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شارك األسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو جنم ريال مدريد 
السابق، في الدورة اخلامسة من مؤمتر »سبيا آسيا« بجانب ممثلني 
من رابطة الليغا وأندية فالنسيا ومايوركا وبلد الوليد في احلدث 

الذي مت تنظيمه في الفلبني.
واحتلت صناعة كرة القدم صدارة األحداث في سبيا آسيا 2019، 
حيث مت عرض جتربة رابطة الليغا واألندية اإلسبانية كنموذج 

يحتذى به في تطبيق استراتيجيات التطور والنجاح.
وقال رونالدو، خالل املؤمتر: »نحن نغير العديد من األشياء في 
نادينا، وأحد هذه األشياء امتدادنا الدولي، وبدأنا العمل على ذلك، 

ونريد أن نكون معروفني ويحب الناس عالمتنا التجارية«.
وبسؤاله عن سبب اجتاهه لالستثمار في الليجا، أجــاب: »لدي 
تاريخ طويل في الليجا، وأمضيت هناك 7 سنوات للعب، وريال بلد 
الوليد هو نادي خاص جًدا، وله تاريخ والكثير من اإلمكانيات، وهو 
حتد كبير لي، وسعيد بالقرار الذي اتخذته، وسنقاتل من أجل البقاء 

في الليجا«.
وأضــاف: »املوسم املاضي كان قاسًيا، وعانينا لكننا جنحنا في 

البقاء، لكنني آمل أن نقدم أداء أفضل هذا املوسم وُنعاني بشكل أقل«.
واختتم: »األندية في الليغا هذا املوسم أكثر توازًنا من أي وقت 
مضى، لذلك لن يكون األمــر سهال، والليغا هو أفضل دوري في 

العالم«.
وحتدث إيفان كودينا مدير رابطة الليغا في جنوب شرق آسيا: 
»لقد عملنا في آسيا منذ عامني ونحن راضني جًدا عما قدمناه، حيث 
ننفذ عملنا خــالل 3 مكاتب لدينا في الــقــارة، وعــشــرات املندوبني 
الدوليني في هذه املناطق املختلفة، ونعمل دائًما مع االحتادات القارية 

واحمللية ونتعاون«.
وقــال جوسيب بوريل منسق االستراتيجية التجارية لنادي 
فالنسيا: »آسيا قارة إستراتيجية بالنسبة لنا، لقد حققنا في الواقع 
جمهوًرا بلغ 18 مليون مشاهد في املوسم املاضي ولدينا بالفعل 1.4 

مليون متابع في آسيا على شبكاتنا االجتماعية«.
وحتدث ألبرت ساالس مدير نادي مايوركا: »مع انضمام الالعب 
الياباني كوبو إلى النادي، فتحنا أبواًبا أكبر للسوق الدولية وخاصًة 

في السوق اآلسيوية«.
وصرح ديفيد إسبينار الرئيس التنفيذي لبلد الوليد: »األسطورة 
رونالدو ليس فقط مساهًما ورئيًسا للنادي، هو شخصية مشهورة 
عاملًيا ويعمل كسفير للنادي، ونريد أن نواصل انفتاحنا على العالم، 

وجنعل الناس يعرفون عالمتنا التجارية«.
وتوجد روابط عديدة بني أندية الليغا وقارة آسيا، بسبب وجود 
العبني آسيويني في البطولة اإلسبانية مثل الياباني تاكيفوسا كوبو، 
موهبة ريال مدريد املعار إلى مايوركا هذا املوسم، والكوري اجلنوبي 

لي كاجن إن العب فالنسيا.
 وكان بلد الوليد من أوائل أندية الليغا التي صنعت روابط مع 

آسيا، بعد التعاقد مع املهاجم الياباني شوجي جو في عام 2000.
وشهد مؤمتر سبيا آسيا 2019 هذا العام تقدمي عدد من اجلوائز 
مثل »أفضل رياضي آسيوي«، و«أفضل رياضية آسيوية«، و«أفضل 

فريق آسيوي«.
ــادات   ويتميز سبيا آسيا بالربط بني الهيئات اإلداريــة واالحت
والوكاالت وأصحاب احلقوق والعالمات التجارية واملنظمات التي 

تساهم بقوة في املشهد الرياضي بقارة آسيا.

أعرب األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم وقائد 
برشلونة، عن سعادته بالتتويج بالكرة الذهبية 
للمرة السادسة في تاريخه، في إجناز استثنائي.

ــع صحيفة  ـــال مــيــســي، خـــالل حــــواره م وق
»فرانس فوتبول« الفرنسية: »ما زلت غير آسف 
للوصول لنهاية مسيرتي، ومعرفة أن هناك 

مباريات قادمة أمر ُيبقيني على قيد احلياة«.
وأضاف: »لسوء احلظ لم أمتكن من املشاركة 
في بداية املوسم، لكنني متكنت من استعادة 
قوتي مــرة أخـــرى، وال أالحــظ وصــولــي لعمر 

الـ32«.

وتابع: »ســوف أواصــل ممارسة كرة القدم، 
حتى أشعر أنني لم يعد بإمكاني االستمرار، 
ولياقتي البدنية لم تعد تسمح لي مبواصلة 

اللعب، ومن الصعب حتديد موعد لالعتزال«.
ــا أحــب كــرة الــقــدم وســأحــاول  ـــح: »أن وأوض
مواصلة االستمتاع بها ألطول فترة. كأس العالم 

2022؟ ال أفكر في املستقبل«.
وأردف: »لقد وصلت إلى برشلونة وهو نادي 
استثنائي منذ 13 عاما، وبالنسبة لي هو األفضل 

في العالم، حيث وجدت كل شيء احتجته هنا«.
وكشف البرغوث: »لم أشعر أبًدا باحلاجة إلى 

الرحيل، ألن برشلونة هو املكان املثالي بالنسبة 
لي ولعملي وألســرتــي، وهكذا ســارت األمــور، 

وأشعر باالمتنان الشديد للنادي واملدينة«.
وزاد: »مــن الصعب أن أبحث عن نــاد آخر، 
ــون في سباق الصراع  ألنني في كل موسم أك
على األلقاب، ويلعب بجانبي أفضل الالعبني في 
العالم، فلماذا أرحــل؟«. واستكمل: »دائًما أريد 
أن أبذل أفضل ما لدي مع برشلونة، ومواصلة 
التطور كالعب وشخص، ولن أخفي عليكم فمنذ 
والدة أطفالي أفكر أكثر في العائلة وما الذي قد 

يتغير بالنسبة لهم«.

وبــســؤالــه عــن تفكيره فــي الــرحــيــل قبل 5 
ــر متعلًقا بكرة  ســنــوات، أجـــاب: »لــم يكن األم
الــقــدم، لقد مـــررت بفترة صعبة فيما يخص 
مشاكل الضرائب، ومتكنت من التغلب عليها 
بدعم اجلماهير والــنــادي، وهــذا ساعدني على 
االستمرار، وقلت وقتها أنني ال أشعر بالراحة 

في إسبانيا«.
وواصل: »أفضل العب في التاريخ؟ بصراحة 

ال أعرف من هو أفضل العب في التاريخ«.
واختتم: »حني حقق رونالدو 5 كرات ذهبية 

كان ذلك يؤملني قلياًل«.

ليونيل ميسي

املاتادور  ينصح  بوسكي  ديل 
منتخب  أي  من  التقليل  بعدم 

2020 يورو  في 

شدد املدير الفني األسبق ملنتخب إسبانيا فيسينتي ديل بوسكي 
على ضرورة أال يقلل »ال روخا« من قدر أي من خصومه في بطولة 

كأس األمم األوروبية )يورو 2020(.
وقال ديل بوسكي الذي شغل منصب املدير الفني للمنتخب بني 
عامي 2008 و2016 أثناء مشاركته في مؤمتر عن التقاعد: »أهم 
شيء هو أن نصل في أفضل حالة لهذا املوعد وأال نقلل من قدر أي 

خصم«.
وتلعب إسبانيا في املجموعة اخلامسة بجانب كل من بولندا 
والسويد وخصم آخر سيتحدد من بني البوسنة وجمهورية أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية وسلوفاكيا.
وأضــاف املــدرب: »أعتقد أننا يجب أن نكون متفائلني باعتدال 

بسبب إجنازات احلاضر واالبتعاد عن تشاؤم املاضي«.
ورفض ديل بوسكي التعليق على التالسن بني املدرب احلالي 
للمنتخب لويس إنريكي وسلفه روبــرت مورينو واكتفى بقوله: 
»ليس لدي معلومات كافية بل إنني ال أعرف أهم شيء في املوضوع 

وهو ما حدث بالضبط بينهما«.
وحول ما إذا كان لديه نصيحة إلنريكي قال املدرب: »لو طلبوا 
نصيحتي لن أقدمها، ألن االنتعاش الذي يقدمه املدرب اجلديد أنفع 

من مدرب قاد الفريق في مونديالني وكأسي يورو وكأسي قارات«.
واعتبر ديل بوسكي أن أهم شيء هو أن يرشد إنريكي إسبانيا 

عبر »مؤهالته ومعرفته« لتقدمي أداء جيد في اليورو.
وحتدث ديل بوسكي باملثل عن كالسيكو الليجا بني ريال مدريد 
وبرشلونة في غضون أسبوعني قائال: »لهما عدد النقاط نفسه، 
وهما في ظــروف متشابهة وهما كبيران. أمتنى أن تقدم املباراة 

صورة جيدة لنا في اخلارج«.

انتقادات  على  يرد  تشيفيرين 
البريطاني الوزراء  رئيس 

وجه رئيس االحتــاد االوروبــي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر 
ـــوزراء البريطاني بوريس  ــة لرئيس ال تشيفيرين انــتــقــادات الذع
جونسون، مؤكداً أن احتاده يعمل جاهداً ملعاجلة مشكلة العنصرية 

التي تعاني منها اللعبة.
وقــد اجتاحت املالعب األوروبــيــة في اآلونــة االخــيــرة موجة من 
احلوادث العنصرية مبا فيها تعرض العبي منتخب انكلترا لهتافات 
من بعض اجلماهير البلغارية خالل مباراة البلدين في تصفيات كأس 
أوروبا 2020، وأخرى للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميالن 

وماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا في ايطاليا.
وأدان جونسون بقوة ما تعرض له العبو بالده في العاصمة صوفيا 
في أكتوبر الفائت، واصفاً الهتافات العنصرية بالـ »خسيسة« ودعا 

االحتاد االوروبي التخاذ اخلطوات والتدابير الالزمة.
إال أن رئيس الوزراء الذي يخوض معركة انتخابية حالياً، أثار جدالً 

في املاضي بتعليقات مختلفة وصفت بأنها عنصرية.
وقال تشيفيرين في حديث لصحيفة »ميرور« البريطانية: »الوضع 
ــزداد تــوتــراً، عندما تــرى سياسيني ذو مناصب عليا،  في أوروبـــا ي

ومييزون بني اجلنسني، تدرك أن هناك خطأ في مكان ما«.
وكان »يويفا« عرضة لالنتقادات بسبب عدم اتخاذ التدابير املناسبة 
واحلازمة للتخلص من العنصرية، إال أن تشيفيرين يؤكد أن االحتاد 

لطاملا كان منخرطاً بشكل كامل في املعركة.
وقال صاحب الـ52 عاماً »ال ألوم الالعبني ملا يقولونه، أتفهم أن 
الالعبني يائسون جراء احلوادث التي حتصل مراراً وتكراراً بالتأكيد 

ترغب في أن تقول ليويفا: )اذهبوا إلى اجلحيم( أتفهم ذلك«.
وأردف »لكن بالطبع لست ساذجاً ألعتقد أننا فعلنا كل ما في إمكاننا 
وأن كل شيء انتهى اآلن. لم ننته بعد«، مؤكداً »أننا لسنا فقط مجرد 
أشخاص في نيون )مقر االحتاد في سويسرا( يجلسون على كراس 

يأكلون طعاما فاخرا ويقودون سيارات فيراري«.
ــراء بعض االصالحات  ــاد االوروبـــي عــازمــاً على إج ويبدو االحت
والتعديالت حيث أكد تشيفيرين »نريد أن نكون أكثر دقة. لذا نعمل 

على ذلك. سنغير قوانيننا حول املوضوع في اجتماع مارس املقبل«.

تطور جديد في اتهام ميسي 
بغسيل األموال

قررت قاضية احملكمة الوطنية اإلسبانية، ماريا تــاردون، أول 
من أمس استدعاء فيديريكو ريتوري، أحد األشخاص املفترض 
تعاونهم مع مؤسسة )ليو ميسي(، والــذي اتهم الالعب ووالــده 
وشقيقه بجرائم مالية ضد الضرائب، واالحتيال وغسيل األموال، 

وذلك من أجل الشهادة.
وحسبما كشفت مصادر قضائية، اتخذت تاردون، التي لم حتدد 
بعد موعدا للجلسة، هذا القرار بطلب من النيابة، التي قبلت جزئيا 
االستئناف الذي تقدم به ريتوري، بداعي ضرورة االستماع ألقوال 

املدعي قبل غلق ملف القضية.
وكانت إحــدى محاكم احملكمة الوطنية، قد قــررت في نهاية 
سبتمبر/أيلول املاضي غلق القضية، بحجة أن غالبية األحداث التي 
مت سردها فيما يتعلق باالتهامات، لم حتدث »بشكل شخصي أو 

مباشر«، و«مت استقاؤها من أكثر من خبر في الصحف«.
ويؤكد ريتوري، وفقا للرواية املدرجة ضمن ملف هذه القضية، 
 )Agencia Social Team( أن املتهمني، مــن بينهم شركة
ومؤسسها، أليخاندرو ريبوسيو، »عــرضــوا« عليه »مساعدة 
مؤسسته وتوفير عمل لها، باإلضافة لــوعــود لــم تنفذ« وفقا 

لروايته.

رونالدو

الظاهرة رونالدو: الليغا أفضل دوري في العالم

أصبح مرسيليا على ُبعد نقطتني فقط من 
باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة 
األولــى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل 
دمييتري باييه هدفا وصنع آخر في انتصار 
-2صفر على مستضيفه أجنيه أول من أمس.
وسجل مورجان سانسون هدفا وأضاف 
باييه هدفا من ركلة جــزاء ليرفعا رصيد 
مرسيليا صاحب املركز الثاني إلى 31 نقطة 
من 16 مباراة بينما لعب سان جيرمان 14 

مباراة.
ــرع الهزمية  وتــراجــع أجنــيــه، الـــذي جت
الثانية على التوالي، إلــى املركز اخلامس 

برصيد 24 نقطة.
ــدرب  وقـــال أنـــدريـــه فــيــالس-بــواش م
مرسيليا ”منحنا الكرة للمنافس وانتظرنا 
ارتكابه األخطاء وسارت األمور. كنا نرغب 
في البقاء في مساحات متقاربة والتسجيل 

عن طريق الهجمات املرتدة“.
وتقدم بوردو الى املركز الثالث برصيد 26 
نقطة بعد أن سجل جوش ماجا ثالثة أهداف 
وأضاف أوتافيو ثنائية في انتصار ساحق 

-6صفر على ضيفه نيم.
وتوقفت املــبــاراة ملــدة 25 دقيقة بعد أن 
غادر عشرات املشجعني املدرجات وجتمعوا 

بجوار أرض امللعب.
ــه الــثــالثــة فــي أول  ــداف وســجــل مــاجــا أه
53 دقيقة قبل أن يهز نيكوال دي بريفيل 

وأوتافيو الشباك في الشوط الثاني.
وال يزال أوملبيك ليون يعاني من عدم ثبات 
مستواه حيث خسر -1صفر على أرضه أمام 
ليل الذي قفز إلى املركز الرابع برصيد 25 
نقطة مستفيدا من هدف املهاجم جوناتان 

إيكوني في الشوط الثاني.
وسجل إيكوني مهاجم منتخب فرنسا 
الــهــدف بتسديدة منخفضة بعد متريرة 
من فيكتور أوسيمهن ليضمن انتصار ليل 

ويترك ليون في املركز الثامن برصيد 22 
نقطة.

ــاراة أخـــرى سجل كريستيان  ــب وفــي م
باتوتشيو ثالثية أيــضــا ليقود بريست 

لسحق منافسه ستراسبورج بخماسية 
دون رد.

فرحة باييه بهدف مارسيليا الثاني

آملني رونالدو  وإجناز  التاريخ..  في  العب  أفضل  أعرف  ال  ميسي: 

مرسيليا يهزم أجنيه ويقلص الفارق مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي

alwasat.com.kw

رئيس األرجنتني: ميسي فخر بالدنا
هنأ رئيس األرجنتني ماوريسيو ماكري، مواطنه ليونيل ميسي، جنم برشلونة، على الفوز بجائزة الكرة 

الذهبية للمرة السادسة في مشواره.
وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل االجتماعي )تويتر(: »كل التهاني لليو على الكرة الذهبية 

اجلديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من املوهبة واجلهد والتواضع«.
من جهته قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، »إنه أعظم العب في كل العصور وفي تاريخ كرة 

القدم. هذا األمر واضح«.
وأضاف بارتوميو: »إنه يساعدنا كثيًرا في برشلونة، وآمل أال تكون هذه آخر كرة ذهبية له، وقد قال 

ميسي ذلك بنفسه«.
وتابع: »ميسي ال يزال شاًبا، وال يزال بإمكانه اللعب معنا لبضع سنوات مقبلة ونحن سعداء للغاية 

بذلك«.
وأمت رئيس برشلونة: »آمل أال تكون الكرة الذهبية هذه هي األخيرة له ألن ميسي يعد األفضل كل يوم«.
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