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إنتر  يكتسح كالياري ويتقدم للمركز الثالث في »الكالتشيو«
تقدم إنتر ميالن إلى 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ج��دول 
ترتيب الدوري اإليطالي 
لكرة ال��ق��دم، عبر ف��وزه 
ال��س��اح��ق ع��ل��ى ضيفه 
ك���ال���ي���اري 4-0، في 

اجلولة 33 من املسابقة.
واف���ت���ت���ح امل����داف����ع 
ال���ب���رت���غ���ال���ي ج����واو 
كانسيلو التسجيل إلنتر 
م��ي��الن بعد م���رور ثالث 
دق��ائ��ق ف��ق��ط م��ن ب��داي��ة 
امل��ب��اراة من ضربة حرة 

نفذها بشكل رائع.
وأضاف األرجنتيني 
ماورو إيكاردي الهدف 
الثاني إلنتر في الدقيقة 
49 بعدما تلقى متريرة 
ذكية من رافينيا انفرد 
ع��ل��ى اث���ره���ا ب��امل��رم��ى 
وس���دد دون ع��ن��اء في 

الشباك.
وس���ج���ل ال��ك��روات��ي 
مارسيلو بروزوفيتش 
الهدف الثالث إلنتر ميالن 
ف��ي الدقيقة 60، بعدما 
راوغ دف����اع ك��ال��ي��اري 
بشكل رائ��ع وس��دد كرة 
ق��وي��ة م���ن ع��ل��ى ح���دود 
منطقة اجل����زاء عرفت 

طريقها للشباك.
واخ��ت��ت��م ال��ك��روات��ي 
ايفان بيريسيتش أهداف 
إنتر في الدقيقة األخيرة 
بتسديدة قوية من خارج 

منطقة اجلزاء.
فرحة العبي إنتر ميالن بهدف إيكاردي

طرح اإلحت��اد الدولي لكرة 
القدم مشروعه اجلديد املتعلق 
بكأس العالم لألندية، والتي 
ستحل مبوجبه بدالً من كأس 
القارات وتقام مرة كل أربعة 
أعوام بدءاً من 2021، بحسب 
رس��ال��ة اطلعت عليها وكالة 

فرانس برس.
وت��ق��ام ك��أس ال��ق��ارات مرة 
ك��ل أرب��ع��ة أع���وام، ف��ي العام 
ال��ذي يسبق إق��ام��ة نهائيات 
ك����أس ال���ع���ال���م )م���ون���دي���ال 
املنتخبات(، وذل��ك ف��ي البلد 
الذي سيستضيف النهائيات. 
أم��ا مونديال األن��دي��ة، فيقام 

سنوياً في  ديسمبر.
وف�����ي رس����ال����ة م��وج��ه��ة 
م��ن رئ��ي��س االحت����اد ال��دول��ي 
السويسري جياني إنفانتينو 
إلى رؤساء االحتادات القارية، 
يطرح الفيفا إقامة كأس العالم 
لألندية مرة كل أربعة أعوام 
ب����دءاً م��ن س��ن��ة 2021. كما 
يقترح نقل موعد إقامة البطولة 
من  ديسمبر )موعد مونديال 
األن��دي��ة( إل��ى  يونيو )موعد 
كأس القارات(، وتنظيمها في 
ال��ع��ام ال��ذي يسبق نهائيات 

كأس العالم.
وأقيمت النسخة األخيرة 
من ك��أس ال��ق��ارات بني يونيو 
ويوليو 2017، ف��ي روسيا 

املضيفة ملونديال 2018. 
وأح������رزت أمل��ان��ي��ا لقبها 
ب��ف��وزه��ا ف��ي ال��ن��ه��ائ��ي على 

حساب تشيلي 1 -صفر.
ول����ن ي��ت��ع��ارض ال��ن��ظ��ام 

اجلديد للبطولة مع روزنامة 
البطوالت احمللية في معظم 
ال���دول وحت��دي��داً ال��دوري��ات 
األوروبية. وبحسب املقترح، 
ستقام البطولة على مدى 18 
يوماً، على ان يتم بحث املزيد 
من التفاصيل في اجتماعات 
تشاورية مقبلة، قبل اعتماد 

صيغة نهائية.
وعانى الفيفا خالل األعوام 

املاضية من محدودية اإلقبال 
اجلماهيري واالع��الن��ي على 
ك��أس ال��ق��ارات وك��أس العالم 
ل��ألن��دي��ة، ع��ل��ى ع��ك��س ك��أس 
العالم التي حتظى بشعبية 
كبيرة ومداخيل هائلة لدى 

اقامتها كل أربعة أعوام.
وت�����ش�����ارك أن����دي����ة م��ن 
االحت��ادات القارية الستة في 
ك��أس العالم لألندية، إال أن 

ال���ف���وارق ب��ني األن��دي��ة تبدو 
كبيرة، إذ أن لقبها لم يخرج 
عن سيطرة األندية األوروبية 
واجلنوب أميركية منذ اقامتها 

للمرة األولى عام 2000.
كما أن األن��دي��ة األوروب��ي��ة 
سيطرت على كأس العالم في 
األع����وام امل��اض��ي��ة، وأح���رزت 
اللقب عشر مرات في النسخ ال� 

11 األخيرة.

وأقيمت كأس العالم لألندية 
2017 في االم��ارات، وشهدت 
ف��وز ري���ال م��دري��د االسباني 
حامل لقب دوري أبطال أوروبا 
في املوسمني األخيرين، على 
منافسه البرازيلي غرمييو 
بورتو أليغري )-1صفر( في 
النهائي، ليصبح أول فريق 
يحتفظ بلقبه في كأس العالم 

لألندية.

إلغاء كأس القارات وموعد جديد ملونديال األندية

االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«
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نيمار  لن يعود  إلى املالعب 
17 مايو قبل 

قال جنم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار 
الثالثاء انه سيخضع لفحص جديد في 17 مايو املقبل لتقييم إعادة 
تأهيله بعد العملية اجلراحية التي خضع لها في قدمه اليمنى في 
م��ارس. وق��ال نيمار في ح��دث ترويجي في س��او باولو: »الفحص 
االخير سيكون في 17 مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن 
أنني مستعد للعب«، فيما يبدو وكأنه يستبعد ضمنا العودة الى 

صفوف النادي الباريسي قبل نهاية املوسم.
وسيخوض باريس سان جرمان مباراته االخيرة هذا املوسم في 
19 مايو في كاين. ومن املرجح أال يخاطر البرازيلي تفاديا النتكاسة 

جديدة قبل نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ في 14 يونيو.

»فيفا« يسمح ملانشستر سيتي 
بإبرام صفقات جديدة

حصل نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي لكرة القدم على البراءة في 
قضية التعاقد مع الشاب األرجنتيني بنجامني جاريه في 2016 من 
فيليز سارسفيلد، ما يتيح له إبرام صفقات هذا الصيف، وذلك بعدما 
رفضت محكمة التحكيم الرياضي مبدينة لوزان السويسرية شكوى 

النادي األرجنتيني.
وك��ان االحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« في املرحلة األول��ى من 
العملية، رفض مطالب النادي األرجنتيني الذي ادعى أن مان سيتي 
تصرف بطريقة تفتقر لألخالقيات في التواصل مع الالعب حينما كان 

عمره 15 عاما وبعدها خرق اللوائح بالتعاقد معه وعمره 16 عاما.
 ووفقا للوائح »فيفا« يحق التعاقد مع العبني قصر تقل أعمارهم عن 
18 عاما حينما يكون الطرفان ينتميان لدول االحتاد األوروبي، وأمام هذا 
أثبت سيتي أن جاريه لديه جواز سفر إيطالي ويحق له االنتقال وعمره 
16 عاما. ونقل النادي األرجنتيني الشكوى حملكمة التحكيم الرياضي بعد 
رفض »فيفا«، ووفقا لوسائل إعالم إجنليزية، فقد قوبل طلبه بالرفض 
مجددا ليحصل مان سيتي على ال��ب��راءة.  وك��ان مان سيتي ليتعرض 

لعقوبة احلرمان من التعاقدات لفترتي انتقاالت إذا ما ثبتت إدانته.

كأس العالم تصل إلى مدينة 
ميامي األميركية

وصلت ك��أس العالم لكرة القدم إل��ى مدينة ميامي، قادمة من 
نيويورك، في إطار جولتها بالواليات املتحدة األمريكية، ضمن اجلولة 

الترويجية ملونديال 2018 بروسيا، التي تطوف خاللها 51 دولة.
وأف��اد منظمو اجلولة الترويجية، أن الكأس ستكون األربعاء 
واخلميس في مدينة لوس آجنليس، ومن هناك ستنطلق إلى أملانيا 
ومونغوليا والصني واليابان، وأخيرا إلى روسيا، التي تستضيف 

البطولة الدولية بني 14 يونيوو15 يوليو.
وسبق أن جابت الكأس التي تبلغ قيمتها 200 ألف دوالر على 
األق��ل، الواليات املتحدة في 2014، ومرت مبدن واشنطن دي سي، 

وميامي، وأتالنتا، ولوس آجنليس قبل مونديال البرازيل.
ويحق ألبطال املونديال والرؤساء رفع الكأس القادمة من املكسيك، 

وفقا لتعليمات االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.

روجيريو كابوكلو رئيسا جديدا 
لالحتاد البرازيلي

اختير الرئيس احلالي للجنة املنظمة لبطولة كأس أمم أمريكا 
اجلنوبية لكرة القدم »كوبا أمريكا« بالبرازيل 2019، روجيريو 

كابوكلو، رئيسا جديدا لالحتاد البرازيلي للعبة.
وك��ان روجيريو يحظى بدعم مجلس اإلدارة احلالية لالحتاد، 

واختير عقب تصويت مثير للجدل نظرا لكونه املرشح الوحيد.
وسيتولى روجيريو )45 عاما( مسؤولية االحتاد البرازيلي في 
أبريل 2019، وذلك ملدة 4 سنوات، وسيخلف الرئيس احلالي، ماركو 
بولو ديل نيرو، الذي يؤيده، والذي اضطر لعدم التقدم لفترة والية 

جديدة بسبب اتهامات الفساد التي تالحقه.
وإضافة لتوليه منصب املسؤول األول لتنظيم بطولة كوبا أمريكا 
املقبلة في البرازيل، فإن روجيريو سيكون أيضا رئيس بعثة منتخب 

البرازيل في مونديال روسيا 2018.
وكانت جلنة القيم ب�«فيفا« قررت إيقاف ديل نيرو )76 عاما( عن 
منصبه في 15 ديسمبر املاضي بشكل مؤقت، ملدة 90 يوما، مت متديدها 
ل�45 يوما الشهر املاضي، وحرمه االحتاد الدولي من ممارسة أي مهام 
سواء محلية أو دولية لها عالقة بكرة القدم، وذلك التهامه باحلصول 
على عموالت تقدر ب�6.5 ماليني يورو، واتخاذ قرارات مهمة في داخل 

االحتاد احمللي بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

كأس فرنسا: ليزيربيه يهزم تشامبلي 
ويتأهل للنهائي

اقتنص ليزيربيه بطاقة العبور األولى لنهائي كأس فرنسا لكرة 
القدم، بعد تغلبه 2-0 على منافسه تشامبلي، في لقاء نصف النهائي 
الذي جمع الفريقني. وعلى ملعب ملعب البوغوار في مدينة نانت، 
تقدم فلوريان ديفيد لفريقه ليزيربيه بالهدف األول )ق28(، ثم عزز 
أمبروز جبوهو أفضلية فريقه بالهدف الثاني الذي جاء في )ق80(، 

ليقتل أي أمل لتشامبلي في تعديل النتيجة.

كاكا: مورينيو دمرني.. وسعدت 
برحيلي عن ريال مدريد

أعرب النجم البرازيلي املعتزل، ريكاردو كاكا، عن استيائه من 
الفترة التي قضاها مع ري��ال مدريد اإلسباني، حتت قيادة املدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو )2013-2009(.
وقال كاكا في تصريح لصحيفة ماركا اإلسبانية: »قاتلت مع ريال 
مدريد، وحاولت تقدمي املستوى الذي أهلني للتتويج بالكرة الذهبية 

مع ميالن، لكن مورينيو لم مينحن الفرصة الكاملة«.
وبعد مرور 6 أعوام على مغادرته بيت »امللكي«، يقارن كاكا بني 
احلب الكبير الذي منحته له جماهير فريقه السابق ميالن، في حني 

كانت »جماهير ريال مدريد تطالب برحيلي!«.
وأضاف: »عالقتي مع مورينيو كانت تقوم على االحترام املتبادل، 
لكنها لم تكن جيدة.. كانت معقدة للغاية، ولم أكن أفهم ما يريد.. 
حاولت تقدمي مستواي املعهود، لكني لم أنل ثقته، وسعدت كثيرا 

برحيلي عن الفريق باجتاه ميالن مجددا«.

كريستيانو يفاجئ جماهيره بعشقه 
لألرجنتني.. ويكشف السبب

فاجأ جنم ريال مدريد اإلسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
جماهيره في بث حي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، باعترافه 
بحبه الكبير لألرجنتني، مؤكدا أن السبب يعود إلى صديقته العاطفية 
جورجينا رودريغز. وقال كريستيانو خالل البث: »الناس يعتقدون 

أنني ال أحب األرجنتني؟ لكني أحبها كثيرا«.
وأض��اف: »أنتم ال تعلمون أن صديقتي جورجينا أرجنتينية، 

نصفها إسباني، لهذا أنا أحب األرجنتني«.
وك��ان��ت جورجينا كشفت ف��ي تصريح س��اب��ق، أنها ول��دت في 
العاصمة بوينس آيريس لوالد أرجنتيني ووالدة إسبانية، وانتقال 

للعيش في موطن والدتها بعد قرابة العام.

لقطة من مباراة توتنهام وبرايتون

توتنهام يهدر نقطتني أمام برايتون في »البرمييرليغ«
ف��رض فريق برايتون، التعادل اإليجابي، 
بنتيجة 1-1، على ضيفه توتنهام، الثالثاء، في 
إطار اجلولة ال� 34 من عمر الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.

تقدم هاري كني، بهدف لتوتنهام، بعد مرور 
دقيقتني من بداية الشوط الثاني، بعد خطأ 
ف��ادح من دف��اع برايتون، استغله هيوجن مني 
س��ون، ببراعة وم��رر إل��ى ك��ني، ال��ذي س��دد في 

املرمى اخلالي.
ولكن بعد دقيقتني فقط، حصل برايتون 
على ضربة جزاء، تسبب فيها سيرجي أورييه، 
ليسجل منها باسكال ج��روس، هدف التعادل 

ألصحاب األرض.
وح��ص��د ك��ل ف��ري��ق نقطة ل��ي��رف��ع توتنهام 
رصيده إلى 68 نقطة في املركز الرابع، مقابل 

36 نقطة لبرايتون في املركز ال� 13.

فيليبس: فكرة االنتحار 
راودتني باستمرار

اع��ت��رف ال��س��ب��اح األم��ري��ك��ي ال��س��اب��ق، مايكل 
فيليبس، الذي يعتبره الكثيرون األفضل على مر 
التاريخ، أنه كان يفكر في االنتحار بعد انتهاء كل 
دورة من دورات األلعاب األوملبية التي شارك فيها 

على مدار )20 عاما(.
وكشف فيليبس، الفائز ب� 28 ميدالية أوملبية، 
23 منها ذهبية، في مقابلة مع شبكة سي بي إس 
التليفزيونية األمريكية، أنه رغب في املوت بعد 
مشاركته في أوملبياد أثينا 2004، وبكني 2008، 
ولندن 2012، وبطولة بان باسيفيك بأستراليا 
2014، بسبب حالة االكتئاب التي كان يعاني 

منها.
وقال السباح األسطوري، الذي أعلن اعتزاله 
قبل عامني: »وصلت إلى نقطة لم أكن أرغب فيها 

االستمرار في احلياة«.
وأض��اف فيليبس، الذي يعمل حاليا في مجال 
التوعية البيئية: »الكثير من الرياضيني الكبار 
يعانون من االكتئاب وهذا يزداد بشكل أكبر بعد 

نهاية البطوالت«.
واستطرد السباح األمريكي السابق، الذي 
أكد أنه لم يعلن قبل ذلك عن مشكلة االكتئاب 
التي كان يعاني منها، قائال: »أعتقد أن هذا 
األم��ر لم يتحدث أح��د عنه في املاضي، ألننا 
نظهر مبظهر األش��خ��اص األق��وي��اء والكبار 
الذين ال يعانون من أي نقاط ضعف خشية 

رفض الناس لنا«.
وق��رر فيليبس قبل مشاركته ف��ي األوملبياد 
األخ��ي��رة بريو دي جانيرو في 2016، التحدث 
مع أحد املتخصصني عن مشكلته النفسية وطلب 
املساعدة، مما جعل حياته تسير بشكل أسهل 

وأفضل، على حد قوله.
وبدأ أسطورة السباحة العاملية عقب اعتزاله 
في إلقاء محاضرات حتدث من خاللها عن جتربته 

مع املشاكل النفسية.
واختتم فيليبس: »إنقاذ حياة البعض أفضل 

بكثير من الفوز مبيدالية ذهبية«.


