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رياضة

رياضة

مرصد العنصرية

حول العالم

االتحاد األلماني يستنجد بمسعود أوزيل!
ّ
بـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة «مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــق ـ ـ ــدة» ومـ ـلـ ـيـ ـئ ــة
باملشاحنات بني مسعود أوزيل العب
املنتخب األملــانــي الـســابــق واملعتزل
حديثًا اللعب ضمن صفوف منتخب
«امل ــان ـش ــاف ــت» م ــن ج ـه ــة ،واالتـ ـح ــاد
األملــانــي لكرة القدم من جهة أخــرى،
وذلــك بسبب صــورة مــع أوردوغ ــان،
هنأ االتحاد األملاني ـ فجأة ـ الالعب
م ـس ـع ــود أوزيـ ـ ـ ــل ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ــرى
عـيــد م ـيــاده ال ـثــاثــن .بـ ــدوره شكر
ن ـجــم أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـي ــزي االت ـح ــاد
األملاني على هــذه املـبــادرة الحسنة،
فيما جاء في عـ ّـدة تقارير صحافية
أملانية بــأن املـيــاه ستعود ملجاريها
بــن أوزيـ ــل واالت ـح ــاد األمل ــان ــي ،بعد
ُ
الخروج املذل من بطولة كأس العالم
األخيرة .وفي هذا الصدد ،ذكر موقع
صحيفة «بيلد» األملانية أن الالعب
الــدولــي األملــانــي السابق ذا األصــول
ال ـك ــردي ــة م ـس ـعــود أوزي ـ ــل ل ــم ي ـتــردد
كثيرًا في الــرد على االتحاد األملاني
ال ــذي ه ـنــأه بـمـنــاسـبــة عـيــد م ـيــاده.
وأضــاف املــوقــع ،أن تواصل االتحاد
األمل ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم وأوزيـ ـ ــل ربـمــا
ً
ُي ـع ـ ّـد خ ـط ــوة أول ـ ــى ،م ــن أج ــل ع ــودة
املياه ًملجاريها مجددًا بني الطرفني،
خــاصــة أن االت ـحــاد نشر عــدة صور
ألوزيــل أثناء حمله قميص منتخب
«املانشافت» .ونشر االتحاد األملاني

بادرة إيجابية من االتحاد األلماني (أرشيف)

ص ــورة ملسعود أوزي ــل ،وهــو يحمل
ُ
كــأس الـعــالــم ،التي ت ـ ّـوج بــه منتخب
«املانشافت» في  ،2014وكتب« :عيد
م ـي ــاد سـعـيــد ي ــا ب ـطــل ال ـعــالــم».فــي
الـجـهــة املـقــابـلــةّ ،
رد مـسـعــود أوزي ــل
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة ،حـ ـي ــث شـ ـك ــر ع ـلــى
حسابه الخاص في موقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي «إن ـس ـت ـغ ــرام» امل ـب ــادرة
الـحـسـنــة م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــاد األملــانــي
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـت ـه ـن ـئــة ل ـ ــه ،وت ـم ـنــى
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األمل ـ ــان ـ ــي ال ـت ــوف ـي ــق فــي

الدليل على صوابية أوزيل هو
نتائج ألمانيا المتردية حاليًا
مباراته األخـيــرة أمــام فرنسا ضمن
ب ـطــولــة «دوري األم ـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة»،
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي خـ ـس ــره ــا امل ـن ـت ـخــب
بنتيجة  1-2وال ـتــي ت ـعـ ّـد الـخـســارة
السادسة ألملانيا خــال ( 2018أكثر
عدد من الخسارات ألملانيا في سنة
واحدة).
الجدير بالذكر أن أوزي ــل اعـتــزل في
 22تموز/يوليو  2018اللعب دوليًا
م ــع م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده «امل ــانـ ـش ــاف ــت»،
وذل ــك بـعــد أن انـهــالــت عليه موجة
من االنتقادات الحادة ،التي تلقاها
بسبب التقاطه ص ــورة مــع الرئيس

الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أوردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان.
إضــافــة إل ــى ات ـهــام االت ـحــاد األملــانــي
لـ ـ ــه بـ ـ ــال ـ ـ ــ«ت ـ ـ ـخـ ـ ــاذل» وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـل ـع ــب
بطريقة ّ
جيدة مع املنتخب األملاني.
ّ
حـيـنـهــا ،أكـ ــد أوزيـ ــل ف ــي ت ـغــريــدة له
ّ
ع ـلــى «ت ــوي ـتــر» أن ــه ل ــن ي ـعــود لــلـعــب
مـ ـج ــددًا م ــع أمل ــان ـي ــا ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
الــدولــي حيث قــال« :انتابني شعور
بالعنصرية وع ــدم االحـ ـت ــرام»ّ .وال
بد من اإلشارة هنا ،إلى أن ما تلقاه
نجم أرسنال من انتقادات حول لعبه
غير ّ
الجيد وعدم االستقرار في األداء
مــع املنتخب ،هــو كــام ال يحمل أي
معنى برأي النقاد سوى العنصرية
ت ـ ـجـ ــاه العـ ـ ــب ذن ـ ـبـ ــه ال ــوحـ ـي ــد ب ــأن ــه
التقط صــورة مــع رئيس بــاده األم،
م ــا دف ــع ال ــوس ــط األمل ــان ــي لـلـجـنــون،
ورش ـ ـ ــق االت ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـب ــاط ـل ــة عـلــى
أوزي ــل .وأكبر دليل على ذلــك ،أي أن
ً
أوزي ــل ليس «م ـت ـخــاذال» ،كما تبني،
هــو األزم ــة الحقيقية الـتــي تمر بها
أملانيا ومنتخبها .خسارات متتالية
ت ـ ــوض ـ ــح بـ ـ ـ ــأن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ال ت ـخــص
أوزيــل فنيًا ،بل األمــر ذهب أبعد من
ذل ــك بـك ـثـيــر .ول ـك ــن ال ـجـمـيـ ًـع يـعــرف
اإلجــابــة الصحيحة ،خــاصــة عندما
يشاهدون العبًا كمولر يشارك طوال
ال ــوق ــت ،وال يـتـهــم ب ــال ـت ـخ ــاذل ،رغــم
مستواه الهابط.
(األخبار)

أفريقيا 2019

ّ
الجزائر تتعثر وتونس ومصر تضمنان التأهل

حجزت كل من منتخبات مصر وتونس والسينغال مقاعدها
المقررة العام المقبل في
في نهائيات كأس األمم األفريقية
ّ
الكاميرون .وفي إنجاز غير مسبوق ،تمكن منتخب مدغشقر
التأهل ألول ّ
بدوره أيضًا من ّ
مرة في تاريخه للبطولة األكبر
أفريقيًا .وضمن كل ّ من المنتخب المصري والمنتخب التونسي
تأهلهما بعد أن تمكنا من تحقيق االنتصار في الجولة الرابعة
لمنافسات المجموعة العاشرة من تصفيات القارة األفريقية
بعد أن حقق «الفراعنة» فوزهم الثالث
تــوال ـيــا تـحــت ق ـيــادة مــدرب ـهــم الـجــديــد
املكسيكي خافيير أغيري على حساب
مضيفه منتخب ســوازيــانــد بنتيجة
ّ
 ،0-2م ــن ــى امل ـن ـت ـخــب امل ـص ــري الـنـفــس
ب ــأن تنتهي م ـب ــاراة املـنـتـخــب الـعــربــي
اآلخر ،املنتخب التونسي أمام منتخب
النيجر بفوز أو تعادل ملصلحة «نسور
ً
ق ــرط ــاج» .وك ــان لــه ف ـعــا مــا أراد ،فقد
ّ
ت ـغــلــب مـنـتـخــب ت ــون ــس ع ـلــى الـنـيـجــر
بـهــدفــن مـقــابــل ه ــدف وح ـيــد ،ليضمن
ّ
املنتخب التونسي بطاقة التأهل وذلك
باحتالله صدارة املجموعة وبالعالمة
الكاملة ( 12نقطة من أربــع مباريات)،
وبدوره يكون قد ّقدم خدمة للمنتخب
املصري الذي احتل املركز الثاني خلف
«نسور قرطاج ( 9نقاط) نظرًا للخسارة
األولــى في الجولة األولــى أمــام تونس
نفسها .ويدين املنتخب املصري بفوزه
ألح ـم ــد ح ـج ــازي ال ـ ــذي س ـجــل ال ـهــدف
األول فــي الدقيقة  19ومل ــروان محسن
الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة
 54من عمر املباراة .الجدير بالذكر ،أن
امل ـب ــاراة ش ـهــدت غ ـيــاب نـجــم ليفربول
اإلنكليزي محمد صالح بسبب إصابة
ت ـعـ ّـرض لـهــا يــوم الجمعة املــاضــي في
الدقيقة  88في مباراة الجولة السابقة
أم ــام ســوازيــانــد أيـضــا وال ـتــي انتهت
برباعية مقابل هدف للمصريني.
وتعليقًا على غياب «أبــو صــاح» عن
املـ ـب ــاراة ق ــال امل ـ ــدرب أغـ ـي ــري« :ص ــاح
العـ ــب م ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ون ـح ـت ــاج دائـ ـم ــا لــه

دون ش ــك ،لكني أدرب منتخب مصر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
الـ ـجـ ـي ــدي ــن والـ ـجـ ـمـ ـي ــع ق ـ ـ ـ ـ ــادرون عـلــى
التعويض .نحن ال نشغل أنفسنا بمن
سيشارك ونـحــاول تجهيز كل الفريق
للمباريات» .وأض ــاف« :قدمنا مباراة
ق ــوي ــة وال ــاع ـب ــون ن ـف ــذوا تـعـلـيـمــاتــي،
ك ــان بــإمـكــانـنــا تسجيل ع ــدد أكـبــر من

األهداف لكننا لم نستغل الفرص التي
أتيحت لنا» .وشهد املنتخب املصري
تألقًا واضحًا على الصعيد الهجومي
ّ
منذ أن تولى املــدرب املكسيكي أغيري
مـ ـه ــام ت ــدري ــب الـ ـف ــري ــق ،ح ـي ــث سـ ّـجــل
«الـ ـف ــراعـ ـن ــة»  12ه ــدف ــا ف ــي امل ـب ــاري ــات
ال ـث ــاث ال ـت ــي خــاض ـهــا ت ـحــت إشـ ــراف
أغ ـ ـيـ ــري فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات .وعـ ـ ــن ه ــذه
النزعة الهجومية والنجاعة التهديفية
ّ
علق أغيري« :أن تخرج بشباك نظيفة
م ــع تـسـجـيــل ه ــذا ال ـع ــدد م ــن األهـ ــداف
مـنــذ أن تــولـيــت امل ـســؤول ـيــة ،ف ـهــذا أمــر
م ـه ــم ل ـل ـغ ــاي ــة» .ورأى ق ــائ ــد املـنـتـخــب
املصري أحمد املحمدي أن الفوز على
س ــوازي ــان ــد كـ ــان مـهـمــا ج ـ ـدًا لـضـمــان
التأهل ،ومهم أيضًا لجهة االستعداد
ملواجهة املنتخب التونسي في الجولة
املقبلة ،وكــذلــك لالستعداد لنهائيات
أمــم أفريقيا ،مــؤك ـدًا« :لــديـنــا رغـبــة في حقق المنتخب
تـحـقـيــق ال ـف ــوز عـلــى تــونــس والـنـيـجــر التونسي فوزه
ل ـض ـمــان صـ ـ ــدارة امل ـج ـمــوعــة وهــدف ـنــا الرابع تواليًا
في التصفيات

الصدارة والتقدم في التصنيف».
م ــن ج ـه ـتــه ،يــديــن املـنـتـخــب الـتــونـســي
ب ـ ـفـ ــوزه ال ـث ـم ــن خ ـ ـ ــارج ق ـ ــواع ـ ــده أمـ ــام
منتخب النيجر (والذي تغلب عليه في
الجولة السابقة بنتيجة  ،)0-1لالعبه

شهدت مباراة مصر غياب محمد
صالح الذي أصيب في الذهاب
ّ
فـ ـ ــراس ال ـ ـشـ ــواط الـ ـ ــذي اف ـت ـت ــح سـجــلــه
التهديفي مع منتخب بــاده ،إذ ّ
سجل
مهاجم الصفاقسي هدفي فريق املدرب
فــوزي البنزرتي ،األول في الدقيقة ،28
وال ـثــانــي فــي الــدقـيـقــة  32بـعــد تمريرة
م ــن امل ــوه ــوب نـعـيــم الـسـلـيـتــي ،قـبــل أن
ّ
يـتـمــكــن أص ـح ــاب األرض م ــن تقليص
الـفــارق في الدقيقة  36عبر أومــار آليو
ّ
يوسف ،إل أن هذا الهدف لم يكن كافيًا
ليحقق املنتخب التونسي فوزه الرابع
تواليًا في التصفيات .وستقام الجولة

ال ـخ ــام ـس ــة فـ ــي  16ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي/
ن ــوف ـم ـب ــر ،ح ـي ــث سـ ـيـ ـح ــاول امل ـن ـت ـخــب
امل ـص ــري ال ـف ــوز ع ـلــى ضـيـفــه املـنـتـخــب
التونسي بفارق أكثر من هدفني النتزاع
الصدارةّ .أما الجولة األخيرة ستقام في
 22آذار/مارس.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ح ـق ـق ــت م ــدغ ـش ـق ــر إنـ ـج ــازًا
ً
تاريخيًا متمثال بتأهلها للمرة األولى
ف ــي تــاري ـخ ـهــا ب ـفــوزهــا ف ــي املـجـمــوعــة
األولى على منتخب ًغينيا االستوائية
بـنـتـيـجــة  ،0-1راف ـع ــة بــذلــك رصـيــدهــا
إل ـ ــى ع ـش ــر نـ ـق ــاط فـ ــي املـ ــركـ ــز ال ـث ــان ــي
بفارق األهداف (تعادال ذهابًا  )2-2عن
املـنـتـخــب الـسـيـنـغــالــي امل ـت ـصــدر ،الــذي
ضمن ب ــدوره الـتــأهــل للمرة الخامسة
ّ
ع ـش ــر ،ب ـعــد أن ت ـمــكــن م ــن ال ـف ــوز على
مـضـيـفــه امل ـن ـت ـخــب ال ـس ــودان ــي بـهــدف
قاتل لسيدي سار في الدقيقة  .86وفي
الـسـيــاق ،وبـعــد أن حـقــق ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي فـ ـ ــوزه األول ب ـق ـي ــادة م ــدرب ــه
الجديد جمال بلماضيّ ،فرط املنتخب
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري ب ـ ـفـ ــرصـ ــة ح ـ ـسـ ــم إحـ ـ ــدى
بطاقتي املـجـمــوعــة الــرابـعــة بسقوطه
املفاجئ على أرض بنني بهدف سيسي
داملـ ـي ــدا ،وذلـ ــك رغ ــم اض ـط ــرار صــاحــب
األرض إلك ـمــال الـلـقــاء بـعـشــرة العبني
مـنــذ الــدقـيـقــة  .54وبـقـيــت الـجــزائــر في
ال ـصــدارة برصيد سبع نقاط وبفارق
املــواجـهــات املـبــاشــرة عــن بـنــن ،مقابل
خـ ـم ــس نـ ـق ــاط مل ـن ـت ـخ ــب ت ــوغ ــو الـ ــذي
تغلب على مضيفه غامبيا (نقطتان)
بـ ـه ــدف ف ــي ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع لـفـلــويــد
ايـيـتـيــه .وف ــي ال ـحــديــث ع ــن الـتـعـثــرات
بفوز كان
أيضًاّ ،فرط املنتخب املغربي
ٍ
سـيـقــربــه أكـثــر مــن ال ـتــأهــل ،وذل ــك بعد
ً
أن تلقى هــدفــا قــاتــا ضــد ج ــزر القمر
التي انتزعت التعادل بنتيجة  2-2في
املـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة .وتـ ــذوق املنتخب
امل ـغ ــرب ــي م ــا اخ ـت ـب ــره مـضـيـفــه عـنــدمــا
ً
انـتــزع فــوزًا قــاتــا على األخـيــر السبت
ـدف م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء ف ــي الــدق ـي ـقــة
بـ ـه ـ ٍ
ال ـس ــاب ـع ــة م ــن ال ــوق ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع.
وسـ ّـجــل أه ــداف املـغــاربــة كــل مــن خالد
بوطيب ونور الدين أمرابط.
(األخبار)

كيتا Out

لضربة قاسية أخرى
تعرض ليفربول
ٍ
في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس
األمم األفريقية املقررة عام  ،2019بإصابة
العب وسطه نابي كيتا ،خالل مشاركته
مع منتخب بالده الثالثاء في املباراة
التي تعادل خاللها مع رواندا  .1-1وأكد
مسؤول غيني ّأن كيتا أصيب في العضلة
الخلفية ،لينضم بذلك إلى محمد صالح
الذي أصيب بتمدد عضلي خالل املباراة
ضد سوازيالند ،وساديو مانيه الذي كسر
إبهامه خالل مباراة بالده ضد السودان.

بولت إلى مالطا؟

بات مؤكدًا أن الهزيمة األخيرة أمام فرنسا ستعقد األمور على مدرب أملانيا يواكيم لوف ،الذي بدأ مرحلة بناء املنتخب بعد خيبة التنازل عن
نحو سيء للغاية حني حصل على نقطة واحدة من ثالث مباريات ،ومني في ضاحية
اللقب العاملي بالخروج من الدور األول ملونديال  ،2018على ٍ
«سان دوني» الباريسية بهزيمة سادسة في عام واحد للمرة األولى في تاريخ املنتخب األملاني .ورغم تعادله ذهابًا مع فرنسا من دون أهداف،
قد يجد املنتخب األملاني نفسع في املستوى الثاني لهذه البطولة ،وفي أوروبا ،قبل مباراته في الجولة األخيرة مع هولندا في  19تشرين
موقف
الثاني/نوفمبر املقبل ،في حال فوز األخيرة على فرنسا في املباراة املقررة بينهما في روتردام قبلها بأربعة أيام ،ما سيضع أملانيا في
ٍ
غير مسبوق على الصعيد الكروي( .فرانك فيف ــ أ ف ب)

قد يشق أسطورة سباقات السرعة العداء
الجامايكي أوساين بولت طريقه الحتراف
كرة القدم في القارة األوروبية ،بعد
ناد في
حصوله على عقد ملدة سنتني من ٍ
مالطا .ويخضع بولت لتجربة في أستراليا
مع نادي سنترال كوست مارينرز منذ آب/
أغسطس املاضي ،بعد اعتزاله ألعاب القوى
العام املاضي .وقال نادي فاليتا أف سي
املالطي إنه تقدم بعرض رسمي لبولت،
ورأى رئيسه التنفيذي غاستون سليمان
ّأن السعي لجلب بولت يتعلق بـ«كتابة
التاريخ».

استراحة
2993 sudoku
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هاليب سعيدة
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أعلنت الرومانية سيمونا هاليب انسحابها
من دورة كأس الكرملني في كرة املضرب
في العاصمة الروسية موسكو ،لعدم
تعافيها من إصابة في ظهرها .وكتبت
هاليب على حسابها في تويتر« :لقد
حاولت أن أكون جاهزة .لألسف ،ال زلت
أشعر باآلالم في ظهري وال أستطيع
املخاطرة» .وكانت هاليب ّ
عبرت االثنني عن
سعادتها إلنهاء املوسم الثاني تواليًا في
صدارة تصنيف الالعبات املحترفات في
ً
كرة املضرب ،مشيرة إلى خوض «أفضل
موسم» في حياتها.
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أفقيا
 -1رئيس جمهورية لبناني راحل –  -2قديس باألجنبية – غاوي مبعثرة –  ُ -3كأس
من املاء – زاوية – نعم باألجنبية –  -4حاكم إمارة – صفائح من حديد رقيقة تطلى
بالقصدير –  -5الوالد – بطن كبير –  -6مؤلف فرنسي راحل من نوابغ زمانه أقام في
ّ
وتزعم حركة الفلسفة املادية – مدينة صينية عاصمة سيكيانغ
وسويسرا
بروسيا ُ
ّ
توزع في األفراح
باألجنبية – من السكاكر
واحد
–
الطاولة
قديمًا –  -7تقال في لعبة
ُ
واألعــراس على الضيوف –  -8مدينة باكستانية تعتبر املركز املالي والتجاري –
ّ
يدق الجرس –  -9بواسطتي – دفن ّ
وخبأ الذهب تحت األرض –  -10رئيس جورجيا
ّ
السابق ووزير خارجية اإلتحاد السوفياتي السابق لقب بالثعلب األبيض

عموديًا
 -1عاصمة إيسلندا –  -2قضية جنائية دولـيــة ترتبت على سقوط طــائــرة ركــاب
أميركة فــوق اسكتلندا واتهمت ليبيا باملسؤولية –  -3األنـســب مبعثرة – حــواء
باألجنبية –  -4للنداء – صفة أمر منجز أو حكم صادر –  -5إسم حمله عدد كبير
من ملوك إنكلترا – صحن ينقسم الى نصفني –  -6استغرق في الضحك مع قهقهة
متواصلة – بركة –  -7حاسة النظر – جرذ باألجنبية –  -8للندبة – دولة في أميركا
الجنوبية –  -9حـقــود – ذهــب خــالــص –  -10إح ــدى الــواليــات األميركية املتحدة
عاصمتها ماديسون

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1مارسيل غانم –  -2وكيل – مجروح –  -3ر ر – مساري –  -4يوم – معي – أو –  -5تموز – جود
–  -6زكا – بوسي –  -7نا – يلب – ركا –  -8يلس – بانياس –  -9بوغوتا – ري –  -10عماد مرمل
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مشاهير 2993

حلول الشبكة السابقة

موريتاني –  -2اكروم – البم –  -3ري – موز – سوا –  -4سلم – زكي – غد –  -5سم – البوم
ّ -1
–  -6ملاعة – باتر –  -7غجري – نام –  -8اري – جوري –  -9نو – اوسكار –  -10محمود ياسني

حل الشبكة 2992

إعداد
نعوم
مسعود
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فـيــزيــائــي إنـكـلـيــزي ( )1974-1891حــائــز عـلــى جــائــزة نــوبــل إلكتشافه
النيوترون .إنضم الى مشروع مانهاتن الذي ّ
ّ
الذرية التي
طور القنابل
سقطت في اليابان
 = 4+9+3+7+1من الحيوانات ■ ّ = 8+10+6+5
تعمر وتبني ■ 11+2+8
= ذكر الدجاج

حل الشبكة الماضية :عفيفة اسكندر

غرافينا «بالتزكية»!

أكد غابرييلي غرافينا استقالته من
منصبه كرئيس رابطة الدرجة الثالثة
«ليغا برو» ،وذلك تحضيرًا النتخابه
رئيسًا لالتحاد اإليطالي لكرة القدم.
وغرافنيا ،البالغ من العمر  65عامًا ،هو
املرشح الوحيد لرئاسة االتحاد اإليطالي
في االنتخابات املقررة في  22الشهر
الحالي الختيار خلف لكارلو تافيكيو،
املستقيل من منصبه منذ تشرين
الثاني/نوفمبر املاضي على خلفية فشل
املنتخب الوطني في التأهل إلى نهائيات
مونديال روسيا .2018

