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جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم

رئيس برشلونة: غياب ميسي عن جائزة األفضل أمر طبيعي
يرى جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، 
أن غياب األرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق، عن 

املرشحني جلائزة األفضل أمر طبيعي.
وقال بارتوميو، في تصريحات إلذاعة “أوندا سيرو”: 
“من الواضح أن الفيفا يعتبر ميسي من فئة أخرى فوق 

اجلميع، وبالتالي ال يكافئه مع اآلخرين”.
وأضللاف: “أنا ال أحتللدث كثيرا في وسائل اإلعللام، ألن 

الاعبني واملدربني هم األبطال ويجب أن يتحدثوا أكثر”.
وحللول لعب لقاء جيرونا في الللواليللات املتحدة، علق 
بارتوميو: “تبدو فكرة رائعة بالنسبة لنا، وبالنسبة لي 
إنها مباراة كرة قدم فقط، يجب أال يكون هناك أي قلق حول 

هذه السياسة”.
وواصلللل: “لقد طلب جيرونا وبرشلونة مللن االحتللاد 
اإلسباني احلصول على تصريح، من أجل لعب هذه املباراة 

في الواليات املتحدة، لكن لم نحصل على إجابة بعد”.
وعللن رحيل رونللالللدو إلللى يوفنتوس، قللال بارتوميو: 
“غياب كريستيانو عن ريللال مدريد لن يؤثر على قيمة 
الفريق، ولكن اليوفي سينمو ويتطور كثيًرا مع النجم 
البرتغالي”. وأمت: “الهزمية أمام روما؟ كانت صعبة للغاية 

ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وليونيل ميسيعلينا وبالنسبة لنا كانت عثرة كبيرة جًدا”.
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أثار جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( شكوكا حول خطط الللدوري االسباني 
إلقامة مللبللاراة جيرونا ضد برشلونة في الواليات 

املتحدة.
ويرغب اللللدوري االسباني في إقامة املللبللاراة في 
ميامي يوم 26 يناير كانون الثاني 2019، لكن رئيس 

الفيفا ال يشجع الفكرة.
وقال إنفانتينو في بيان من الفيفا إلى شبكة ئي.إس.
بي.إن يوم االثنني ”أعتقد أنني أفضل مشاهدة مباراة 
رائعة في الدوري األمريكي في الواليات املتحدة بدال 

من إقامة الدوري االسباني في الواليات املتحدة.
”في كرة القدم املبدأ العام هو إقامة املباراة التي 

تستضيفها على ملعبك وليس في دولة أجنبية“.
وطلبت رابللطللة الللللدوري االسللبللانللي مللن االحتللاد 
االسباني لكرة القدم املوافقة على إقامة املباراة خارج 
الباد، بينما يجب أن يوافق أيضا االحتللاد األمريكي 
والفيفا واالحتللاد األوروبللي واحتللاد أمريكا الشمالية 
والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف( على اخلطط أيضا 

حتى متضي قدما.
وأبلغ الفيفا ئي.إس.بي.إن بأنه لم يتلق طلبا رسميا 
العطاء موافقته على إقامة املباراة في الواليات املتحدة.

ورد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري االسباني 
على تعليقات إنفانتينو عبر حسابه في تويتر.

وكتب تيباس ”سأذكر رئيس الفيفا بللأن هناك 
ثاثة فرق من كندا تلعب في الللدوري األمريكي وأن 
تورونتو هو البطل احلالي، ولدى كندا بطولة دوري 

للمحترفني“.

رئيس الفيفا يشكك في خطط الدوري 
اإلسباني إلقامة مباراة في أمريكا

رئيس أرسنال التنفيذي يترك
منصبه لالنتقال إلى ميالنو

قلللال أرسلللنلللال املللنللافللس فلللي الللللدوري 
االجنللللليللزي املمتاز لللكللرة الللقللدم إن إيفان 
جازيديس تللرك منصبه كرئيس تنفيذي 
للنادي لانتقال إلى ميانو بعد نحو عشر 

سنوات قضاها في النادي اللندني.
وسيتولى فيناي فنكاتيشام، رئيس 
املللسللؤولللني الللتللجللاريللني، إدارة الللنللادي 
االجنليزي بجانب راؤول سانيي رئيس 

عاقات كرة القدم.
وانضم سانيي إلى أرسنال في نوفمبر 
تشرين الثاني املاضي قادما من برشلونة 
بطل اسبانيا بعدما شغل عدة مناصب منها 

مدير كرة القدم بالنادي القطالوني.

وأعلن ميانو أن جازيديس سيتولى 
منصب الرئيس التنفيذي بالنادي املنافس 
بللدوري الدرجة األولللى االيطالي بللدءا من 

األول من ديسمبر املقبل.
ويأتي رحيل جازيديس بعد شهر من 
استحواذ امللياردير األمريكي ستان كرونكي 
على أرسنال في صفقة تقدر بحوالي 2.3 

مليار دوالر.
ويللخللوض أرسللنللال موسمه األول بعد 
رحيل مدربه أرسني فينجر الذي قضى 22 
عاما في املنصب ويحتل حاليا املركز السابع 

في الدوري مع املدرب أوناي إميري.  

ويلشير يخضع لعملية جراحية
في الكاحل

أعلن نللادي وسللت هللام اإلنكليزي لكرة 
الللقللدم أن العللب خللط وسللطلله جللاك ويلشير 
خضع لعملية جراحية في الكاحل يتوقع 
أن تبعده لفترة قدرتها التقارير الصحافية 
احمللية بأنها قد متتد لستة أسابيع. وغاب 
ويلشير )26 عاما( عن املباراة التي فاز فيها 
فريقه 3-1 على مضيفه إيفرتون األحد في 
املرحلة اخلامسة مللن اللللدوري اإلنكليزي 
املمتاز بسبب اإلصابة، قبل أن يؤكد النادي 

الثاثاء خضوعه لعملية جراحية.
وأفاد وست هام في بيان صادر عن فريقه 
الطبي أن “جاك خضع لعملية جراحية 

ناجحة فللي لللنللدن صللبللاح اإلثللنللني ملعاجلة 
مشكلة طفيفة في الكاحل”، مضيفا أن “كل 

شيء مت كما كان مخططا له”.
وتوقع الللنللادي أن يحتاج الاعب “الى 
فترة راحة قصيرة نسبيا قبل أن يبدأ عملية 
التعافي”، مللشللددا على أن الللاعللب “مركز 
ومصمم على العودة الى التدريب واللعب في 
أسرع وقت ممكن”. ونشأ ويلشير في صفوف 
الفئات العمرية لللنللادي أرسللنللال اللندني، 
وأمضى معه غالبية مسيرته التي شملت 
فترتي إعارة الى بورمنوث وبولتون، قبل أن 

ينتقل الى وست هام في يوليو 2018.

فوز مثير جليرونا على سلتا فيغو

فاز جيرونا على ضيفه سلتا فيغو 3-2 أول من 
أمللس اإلثنني في ختام املرحلة الرابعة من الللدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ومنح االوروغوياني كريستيان ستواني، صاحب 
املركز اخلامس على الئحة ترتيب الهدافني في املوسم 
املللاضللي )21 هللدفللا(، التقدم ألصللحللاب األرض بعد 
عرضية من آداي بينيتيز تابعها برأسه في أسفل 

الزاوية اليسرى )22(.
وأدرك ياغو أسباس، رابللع الهدافني )22 هدفا(، 
التعادل لسلتا فيغو من ركلة حرة )34( قبل ان يعيد 
بدرو الكاال التقدم من جديد للفريق املضيف اثر ركنية 

نفذها اليكس غرانيل )37(.
وفي الشوط الثاني، أضاف ستواني الهدف الثاني 
الشخصي والثالث جليرونا بعد هجمة مرتدة سريعة 

قادها بدرو بورو )56(.
وسللجللل املللغللربللي سفيان بللوفللال الللهللدف الثاني 
لسلتا فيغو بعدما تلقى كرة موزونة من السلوفاكي 

ستانيساف لوبوتكا )87(.
وحقق جيرونا بهذا الفوز نقلة كبيرة من املركز 15 
الى السادس بعدما رفع رصيده الى سبع نقاط، مقابل 
7 نقاط أيضا لسلتا فيغو ثالث الترتيب خلف برشلونة 

)12 نقطة( وريال مدريد )10 نقاط(.     

العبو جيرونا 

سبال يقتنص وصافة »الكالتشيو«
بالفوز على أتالنتا

تقدم فريق سبال إلى وصافة الدوري اإليطالي، بعد 
فوزه على ضيفه أتانتا، بنتيجة )2-0(، أول من أمس 
اإلثنني، في املرحلة الرابعة للمسابقة. وتقمص املهاجم 
الشاب، أندريا بيتانيا دور البطولة، بتسجيله هدفي 

املباراة، في الدقيقتني 50 و56. ورفع هذا الفوز، رصيد 
سبال لل9 نقاط، في مركز الوصافة، بفارق 3 نقاط 
عن يوفنتوس املتصدر، ومتفوقا بفارق األهداف على 

نابولي، الذي جاء في املركز الل3.

جانب من مباراة سبال وأتانتا

ساوثمبتون يكتفي بالتعادل مع برايتون
ارتضى ساوثمبتون بالتعادل 
مع ضيفه برايتون 2-2 بعد ان 
تقدم بهدفني نظيفني، أول من أمس 
اإلثنني في ختام املرحلة اخلامسة 

من الدوري االنكليزي لكرة القدم.
وافتتح ساوثمبتون التسجيل 
عبر الدولي الدمناركي بيار-اميل 
هويبرغ الذي اطلق تسديدة قوية 
من خللارج املنطقة استقرت على 
ميني احلارس ماثيو راين في اسفل 

الزاوية )35(.
وفللي الللشللوط الللثللانللي، ارتكب 
الكاميروني غايتان بونغ خطأ في 
املنطقة احملرمة ضد دانللي اينغز 
فحصل ساوثمبتون على ركلة 
جزاء نفذها اينغز بنفسه وسجل 

منها الهدف الثاني لفريقه )65(.
وقلص برايتون الفارق بواسطة 
اإليرلندي شاين دافللي الللذي تابع 
بللرأسلله فللي املللرمللى كللرة عرضية 
رفعها انطوني نوكارت من ركلة 

حرة )67(.
وفي الوقت بدل الضائع، ادرك 
غلني ملللوراي التعادل للضيوف 
من ركلة جزاء تسبب بها جيمس 
وارد-بللروز اثر مخاشنته الزائدة 

لدافي )1+90(.
وبقي ساوثمبتون وبرايتون في 
املركزين الثالث عشر والرابع عشر 

العبو برايتونتواليا ولكل منهما خمس نقاط.   

مدينة سابورو لن تتقدم بعرض 
الستضافة األوملبياد الشتوي

الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو أجبر مدينة 
سابورو اليابانية على عدم التقدم بعرض الستضافة 

أعلنت اللجنة األوملللبلليللة الللدوللليللة أول مللن أمس 
االثنني أن مدينة سابورو اليابانية لن تتقدم بعرض 
الستضافة األوملبياد الشتوي 2026 بعد الزلزال 
األخير الذي ضرب جزيرة هوكايدو مضيفة أن املدينة 

ستركز على التقدم بعرض الستضافة أوملبياد 2030.
وكللان زللللزال عنيف قللد ضللرب جللزيللرة هوكايدو 

شمال اليابان هذا الشهر ما أسفر عن مقتل 44 شخصا 
وإصابة 660 خرين وتسبب في أضرار كبيرة.

وذكللرت اللجنة األوملبية في بيان “تبدي اللجنة 
االوملبية الدولية تفهمها ملسألة أن عمليات إعادة األمور 
إلى طبيعتها عقب الزلزال الذي ضرب املنطقة يجب أن 
حتظى باألولوية كما أنها تنظر بكثير من التقدير الى 
االلتزام القوي الذي أظهرته املدينة بالتقدم مستقبا 

الستضافة دورة األلعاب األوملبية الشتوية”.

نسوكي يوقع أول عقد احترافي مع ناديه سان جيرمان
أعلن باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر 
الدوري الفرنسي لكرة القدم، أول من أمس اإلثنني 
أن مدافعه الشاب الواعد ستانلي نسوكي )19 
عاما( وقع أول عقد احترافي مع النادي الذي نشأ 

فيه، وذلك ملوسمني حتى يونيو 2021.
وكللان أول ظهور لنسوكي مع الفريق األول 
لنادي العاصمة في املللبللاراة ضد كاين في 20 
ديسمبر 2017، وشللارك أساسياً ألول مللرة في 
مللبللاراة كللأس األبللطللال الفرنسية التي فللاز فيها 
على موناكو -4صفر في 4 أغسطس املاضي في 
مدينة شينزين الصينية، حيث حقق متريرتني 

حاسمتني.
ومنذ بداية املوسم اجلديد، شارك نسوكي الذي 
أثار اهتمام مرسيليا به لضمه إلى صفوفه حسب 
وسائل إعام فرنسية، في ثاث مباريات مع فريق 
العاصمة الذي فاز في مبارياته اخلمس األولى في 

ستانلي نسوكيالدوري.

كومنيبول يطالب الفيفا 
مبوعد جديد لكوبا أمريكا

طلب احتللاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم 
)كومنيبول( من االحتللاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( السماح بإقامة بطولة كوبا أمريكا في 

سنوات زوجية، اعتبارا من عام 2020.
وقلللال رئلليللس “كومنيبول”، أليخاندرو 
دومينجيز “أود أن أكشف عن طلب قدمناه 
للفيفا بأن تقام كوبا أمريكا اعتبارا من 2020 
في سنوات زوجلليللة. وبالتالي ستكون آخر 
بطولة ستقام فيها البطولة في أعوام فردية في 

2019” التي ستقام بالبرازيل.
وخللال اجتماع مجلس رؤسللاء كومنيبول 
في العاصمة البوليفية الباز، دافع دومينجيز 
أيضا على ضللرورة إيجاد “وسيلة متكافئة 
وعادلة”، الختيار مقرات النسخ القادمة من 

كوبا أمريكا.


