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مبابي ونيمار في تدريبات سان جيرمان أمس

»الفيفا« يناقش خطط إنفانتينو إلقامة بطوالت جديدة
عادت خطط جياني إنفانتينو رئيس 
االحت���اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم )الفيفا( 
إلقامة بطولتني عامليتني جديدتني إلى 

جدول أعمال مجلس الفيفا.
ويجتمع مجلس الفيفا في كيجالي 
ب���روان���دا وم���ن امل��ق��رر مناقشة خطط 
إنفانتينو إلقامة »كأس عالم مصغرة« 
وزيادة حجم كأس العالم لألندية ضمن 
موضوعات أخ��رى وفقا جل��دول أعمال 

االجتماع.
ولم يرد الفيفا بعد على طلب للتعقيب 
وليس من الواضح ما إذا كان املجلس 

سيجري تصويتا على هذه اخلطط.
وكتب إنفانتينو إلى أعضاء مجلس 
الفيفا في مايو  املاضي، من أجل شرح 
خططه ال��ت��ي ق���ال إن��ه��ا م��دع��وم��ة من 
مجموعة »صلبة وجادة« من املستثمرين 
الراغبني في إنفاق 25 مليار دوالر على 

مدار 12 عاما تبدأ في 2021.
ولم يحدد اخلطاب هوية املستثمرين 
لكن العديد من التقارير اإلعالمية ذكرت 
أن مجموعة سوفت بنك اليابانية تتصدر 

الكونسورتيوم.
لكن اخلطط واجهت معارضة شديدة 
من األندية وبطوالت الدوري في أوروبا، 
وقال ألكسندر تشيفرين رئيس االحتاد 
األوروب���ي لكرة القدم إن ه��ذه اخلطط 

»معيبة ويغلب عليها الطابع التجاري« 
واتهم الفيفا ببيع روح اللعبة.

ولم تكن هذه املقترحات ضمن جدول 
أعمال املؤمتر السنوي للفيفا الذي عقد 

في موسكو في يونيو.
وستؤدي خطط إنفانتينو لتغييرات 

ضخمة في جدول املباريات الدولية.
وحت��دد املقترحات ما قد تصبح في 
ال��واق��ع ك���أس ع��ال��م م��ص��غ��رة ت��ض��م 8 
منتخبات تقام كل عامني، باإلضافة إلى 

كأس العالم التقليدية.
والبطولة، املعروفة باسم »أفضل 
ثمانية«، ستكون ذروة مسابقة دوري 

عاملية لألمم.
وفي خطاب مايو ، اقترح إنفانتينو 
إقامة البطولة اجلديدة في أكتوبر  أو 
نوفمبر  في األعوام الفردية اعتبارا من 

.2021
وسيتم إلغاء كأس القارات التي تقام 
حاليا كل 4 سنوات في العام الذي يسبق 

كأس العالم.
وس��ي��زي��د ع���دد ف���رق ك���أس العالم 
لألندية، التي تقام سنويا في الوقت 
احلالي مبشاركة 7 فرق، إلى 24 فريقا 
وتقام م��رة واح��دة كل 4 سنوات وفقا 

ملقترحات إنفانتينو.

كرة إميريك أوباميانغ في طريقها إلى شباك كاسبر شمايكل

 أح��رز البديل بيير-إميريك أوبامياجن 
هدفني خ��الل ث��الث دقائق ليواصل أرسنال 
انتصاراته بعدما حول تأخره إلى فوز 3-
1 على ليستر سيتي ف��ي اس��ت��اد اإلم���ارات 
بالدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم 

االثنني.
وب��دأ ليستر اللقاء بشكل أفضل وس��دد 
بن تشيلويل كرة اصطدمت مبدافع أرسنال 
هيكتور بليرين وغيرت اجتاهها إلى مرمى 

احلارس بيرند لينو في الدقيقة 31.
لكن أرسنال حتسن بعد ذلك وجنح القائد 
مسعود أوزي��ل في إدراك التعادل بتسديدة 
منخفضة بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم 

وسكنت الشباك.
ثم خطف أوبامياجن األض��واء بعد نزوله 
في الدقيقة 61 وسجل مهاجم اجلابون في 
املرمى اخلالي بعدما استقبل متريرة بليرين 
في الدقيقة 63 كما أكمل هجمة أخ��رى بعد 

عرض مبهر من أوزيل في الدقيقة 66.
وم��دد بذلك أرسنال انتصاراته للمباراة 
العاشرة على التوالي في جميع املسابقات 
ويرفع رصيده إلى 21 نقطة من تسع مباريات 
ويتقدم إلى املركز الرابع وبفارق نقطتني عن 
مانشستر سيتي وليفربول وبنفس رصيد 
تشيلسي ثالث الترتيب وتوتنهام هوتسبير 

صاحب املركز اخلامس.
وبعد تأخر أرسنال بهدف سجله بيلرين 
باخلطأ في مرماه بعد مرور نصف ساعة من 

البداية تطور أداء صاحب األرض وتعادل 
بواسطة أوزيل.

وس��دد أوزي���ل، أب��رز العبي امل��ب��اراة، كرة 
أرضية متقنة من ملسة واحدة بقدمه اليسرى 
في مرمى احل��ارس كاسبر شمايكل بعدما 
تبادل الكرة مع زميله بليرين املندفع ناحية 

اليمني.
وساهم الالعب األملاني في الهدف الثالث 
أيضا بعدما ش��ارك بشكل مؤثر في حترك 
هجومي وتلقى متريرة من ألكسندر الكازيت 
ثم منحها لزميله البديل أوبامياجن في لقطة 

جميلة للهدف.
وقال أوناي إميري مدرب أرسنال ”مسعود 
أوزيل قدم أداء رائعا جدا اليوم“ بينما كتب 

أوزيل على تويتر أن ناديه يلعب كرة ممتعة.
ويعتقد كلود بويل مدرب ليستر أن فريقه 
ك��ان يستحق ركلة ج��زاء عندما مل��س روب 
هولدجن مدافع أرسنال الكرة بيده في الشوط 
األول بعد حلظات من حصوله على بطاقة 

صفراء.
وق��ال بويل ”بالنسبة لي هي ركلة جزاء 
وط��رد. خالل تلك اللحظة ووسط سيطرتنا 
على اللعب ك��ان ميكن أن ن��واص��ل اللعب 

مبستوانا ومبشاركة 11 ضد 10“.
وسيحل أرس��ن��ال ضيفا على كريستال 
ب��االس ي��وم األح��د ب��ال��دوري بعد أن يواجه 
سبورتنج في لشبونة يوم اخلميس بالدوري 

األوروبي. 

كتيبة أرسنال تواصل اإلبداع بثالثية في شباك ليستر

 تشهد املجموعة الثالثة في 
اجلولة الثالثة من دوري أبطال 
أوروب���ا ل��ك��رة ال��ق��دم، مواجهة 
نارية بني باريس سان جرمان 
ال��ف��رن��س��ي وض��ي��ف��ه ن��اب��ول��ي 
اإليطالي على ملعب “بارك دي 
برانس”، فيما يستقبل ليفربول 
اإلنكليزي النجم األحمر الصربي 

اليوم األربعاء.
ويتصدر نابولي الترتيب 
بأربع نقاط بعد ف��وزه القاتل 
على ليفربول بهدف لورنتسو 
إنسينيي، بفارق نقطة عن سان 

جرمان وليفربول.
وي���خ���وض س����ان ج��رم��ان 
امل���ب���اراة ب��ع��د حتقيقه عشرة 
انتصارات متتالية في الدوري 
احمللي في مسار بالغ السهولة 

للحفاظ على لقبه. 
وك���ان س��ان ج��ي��رم��ان خسر 
املباراة االفتتاحية أمام ليفربول 
بصعوبة 2-3، قبل تعويضه 

في الثانية بفوز ساحق وجدلي 
على النجم األح��م��ر الصربي 

.1-6
ويأمل فريق جنوب إيطاليا 
ال��ع��ودة على األق��ل بنقطة من 
أرض الفريق السابق ملدربه 
احلالي كارلو أنشيلوتي الذي 
أشرف عليه بني 2011 و2013 
قبل انتقاله ال��ى ري���ال مدريد 
اإلس��ب��ان��ي ث��م ب��اي��رن ميونيخ 

األملاني.

ليفربول في مهمة سهلة
ف��ي امل��ب��اراة الثانية، يبدو 
ل��ي��ف��رب��ول وص��ي��ف النسخة 
األخ���ي���رة م���ع جن��م��ه امل��ص��ري 
م��ح��م��د ص���الح م��رش��ح��ا ق��وي��ا 
لتخطي النجم األحمر في ملعب 
“أنفيلد”، معوال على عودته الى 
سكة الفوز في ال��دوري احمللي 
حيث يتساوى ف��ي النقاط مع 

مانشستر سيتي حامل اللقب.
م��ن ج��ه��ت��ه، وب��ع��د حتقيقه 
ل��ت��ع��ادل م��ح��ّف��ز ف���ي اجل��ول��ة 
االفتتاحية أمام ضيفه نابولي 
اإليطالي عاد الفريق الصربي 
ليتكّبد زل��زاالً رهيباً في معقل 
“بارك دي براني”، حيث انهار 
أمام النادي الباريسي بنتيجة 

)6-1( في اجلولة الثانية.
وي��دخ��ل ال�”ريدز” لقاء 
األب��ط��ال أم��ام ضيفه الصربي 
في حاجة ماسة لتحقيق فوز 
مبهر الس��ت��ع��ادة الثقة كونه 
ع��ج��ز ع��ن حتقيق االن��ت��ص��ار 
ف��ي 4 م��ب��اري��ات متتالية قبل 
أن يتمكن أخ��ي��راً م��ن تسجيل 
فوز شاق السبت على حساب 
مضيفه هدرسفيلد بهدف جنمه 
املصري محمد صالح، أبقاه في 
ركب ص��دارة ال�”برمييرليغ” 
رفقة مانشستر سيتي املتفوق 

بفارق األهداف.

بوردو يعلن إرجاء انتقال ملكيته 
إلى صندوق استثماري أميركي

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم أن انتقال ملكيته إلى صندوق 
استثماري أميركي، والذي كان من املتوقع أن ينجز الثالثاء، قد أرجئ 

15 يوما بسبب معوقات »إدارية«.
وكان من املقرر أن توقع مجموعة »أم 6« اإلعالمية الفرنسية املالكة 
للنادي منذ عام 1999، عقد انتقال امللكية إلى صندوق »جنرال أميركان 
كابيتال بارتنرز« )»جي إيه سي بي«( خالل اجتماع في باريس اليوم، 
إلمتام صفقة تقدر قيمتها ب� 75 مليون يورو على األقل )86،6 ماليني 

دوالر(.
إال أن رئيس بوردو ستيفان مارتان أفاد في اتصال مع وكالة فرانس 
برس أن هذه اخلطوة أرجئت »15 يوماً بسبب مشكلة إدارية« لم يحدد 

تفاصيلها.
ونقلت صحيفة »سود أويست« احمللية أن اخلطوة تعود إلى تأخير 
في توفير التمويل املطلوب لالستحواذ من قبل املستثمرين اجلدد، 
مشيرة إلى أن األطراف الذين كان من املقرر أن يشاركوا في التوقيع 

اليوم، أبلغوا بإرجاء اخلطوة ليل اإلثنني.
وكانت السلطات الفرنسية قد أزالت في 12  أكتوبر، آخر عقبة 
أم��ام االستحواذ، مبوافقة املجلس البلدي ملدينة ب��وردو )جنوب 
غ��رب فرنسا( بغالبية كبيرة على ه��ذه اخل��ط��وة. وأت��اح��ت هذه 
املوافقة انتقال حقوق استئجار ملعب النادي اململوك من البلدية، 
من »أم 6« إلى الصندوق األميركي، والتي تصل إلى 3،7 ماليني 

يورو سنويا.
ويأتي انتقال ملكية بوردو إلى طرف أميركي، بعد عامني من خطوة 
مماثلة باستحواذ قطب العقارات فرانك ماكورت على ملكية نادي 

مرسيليا، في صفقة وصلت قيمتها الى 45 مليون يورو.
ويعد ب��وردو من أجنح األندية في ال��دوري الفرنسي لكرة القدم، 

وأحرز لقبه ست مرات في تاريخه، آخرها موسم 2009-2008.

سان جيرمان يتطلع للفوز الثاني على حساب نابولي

جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم
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