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اجتماعات ماراثونية لـ «مجموعة العمل» رغم المعارضات

«الدوري العالمي» وتوسيع مونديال األندية
معركة انفانتينو المقبلة

• انفانتينو مع ممثلي احتاد الكونكاكاف

عقدت جمموعة عمل االحتاد الدويل
لكرة القدم «فيفا» التي �أوكلت اليها
مهمة مناق�شة تو�سيع ك�أ�س العامل
للأندية وا�ستحداث الدوري العاملي
للأمم� ،أول اجتماع لها مب�شاركة
االحتادات القارية.
وتقرر �إن�شاء جمموعة العمل هذه يف
نهاية �أكتوبر يف اجتماع جمل�س فيفا
يف كيغايل ،للرد على معار�ضة عدد
من الأطراف الفاعلني لفكرة تو�سيع
ك�أ�س العامل للأندية واقامة الدوري
العاملي للأمم ،مبا يف ذلك االحتاد
الأوروبي لكرة القدم.
وعقدت جمموعة العمل اجتماعها
الأول عرب الهاتف ،و���ش��ارك فيه
�أمناء ع��ام االحت���ادات القارية �أو
مديرو م�سابقاتها ،بح�سب م�صدر
قريب من امللف.
وم ِثل االحتاد الأوروبي لكرة القدم،
ُ
وه��و املعار�ض الرئي�سي خلطط
رئي�س فيفا ال�سوي�رسي جاين
�إنفانتينو ،عرب مدير امل�سابقات
فيه جورجيو ماركيتي.
ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��ع��ام��ل��ة التي
ي�رشف عليها مكتب جمل�س فيفا،
م�س�ؤولة ع��ن درا���س��ة «العنا�رص
التقنية وال��ري��ا���ض��ي��ة املتعلقة
بت�أ�سي�س» ك�أ�س العامل للأندية
«التواريخ ،عدد الفرق ،ح�ص�ص
الت�أهل» وال��دوري العاملي للأمم
«ال��روزن��ام��ة ،ال�شكل ،الت�أثري

على الت�صفيات امل�ؤهلة للبطوالت
التقليدية» ،وفقا لنف�س امل�صدر.
ويف نهاية االج��ت��م��اع��ات� ،سيتم
�إع��داد «اقرتاحني منف�صلني» ،و�إذا
لزم الأم��ر «�أك�ثر من اق�تراح واحد
لكل م�سابقة» ،بح�سب ما �أ�ضاف
ه��ذا امل�صدر ،كا�شفا �أن الهدف
هو �أن تعر�ض يف االجتماع املقبل
للمجل�س «يف  15مار�س املقبل يف
ميامي الأم�يرك��ي��ة» «خطة �شاملة
من العنا�رص الريا�ضية التي يجب
�أخذها يف االعتبار من �أجل اتخاذ
قرار».
و�أ���ش��ار امل�صدر ال��ى �أن االجتماع
املقبل ملجموعة العمل �سيكون «يف
دي�سمرب يف باري�س».
و�أم��ل �إنفانتينو ،املر�شح لإعادة
انتخابه على ر�أ�س فيفا يف يونيو
 2019يف باري�س ،يف �أواخر �أكتوبر
يف العا�صمة ال��روان��دي��ة كيغايل
�أن تعتمد مقرتحاته ،لكنه ا�ضطر
للرتاجع حتت �ضغط املعار�ضني
ملا ي�أمل اجنازه.
و�أرج�أ فيفا يف ختام اجتماع ملجل�سه
يف العا�صمة الرواندية اتخاذ �أي
قرار ب�ش�أن مقرتحات لتعديل �صيغة
مونديال الأندية وا�ستحداث دوري
للأمم ،واكتفى بان�شاء جمموعة
العمل.
والق����ت اق�ت�راح���ات �إنفانيتنو
للتعديالت التي قال �أنها �ستوفر

ع��ائ��دات مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات،
ان��ت��ق��ادات م��ن �أط����راف متعددين
ي��ع��ت�برون �أن ج���دول املباريات
مزدحم مبا فيه الكفاية وال يتحمل
�إ�ضافة م�سابقات جديدة .وو�صلت
االنتقادات الى حد اتهام �إنفانتينو
ال��ذي يتولى رئا�سة االحت��اد منذ
مطلع  ،2016بالدفع نحو هذه
االقرتاحات لتعزيز حظوظه بالفوز
بوالية جديدة على ر�أ���س الهيئة
الدولية،وكان من �أبرز املعرت�ضني
االحتاد الأوروبي ورئي�سه ال�سلوفيني
�ألك�سندر ت�شيفريين.
وي�شمل االقرتاح رفع عدد امل�شاركني
يف ك�أ�س العامل للأندية من  7الى
 24و�إقامتها مرة كل �أربعة �أعوام
ب��دال من م��رة �سنويا ،وا�ستحداث
دوري عاملي للأمم كل عامني ،مع
وعد بعائدات من م�ستثمرين لهاتني
امل�سابقتني ت�صل ال��ى  25مليار
دوالر على مدى  12عاما ،وتوزيعها
على الأندية واالحتادات القارية.
وت�شري ال��ت��ق��اري��ر ال��ى �أن �أب��رز
الداعمني للعر�ض هو «�سوفت بنك»
الياباين ،والذي تعد ال�سعودية من
خالل �صندوق اال�ستثمارات العامة،
من امل�ساهمني الرئي�سيني فيه.
اال �أن �إنفانتينو ال��ذي مل يك�شف
هوية امل�ستثمرين� ،شدد على عدم
«ان��خ��راط �أي �صندوق ا�ستثماري
�أجنبي» فيه.

الجماهير اإلسبانية تطالب بإعادة كاسياس
إلنقاذ مرمى «الروخا»

• إيكر كاسياس

طالبت اجلماهري الإ�سبانية املدرب
لوي�س �إنريكي ب�إعادة ايكر كا�سيا�س
حار�س ريال مدريد ال�سابق وبورتو
احل���ايل حل��م��اي��ة ع��ري��ن املنتخب
الوطني بد ًال من ديفيد دي خيا حار�س
مان�ش�سرت يونايتد.
ومل يخ�ض كا�سيا�س �أي مباراة مع
منتخب �إ�سبانيا منذ �أكرث من عامني،
وحتديد ًا منذ بطولة ي��ورو ،2016
و�أ�صبح ديفيد دي خيا هو احلار�س
الأول �سواء مع جولني لوبيتيغي �أو
مع لوي�س �إنريكي.
وظهر دي خيا مب�ستوى خميب مع
منتخب «الروخ���ا» يف بطولة ك�أ�س
العامل  ،2018كما قدم �أداء �سيء يف
مباراة كرواتيا املا�ضية التي خ�رسها
منتخب الالروخا بثالثة �أهداف مقابل
هدفني.
و�أجرت �صحيفة �آ�س الإ�سبانية ا�ستفتاء
ل��زواره��ا بخ�صو�ص احلار�س الذي
يجب �أن يحمي عرين «املاتادور»
وح�صل كا�سيا�س على الن�سبة الأعلى
من �أ�صوات اجلماهري بـ ،% 50علم ًا
�أنه �شاركه يف اال�ستفتاء �أكرث من 100
�ألف �شخ�ص.
وح�صل كيبا �أري��زاب��االغ��ا حار�س
ت�شيل�سي على امل��رك��ز ال��ث��اين يف
الت�صويت بن�سبة بلغت ،% 40
وجاءت املفاج�أة باحتالل ديفيد دي
خيا املركز الثالث بن�سبة منخف�ضة
جد ًا مل تتجاوز  ،% 5بينما توزعت
الن�سبة املتبقية على حرا�س �آخرين.
وقدم كا�سيا�س �أداء مميز مع بورتو
خ�لال ع��ام  ،2018وب��الأخ�����ص يف
املو�سم احل��ايل ال��ذي ب��د�أ ي�ستعيد
خ�لال��ه م�����س��ت��واه احل��ق��ي��ق��ي ال��ذي
ك��ان عليه م��ع ال��ن��ادي امللكي قبل
عام .2012
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كتيبة كومان جددت أملها في التأهل إلى الدور الثاني لدوري األمم

طواحين هولندا تستعيد بريقها
وتسقط أبطال العالم بثنائية
�أك���دت هولندا �أن��ه��ا ا�ستعادت
بريقها ال�سابق بقيادة مدربها
اجلديد رونالدو كومان ،و�أر�سلت
�أمل��ان��ي��ا ال��ى امل�ستوى الثاين
من دوري الأمم الأوروبية بعدما
�أحل��ق��ت بفرن�سا بطلة العامل
هزميتها الأولى يف �آخر  16مباراة
بالفوز عليها �- 2صفر اجلمعة يف
روتردام.
وبعدما كانت الى حد ما خارج
ح�سابات الت�أهل الى الدور ن�صف
النهائي من امل�ستوى الأول لهذه
ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة اجل��دي��دة،
بخ�سارتها مباراتها الأول��ى يف
املجموعة الأول���ى �أم��ام فرن�سا
بالذات « ،»2-1انتف�ضت هولندا
ب��ال��ف��وز ال��ك��ب�ير ع��ل��ى �أملانيا
�- 3صفر ،ثم حققت فوزها الأول
على «الديوك» منذ ال��دور الأول
لك�أ�س �أوروبا .»1-4« 2008
وت��دي��ن ه��ول��ن��دا ب��ف��وزه��ا الى
العب و�سط ليفربول الإنكليزي
جورجينيو فينالدوم وومفي�س
ديباي اللذين �سجال الهدفني يف
الدقيقتني  44و 6+90من ركلة
جزاء يف مباراة بدا خاللها �أبطال
مونديال رو�سيا  2018بعيدين عن
م�ستواهم.
و�أ�صبح الت�أهل الى الدور ن�صف
النهائي يف ي��د ه��ول��ن��دا التي
غ��اب��ت ع��ن نهائيات مونديال
رو�سيا ال�صيف امل��ن����صرم� ،إذ
رفعت ر�صيدها الى  6نقاط يف
املركز الثاين بفارق نقطة خلف
فرن�سا ،لكنها متلك مباراة ا�ضافية
تخو�ضها غدا الإثنني �ضد �أملانيا
يف غيل�سنكري�شن والتعادل فيها
�سيكون كافيا للت�أهل بف�ضل الهدف
ال��ذي �سجلته خ��ارج ملعبها يف
مرمى �أبطال العامل.
وبد�أت هولندا اللقاء بقوة و�أجرب
احلار�س الفرن�سي القائد هوغو
لوري�س على التدخل باكرا النقاذ
فريقه من حماولة لفينالدوم «،»2
لكن �رسعان ما �أنح�رص اللعب يف
و�سط امللعب دون خطورة حقيقية
على املرميني حتى الدقيقة 28
عندما �أطلق بنجامان بافار كرة

�صاروخية من م�شارف املنطقة
علت العار�ضة بقليل.
وعندما كان ال�شوط الأول يلفظ
�أنفا�سه الأخ�يرة ،خطفت هولندا
هدف التقدم عندما و�صلت الكرة
الى راين بابل داخل املنطقة بعد
خط�أ يف �إبعادها من نزونزي،
ف�سددها بهوغو لوري�س لكنها
�سقطت �أمام فينالدوم الذي تابعها
يف ال�شباك «.»44
ورغ��م تخلفهم يف نهاية ال�شوط
الأول ،بدا �أبطال العامل عاجزين
عن الو�صول الى مرمى احلار�س
يا�سرب �سيلي�سني ،بل على العك�س
كانت هولندا الأقرب ال�ضافة هدف
ثان لوال وقوف لوري�س يف وجه

• هولندا قضت على خطورة مبابي

حماولة مزدوجة لدنزل دامرفي�س
«.»62
وا�ضطر هذا الو�ضع دي�شان الى
اج��راء تبديلني حيث زج مبو�سى
�سي�سوكو بدال من بليز ماتويدي،
وعثمان دميبلي ب��دال م��ن جريو
« ،»65لكن �شيئا مل يتغري �إذ كادت
هولندا �أن ت�ضيف الهدف الثاين من
ركلة حرة نفذها ديباي «.»73
وحت�سن �أداء فرن�سا بع�ض ال�شيء
يف الدقائق الأخ�ي�رة من اللقاء
لكنها عجزت عن الو�صول الى
ال�شباك وك��ادت �أن تهتز �شباكها
يف الثواين الأخ�يرة عرب فرانكي
دي يونغ لوال ت�ألق لوري�س ،لكن
الأخري انحنى �أخريا وتلقى الهدف

الثاين من ركلة جزاء يف الدقيقة
اخلام�سة من الوقت بدل ال�ضائع
ت�سببها بها �سي�سوكو با�سقاطه
دي يونغ يف املنطقة املحرمة،
فنفذها ديباي بنجاح «.»90+6
وان��ت��ه��ى الأم����ر بفرن�سا بتلقي
هزميتها الأول���ى منذ اخل�سارة
الودية �أمام كولومبيا « »3-2يف
 23مار�س املا�ضي ،والأولى �أمام
هولندا بعد �سل�سلة من  5انت�صارات
متتالية على املنتخب الربتقايل،
بينها اثنان يف ت�صفيات مونديال
رو�سيا ،2018وكانت مواجهة
اجلمعة الـ 27بينهما ،ففازت
هولندا للمرة  11مقابل  12لفرن�سا
و 4تعادالت.

 7مواجهات اليوم و«الماتادور» ينتظر هدايا المنافسين

إنكلترا تصطدم بكرواتيا «الثائرة»
في دوري األمم األوروبية
تتوا�صل مناف�سات دور املجموعات
ل��دوري الأم��م الأوروبية يف جولته
ال�ساد�سة ،حيث تت�صدر قمة انكلرتا
وكرواتيا مناف�سات اليوم التي ت�شهد
�أي�ضا لقاء ايرلندا ال�شمالية والنم�سا
ومولودفا تلتقي لوك�سمبورغ و�سان

مارينو ت�ست�ضيف رو�سيا البي�ضاء
و�سوي�رسا تواجه بلجيكا وتلعب
املجر مع فنلندا وا�ستونيا حتل
�ضيفا على اليونان.
ويف قمة اال�سود الثالثة ومنتخب
الناريني التي جتمعهما على ا�ستاد

وميبلي يدخل املنتخبان املباراة
بهدف النقاط الثالث بعد فوزهما
على منتخب ا�سبانيا يف اجلولة
االخرية لكل منهما وت�ساويهما يف
الر�صيد  4نقاط لكنهما مازاال خلف
امل��ات��ادو اال�سباين ال��ذي يت�صدر

• جانب من مران املنتخب اإلنكليزي

امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة وف���وز احد
املنتخبني اليوم مينح له ال�صادرة
ب�سبع نقاط.
من جانبه �أكد غاريث �ساوثجيت،
املدير الفني ملنتخب �إنكلرتا� ،أنه
�سيدخل مباراة كرواتيا وهدفه هو
الفوز فقط.
وق���ال �ساوثجيت يف ت�رصيحات
نقلتها �شبكة «�سكاي �سبورت�س»
الربيطانية« :ح�سابات هذه املباراة
ب�سيطة للغاية ،وهي �أن تفوز ثم
تت�أهل �إل��ى املرحلة النهائية من
البطولة ،وكل ما نركز عليه هو
الفوز ،الذي �سيكون هدفنا فقط من
هذا اللقاء».
وطالب �ساوثجيت العبيه بتعوي�ض
خيبة �أمل اجلماهري ،بعد اخل�سارة
�أمام كرواتيا يف ن�صف نهائي ك�أ�س
العامل،و�أ�ضاف�« :سنحاول تقدمي
م�ستوى جيد يليق بالت�شكيلة القوية
التي منتلكها ،وميتع اجلماهري».
ووا�صل�« :سنحاول تعوي�ض خيبة
ال�صيف املا�ضي ،بعد اخل�سارة من
كرواتيا ،ونريد �أن نثبت �أننا تعلمنا
من هذه اخل�سارة ،من خالل لعب
املباراة كمحاربني حقيقيني».
و�أ�صبح ت��أه��ل �إ�سبانيا �صاحبة
الـ 6نقاط� ،إل��ى املربع الذهبي
للبطولة ،مرهونا بانتهاء املباراة
الأخرية يف هذه املجموعة بالتعادل
بني منتخبي �إنكلرتا وكرواتيا ،حيث
ميتلك كل منهما  4نقاط ،بينما �إذا
ف��از �أح��د املنتخبني يف اللقاء،
�سيت�أهل للمرحلة النهائية.

قرار بمراجعة حساباته المالية المتعلقة بعقود الرعاية

«اليويفا» يهدد سان جيرمان باالستبعاد
من «التشامبيونزليغ»

• سان جيرمان مهدد باالستبعاد من التشامبيونزليغ

ك�شفت تقارير �إعالمية ب�أن باري�س
���س��ان ج�يرم��ان يعي�ش ح��ال��ة من
الطوارئ يف اعقاب القرار ال�صادر
م��ن االحت���اد االوروب���ي لكرة القدم
مبراجعة ح�ساباته املالية املتعلقة
بعقود الرعاية التي ابرمتها �إدارة
النادي مع م�ؤ�س�سات قطرية.
و�أك��دت �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية
ب�أن النادي الباري�سي ا�صبح يواجه
ت��ه��دي��د ًا حقيقي ًا با�ستبعاده من
امل�شاركة يف م�سابقة دوري �أبطال
�أوروب��ا يف حال ثبوت خرقه لقواعد

اللعب املايل النظيف التي تن�ص على
�رضورة �أال يكون النادي يعاين عجز ًا
مالي ًا يتجاوز .% 30
وا���ض��اف��ت ال�صحيفة ال�����ص��ادرة من
باري�س ب ��أن االحت��اد ال��ق��اري يريد
�إج���راء مراجعة حل�سابات النادي
ملو�سمي « »2014-2013و «-2014
 »2015من �أجل الت�أكد من �صحة عقود
الرعاية التي مت �إبرامها مع �رشكات
قطرية.
وج����اء ق����رار االحت�����اد الأوروب�����ي
مبراجعة ح�سابات النادي الفرن�سي

خالل الفرتة امل�شار �إليها ا�ستجابة
ل�ضغوط اط��راف حملية وقارية مثل
رابطة الدوري الإ�سباين والت�رسيبات
التي ن�رشها موقع «فوتبول ليك�س»
الذي �أكد خرق �إدارة النادي لقواعد
اللعب امل���ايل النظيف مب�ساعدة
م��ن ال�سوي�رسي جياين �إنفانتينو
رئي�س االحتاد الدويل احلايل الأمني
ال�سابق لالحتاد الأوروب����ي ،ليتم
و���ض��ع �إدارة ال��ن��ادي الفرن�سي يف
موقف املدان خا�صة بعد الك�شف عن
االرق��ام احلقيقية التي دفعتها الجل

التعاقد مع املهاجم الربازيلي نيمار
دا �سيلفا التي تفوق بعدة ماليني
عن القيمة التي مت الإع�لان عنها يف
�صيف ع��ام .2017اجلدير ذك��ره �أن
ع��د ًدا من الأندية الأوروبية الكبرية
مار�س �ضغوطاته على االحتاد القاري
للتحقق من ح�سابات باري�س �سان
جريمان  ،مطالب ًا با�ستبعاد النادي
الفرن�سي من امل�سابقة القارية �أو
بت�سليط غرامات مالية وحرمانه من
التعاقدات مثلما فعل �سابق ًا مع نادي
بر�شلونة يف عام .2014

