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ذكرت تقارير بريطانية، أن االحتاد اإلجنليزي لكرة 
القدم طلب من شركات مراهنات تقدمي معلومات حول 
املراهنات على استبدال جون تيري خالل فوز تشيلسي 

5-1 على سندرالند في الدوري املمتاز.
وخ��رج تيري ال��ذي سيترك تشيلسي ف��ي نهاية 
املوسم اجلاري، في ممر شرفي من زمالئه عند مغادرة 
امللعب في الدقيقة 26 في آخر مبارياته بالدوري املمتاز 

في ستامفورد بريدج.
وأك��د تيري في وق��ت الح��ق أن فكرة استبداله في 
الدقيقة التي حتمل رق��م قميصه ج��اءت م��ن مدربه 

أنطونيو كونتي.
وأعلنت شركة بادي باور للمراهنات في بيان، أنها 
وافقت على طلبات باملراهنة على توقيت استبدال قائد 

تشيلسي.  

العبو يونايتد يقفون حدادا على ضحايا تفجير مانشستر خالل التدريبات استعدادا لنهائي الدوري األوروبي

جون تيري

استبدال تيري املبكر يثير الشكوك

مصير  يونايتد القاري يصطدم بطموحات شباب أياكس في نهائي »يوروباليغ«

ميلنر: ليفربول يتطلع للفوز بلقب 
بعد إنهاء الدوري باملربع الذهبي

قال جيمس ميلنر العب ليفربول راب��ع ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم إن فريقه يحتاج إلى الفوز باأللقاب وقطع 

خطوة في مشوار تقدمه باملنافسة مع أفضل فرق أوروبا.
ولم يحرز ليفربول، ال��ذي ضمن املركز الرابع في ال��دوري 
بفوزه -3صفر على ميدلسبره يوم األحد املاضي، أي لقب كبير 

منذ فوزه بكأس رابطة األندية اإلجنليزية منذ خمس سنوات.
وخسر ليفربول ال��ع��ام امل��اض��ي ف��ي نهائي ك��أس الرابطة 
وال��دوري األوروب��ي ويشعر ميلنر، ال��ذي أح��رز كأس االحتاد 
اإلجنليزي مع مانشستر سيتي في 2011 قبل أن يتوج بلقبني 
للدوري في ثالث سنوات، أن الفوز بلقب واحد سيمنح الفريق 

حافزا قويا حلصد املزيد.
وقال ميلنر »بالنسبة لي كان أهم شيء مع سيتي الفوز بكأس 
االحتاد فبعد حصد أول لقب جنحنا في الفوز باملزيد وحصلنا 

على الثقة«.
وأضاف »التأهل لدوري األبطال خطوة مهمة. اقتربنا العام 
املاضي )من الفوز بلقب( ولم ننجح لكن من املهم خوض مثل هذه 

املناسبات الكبيرة«.
وتابع »أمتنى اآلن أن يكون بوسعنا إح��راز األلقاب وهذه 

اخلطوة املنتظرة«.
وأكد آدم الالنا العب وسط ليفربول أيضا جاهزية فريقه للفوز 

بلقب املوسم املقبل.
وقال الالنا ملوقع النادي »قدمنا موسما جيدا ليس بالنسبة لي 
فقط لكن للفريق كله.. ال يزال أمامنا الكثير من التطور وأمتنى 

مواصلة ذلك في دوري األبطال املوسم املقبل«.
وأضاف »أنهينا املسابقة في املربع الذهبي.. أمتنى أن ندعم 

هذه التشكيلة ويكون بوسعنا املنافسة على لقب العام املقبل.

ت���وج اإلي��ط��ال��ي أن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي م��درب 
تشيلسي بطل إنكلترا بلقب أفضل م��درب في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بحسب اختيار رابطة 

مدربي البطولة.
تتويج كونتي املستحق جاء عقب إجنازه 
املتميز حيث قاد تشيلسي للفوز بلقبه السادس 
في تاريخ مشاركاته في ال��دوري اإلنكليزي 
املمتاز على الرغم من أنه املوسم األول للمدرب 
اإليطالي في إنكلترا، علما بأن مدرب منتخب 
إيطاليا السابق حقق إجنازا تاريخيا حيث قاد 
»البلوز« للفوز ب�30 مباراة من أصل 38 لعبها 
الفريق ف��ي املسابقة محققا بذلك أعلى عدد 
انتصارات خاضها أي فريق في موسم واحد 
في الدوري اإلنكليزي، وهو رقم قياسي أضاف 
قيمة كبرى لتتويج تشيلسي في نهاية املوسم 

احلالي.
ويتطلع كونتي إل��ى التتويج بلقب كأس 
االحت��اد اإلنكليزي عندما يواجه آرسنال في 
املباراة النهائية يوم السبت القادم ليكون بذلك 
قد حقق ثنائية تاريخية في أول موسم عمل له 

في الكرة اإلنكليزية.
مسيرة حافلة مل��درب يوفنتوس وإيطاليا 

السابق
وب���دأ كونتي »الع���ب ال��وس��ط السابق في 
ليتشي ثم يوفنتوس« مسيرته مع التدريب 
انطالقا من ع��ام 2006 إذ درب فريق أري��زو 
امل��غ��م��ور قبل أن ينتقل ل��ت��دري��ب ف��رق ب��اري 

وأتالنتا وسيينا.
وشهد ع��ام 2011 نقلة محورية لكونتي 
عندما عاد لبيته القدمي ودرب فريق السيدة 
العجوز لثالث سنوات متتالية حصد خاللها 
الدوري اإليطالي ثالثة مواسم ) 2012-2011، 
2012-2013 ، 2013-2014( كما توج بكأس 

السوبر اإليطالية عامي 2012 و2013.
وخاض كونتي مع اليوفي 151 مباراة فاز 
في 102 وت��ع��ادل في 34 وخسر 15، وعقب 
ذلك خاض مسيرة حافلة مع املنتخب اإليطالي 
جنح خاللها في قيادة الفريق إلى ربع نهائي 
بطولة أوروب��ا »ي��ورو 2016« قبل أن تتوقف 
مسيرة األزوري باخلسارة بركالت الترجيح 

أمام أملانيا.
وح��ت��ى اآلن خ��اض كونتي م��ع تشيلسي 
46 مباراة فاز في 37 وتعادل في 3 وخسر 
6 منها 5 مباريات في ال��دوري والطريف أن 
الصحافة اإلنكليزية توقعت إق��ال��ة امل��درب 
اإليطالي عقب خسارته في مباراتني متتاليتني 
في ال�«برميييرليغ« أمام كل من ليفربول )2-
1( وآرسنال )0-3( في املرحلتني 5 و6 على 

التوالي من عمر املسابقة.
م��درب برايتون أن��د ه��وف ألبيون كريس 
هوتون فاز أيضا بلقب أفضل مدرب في دوري 
الدرجة األول��ى اإلنكليزي عقب قيادته فريقه 
للتأهل للدوري املمتاز بعد أن حل وصيفا في 

ختام املوسم احلالي من ال�«شامبيونشيب«. 

كونتي أفضل مدرب في »البرمييرليغ«

أنطونيو كونتي

قال بيتر تشك حارس أرسنال 
إن تركيز فريقه يجب أن ينصب 
ع��ل��ى اإلب���ق���اء ع��ل��ى أليكسيس 
سانشيز ومسعود أوزي��ل قبل أي 
محاوالت لتدعيم الفريق للموسم 
اجل��دي��د م��ن ال����دوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وينتهي عقد سانشيز ه��داف 
أرسنال وأوزي��ل صانع اللعب في 
2018 ولم يتوصل الالعبان بعد 

إلى اتفاق بتمديد التعاقد.
وق����ال ت��ش��ك ل��وس��ائ��ل إع���الم 
بريطانية »أهم شيء نحتاجه هو 
اإلب��ق��اء عليهما ومحاولة تدعيم 
ال��ص��ف��وف ب��األم��اك��ن ال��ت��ي يراها 
امل���درب وسنكون مستعدين من 

جديد مرة أخرى«.
وف��ش��ل أرس���ن���ال ف���ي ال��ت��أه��ل 
لدوري أبطال أوروبا ألول مرة في 
20 عاما حتت قيادة املدرب أرسني 
فينجر لكن تشك أكد أن تشيلسي 
البطل استفاد من عدم املشاركة في 
هذه البطولة القارية خالل املوسم 

اجلاري.
وق��ال تشك »إذا واج��ه الفريق 
سنة مختلفة في 20 عاما فليس 
هناك مشكلة. أعتقد أن النادي 
ميلك أساسا قويا ومنظمة قوية 

وسنغيب ملوسم واح��د ثم نعود 
بقوة كما فعل تشيلسي في املوسم 

املاضي«.
وأض��اف »م��ن ال��واض��ح أن هذا 
األمر ساعده بعدم االشتراك في أي 
بطولة وجنح في االحتفاظ بطاقته 

من أجل الدوري«.
وأك���د تشك أن��ه على أرس��ن��ال 
أال يلوم إال نفسه ف��ي ع��دم ثبات 
مستواه والذي تسبب في النهاية 

في احتالل املركز اخلامس.
وقال تشك »حصدنا أربع نقاط 
أك��ث��ر م��ن امل��وس��م امل��اض��ي ولذلك 
ميكن أن نفكر أن الفريق قد تطور 
ل��ك��ن ل��س��وء احل���ظ ب��اق��ي ال��ف��رق 
تفوقت علينا وقدمت موسما جيدا 
جدا«. وأضاف »حصل املنافسون 
على ن��ق��اط أك��ث��ر وحققنا بعض 
النتائج القليلة غير اجليدة. نحن 

نتحمل هذا اخلطأ«.

بيتر تشك

تشك: أرسنال يجب أال يفرط في سانشيز وأوزيل

مويز يتخلى عن سندرالند 
بعد هبوطه للدرجة األولى

 أعلن نادي سندرالند يوم االثنني استقالة ديفيد مويز من تدريب 
الفريق عقب هبوطه من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.

وكان مويز، الذي تولى تدريب الفريق في بداية املوسم املنقضي، 
قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيبقى في الفريق خالل املوسم 
املقبل لكن املدرب االسكتلندي قرر ترك املهمة عقب اجتماع مع مجلس 

إدارة النادي في لندن يوم االثنني.
وأضاف مويز )54 عاما( في بيان »أود ان أشكر )الرئيس( ايليس 
شورت ومجلس اإلدارة ملنح الفرصة لي لتدريب سندرالند كما أوجه 

شكري للجماهير ملساندتهم القوية لناديهم«.
وتابع »خالص متنياتي لالعبني وملن سيخلفني في املهمة بالنجاح 

في جهودهم الهادفة إلعادة الفريق للمنافسة في الدوري املمتاز«.
وقال شورت »إعالن الرحيل صعب على اجلميع. عمل مويز بجد 
لتجنب الهبوط واختار أن يغادر النادي دون احلصول على تعويض 

مالي وهو ما يظهر شخصيته«.
وعني سندرالند مويز مدربا له في يوليو متوز املاضي بعقد ميتد 

ألربع سنوات بعد انتقال سام االردايس لتدريب منتخب اجنلترا.
لكن املدرب السابق ملانشستر يونايتد وإيفرتون وريال سوسيداد 
تعثر هذا املوسم لينهيه سندرالند في قاع ترتيب ال��دوري املمتاز 
برصيد 24 نقطة عقب ستة انتصارات في 38 مباراة سجلها خاللها 

29 هدفا فقط.
وامضى مويز أكثر من 11 عاما في تدريب إيفرتون قبل أن يخلف 
أليكس فيرجسون املتقاعد في قيادة يونايتد في موسم 2014-2013.
ويبدو كيفن فيلبس املهاجم السابق لسندرالند األوفر حظا خلالفة 
مويز كما ذك��رت تقارير صحفية فيما دخ��ل أيتور كارانكا امل��درب 
السابق مليدلسبره وج��اري مونك مدرب ليدز يونايتد ضمن دائرة 

املرشحني لتولي املهمة.
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سيحدد نهائي الدوري األوروبي املصير 
القاري ملانشستر يونايتد املوسم املقبل، 
عندما يالقي أياكس أمستردام الهولندي 
العريق بتشكيلته الشابة، األربعاء على 

ملعب »فراندز آرينا« في السويد.
وفضال عن اللقب القاري الرديف، ميلك 
يونايتد حافزا إضافيا يتمثل بحصول الفائز 
على بطاقة التأهل إلى دور املجموعات من 
دوري أبطال أوروب���ا، وذل��ك بعد اكتفائه 
باحللول س��ادس��ا ف��ي ال���دوري احمللي ما 
يؤهله خوض منافسات يوروبا ليغ موسما 
ثانيا على التوالي، فيما حل أياكس وصيفا 
للدوري الهولندي بفارق نقطة أمام فيينورد 
وتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري 

األبطال.
ويخوض يونايتد النهائي بعد ساعات 
م��ع��دودة على االع��ت��داء ال��ذي حصل خالل 
حفل موسيقي في مانشستر وأودى بحياة 

العديد من األشخاص وإصابة العشرات.

وأعلن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه 
مورينيو صراحة عن أولوياته في األسابيع 
امل��اض��ي��ة، م��ن خ���الل إراح����ة جن��وم��ه في 
مباريات الدوري، لكنه يدعي أن االصابات 
لم تترك له اخليار: »لم تكن مقامرة. كان 

قرارا بسيطا«.
وتابع مورينيو ال��ذي استدعى فريقا 
احتياطيا بلغ معدل أعماره 22 عاما و284 
يوما ملباراته األخيرة في ال�«برمييرليغ« 
ضد كريستال باالس: »عندما تخسر العبيك 
ف��ي 17 م��ب��اراة خ��الل 7 أس��اب��ي��ع، تصبح 
مهمتك مستحيلة. لم تكن مقامرة، لكنها 

نتيجة لوضعنا احلالي«.

في السويد دون إبرا

ويغيب ع��ن النهائي ال��ذي سيقام في 
س��ول��ن��ا ب��ض��واح��ي ستوكهولم عاصمة 
عمالق مانشستر يونايتد ومهاجم أياكس 

ام��س��ت��ردام ال��س��اب��ق ال��س��وي��دي زالت���ان 
إبراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب 
اصابة في ركبته في إياب ربع النهائي أمام 

اندرخلت البلجيكي.
كما يغيب عن يونايتد املدافعني لوك 
شو واألرجنتيني ماركوس روخو والعب 
الوسط آشلي يونغ بسبب االصابة. وأشار 
مورينيو إل��ى أن احل���ارس األرجنتيني 
سيرخيو روميرو سيواصل مشواره في 
املسابقة على حساب األساسي اإلسباني 
داف��ي��د دي خيا، فيما ي��ش��ارك فيل جونز 
وكريس سمولينغ في قلب الدفاع في ظل 

غياب اإليفواري املوقوف اريك بايي.

تشكيلة يافعة لناٍد عريق

ويتمتع أياكس بتشكيلة يافعة جدا، 
ق��وام��ه��ا احل���ارس ال��ك��ام��ي��رون��ي آن��دري��ه 
اونانا )21 عاما(، املدافعان ماتيس دي 

ليخت )17 عاما( الكولومبي دافيسنون 
سانشيس )20 ع��ام��ا(، الع��ب��ا الوسط 
األملاني من أصل لبناني أمني يونس )23 
عاما(، املغربي حكيم زي��اش )24 عاما( 
واملهاجمان البوركيني برتران ت��راوري 
)21 عاما( والدمناركي كاسبر دولبرغ 
)19 عاما( صاحب 6 أهداف في 12 مباراة 

في املسابقة.
والتقى الفريقان ف��ي دور ال�32 من 
املسابقة عام 2012، فتأهل يونايتد لفوزه 
ف��ي ام��س��ت��ردام -2صفر وخسارته على 
ارض��ه 1-2. كما التقيا في ال��دور االول 
من نسخة 1977، ففاز اياكس 1 -صفر 
على ارضه وخسر في مانشستر صفر2-. 
وك��ان إشبيلية اإلسباني بطل املسابقة 
في املواسم الثالثة املاضية، خاض غمار 
دوري األبطال هذا املوسم، إال أن مشواره 
توقف في الدور ثمن النهائي أمام ليستر 

سيتي اإلنكليزي.

»يويفا« يشدد إجراءته 
األمنية بعد تفجير مانشستر

أع���رب االحت����اد األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
»ي��وي��ف��ا« ع��ن صدمته إزاء ال��ه��ج��وم، وق��دم 
تعازيه لعائالت الضحايا واملتضررين من 

االنفجار الذي وقع في مانشستر. 
وأكد »يويفا« في بيان: »ال يوجد ما يشير 
إل��ى أي تهديدات للنهائي املقرر اليوم في 
ستوكهولم، ولكن سيجرى تشديد اإلجراءات 
األمنية، مطالبا اجلماهير باحلضور مبكرا 
إلى اإلستاد حيث ستجرى عمليات تفتيش 

دقيقة. 
وأض��اف البيان: »ال توجد أي معلومات 

اآلن تشير إل��ى أن فعاليات نهائي ال��دوري 
األوروب���ي امل��ق��ررة ف��ي ستوكهولم ستكون 

مستهدفة بأي هجمات«. 
وت���اب���ع: »ي��وي��ف��ا ي��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب منذ 
ع��دة أشهر م��ع السلطات احمللية واالحت��اد 
السويدي لكرة القدم، وكانت االحتياطات 
إزاء احتماالت وق��وع أعمال إرهابية ضمن 
حساباتنا منذ البداية، وباإلضافة إلى ذلك 
فرضت ع��دة احتياطات أمنية إضافية بعد 
الهجوم ال��ذي شهدته ستوكهولم في أبريل 

املاضي«.


