املتعلقة بتوافر ال��ش��روط املطلوبة 
م��ن حيث حقوق اإلن��س��ان واستدامة 

املنافسة وحماية البيئة.
وس��ي��ت��م خ���الل ه���ذه ال��ف��ت��رة أيضا 
اس��ت��ب��ع��اد امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ال تستوفي 
الشروط التقنية، ورمبا تشهد ملفات 
مشتركة الستضافة احلدث الذي حظت 
ال��والي��ات املتحدة بشرف تنظيمه في 

.1994

قال املدرب السابق اليكس فيرغسون، 
إن مانشستر يونايتد يجب أن يركز على 
الفوز بالدوري األوروبي لكرة القدم هذا 
املوسم، وهو ما سيمنح النادي لقبا لم 
يحرزه من قبل، إضافة لضمان التأهل 

لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وأب��ل��غ فيرغسون ئ���ي.إس.ب���ي.إن: 
»األمر هو أننا لم نفز من قبل بالدوري 
األوروبي.. لم نفز مطلقا بكأس االحتاد 
األوروبي.. حصلنا على قرعة رائعة، ال 
أقول إن األمر حتمي.. لكن هناك فرصة 

رائعة«.
وأض��اف: »ال ت��زال ك��أس أوروب��ي��ة.. 
إذا فزت بها ستتأهل ل��دوري األبطال.. 

احلافز أكبر لكي نفعل ذلك«.
وفشلت األندية اإلجنليزية في الفوز 
بألقاب أوروبية، منذ إح��راز تشيلسي 

لقب دوري أبطال أوروبا 2012.

أعلنت عائلة أسطورة فريق ليفربول اإلجنليزي 
ل��ك��رة ال��ق��دم رون���ي م���وران، أن��ه ف���ارق احل��ي��اة أمس 

األربعاء، عن عمر يناهز 83 عاما.
وذك��رت هيئة اإلذاع��ة البريطانية )بي.بي.سي( 
أن موران خاض 379 مباراة بقميص ليفربول خالل 
الفترة ما بني عامي 1952 و1966، وسجل أطول فترة 

عمل بالنادي قبل أن يعتزل في 1999.
فقد انضم موران إلى اجلهاز الفني لليفربول في عام 
1966 وتولى منصب املدير الفني للفريق األول بشكل 
مؤقت مرتني، بعد استقالة كيني دالغليش في 1991 
وعندما خضع جراميي سونيس جلراحة في القلب 

عام 1992.

وفاة موران أسطورة ليفربول اإلجنليزي 
83 عاما عن عمر يناهز 
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هل يعمل اجلميع في مانشستر يونايتد واملنتخب اإلجنليزي على إبعاد روني؟

اليكس فيرغسون

روني موران

 »NBA« غولدن ستايت يسيطر  على الـ
بفوز خامس على التوالي


