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اإلنتر والميالن في ديربي
الغضب اليوم

اتجاه لزيادة عدد المنتخبات إلى  48وتطبيق التنظيم المشترك

الفيفا يرجئ مصير مونديال 2022
حتى يونيو المقبل
ق��ال �إنفانتينو رئي�س االحتاد
الدويل لكرة القدم «الفيفا» �إنه
يعتقد �أن �إقامة ك�أ�س عامل من
 48فريقا يف قطر يف � 2022أمر
قابل «للتطبيق» م�ضيفا �أن الفيفا
�سيوا�صل درا�سة خياراته.
وقال« :لو حدث ذلك ف�سيكون �أمرا
رائعا .و�إذا مل يتحقق ف�سيكون
�أمرا رائعا �أي�ضا».
وق��ال �إنفانتينو �إن الفيفا لن
يتخذ �أي ق��رار ب�ش�أن تو�سيع
ك�أ�س العامل  2022حتى يونيو
املقبل.
من جهتها قالت اللجنة العليا
للم�شاريع والإرث امل�س�ؤولة عن
تنظيم ك�أ�س العامل  2022يف قطر
�إن البالد م�ستمرة يف حت�ضرياتها
ال�ست�ضافة �أول ن�سخة للبطولة
يف ال�رشق الأو�سط وفق النظام
احلايل الذي ي�ضم  32منتخبا.
و�أ�ضافت عقب اجتماع ملجل�س
الفيفا يف ميامي �أن��ه��ا تتطلع
ال���س��ت��ق��ب��ال ك���ل املنتخبات
امل�شاركة «للمناف�سة جميعا يف
كافة مراحل البطولة على �أر�ض
قطر يف .»2022
ويعمل املنظمون القطريون مع
الفيفا لدرا�سة اختيارات �أخرى
لكنهم ميلكون حق االعرتا�ض على
�إدخال �أي تغيريات على البطولة
التي �ستقام يف نوفمرب .2022
كما ق��ال جياين �إنفانتينو �إن
املنظمة ق���ررت �إق��ام��ة ن�سخة
مو�سعة جديدة لك�أ�س العامل
للأندية تت�ألف من  24فريقا
اعتبارا من .2021
وق���ال �إن��ف��ان��ت��ي��ن��و يف م�ؤمتر
�صحايف يف ميامي �إن الفيفا قرر
يف اجتماع جمل�سه امل�ضي قدما
يف تطبيق هذه الفكرة.
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قطر أعلنت
استمرارها في
خطة التحضير
وفق ًا للنظام
القديم
• �سباق على الكرة يف لقاء �سابق للإنرت وامليالن

• جياين �إنفانتينو

لكن البطولة اجلديدة واجهت
مقاطعة فورية من رابطة الأندية
الأوروب��ي��ة التي ت�ضم عمالقة
مثل ري���ال م��دري��د ومان�ش�سرت
يونايتد.
وكانت رابطة الأندية الأوروبية
طلبت من �إنفانتينو �إرج��اء هذا
املقرتح يف الوقت احلايل م�ؤكدة
�أنها لن ت�شارك يف البطولة.
وعقب �إعالن �إنفانتينو عن �إقامة
البطولة املو�سعة قال متحدث
با�سم رابطة الأندية الأوروبية:
«راب��ط��ة الأن��دي��ة الأوروب��ي��ة لن
ت�شارك يف ك�أ�س العامل للأندية
يف  2021و���س��ت��ق��ي��م م�س�ألة
امل�شاركة يف ن�سخ تالية».
ومل يتم الإع��ل�ان ع��ن الدولة

امل�ست�ضيفة بعد.
وقال �إنفانتينو« :امل�س�ألة مرت
مب�شاورات وحتدثنا مع اجلميع.
وافق البع�ض واعرت�ض �آخرون.
لدينا وج��ه��ات نظر ومواقف
خمتلفة».
وتابع« :خرجت من املناق�شات
ب�شعور �إي��ج��اب��ي ج��دا و�أعتقد
�أن ال��ك��ل �سي�صبح �سعيدا يف
النهاية».
و�أبلغت العديد من امل�صادر �أن
ممثلي االحت��اد الأوروب���ي لكرة
القدم �صوتوا �ضد اخلطة.
و�أ���ض��اف �إنفانتينو�« :أتفهم
املوقف يف �أوروبا نظرا لوجود
حملة �أ�سهم ورواب��ط مل�سابقات
ال����دوري والأن���دي���ة �صغريها

وكبريها واحت���ادات الالعبني.
امل�س�ألة هناك �أعقد من �أي بلد
�آخر يف العامل».
وت��اب��ع« :يف ك��رة ال��ق��دم لي�س
امل��ق�����ص��ود ���ش��ن احل����روب على
بع�ضنا الآخ��ر� .أثق �أننا �سن�صل
�إلى تعاون مثمر».
و�سيجتمع املجل�س مرة �أخرى
يف اخلام�س من يونيو يف باري�س
على هام�ش اجلمعية العمومية
للفيفا وم��ن املتوقع �أن يقدم
تو�صية �إلى �أع�ضائه.
وق����رر جم��ل�����س ال��ف��ي��ف��ا كذلك
اال�ستعانة بنظام حكم الفيديو
امل�����س��اع��د يف ك����أ����س ال��ع��امل
لل�سيدات يف فرن�سا يف يونيو من
العام احلايل.

إيكاردي واإلنتر قصة اقتربت من النهاية
بات ن��ادي �إن�تر ميالن الإيطايل
م��ه��د ًدا ب��ال��و���ص��ول �إل���ى طريق
م�سدود م��ع جنمه الأرجنتيني
ماورو �إيكاردي ،مهاجم الفريق.
ووف ًقا ل�صحيفة «كوريري ديلو
�سبورت» الإيطالية ،ف�إن اخلالف
ب�ين �إن�تر ميالن و�إي��ك��اردي يف
الفرتة الأخرية �أ�صبح غري قابل
للحل ،م� ً
ؤكدة �أن الالعب قد ال
يرتدي قمي�ص النرياتزوري مرة

رياضة

�أخرى .و�أ�شارت ال�صحيفة� ،إلى
حالة عدم الوفاق بني م�س�ؤويل
�إنرت ميالن ووان��دا ن��ارا ،زوجة
ووكيلة �أعمال �إيكاردي ،خا�صة
فيما يتعلق مبفاو�ضات جتديد
التعاقد.
وكانت الأزم��ة الرئي�سية ن�ش�أت
بني �إي��ك��اردي و�إن�تر ف��ور قرار
النادي ب�سحب �شارة القيادة من
الالعب ،ومنحها لزميله �سمري

هاندانوفيت�ش.
وادع����ى ال�لاع��ب م��ع��ان��ات��ه من
�إ�صابة يف الركبة عقب واقعة
�سحب ال�شارة ،ومل ي�شارك يف �أي
مباراة منذ ذلك التوقيت.
وي�ستعد �إن�تر ملواجهة جاره
م��ي�لان يف دي���رب���ي الغ�ضب،
اليوم ،على ملعب «�سان �سريو»
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 28من
بطولة الدوري الإيطايل.

• ديباال

ترتقب اجلماهري االيطالية اليوم
ديربي الغ�ضب بني ميالن واالنرت
ع��ل��ى ملعب ال�����س��ان ���س�يرو يف
مواجهة تبقى خا�صة جدا مهما
كانت االو�ضاع بالن�سبة لكليهما.
امليالن يهدف �إلى التاكيد على
�سعيه من اجل العودة �إلى دروي
االبطال يف املو�سم املقبل من
خالل الفوز وا�ستغالل و�ضعية
االن�تر ال�سيئة حاليا فيما �أن
ال��ن�يرازوري ب��دوره يهدف �إلى
ت�صحيح م�ساره بعد ال�سقوط
امل����دوي يف ب��ط��ول��ة ال����دوري
االوروبي.
كما تتوا�صل اليوم مناف�سات

الدوري االيطايل لكرة القدم حيث
يلعب جنوى مع يوفنتو�س كما
�سيلعب اتاالنتا مع كييفو فريونا
ا�ضافة �إلى امبويل مع فرو�سيوين
ا�ضافة �إل��ى الت�سيو مع بارما
واي�ضا نابويل مع اودنيزي .
انتزع كالياري فوزا ثمينا على
�ضيفه فيورنتينا بنتيجة «،»1-2
ليتقدم �إل��ى منت�صف اجل��دول،
ويبتعد عن مناطق الهبوط ،خالل
املباراة التي جمعت الفريقني،
يف افتتاح الأ���س��ب��وع الـ 28من
الدوري الإيطايل .وعلى ملعبه،
�ساردينيا �أرينا ،تقدم كالياري
�أوال بهدف حمل توقيع العبه

ج���واو ب���درو «ق ،»52ث��م عزز
زميله لوكا �سيبيتيلي �أف�ضلية
فريقه بهدف ثان «ق.»66
وق��ب��ل دق��ي��ق��ت�ين م���ن ان��ت��ه��اء
املباراة� ،سجل فدريكو كيي�سا
هدف ال�رشف الوحيد لفيورنتينا
«ق ،»88لينتهي اللقاء بفوز
�أ�صحاب الأر�ض بنتيجة «،»1-2
وح�صولهم على النقاط الثالث.
بالتايل يرفع كالياري ر�صيده
�إلى  30نقطة يتقدم بها للمركز
الـ 14من الكالت�شو ،بينما جتمد
ر�صيد فيورنتينا عند  37نقطة
يظل بها يف املركز الـ ،10حلني
�إقامة باقي مباريات اجلولة.

رونالدو بعيد عن خطر اإليقاف
قال تقرير �صحايف �إيطايل ،اول ام�س اجلمعة� ،إن كري�ستيانو رونالدو ،جنم يوفنتو�س،
يبقى حتى الآن بعي ًدا عن عقوبات االحتاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».
فقد ذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو» �أن يويفا مل يفتح حتقي ًقا ،حول واقعة احتفال
رونالدو �أمام جماهري �أتلتيكو مدريد ،يف �إياب دور الـ 16لدوري �أبطال �أوروبا ،كما
حدث مع مدرب الروخي بالنكو�س ،دييغو �سيميوين.
لكن املوقع لفت �إلى �أن التحقيق ،قد يبد�أ الأ�سبوع املقبل ،يف حال اعرتا�ض �أتلتيكو
مدريد على هذه الواقعة.
وكانت تقارير �إيطالية قد �أ�شارت �أي�ض ًا لوجود فيديوُ ،يظهر توجيه رونالدو «كلمات
خارجة» مل�شجعي �أتلتيكو� ،أثناء احتفاله.
وكان �سيميوين قد احتفل بطريقة م�شابهة ،خالل فوز فريقه على
يوفنتو�س « »0-2ذهاب ًا ،قبل �أن يردها رونالدو عندما �أحرز
ثالثية الإياب ،التي قادت اليويف �إلى ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.

مانشيني يتجاهل بالوتيللي وبيلوتي
 ...ويستدعي كوالياريال
�أعلن روبريتو مان�شيني ،املدير الفني ملنتخب
�إيطاليا ،قائمة فريقه ا�ستعدا ًدا خلو�ض مباراتي
الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى يورو .2020
ومن املقرر �أن ي�ست�ضيف منتخب �إيطاليا ،نظريه
فنلندا ،يوم  23من �شهر مار�س احلايل ،على �أن
ي�ست�ضيف لي�شتن�شتاين يف  26من ذات ال�شهر.
وقرر مان�شيني عدم ا�ستدعاء ماريو بالوتيللي
و�أندريا بيلوتي ،لقائمة املنتخب الإيطايل،
فيما وجه دعوة ملوي�س كني ،مهاجم يوفنتو�س
ال�شاب .و�شهدت القائمة ،ع��ودة املهاجم
املخ�رضم فابيو كوالياريال ،بعد غياب طويل.
وا�ستدعى مان�شيني ،كوالياريال « 36عاما»،
والذي يت�صدر هدايف الدوري الإيطايل بر�صيد
 20هدفا �سجلها مع فريقه �سامبدوريا ،ليكون
جزءا من بني جمموعة مكونة من  11مهاجما،
والتي تت�ضمن �أي�ضا العبني �شابني .وكانت �آخر
مرة ا�ستدعي يها كوالياريال يف مباراته الـ25
الدولية يف نوفمرب  ،2010عندما �سجل هدفه

ال�سابع للمنتخب الإيطايل يف مباراة ودية �أمام
رومانيا .ومن املقرر �أن تتجمع القائمة املكونة
من  29العبا يف مع�سكر كوفركيانو خارج مدينة
فلورن�سا ،غد ًا .وي�ست�ضيف املنتخب الإيطايل
منتخب فنلندا يوم  23من ال�شهر احل��ايل يف
مدينة �أوديني ،كما يواجه منتخب لي�شتن�شتاين
بعدها بثالثة �أيام يف مدينة بارما.
وجاءت قائمة الأزوري كالتايل :حرا�سة املرمى:
�ألي�سيو كراجنو ،جيجي دون��اروم��ا ،ماتيا
بريين� ،سرييجو.
ال��دف��اع :ب�يراج��ي ،بونوت�شي ،كيلليني،
فلورينزي� ،إت���زو ،مان�شيني ،كري�ستيانو
بيت�شيني ،رومانيويل� ،سبينازوال.
الو�سط :باريال ،كري�ستانتي ،جورجينيو،
�سين�سي ،فرياتي ،زانيولو.
الهجوم :بريناردي�سكي ،كييزا ،ال�شعراوي،
جريفو� ،إميوبيلي ،موي�س كني ،كيفني ال�سانيا،
بافوليتي ،بوليتانو ،فابيو كوالياريال.

• رونالدو

موناكو يخطف ليل بهدف قاتل في «الفرنسي»
عاد موناكو بفوز قاتل ،بهدف دون رد� ،أمام نظريه
ليل من ملعب «بيار م��وروا» معقل الأخ�ير ،خالل
اللقاء الذي جمع الفريقني يف م�ستهل مناف�سات
اجلولة الـ 29من الدوري الفرن�سي.
وانتظر فريق الإمارة الفرن�سية حتى الدقيقة الأخرية
« »90كي يخطف ً
هدفا ي�ضمن له الفوز ،والذي حمل
توقيع العبه كارلو�س فيني�سيو�س الذي �أهدى فريقه
النقاط الثالث.
وبذلك الفوز ،يرتفع ر�صيد موناكو �إلى  30نقطة يف
املركز الـ ،16بينما جتمد ر�صيد ليل عند  57نقطة
لكنه ال يزال يحتفظ بو�صافة الـ«ليغ �آ».

ويف مباراة اخرى �صعد ني�س �إلى املركز الثامن
م�ؤقتًا ،عقب تعادله مع تولوز «� ،»1-1ضمن
املرحلة الـ 29للدوري الفرن�سي.
وتقدم ني�س عن طريق ويالن �سيبرييان ،يف الدقيقة
 ،20لكن تولوز عادل النتيجة يف الدقيقة  ،89عرب
الكونغويل ندومبي موبيلي.
ورفع ني�س ر�صيده �إلى  41نقطة ،يف املركز الثامن
ب�شكل م�ؤقت ،انتظارا ملا �ست�سفر عنه مباراة بوردو
ورين ،اليوم.
كما رفع تولوز ر�صيده �إلى  32نقطة ،يف املركز
الرابع ع�رش.

• مان�شيني يف تدريبات �إيطاليا

وعد يوفنتوس يعيد الهدوء لديباال
منح نادي يوفنتو�س الإيطايل ،العبه الأرجنتيني
باولو ديباال وع�� ًدا ب�ش�أن مناق�شة م�ستقبله مع
ال�سيدة العجوز قريب ًا .ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو
مريكاتو» الإيطايل ف�إن يوفنتو�س وعد ديباال بعقد
جل�سه مع ممثليه يف نهاية املو�سم احلايل ،لقطع
�شوط طويل حول حتديد م�ستقبله .و�سي�شهد
االجتماع تقييم دور ديباال ،يف النادي الإيطايل
خالل املو�سم احلايل ،خا�صة �أن النجم الأرجنتيني
يتطلع للتقدم خ��ط��وة �إ���ض��اف��ي��ة يف م�سريته
االحرتافية .وتراجع دور ديباال مع يوفنتو�س
للغاية يف املو�سم احلايل ،بعد �أن تعاقد النادي

مع الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو ،حيث
بات راق�ص التانغو يجل�س كثري ًا على مقاعد
البدالء .و�أكد املوقع الإيطايل� ،أن ديباال يريد
احل�صول على دور مركزي مع يوفنتو�س ،كما
�أن النادي يحر�ص على �إبقاء النجم الأرجنتيني
يف تورينو .يذكر �أن ديباال مل ي�شارك
�أ�سا�س ًيا يف مباراة �أتلتيكو مدريد
الأخ�ي�رة ب���إي��اب دور الـ16
م��ن بطولة دوري �أبطال
�أوروبا ،بينما �شارك كبديل
يف الدقيقة .66

• جانب من مباراة موناكو وليل

