
ذك���رت ع��دة وس��ائ��ل إع���ام إيطالية 
الثاثاء أّنه مّت عرض منصب املدير الفني 
للمنتخب اإليطالي لكرة القدم على كارلو 
أنشيلوتي ال��ذي ب��ات قريبا م��ن قبول 

املهمة.
وأوضحت صحيفة »ال كورييري ديلو 
سبورت« أّن أنشيلوتي التقى سرا اإلثنني 
مع مسؤولني كبيرين في االحتاد اإليطالي 
للعبة روبرتو فابريتشيني واليساندرو 
كوستاكورتا املدافع السابق لنادي ميان، 

في أحد فنادق العاصمة روما.
من جهتها، أّكدت قناة »سكاي سبورت« 
أن أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه مدربا 
لبايرن ميونيخ أواخر سبتمبر املاضي، 
تلقى عرضا لتدريب املنتخب االيطالي 
مل��دة عامني لقاء أج��ر م��ادي أق��ل مما كان 

يتقاضاه مع النادي البافاري.
ويبحث االحت��اد اإليطالي عن مدرب 
ملنتخب باده بعد إقالة جان بييرو فنتورا 
في نوفمبر املاضي إثر الفشل التاريخي 
ف��ي التأهل إل��ى نهائيات ك��أس العالم 

بخروجه من امللحق على يد السويد.

وع��نّي االحت��اد اإليطالي الع��ب وسط 
إنتر ميان وروما مدرب املنتخب األوملبي 
الدولي السابق لويجي دي بياجيو في 
هذا املنصب مؤقتا بانتظار التعاقد مع 
م��درب يعيد أم��ج��اد املنتخب اإليطالي 
املتوج باللقب العاملي 4 مرات آخرها عام 

.2006
وميلك أنشيلوتي ال��ذي أش��رف أيضا 
على تدريب ميان وريال مدريد اإلسباني 
وتشيلسي اإلنكليزي، خبرة كبيرة على 
أعلى املستويات والفرق التي أشرف على 
تدريبها احرزت --فضا عن 3 القاب في 
مسابقة دوري أبطال أوروب���ا-- ألقابا 
محلية كثيرة في إيطاليا وفرنسا وأملانيا 

وإنكلترا.
وبحسب وسائل اإلع��ام اإليطالية، 
تصل امليزانية التي خصصها االحت��اد 
اإليطالي للمدرب املستقبلي )وجهازه 
امل��ع��اون( إل��ى 5 مايني ي��ورو في العام 
الواحد، مشيرة إلى أن أنشيلوتي مطلوب 
أيضا لقيادة تشيلسي وج��اره اللندني 

أرسنال.
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»2024  الم يدعم أملانيا الستضافة »يورو 

أنشيلوتي يقترب من تدريب »اآلزوري«

دوري للمنتخبات.. وشكل جديد 
ملونديال األندية!

أعلن االحت���اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم »فيفا« أن��ه سيعقد اجتماعا 
استثنائيا ملنافسة اخلطط الطموحة لتعديل شكل ك��أس العالم 

لألندية، وإقامة بطولة دوري جديدة للمنتخبات الوطنية.
ورغم ذلك لم يرد »فيفا« على تقرير هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.
بي.سي«، أن االجتماع سيعقد في مايو وأنه ميكن أن تصل إيرادات 

البطولتني إلى 25 مليار دوالر في الفترة من 2021 وحتى 2033.
ونوقشت هذه اخلطط بشكل مبدئي في اجتماع اجلمعية العمومية 

ل�«فيفا« في مارس املاضي في بوغوتا الكولومبية.
وأكد رئيس »فيفا«، جياني إنفانتينو، مطلع أبريل اجل��اري، أن 
املستثمرين أظهروا رغبتهم في زيادة عدد الفرق املشاركة في كأس 
العالم لألندية. وق��ال »فيفا« في بيان أم��س الثاثاء، إن��ه سيدعو 

االحتادات القارية حلضور االجتماع االستثنائي.
وأض��اف البيان: »وفقا ملا اتفقنا عليه في بوغوتا خال اجتماع 
اجلمعية العمومية املاضي، فإن األعضاء حصلوا على معلومات 
مفصلة بخصوص املباحثات اجلارية في الوقت احلالي مع الشركاء 
احملتملني«. وأض��اف: »سنعقد االجتماع مع االحت��ادات القارية في 
املوعد املناسب، لكن لم يتحدد التوقيت بعد«. ومن املقرر أن يقام 
االجتماع املقبل لكافة أعضاء االحتاد الدولي في يونيو في موسكو قبل 

انطاق كأس العالم.
وتتضمن خطط »فيفا« إقامة كأس العالم لألندية كل 4 سنوات 

مبشاركة 24 فريقا، على أن تنطلق املسابقة اجلديدة في 2021.

 الدوري البرتغالي: بورتو يستعيد 
الصدارة بخماسية في سيتوبال

استعاد بورتو صدارة الدوري البرتغالي بفوز ساحق 5-1 على 
ضيفه فيتوريا سيتوبال، خال املباراة التي جمعت الفريقني في ختام 
اجلولة 31 من الدوري احمللي. وبهذه النتيجة، يحصد بورتو 3 نقاط 
مهمة يرفع بها رصيده إلى 79 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، بفارق 
نقطتني عن بنفيكا الذي تراجع للوصافة، فيما جتمد رصيد سيتوبال 

29 نقطة يحتل بها املركز 14.

مرتساكر: فوز أرسنال بالدوري 
األوروبي سيكون خير وداع لفينجر

قال بير مرتساكر مدافع أرسنال إن تركيز الاعبني احلالي ينصب 
على إحراز لقب الدوري األوروبي لكرة القدم وكذلك الفوز بآخر أربع 
مباريات في الدوري اإلجنليزي املمتاز ليكون ذلك مبثابة خير وداع 

للمدرب املخضرم أرسني فينجر.
وأعلن فينجر يوم اجلمعة املاضي أنه سيترك أرسنال في نهاية 
املوسم ليضع حدا ملشوار استمر 22 عاما في النادي اللندني وشهد 
فوزه بالدوري ثاث مرات إضافة إلى سبعة ألقاب في كأس االحتاد 

اإلجنليزي.
وينقص أرسنال النجاح على الصعيد األوروبي حتت قيادة فينجر 
وسيصطدم في الدور قبل النهائي للدوري األوروبي بفريق أتليتيكو 

مدريد في لقاء الذهاب يوم اخلميس املقبل.
وقال مرتساكر للصحفيني ”لقد أوضح لنا األمور أن الفوز بالدوري 
األوروب��ي هو هدفه احلالي وكذلك كل مباراة نخوضها. اآلن ميكننا 

التعاون معا لوداعه بشكل يليق به“.
وأضاف ”تعامل الفريق مع إعانه بسرعة واضحة. لدينا أجواء 
رائعة هنا ونحن نريد أن نفعل ذلك من أجل وداع��ه بأفضل طريقة 

ممكنة“.
ويحتل أرسنال املركز السادس في الدوري ولم يعلن بعد املدرب 

اجلديد الذي سيتولى املسؤولية بعد فينجر.
وق��ال املدافع األملاني ”اآلن علينا العثور على م��درب آخ��ر يليق 

باملنصب لبدء مرحلة جديدة“.

أنشيلوتي

قدمت أملانيا أم��س الثاثاء عرضها الرسمي لتنظيم 
بطولة أوروبا 2024 وقالت إن البطولة ستحظى بتنظيم 
»مثالي« مع تطلعها الستضافة أول حدث كبير في كرة 

القدم منذ كأس العالم 2006.
وال��دول��ة الوحيدة األخ���رى التي تقدمت بعرض هي 
تركيا لكن أملانيا تبدو املرشحة األقوى الستضافة البطولة 

املقررة بعد ست سنوات.
وسيعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم الدولة الفائزة في 

27  سبتمبر القادم.
وقال راينهارد غريندل رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم 

للصحفيني »نقدم مفهوماً ممتازاً للعرض من أجل تنظيم 
مثالي للبطولة التي توفر لاحتاد األوروبي فرصة رائعة 

ملزيد من التطوير في كرة القدم األوروبية«.
وكان بجوار غريندل أثناء تقدمي امللف الرسمي في مقر 
االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم في نيون بسويسرا فيليب 
الم قائد املنتخب األملاني الفائز بكأس العالم 2014 وسفير 

العرض.
وق��ال غريندل »إق��ام��ة بطولة أوروب���ا 2024 في قلب 
أوروب��ا سيتيح جلميع املشاركني أن يحصلوا على أفضل 

دعم ممكن من جماهيرهم«.

واستضافت املانيا بنجاح كبير ك��أس العالم 2006 
وبيعت ال��ت��ذاك��ر بالكامل وجت��م��ع آالف املشجعني في 
مناطق املشاهدة خارج اإلستادات بعدما اجتذبت وسائل 

املواصات السهلة أعداداً ضخمة من الزائرين األجانب.
لكن منذ ذلك احلني كانت البطولة في قلب العديد من 
التحقيقات في أملانيا وسويسرا حول مزاعم مدفوعات غير 

قانونية.
وقال االحتاد األوروبي لكرة القدم إن تركيا من املتوقع 

أن تقدم عرضها الرسمي في وقت الحق هذا األسبوع.
وسيجري االحتاد األوروبي لكرة القدم تقييماً للعرضني 

وينشر تقريراً حول كل عرض منهما بحلول سبتمبر.
وستقام بطولة أوروبا 2020 في عدة مدن حول القارة 
من أج��ل االحتفال بذكرى م��رور 60 عاماً على تأسيس 

االحتاد األوروبي لكرة القدم.
وانضم القائد السابق للمنتخب األملاني، فيليب الم، 
إلى وفد ممثلي االحت��اد األملاني، الذي سّلم أمس الثاثاء 
ملف أملانيا لطلب استضافة كأس األمم األوروبية »يورو 
2024«، لاحتاد األوروب���ي للعبة »يويفا«، في مقره 

مبدينة نيون السويسرية.
وق��ال الم: »نحن مضيفون من الطراز العاملي، لدينا 

إستادات حديثة وبنى أساسية جيدة. معنا ستكون كرة 
القدم في موطنها«.

وكان فيليب الم، مدافع بايرن ميونخ السابق، شارك 
ضمن صفوف املنتخب األملاني في كأس العالم 2006، التي 
تشكل آخر بطولة كبرى لكرة القدم استضافتها أملانيا، 
كما كان قائدا للمنتخب املتوج بلقب كأس العالم 2014 

بالبرازيل.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن قائمة املرشحني احملتملني 
الستضافة البطولة األوروب��ي��ة لعام 2024 تضم فقط 

أملانيا وتركيا.

وفاة املدرب الفرنسي هنري ميشيل
توفي املدرب الفرنسي هنري ميشيل عن عمر يناهز 70 
عاما، بعد رحلة طويلة مع املرض، حسبما ذكرت وسائل 

اإلعام الفرنسية.
وكان ميشيل توقف عن العمل كمدير فني منذ الرحيل 

عن تدريب كينيا في 2012.
وامتلك امل��درب الفرنسي الراحل مسيرة كبيرة بدأها 
فور اعتزاله بتدريب منتخب فرنسا األوملبي عام 1982، 

وتوج بذهبية أوملبياد 1984.
وبعدها قاد منتخب فرنسا األول وحصد معاه برونزية 
كأس العالم 1986، وكان له جتربة قصيرة مع باريس 
سان جيرمان، وانتقل ميشيل للعمل في إفريقيا ألول مرة 
في 1994 ليدرب منتخب الكاميرون، وبدأ رحلة كبيرة 
في القارة السمراء قاد خالها منتخبي املغرب وتونس، 

وفريقي الرجاء البيضاوي وماميلودي صن داونز.
وقاد ميشيل منتخبا قويا للمغرب تأهل به ملونديال 
1998، وكرر ميشيل إجنازه بقيادة منتخب كوت ديفوار 
للتأهل إلى كأس العالم 2006 ألول مرة في تاريخ الباد، 
بجيل ديدييه دروغبا، كما خاض جتربة أخرى مع الزمالك 

املصري.
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2024 أملانيا تترشح رسميًا الستضافة يورو  

شارابوفا مصممة على استعادة 
مجدها السابق

لن تكتفي ماريا شارابوفا بألقاب البطوالت الصغيرة بعد عودتها 
ملنافسات التنس العام املاضي وأب��دت املصنفة األول��ى على العالم 
سابقا تصميمها على إضافة املزيد أللقابها اخلمسة في البطوالت 

األربع الكبرى.
وعادت الاعبة الروسية )31 عاما( بعد فترة إيقاف استمرت 15 
شهرا لتشارك في بطولة شتوتغارت في نيسان أبريل املاضي وفازت 
منذ ذلك احلني بلقب واح��د فقط في تياجنني املفتوحة بعد عروض 

متذبذبة ومشاكل تتعلق باإلصابات.
وقالت شارابوفا: »عندما تتذوق طعم ألقاب البطوالت األربع 

الكبرى، يكون من الطبيعي أن يصبح هذا الهدف في ذهنك«. 
وأضافت »سيكون من السذاجة القول إن هدفي هذا العام الفوز 
ببطوالت صغيرة ألنني حريصة على الوجود في أعلى املستويات. 
اختبرت هذا الشعور وأريد أن أمر به مجددا. سأواصل العمل من أجل 

ذلك«.
وال يوجد لدى شارابوفا، التي أحرزت لقبها األخير في البطوالت 

األربع الكبرى في فرنسا املفتوحة عام 2014، أي خطط لاعتزال.
وقالت في هذا الصدد: »لم أضع جدوال زمنيا لنفسي، لكني أقول 
دائما إنني سأفعل ذلك بشروطي، أود املشاركة في األوملبياد مرة 
أخ��رى، لكن ال أع��رف ما سيحدث في ه��ذه النقطة في 2018. أريد 
مواصلة املضي قدما وأرغ��ب في مواصلة العمل وس��أرى إل��ى أين 

يأخذني ذلك«.  

إيقاف فورزبيرغ العب اليبزيغ 
لنهاية املوسم

سيستكمل رازان بال شبورت اليبزيغ صراع التأهل لدوري أبطال 
أوروبا في مبارياته الثاث املتبقية في دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم بدون صانع اللعب امييل فورزبيرغ بعد إيقاف الاعب 

السويدي عقب حصوله على بطاقة حمراء.
وقال االحتاد األملاني لكرة القدم يوم الثاثاء إنه عاقب فورزبيرغ 
باإليقاف ثاث مباريات بعد طرده خال خسارة اليبزيغ 5-2 على 

أرضه أمام هوفنهامي يوم السبت بعدما ضرب منافسا في عنقه.
وميتلك اليبزيغ، وصيف البطل املوسم املاضي، فرصة ضعيفة في 
إنهاء املوسم في املربع الذهبي إذ يحتل املركز السادس برصيد 47 

نقطة بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن صاحب املركز الرابع.
وتتأهل الفرق األرب��ع��ة األول��ى إل��ى دور املجموعات في دوري 
األبطال. ويحل اليبزيج ضيفا على ماينتس املتعثر في اجلولة القادمة 

قبل أن يواجه فولفسبورج وهيرتا برلني في اخر مباراتني. 

االحتاد اإلنكليزي يعتذر 
عن تغريدة ساخرة من كني

اعتذر االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم ملانشستر يونايتد وتوتنهام 
هوتسبير بعد تغريدة سخرت من هاري كني مهاجم توتنهام خال قبل 

نهائي كأس االحتاد اإلنكليزي يوم السبت.
ونشر احلساب الرسمي لاحتاد اإلنكليزي على تويتر تغريدة 
بها سؤال لاعب يونايتد كريس سمولينغ »ماذا يوجد في جيبك؟« 

وتضمنت لقطة مصورة قصيرة للمدافع وهو يقول »هاري كني«.
ونالت التغريدة إعجاب آالف ومت اعادة نشرها آالف املرات لكنها 
حذفت بعد ذلك. وأبلغ متحدث باسم االحتاد اإلنكليزي وسائل إعام 

بريطانية »اعتذرنا للناديني عن أي إهانة تسببت فيها التغريدة«.
وواجه كني، الذي سجل 37 هدفا في 44 مباراة بجميع املسابقات 
مع توتنهام هذا املوسم، صعوبات في ترك بصمة خال خسارة فريقه 

اللندني 2-1 أمام يونايتد بإستاد وميبلي.

املدرب الفرنسي هنري ميشيل

يواجه العب وسط املنتخب 
األرجنتيني لوكاس بيليا خطر 
الغياب عن نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم في روسيا الصيف 
املقبل بسبب إص��اب��ت��ه بكسر 
في فقرتني خال مباراة فريقه 

ميان أم��ام ضيفه بينيفينتو 
السبت في الدوري اإليطالي.

واضطر بيليا إلى ترك امللعب 
في الدقيقة 72 من املباراة التي 
خسرها ال��ن��ادي اللومباردي 

أمام متذيل الترتيب صفر- 1.

وأّك��د ميان في بيان نشره 
اإلث���ن���ني أّن ال���اع���ب خضع 
لسلسلة من الفحوصات التي 
كشفت إص��اب��ت��ه: »ب��ك��س��ر في 
فقرتني أسفل الظهر«،  مضيفا: 
»س��ن��ن��ش��ر تشخيصا مفصا 

في األيام املقبلة مبجرد انتهاء 
جميع الفحوص«.

وسيغيب بيليا عن املباراة 
النهائية ملسابقة كأس ايطاليا 
ض��د ي��وف��ن��ت��وس ف��ي 9 م��اي��و 

املقبل.

األرجنتني تفتقد لوكاس بيليا في كأس العالم 


