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سوالري يسعى للسير على خطى زيدان

نيمار يقود البرازيل لهزمية أوروغواي.. واألرجنتني تتخطى املكسيك

الضغوط تزداد على دي خيا وكيبا يتحني الفرصة

تتزايد الضغوط على ديفيد دي خيا حارس 
منتخب إسبانيا ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن اجلماهير 
ووسائل إعالم تطالب باستبعاده عقب هزمية 
مفاجئة 3-2 أمام كرواتيا في زغرب في دوري 

األمم األوروبية لكرة القدم يوم اخلميس.
ودي خيا ه��و احل���ارس األس��اس��ي ملنتخب 
إسبانيا منذ بطولة أوروب��ا 2016 لكنه عانى 
لتكرار مستواه السابق مع املنتخب وناديه 
مانشستر يونايتد ووجهت له انتقادات في 

هدف كرواتيا األول.
وأخطأ سيرجيو رام��وس بتمرير الكرة إلى 
إيفان بريشيتش. ووضع جناح إنترناسيونالي 
زميله أندريه كراماريتش في مواجهة دي خيا 
الذي لم يحرك ساكنا لتهتز شباكه في الدقيقة 

.56
وكتب دييجو توريس الصحفي الرياضي في 
صحيفة الباييس ”فعل الكروات ما فعلته الكثير 

من الفرق في مواجهة دي خيا على مدار العام 
املاضي.. هزت شباكه“.

ودأب توماس رونسيرو من صحيفة آس 
الرياضية على انتقاد دي خيا منذ خ��روج 
إسبانيا املخيب من دور الستة عشر في كأس 
العالم في يوليو مت��وز وق��ال إن��ه ح��ان الوقت 

للتغيير.
وكتب رونسيرو ”كلنا شاهدنا ما حدث في 

كأس العالم ولم يتغير أي شيء“.
وتابع ”وقف دون حول أو قوة ولم يخرج من 
مرماه في أول هدفني.. طوله متران وكان ميكنه 
على أق��ل تقدير إبعاد الكرة لركلة ركنية في 

الهدف الثالث بدال من أن مينحها للمنافس“.
واختير دي خيا )28 عاما( ضمن فريق العام 
في ال��دوري املمتاز على م��دار املواسم األربعة 
املاضية وهو أفضل العب في املوسم في فريقه 

يونايتد لكنه عانى هذا املوسم.

ويحتل يونايتد املركز الثامن في ال��دوري 
برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن 

غرميه مانشستر سيتي املتصدر وحامل اللقب.
وسكن مرمى يونايتد 21 هدفا في 12 مباراة 

بالدوري حتى اآلن.
وفي املوسم املاضي دخل مرمى دي خيا 28 

هدفا في 37 مباراة بالدوري.
ويأتي تراجع مستوى دي خيا في وقت يتألق 
فيه احل��ارس االحتياطي كيبا أريزاباالجا في 
بداية مسيرته مع تشيلسي عقب انتقاله مقابل 
80 مليون يورو )90 مليون دوالر( من أتليتيكو 

بيلباو في صفقة قياسية عاملية حلارس مرمى.
واهتز مرمى كيبا ثماني م��رات في أول 12 
مباراة بالدوري املمتاز حيث يبقى تشيلسي 
دون هزمية في الدوري. ولعب احلارس البالغ 
من العمر 24 عاما مباراتني مع إسبانيا من 

بينهما الفوز 4-1 على ويلز الشهر املاضي. 

ديفيد دي خيا

اجتماع أول ملجموعة العمل 
اخلاصة بتوسيع مونديال 

األندية واستحداث دوري األمم
عقدت مجموعة عمل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« التي أوكلت 
اليها مهمة مناقشة توسيع كأس العالم لألندية واستحداث الدوري 

العاملي لألمم، أول اجتماع لها اخلميس مبشاركة االحتادات القارية.
وتقرر إنشاء مجموعة العمل هذه في نهاية أكتوبر في اجتماع 
مجلس »فيفا« في كيغالي، للرد على معارضة ع��دد من األط��راف 
الفاعلني لفكرة توسيع كأس العالم لألندية واقامة الدوري العاملي 

لألمم، مبا في ذلك االحتاد األوروبي لكرة القدم.
وعقدت مجموعة العمل اجتماعها األول اخلميس عبر الهاتف، 
وشارك فيه أمناء عام االحتادات القارية أو مديرو مسابقاتها، بحسب 

مصدر قريب من امللف.
وُمِثل االحتاد األوروبي لكرة القدم، وهو املعارض الرئيسي خلطط 
رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو، عبر مدير املسابقات فيه 

جورجيو ماركيتي.
ه��ذه املجموعة العاملة التي يشرف عليها مكتب مجلس فيفا، 
مسؤولة عن دراسة »العناصر التقنية والرياضية املتعلقة بتأسيس« 
كأس العالم لألندية )التواريخ، عدد الفرق، حصص التأهل( والدوري 
العاملي لألمم )الروزنامة، الشكل، التأثير على التصفيات املؤهلة 

للبطوالت التقليدية(، وفقاً لنفس املصدر.
وفي نهاية االجتماعات، سيتم إعداد »اقتراحني منفصلني«، وإذا 
لزم األمر »أكثر من اقتراح واحد لكل مسابقة«، بحسب ما أضاف هذا 
املصدر، كاشفا أن الهدف هو أن تعرض في االجتماع املقبل للمجلس 
)في 15 مارس املقبل في ميامي األمريكية، »خطة شاملة من العناصر 

الرياضية التي يجب أخذها في االعتبار من أجل اتخاذ قرار«.
وأشار املصدر الى أن االجتماع املقبل ملجموعة العمل سيكون »في 

ديسمبر في باريس«.

»فيفا« يدرس بيع حقوق 
املونديال ضمن اتفاقية ضخمة

ذك��رت وسائل اإلع��الم األملانية اجلمعة، أن االتفاقية الضخمة 
املستقبلية وقدرها 25 مليار دوالر بني االحت��اد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« ومسثمرين، لم تكشف هويتهم، قد تتضمن بيع حقوق كأس 

العالم.
وكان مجموعة من املستثمرين عرضوا على »فيفا« ضخ استثمارات 
قدرها 25 مليار دوالر إلقامة بطولة جديدة هي بطولة كأس أمم العالم 

وتطوير بطولة كأس العالم لألندية.
وأوضحت صحيفة سودويتشه تسايتونغ األملانية وشبكة »في 
دي آر« التلفزيونية بأملانيا اليوم، أن االتفاقية قد تشمل أشياء أخرى، 
منها شراء حقوق كأس العالم ومحفوظات وأفالم ومقاطع مصورة 

متنوعة.
وذكر »فيفا« لسودويتشه تسايتونغ و«في دي آر« أن التفاصيل 
أخذت من وثيقة قدمية كانت واحدة من مئات الوثائق التي انتشرت 

داخل »فيفا«.
وذكرت التقارير اإلعالمية أن املستثمرين اجلدد على صالت وطيدة 

باململكة العربية السعودية.
وكان »فيفا« شكل فريق عمل لدراسة تطوير نظام البطوالت، في 
ظل حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس »فيفا« على إجراء 

بعض التغييرات.
ويضم فريق العمل إنفانتينو ورؤساء االحت��ادات القارية الستة 
لكرة القدم. ويقدم فريق العمل اقتراحاته خ��الل االجتماع املقبل 
للجمعية العمومية للفيفا واملقرر في ميامي بالواليات املتحدة في 14 

و15 مارس املقبل.
وكان االحتاد األوروبي للعبة »يويفا« أبدى معارضته سابقاً لهذه 

العرض.
ويأتي هذا االجتماع بعد عام من طرح إنفانتينو الفكرة للمرة 
األولى، والتي دعمها مستثمرون دوليون من بينهم مصرف سوفت 

بنك الياباني.
وكان اقتراح إنفانتينو واجه معارضة هائلة خاصة من أوروبا، 

التي تتمتع بوجود أندية ثرية وبطوالت دوري كبيرة.

خسارة مذلة جلبل طارق 
أمام أرمينيا

انتهت آم��ال جبل ط���ارق، ف��ي حتقيق صعود خيالي 
للدرجة األعلى في دوري األمم األوروب��ي��ة لكرة القدم، 

بهزميتها املذلة )6-2( على أرضها أمام أرمينيا اجلمعة.
وستضمن مقدونيا، التي فازت على ليختنشتاين )2-
0(، الصعود إذا ما جتنبت اخلسارة أمام جبل طارق يوم 
األحد، فيما يجب على أرمينيا الفوز على ليختنشتاين على 

أمل فوز جبل طارق، إذا ما أرادت تصدر املجموعة.
كان منتخب جبل طارق بقيادة مدربه خوليو ريباس، 
ضمن حتقيق أكبر نتيجة في تاريخه عندما فاز )1-0( في 
يريفان الشهر املاضي، وبدا ان اليوم سيكون مشابها عندما 

افتتح جتاي دي بار التسجيل عقب 10 دقائق.
وبدا أن يورا موفسيسيان العب أرمينيا في موقف تسلل 
عندما سجل هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 27 
قبل ان يسجل مهاجم شيكاجو فاير، 3 أه��داف أخرى في 

أول 9 دقائق بالشوط الثاني لينهي أي أمل جلبل طارق.
وس��ج��ل ارت���ور ك��ارت��ش��ي��ان، ال��ه��دف اخل��ام��س قبل ان 
يستعيد البديل آدم بريستلي بعًضا من كبرياء أصحاب 
األرض بعد أن سجل الهدف الثاني جلبل طارق مبجهود 

فردي.
وأكمل ألكسندر كارابيتيان، سداسية أرمينيا في الوقت 

احملتسب بدل الضائع.

مقدونيا تقترب من الصعود 
للمستوى الثالث

اقترب منتخب مقدونيا، من الصعود للمستوى الثالث بدوري 
أمم أوروب���ا، عقب ف��وزه على ليشتنشتاين )2-0( اجلمعة 
باجلولة اخلامسة من املجموعة الرابعة باملستوى الرابع 

للبطولة.
سجل هدفي املنتخب املقدوني إينيس بردهي في الدقيقة 

)53(، وليا نيستوروفسكي بالدقيقة األخيرة من املباراة.
وش��ه��دت امل���ب���اراة، ط��رد س��ان��درو وي��س��ي��ر الع��ب منتخب 

ليشتنشتاين في الدقيقة )50(.
ورف��ع منتخب مقدونيا، رص��ي��ده ل�12 نقطة ف��ي ص��دارة 
الترتيب، وتوقف رصيد ليشتنشتاين عند 3 نقاط باملركز الرابع 

)األخير(.
وف��ي مباراة ثانية، ف��از منتخب أرمينيا على مضيفه جبل 

طارق )2-6(.
سجل أهداف منتخب أرمينيا يورا موفسيسيان )4 أهداف( 
في الدقائق )27، 48، 52، 54(، وأرتور كارتاشيان في الدقيقة 

)66(، وألكسندر كارابيتيان في الدقيقة األخيرة من املباراة.
ل هدفي منتخب جبل طارق جتاي دي بار، في الدقيقة  كما سجَّ

)10(، وآدم بريستلي في الدقيقة )78(.
ورفع منتخب أرمينيا، رصيده إلى 9 نقاط في املركز الثاني، 
وتوقف رصيد منتخب جبل طارق عند 6 نقاط في املركز الثالث.

 سانشيز يفشل في إنقاذ تشيلي 
من السقوط أمام كوستاريكا

ف��ازت كوستاريكا على مضيفتها تشيلي 3-2 في املباراة 
الودية التي جمعت بني الفريقني على ملعب »إل تنينتي«، أمس 

اجلمعة، في إطار االستعدادات لبطولة كوبا أمريكا 2019.
وبثنائية سجلها كيندال واستون )الدقيقة 35 و58( وهدف 
ثالث ج��اء بتوقيع رون��ال��د ماتاريتا )الدقيقة 63(، تقدمت 

كوستاريكا على تشيلي ب�3 أهداف.
وفي ال�10 دقائق األخيرة من املباراة، انتفض أصحاب األرض 
لكنهم لم يتمكنوا سوى من تقليص الفارق بفضل سيباستيان 
فيجاس )الدقيقة 70(، ثم أليكسيس سانشيز )الدقيقة 89(، 
بعد أن كان جنم مانشستر يونايتد قد أهدر ركلة جزاء )الدقيقة 

81(، لينتهي اللقاء بفوز كوستاريكا 2-3.

عارض ناديا وست هام يونايتد وواتفورد 
ي��وم اجلمعة خطط االحت��اد اإلجنليزي لكرة 
القدم لتقليص عدد الالعبني األجانب في فرق 
ال���دوري املمتاز. واق��ت��رح االحت��اد االجنليزي 
تقليص عددهم من 17 إلى 12 العبا بعد اخلروج 
من االحت��اد األوروب��ي في محاولة لزيادة عدد 
الالعبني احملليني. ول��و مت تنفيذ ه��ذا املقترح 
سيتعني على 12 من 20 فريقا في الدوري املمتاز 

تقليص عدد العبيهم األجانب.
وش���رح م��ارت��ن ج��ل��ني ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لالحتاد االجنليزي املقترح يوم اخلميس لكن 

ديفيد جولد الرئيس الشريك في وست هام أبلغ 
صحيفة ديلي تليجراف ان هذه اخلطة ال حتظى 

مبساندة ناديه.
وأوضح ”ملاذا نقوم بتغيير الوضع الراهن؟ 
يتعني علينا اج��راء املزيد من النقاشات حول 
املوضوع للوقوف على كل احلقائق والتفاصيل 
املمكنة. ال يوجد ما يدعونا لتأييد مقترح جلني“.

وتابع ”االحتاد االجنليزي يبحث املسألة 
ونحن كذلك. نساند كرة القدم اإلجنليزية لكننا 

ال نرغب في تطبيق أمور لن تنجح“.
ومي��ل��ك وس���ت ه���ام 16 الع��ب��ا أجنبيا في 

تشكيلته املؤلفة من 25 العبا ملوسم 2018-
2019 وطبقا خلطة االحت��اد اإلجنليزي حال 
تنفيذها فانه سيتعني عليه التخلص من أربعة 
العبني. ويعارض جلني إيفانز مدير العمليات 
في واتفورد الذي ميلك 17 العبا أجنبيا أيضا 
ه��ذا امل��ق��ت��رح. وق���ال ”نرغب ف��ي اإلب��ق��اء على 
األم��ور كما هي حاليا. سنواصل التعاقد مع 
أفضل الالعبني ضمن جهود دعم الدوري املمتاز 
واحلفاظ عليه كأفضل مسابقة في العالم وأيضا 
كعالمة جتارية لبريطانيا تدر إي��رادات كبيرة 

على البالد“. 

وست هام وواتفورد يعارضان خطط تقليص الالعبني 
األجانب في الدوري
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أحرز نيمار هدفا من ركلة جزاء مثيرة 
للجدل ليقود البرازيل للفوز -1صفر 
على أوروج���واي في مباراة ودي��ة لكرة 
القدم على ملعب اإلم��ارات في لندن يوم 

اجلمعة.
ونفذ مهاجم ب��اري��س س��ان جيرمان 
ركلة اجل��زاء بهدوء في الدقيقة 76 بعد 
عرقلة دييجو الكسال مدافع أوروجواي 

للبرازيلي دانيلو.
وحتى الهدف كانت البرازيل الطرف 
األضعف حيث تصدى احلارس اليسون 
لثالث محاوالت خطيرة بينها ركلة حرة 
رائ��ع��ة عبر لويس س��واري��ز ف��ي بداية 

الشوط الثاني.
وي���رى س��واري��ز أن منتخب ب��الده 
يستحق خطأ بسبب ملسة يد قبل سقوط 

دانيلو داخل منطقة اجلزاء.
وه���ذا ال��ف��وز اخل��ام��س على التوالي 
للبرازيل منذ اخل��روج من دور الثمانية 

لكأس العالم األخيرة أمام بلجيكا.
وتلتقي البرازيل مع الكاميرون وديا 
في إجنلترا أيضا يوم الثالثاء املقبل بينما 
تلعب أوروجواي مع فرنسا بطلة العالم 

في باريس في اليوم ذاته. 

األرجنتني تتخطى
وف���ي م���ب���اراة أخ����رى ف���از منتخب 
األرج��ن��ت��ني ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ل��ى نظيره 
املكسيكي بهدفني دون رد، ف��ي ودي��ة 
أقيمت على ملعب ماريو كيمبس مبدينة 

كوردوبا األرجنتينية السبت.
وس��ج��ل ه��دف��ي »األلبيسليستي« 
كل من رام��ي��رو فونيس م��وري )ق44( 
واملكسيكي إي��زاك بريزويال باخلطأ في 

مرماه )ق83(.
وبذلك حقق منتخب »راقصي التانغو« 
ال��ذي يقوده مؤقتاً ليونيل سكالوني، 
ثالث انتصار له عقب مونديال روسيا 
2018 م��ن إج��م��ال��ي خ��م��س م��ب��اري��ات 
خاضها عقب البطولة، في حني أصبحت 
هذه هي الهزمية الرابعة ملنتخب املكسيك 

في خمس مباريات أيضاً.
وكانت هذه الودية األولى من االثنتني 
املقررتني بني املكسيك واألرجنتني التي 
ستستضيف منتخب »األزت��ي��ك« مجدداً 
ال��ث��الث��اء املقبل على ملعب مالفيناس 

أرخينتيناس مبدينة ميندوزا.


