
Ryan Giggs: Người quản lý xứ Wales từ chức 
 

Giggs đã rời nhiệm sở kể từ tháng 11 năm 2020; Robert Page đã dẫn dắt Xứ Wales đến World Cup đầu 

tiên sau 64 năm trong sự vắng mặt của cựu cầu thủ chạy cánh Manchester United 

 

Ryan Giggs đã từ chức huấn luyện viên Xứ Wales ngay lập tức. 
 

Giggs đã nghỉ việc kể từ tháng 11 năm 2020 và phải đối mặt với phiên tòa xét xử bạo lực gia đình ở 

Manchester vào ngày 8 tháng 8. 

 

Cựu cầu thủ 48 tuổi của Manchester United bị cáo buộc có hành vi khống chế và cưỡng bức bạn gái cũ 

Kate Greville trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2020. 

Nếu bạn đang tìm kiếm Nhà cái số 1 Việt Nam năm 2022, có một số trang web trực tuyến mà bạn có thể 

truy cập. 

 

Giggs cũng bị cáo buộc hành hung cô Greville, khiến cô bị tổn thương thực tế, và vụ tấn công thường 

thấy của em gái cô, Emma Greville, tại nhà riêng của anh ta ở Worsley, Greater Manchester, vào ngày 1 

tháng 11 năm 2020. 

 

Giggs đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội với mọi cáo buộc. 

 

Phiên tòa sẽ kéo dài khoảng hai tuần kể từ ngày 8 tháng 8. 

 

Có nhiều trang web tốt nhất liên quan đến cá cược như VKgames mà bạn có thể truy cập. 

 

Robert Page đã dẫn dắt Xứ Wales đến với kỳ World Cup đầu tiên sau 64 năm mà Giggs vắng mặt. Page sẽ 

phụ trách Qatar khi Giggs quyết định từ chức. 

 

"Đó là một vinh dự và đặc ân khi quản lý đất nước của tôi, nhưng điều đúng đắn là FA Wales, ban huấn 

luyện và các cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu một cách chắc chắn, rõ ràng và không có những đồn đoán 

xung quanh vị trí huấn luyện viên trưởng của họ," Giggs nói trong một tuyên bố. 

 

https://nhacaihangdau360.com/
https://nhacaihangdau360.com/casino/vkgame/


Anh ấy nói rằng anh ấy dự định "sẽ tiếp tục sự nghiệp quản lý của tôi vào một ngày sau đó". 

 

Liên đoàn bóng đá xứ Wales cho biết họ "thừa nhận tuyên bố cá nhân của Ryan Giggs vào ngày 20 tháng 

6 năm 2022". 

 

Một tuyên bố ngắn có nội dung: "FAW bày tỏ lòng biết ơn đối với Ryan Giggs vì nhiệm kỳ của anh ấy với 

tư cách là HLV trưởng Đội tuyển quốc gia nam Cymru và đánh giá cao quyết định mà anh ấy đã thực 

hiện, vì lợi ích tốt nhất của bóng đá xứ Wales. 

 

"Toàn bộ sự tập trung của FAW và Đội tuyển quốc gia nam Cymru là tại FIFA World Cup ở Qatar vào cuối 

năm nay." 


