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رياضة

ألقي القبض على حارس املرمى السابق إدسون 
شولبي دو ناسيمينتو، املعروف باسم إدينيو، 

وهو النجل األكبر ألسطورة كرة القدم البرازيلية 
بيليه، للمرة الخامسة ضمن اإلجراء القضائي 

املتخذ ضده منذ 12 عامًا إثر تورطه في قضية 
غسيل أموال. وكان إدينيو، اعتقل أربع مرات 

من قبل في إطار القضية الجارية إال أن محاميه 
تمكنوا من إطالق سراحه بشكل مشروط نظرًا 

لعدم إدانته في جميع درجات القضية.

شكر املهاجم ألفارو موراتا الذي انتقل إلى فريق 
تشيلسي اإلنكليزي، ناديه السابق ريال مدريد 

وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي 
في تويتر قال فيها: »اليوم هو مناسبة خاصة 
ومختلفة بالنسبة لي، هناك الكثير من األمور 
التي أريد أن أقولها اآلن، اليوم تنتهي فترتي 

الثانية مع ريال مدريد، واليوم يبدأ تحّد جديد 
في مسيرتي، هذا هو قراري في النهاية، قرار جاء 

بعد تفكير وعن اقتناع«.

نفى فريق بوروسيا دورتموند إجراءه اتصاالت 
بأندية أخرى حول انتقال العبه الغابوني، بيير 

إيميريك أوباميانغ، بعدما نشرت صحيفة »بيلد« 
أن الفريق األملاني أتم مفاوضاته مع تيانجني 
كوانجيان الصيني بهذا الصدد. وعبر رسالة 

على حسابه الرسمي في »تويتر«، نفى النادي 
فجر اليوم وجود اتصاالت مع أندية أخرى، 

مؤكدًا عدم تحدثه مع أي ناٍد حول انتقال العبه 
الغابوني في موسم االنتقاالت الشتوية.

القبض على نجل بيليه 
للمرة الخامسة 

في قضية فساد

موراتا مودعًا 
ريال مدريد: قرار الرحيل 

كان مدروسًا

دورتموند ينفي 
اتصاله بأندية أخرى 

لبيع أوباميانغ

يبدأ فريق 
العهد اللبناني 
والنصر 
السعودي 
مشوارهما في 
البطولة العربية 
في اللقاء األول 
ضمن منافسات 
المجموعة 
الثانية، حيُث 
ستكون 
المواجهة 
األولى بين 
»األصفرين« على 
ملعب استاد 
برج العرب، في 
وقت يلعب 
الزمالك المصري 
مع فريق 
الفتح الرباطي 
المغربي في 
اليوم نفسه.
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حصل المشاركون 
مقابل هذه العقود 

على عموالت

إيسنر وفراتانجيلو في نصف نهائي بطولة نيو بورت
بلغ األميركيان جون إيسنر وبيورن فراتانجيلو نصف نهائي بطولة نيو بورت 
املتوج بلقب  العشبية. وتغلب إيسنر  املقامة على األراضــي  املتحدة(  )الــواليــات 
البطولة في 2011 و2012 على مواطنه دنيس نوفيكوف بنتيجة )6 - 4( و)6 - 
4( ليواجه في النهائي الفرنسي بيار هوجو هربرت بنتيجة )6 - 2( و)5 - 7(

القادم من  إبــدن  النهائي اآلخــر بني األسترالي ماثيو  و)6 - 4(، ويجمع نصف 
الدور التمهيدي واألملاني بيتر جوجوفيتسك.

نصف نهائي إسباني في باشتاد للتنس
تغلب اإلسباني ديفيد فيرير على منافسه السويسري هنري الكسونن ليبلغ 
الــســويــد، حيث سيواجه  فــي  تــقــام  الــتــي  للتنس،  بــاشــتــاد  بطولة  نهائي  نصف 
وحامل  أيضا  اإلسباني  على  بـــدوره  تغلب  الــذي  فيرداسكو  فرناندو  مواطنه 
اللقب ألبرت رامــوس. ويتواجه الروسي أندريه كوزنتسوف، الذي تجاوز عقبة 
األرجنتيني دييجو شفارتزمان، واألوكراني ألكسندر دولجوبولوف الذي هزم 
كاران خاشانوف، في نصف النهائي اآلخر من البطولة. واحتاج فيرير لساعتني 
و40 دقيقة لحسم املواجهة بمجموعتني لواحدة بواقع )7 - 5( و)3 - 6( و)7 - 6( 
و)7 - 3(، بينما أنهى فيرداسكو لقاءه مع راموس بسهولة وبمجموعتني دون 

رد )6 - 3( و)6 - 2(.

أتلتيكو مدريد يكشف عن قميصه للموسم الجديد

قدم نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني قميصه الجديد الذي سيرتديه خالل املوسم 
مائلة، فضاًل عن ظهور  فيه إضافة خطوط  يظهر  والــذي  القادم 2018-2017 
الشعار الجديد الذي يزين صدر القميص. وأظهرت الصور التي نشرها النادي 
عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت إضافة الخطوط املائلة على صدر القميص، 
اللون  الــذي سيطر فيه  الــوقــت  فــي  باللون األحــمــر كــامــال،  الظهر  بينما اكتسى 

األزرق الداكن على السروال مع وجود خط أحمر على الجانبني.
ــح الــنــادي فــي بيانه »يــتــصــدر الـــدب، الـــذي يــرمــز ملــدريــد، صــدر القميص  وأوضـ
األساسي للفريق، مع تواجد خطوط مائلة تعبر عن مخالب الحيوان القوية والتي 
تعكس شخصيتنا، الصورة النهائية تعبر عن القوة، إحدى السمات األساسية 
االحــتــيــاطــي األصفر  الــطــاقــم  لــون قميص  بينما سيكون  فــريــقــنــا«.  تميز  الــتــي 
الكامل مع بعض الخطوط الزرقاء الداكنة على الجانبني، ونفس السروال األزرق 
الداكن مع خط أصفر على الجانبني. وسيظهر الفريق بالطاقم االحتياطي للمرة 
األولى يوم 25 من الشهر الجاري خالل املباراة الودية في املكسيك أمام تولوكا 
الفريق للموسم الجديد، بينما سيرتدي »الروخيبالنكوس«  ضمن استعدادات 
القميص األساسي على ملعب »أليانز أرينا«، معقل بايرن ميونخ األملاني، خالل 
الفريق مرانه  اإليطالي. وخــاض  نابولي  أمــام  أودي  كــاس  نهائي  مباراة نصف 
األخير بمعسكره في إسبانيا قبل أن يتوجه مباشرة للمكسيك ليخوض أولى 

مواجهاته الودية خالل فترة اإلعداد يوم الثالثاء أمام تولوكا املكسيكي.

نصف  في  روبليف  ويواجه  جوفين  يقصي  دوديج 
نهائي أوماج

الــدور نصف  الروسي آندريه روبليف في  الكرواتي إيفان دوديــج مع  سيلتقي 
النهائي ببطولة أومــاج املفتوحة للتنس في كرواتيا، وذلك بعد تخطيهما عقبة 
فابيو  واإليطالي  األول،  املرشح  جوفني  ديفيد  البلجيكي  للقب  املرشح  الثنائي 
دوديج  واستطاع  الثمانية.  دور  في  اليوم  الترتيب  على  الثالث،  املرشح  فونيني 
أن يقصي جوفني، املصنف الـ14 عامليا، بعدما تغلب عليه بمجموعتني دون رد 
7-5 و6-3 ليواجه آندريه روبليف الذي أقصى فونيني. وتمكن الالعب الروسي 
للفوز  بمجموعة  تأخره  قلب  بعدما  بفونيني  اإلطــاحــة  من  عاما(   19( الشاب 
بمجموعتني لواحدة )6 - 7(، )5 - 7( و)6 - 2( و)7 - 6( و)7 - 2(. وعلى الجانب 
اآلخر، حجز اإليطالي أليساندرو جيانيسي مقعده في املربع الذهبي بعدما هزم 
البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا بمجموعتني لواحدة )6 - 7( )3 - 7( و)6 - 2( 
و)7 - 5(، لينتظر املتأهل من املواجهة األخرى التي ستجمع بني مواطنه باولو 

لورينزي والتشيكي جيري فيسلي.

دفــع االتــحــاد اإلسباني لكرة الــقــدم، من خالل 
يورو  مليون   36.5 نحو  املباشر،  باألمر  عقد 
خالل الفترة ما بني 2009 وحتى 2016، إلحدى 
لم  للحكام  توريد قمصان  أجــل  من  الشركات 
الوقت  فــي  الــرديــئــة،  تستخدم بسبب حالتها 
املقابل عموالت  فــي  الشركة  فيه  دفــعــت  الـــذي 
لكل من رئيس االتــحــاد، خوسيه ماريا فيار، 

ونائبه للشؤون االقتصادية، خوان بادرون.
وتــعــد هـــذه هــي إحـــدى الــقــضــايــا الــتــي يحقق 
رئيس  ضد  بيدراز  سانتياغو  القاضي  فيها 
ــاد، الـــــــذي يـــتـــواجـــد فــــي الـــســـجـــن مــنــذ  ــ ــحــ ــ االتــ
الـــخـــمـــيـــس بــتــهــمــة االســــتــــيــــالء عـــلـــى أرصـــــدة 

االتحاد منذ ثماني سنوات على األقل.
ويتعلق األمر بتحرير عقد لشركة »إستوديو 
2000« من أجل توريد مواد رياضية لالتحاد 
والتي تربح منها بادرون، املتواجد بالسجن 
»دعم« من فيار نفسه، وفقا للقاضي. أيضا، بـ

كما أوضــح القاضي فــي نــص الــقــرار أنــه بدال 
ــام الــثــنــائــي  ــ مــــن تــســلــيــم الـــعـــقـــود لـــلـــشـــركـــة، قـ
ــاء بـــعـــض األرصــــــــدة فــــي حــســابــاتــهــمــا  ــفـ ــإخـ بـ

تــخــشــى كــل مــديــنــة مضيفة لــــدورة األلــعــاب 
اثنني:  أمر من  األوملبية من وقوعها ضحية 
بــاهــظــة يتطلب  مــالــيــة  كــلــفــة  أو  ــتـــداء دام  اعـ
لطوكيو  أن  إال  طــويــلــة.  ســنــوات  تعويضها 
مــضــيــفــة أوملـــبـــيـــاد 2020 هــاجــســا إضــافــيــا: 
ــزال أو مــوجــة »تــســونــامــي« مـــدمـــرة. قبل  ــ زلـ
ــعـــاب  ــة أعـــــــوام عـــلـــى انــــطــــالق دورة األلـ ثـــالثـ
ــي تــســتــضــيــفــهــا الـــعـــاصـــمـــة  ــتــ الـــصـــيـــفـــيـــة الــ
 ،2020 تــمــوز/يــولــيــو   24 مــن  ا  بـــدء اليابانية 
ــهــــودا مــضــاعــفــة  ــة جــ ــنـ ــديـ تـــبـــذل ســـلـــطـــات املـ
لـــتـــبـــديـــد مـــــخـــــاوف الــــريــــاضــــيــــني والــــــــــزوار 
املــرتــقــبــني فــي هـــذا الــحــدث الــريــاضــي األكــبــر 
ــم. وتـــعـــرضـــت طــوكــيــو واملــنــاطــق  ــالـ ــعـ فـــي الـ
لهزات أرضية قوية على مدى  املحيطة بها 
الــعــقــود املــاضــيــة أبــرزهــا زلـــزال كانتو الــذي 
أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص عام 
1923، لوقوعها على فالق زلزالي نشط. كما 
ضربت اليابان في العام 2011 هزة ضخمة 
ــا إلــى  ــ تــبــعــتــهــا مـــوجـــة مـــد »تـــســـونـــامـــي« أدتـ
مــقــتــل أكــثــر مـــن 18 ألـــف شــخــص فـــي شــمــال 

الشخصية من خــالل عمليات شراكة معقدة. 
كما أشارت املحكمة إلى عدم ذكر أن قرار منح 
الشركة حق توريد املالبس الخاصة بالحكام 
وفقا  جــاء  اإلقليمية  االتــحــادات  وبمنتخبات 
»ملبادئ املنافسة الشريفة«. ووفقا لهذا القرار، 
ــتـــي يــمــلــكــهــا فــيــســنــتــي  اســتــلــمــت الـــشـــركـــة، الـ
بيرنارد فيكو وهو صديق شخصي لبادرون، 
ألفا و534.336 يــورو باألمر املباشر  نحو 36 
الفترة بني 2006 وحتى 2016 من أجل  خــالل 
توريد املالبس التي لم تستخدم تماما بسبب 
حالتها الرديئة، وهو األمــر الــذي اكتشف من 
خالل رسالة عبر البريد اإللكتروني. ومقابل 
ــقــــود، حـــصـــل املــــشــــاركــــون فــــي هـــذه  ــعــ هـــــذه الــ
املؤامرة على عموالت من خالل شركة بادرون 
الــتــي حــصــلــت عــلــى نحو  تنيريفي ســـبـــورت، 
700 ألـــف يـــورو مــن شــركــة إســتــوديــو 2000 ، 

خالل الفترة من 2009 وحتى 2011.
بمبلغ  وديــعــة  وجـــود  املحققون  اكتشف  كما 
ــة تــنــيــريــفــي  ــركـ ــورو فــــي حـــســـاب شـ ــ مـــلـــيـــون يــ
ــــوان بــيــرنــارد فيكو  ســـبـــورت مـــن شــركــتــي أخـ
والـــتـــي   )2000 إســــتــــوديــــو  شــــركــــة  ــكــــي  ــالــ )مــ

ــا املــاليــني  ــرهـ ــانـــى عــلــى اثـ شــــرق الــــبــــالد، وعـ
مــن انــقــطــاع فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــوقــف 
وســائــل الــنــقــل، إضــافــة إلـــى حــصــول تسرب 
على  الواقع  النووي،  فوكوشيما  مفاعل  من 
مسافة 240 كلم من طوكيو. ويقول املسؤول 
فــي معهد رصــد الـــزالزل فــي جامعة طوكيو 
نـــاوشـــي هـــيـــراتـــا »إذا وقـــعـــت هــــزة أرضــيــة 
كــبــيــرة فــي منطقة طــوكــيــو فــي الــفــتــرة حتى 
انطالق األلعاب سنة 2020، لن يعود السؤال 
وإنما  مــن عدمها،  األلــعــاب  حــول استضافة 
عــن مــعــرفــة مــا إذا كـــان االقــتــصــاد الــيــابــانــي 
ويتوقع  جــديــد«.  مــن  الــنــهــوض  سيستطيع 
ــاتــــورة االقــــتــــصــــاديــــة. ويـــؤكـــد  ــفــ أن تـــصـــل الــ
اإلشــراف  املكلف  بلدية طوكيو  املسؤول في 
عــلــى املــنــشــآت األوملـــبـــيـــة ســـاتـــورو ســـونـــادا 
ــة،  ــيــ ــان مـــعـــرضـــة لـــلـــهـــزات األرضــ ــابــ ــيــ أن »الــ
لكن قــواعــد الــبــنــاء فيها هــي األكــثــر دقــة في 
مــا نستطيع  »نــقــوم بكل  الــعــالــم«. ويضيف 
لتحضير املواقع من أجل ضمان حياة آمنة 
ــــوع هـــزة  لـــكـــل شـــخـــص فــــي ظــــل احـــتـــمـــال وقــ
أن كل  أرضية كبيرة«. ويشدد سونادا على 
الشروط تلبي معايير مقاومة الهزات، ولذا 
البنى التحتية على غرار  تم تعزيز وتقوية 
الــذي سيستضيف منافسات  أرياكي  ملعب 
الكرة الطائرة، وبلغت كلفة بنائه 320 مليون 
عــلــى مــجــمــوعــة ضــخــمــة من  دوالر، وأقـــيـــم 

ممتصات الصدمات املطاطية.
ويرى املدير العام للجنة اليابانية املنظمة 
طوكيو  أن  موتو  توشيرو   2020 ألوملبياد 

اســـتـــخـــدمـــت مــــن أجـــــل إلــــغــــاء قـــــرض عـــقـــاري 
لبادرون قيمته 1.2 مليون يورو. وكانت قوات 
الـــحـــرس املـــدنـــي قـــد اعــتــقــلــت صــبــاح الــثــالثــاء 
املاضي رئيس االتحاد اإلسباني، أنخل ماريا 
فيار، من بني آخرين، في إطار عملية ملكافحة 
الــفــســاد بــأمــر مــن املحكمة الــوطــنــيــة، بحسب 
مـــا أفـــادتـــه مـــصـــادر مـــن الــتــحــقــيــقــات. وذكـــرت 
املـــصـــادر أن مـــن بـــني املــعــتــقــلــني أيـــضـــا، نجل 
فيار، جوركا، ونائب رئيس االتحاد للشؤون 
االقتصادية، خوان بادرون، في عملية لجهاز 
الحرس املدني اإلسباني تشمل في اإلجمالي 
نحو عشرة معتقلني. ومن بني التهم املوجهة 
ــاد وتــــزويــــر  ــســ ــفــ لــلــمــعــتــقــلــني االخـــــتـــــالس والــ
مستندات، وجميعها تخص تنظيم مباريات 
املتحدث باسم  إينيغو مينديز  دولــيــة. وكــان 
ــال إن املـــســـؤولـــني  ــ ــة، قــ ــيــ ــانــ ــبــ ــكـــومـــة اإلســ الـــحـ
يـــدرســـون إيـــقـــاف أنــخــيــل مـــاريـــا بــيــار رئــيــس 
االتــــحــــاد املــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم املــــوجــــود رهــن 
ــار تحقيقات  احــتــجــاز الــشــرطــة حــالــيــا فــي إطـ
فــــســــاد.  وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة إن 
مــجــلــس الــريــاضــة اإلســبــانــي ســيــجــتــمــع يــوم 
الثالثاء ملناقشة البحث عن خليفة لبيار على 

رأس االتحاد املحلي لكرة القدم. 
وأبلغ مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع أسبوعي 
لــلــحــكــومــة اإلســبــانــيــة: »هــدفــنــا مــنــذ الــبــدايــة 
التأكد من أن كل شــيء يسير بشكل طبيعي، 
خــاصــة وأن رئــيــس االتـــحـــاد اإلســبــانــي لكرة 

القدم ونائبه رهن االحتجاز«.
)إفي(

»هي من املدن األفضل استعدادا في العالم 
أحــدث  كــارثــة طبيعية«. وبحسب  ملــواجــهــة 
ــزالزل، تبلغ  ــ الــتــجــارب الــرســمــيــة ملــحــاكــاة الـ
نــســبــة احــتــمــال وقــــوع زلــــزال فــي العاصمة 
وستؤدي   .%70 املقبلة  الثالثة  العقود  في 

ــات فـــي حـــال حــدوثــهــا  ــ هـــزة بــقــوة 7,3 درجـ
مــنــهــم  ــــف شـــخـــص )%70  ألـ مــقــتــل 23  ــــى  إلـ
بــســبــب الـــحـــرائـــق( وإلــــى تــدمــيــر 610 آالف 
مــبــنــى. وطــوكــيــو هــي املــديــنــة الــوحــيــدة في 
العالم التي تقوم على ثالث طبقات بنائية، 

بينما تعتبر مدينة يوكوهاما املجاورة من 
قوي  لزلزال  تعرضا  األكثر  املدنية  املناطق 
أو »تسونامي«، بحسب دراسة أجرتها عام 
الــســويــســريــة،  ري«  »ســـويـــس  شــركــة   2013
ــة إلعـــــــادة الـــتـــأمـــني. وإذا  ــركـ ــر شـ ــبـ ــانـــي أكـ ثـ
مــا تــرافــق الـــزلـــزال مــع »تــســومــانــي«، يبدو 
املــنــظــمــون لـــألـــعـــاب مــطــمــئــنــني أيـــضـــا ألن 
ــيـــج طـــوكـــيـــو  ــلـ ــة فـــــي خـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ املــــنــــشــــآت األوملـ
جـــهـــزت أو تــمــت حــمــايــتــهــا بـــســـدود قــــادرة 
ارتفاعها  يصل  عارمة  موجة  مقاومة  على 
إلـــى مــتــريــن. وتــعــتــزم بــلــديــة طــوكــيــو إعـــداد 
ــزوار األلــعــاب  ــ ــدة، يــشــرح لـ كــتــيــب بــلــغــات عــ
فــي حال  اإلجـــالء  التصرف وعمليات  سبل 
وقوع أي كارثة. كما تنظم حمالت وتمارين 
ـــب. ويــــركــــز  ــ ــانــ ــ ــ ـــى األجـ ــ ــ تــــوعــــيــــة مــــوجــــهــــة إل
الطبيعية في  الـــكـــوارث  فــي  االخــتــصــاصــي 
جــامــعــة طــوكــيــو مــانــابــو تــاكــاهــاشــي على 
على  طفولتهم  منذ  اعــتــادوا  اليابانيني  أن 
أوضــــاع مــمــاثــلــة، إال أن »مــتــابــعــي األلــعــاب 
والـــريـــاضـــيـــني يــكــتــشــفــون طـــوكـــيـــو لــلــمــرة 
األولى، وال يعرفون إلى أين وكيف يهربون 
في حال حصول شيء من هذا القبيل«. وال 
الطبيعي  الهاجس  األرضية  الهزات  تشكل 
ثــوران  أي  إن  بــل  املحيط بطوكيو،  الوحيد 
لبركان فوجي الواقع على مسافة 100 كلم 
بطبقة  العاصمة  يغطي  قــد  طــوكــيــو،  غــرب 
كثيفة من الغبار والرماد، ويكبدها خسائر 

مالية تصل الى 22,5 مليار دوالر. 
)فرانس برس(

أولمبياد 2020... طوكيو تريد تهدئة المخاوفاالتحاد اإلسباني بّدد 36 مليون يورو
كشفت التحقيقات 

األولية عن دفع االتحاد 
اإلسباني 36 مليون يورو 

لشراء أقمصة للحكام
لم تستعمل

قبل أولمبياد 2020 
شرعت طوكيو في 

محاوالت تهدئة الزائرين 
والمتخّوفين من 

حدوث زالزل

رئيس االتحاد في قبضة األمن اإلسباني )بيير فيليب ماكرو/فرانس برس(

عالقة إنفانتينو بأحمد أحمد تفتح أبوابًا جديدة للكاف )فرانس برس(

)Getty/الجماهير األفريقية تستحق األفضل )يوتومي إيكباي

طوكيو تكثف استعداداتها قبل الحدث الهام )كوزيهيرو نوغي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــد رئـــيـــس  ــمــ ــد أحــ ــمــ ــم يـــتـــأخـــر أحــ ــ لـ
االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
لتطوير  بــرنــامــجــه  لتنفيذ  كــثــيــرا 
بعد سنوات طويلة من حكم  األفريقية  الكرة 
الرباط  الكاميروني عيسى حياتو، ودعــا من 
القدم  العاصمة املغربية إلى مناظرة في كرة 
القدم.. رؤيتنا«،  األفريقية تحت عنوان: »كرة 
بــهــدف تشخيص جــمــاعــي لــواقــع الــلــعــبــة في 
القارة السمراء والوقوف على أبرز التحديات. 
واتخذ املجتمعون من كلمة جياني إنفانتينو 
رئيس االتحاد الدولي »فيفا« التي قال فيها 
أفريقيا،  فــي  الــعــاملــيــة  الــقــدم  كـــرة  إن مستقبل 

ثورة الكرة 
األفريقية

إطاحة ميراث عيسى حياتو

للجماهير  األمل  أحمد  أحمد  الملغاشي  أعاد 
الماضية،  السنوات  في  فقدته  الذي  األفريقية 
التي أعلنها الكاف  مع عيسى حياتو. والقرارات 
بالرباط من شأنها أن تبشر بثورة قادمة في كرة 

القدم األفريقية

متابعة

متسائال عن أسباب توقف مستوى طموحات 
.. اتخذوا من هذه املالحظات  الكرة األفريقية 
دافعا في املناقشات الخاصة بعملية التطوير. 
وقال أحمد أحمد إن ما تشهده بطوالت كأس 
أفريقيا لأمم في نسخها األخيرة عار للقارة 
األفريقية، مشيًرا إلى أزمات التنظيم واملالعب 

بل  بالالعبني،  تلحق  التي  واألضـــرار  السيئة 
برفع  مــطــالــبــا  الـــكـــروي،  مستقبلهم  وإضـــاعـــة 
ــة الــــحــــرص والــــصــــرامــــة فــــي اشـــتـــراطـــات  ــ درجــ
التنظيم، وكاشفا عن أنه يسعى لوضع  نظام 
إدارة غير  يـــدور حاليا  مــا  »كـــاف« ألن  إلدارة 
جــيــدة يــتــم بــمــقــتــضــاهــا الــعــمــل فـــرديـــا وعـــزل 
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــمــا يــهــدر عـــوامـــل وأســـس 

الوضوح والشفافية والعدالة.
 الكرة األفريقية تعيش 

َّ
وقال أحمد أحمد: »إن

تغييرات تاريخية؛ لتطويرها«، مشيًدا بالدور 
الذي لعبه جميع املتدخلني في املناقشات التي 
مت يومي الثالثاء واألربعاء بالصخيرات. نظِّ

وتابع حديثه قائال: اتخذنا قرارات مهمة من 
للكرة  أفــضــل  املستقبل  لجعل  التغيير،  أجـــل 
األفـــريـــقـــيـــة. الـــيـــوم نــعــيــش حـــدًثـــا اســتــثــنــائــًيــا 
ــاد األفـــريـــقـــي، إن الـــهـــدف مـــن هــذه  فـــي االتــــحــ
الــتــغــيــيــرات، هـــو تــطــويــر الــلــعــبــة فـــي الـــقـــارة«، 
ــا تــحــقــيــق تلك  ــ ــه كــــان ضــــرورًي ــ ـ مــشــيــًرا إلــــى أنَّ
للوقوف  املناقشة  هــذه  وعقد  النوعية،  النقلة 
األفريقي  االتــحــاد  األفريقية،  الكرة  واقــع  على 
ا مكشوًفا، 

ً
يعد بالشيء الكثير، وأصبح جهاز

في  عليها  سنعتمد  الــتــي  الــشــفــافــيــة  يــعــكــس 
تدبير أمور الكرة األفريقية«.

ــدم على  ــقـ ووافــــــق االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـ
ــم األفــريــقــيــة لتقام  تــغــيــيــر مــوعــد بــطــولــة األمــ
فــي فــصــل الــصــيــف بـــدال مــن الــشــتــاء، حــيــث أن 
إقــامــتــهــا بــني شــهــري يــنــايــر / كــانــون الثاني 
وفــبــرايــر / شــبــاط كــل عــامــني يــضــر بــاألنــديــة 
األوروبــيــة التي تضم محترفني أفــارقــة، وقرر 
يناير/ من  بــداًل  يونيو/حزيران  في  إقامتها 

ــادة عــدد  ــ ــــاف« زيـ كـــانـــون الــثــانــي، كــمــا قـــرر »كـ
ــدول املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة مــن 16  الــ
إلى 24 وبالتالي تنظيم كأس األمم األفريقية 

2019 بمشاركة 24 منتخًبا. 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق عيسى حــيــاتــو، الــذي 
أحكم قبضته على كرة القدم األفريقية ملدة 30 
عــامــا، مــن أشــد املــعــارضــني لنقل مــوعــد إقامة 
كأس األمم من )يناير-فبراير( لشهري )يونيو-
تموز( معتبرا أن الطقس حار جدا في شمال 
القارة، ورطب جدا في غربها ووسطها، وبارد 
جدا في جنوبها. ولكن أحمد أحمد كان دائما 
لديه رأي مخالف، وما يعزز موقفه أن نجوم 
أبدا  أفريقيا في األنــديــة األوروبــيــة لم يخفوا 
الفترة،  املنافسة في هــذه  رغبتهم في خــوض 
والتي تقام خاللها على سبيل املثال كأس أمم 

أوروبا )كل أربع سنوات( أو كأس العالم.
وهــذه الــقــرارات أزعــجــت االتــحــاد الكاميروني 
لكرة الــقــدم، حيث قــال رئيس االتــحــاد املحلي 

أكد أحمد أنه سيحدث 
ثورة في هذه المنظمة 

ويعرض تغييرات

تطور كرة القدم األفريقية يحتاج إلى ثورة )خالد دسوقي/فرانس برس(

تــومــبــي روكــــو إلذاعــــة فــرانــس الــدولــيــة: »كنا 
قدمنا وعــودًا بتنظيم كــأس األمــم 2019 وفقا 
مشاركة  على  واملبني  القديم  الــشــروط  لدفتر 

16 منتخبا، وأما اآلن فقد تغيرت القاعدة«.
وأضــاف تومبي روكــو: »مشاركة 24 منتخبا 
ــنـــاء وتــجــهــيــز مــــرافــــق ومــنــشــآت  تــســتــدعــي بـ
ــادق وطــــرقــــات  ــ ــنــ ــ ــارات وفــ ــ ــطــ ــ ـــن مــ ــة مــ ــيــ ــافــ إضــ
ــات. ســـنـــبـــحـــث هــــــذه املـــعـــطـــيـــات  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ومـ

الجديدة مع السلطات السياسية في البالد«.
ونظرًا للصعوبات االقتصادية التي تواجهها 
معظم بــلــدان الــقــارة الــســمــراء، فــإن التغييرات 
ــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم  الــتــي أعــلــنــهــا االتـــحـ

أفــريــقــيــا تــحــت 23 عـــاًمـــا، املــؤهــلــة ألوملــبــيــاد 
طوكيو 2020، من زامبيا، وفتح باب الترشح 
أمام بقية الدول الستضافة البطولة. كما قرر 
االتحاد األفريقي لكرة القدم أن يعيد منافسة 
الكأس األفرو آسيوية إلى الواجهة بعد غياب 

سنوات طويلة.
ــر على  ــد أحــمــد أحــمــد أنـــه ســيــعــرض األمــ وأكــ

االتحاد اآلسيوي، من اجل إعادتها مجددا.
يــشــار إلــــى أن الـــكـــأس األفـــــرو آســيــويــة كــانــت 
أفريقيا وبطل  أبــطــال  دوري  بطل  بــني  تجمع 
ونظمت   1986 ســنــة  وانــطــلــقــت  آســيــا،  دوري 
املنتخبات  مــدربــي  أن  يــذكــر  مناسبة.   11 فــي 

ســتــعــقــد أيــضــا مــهــمــة كــــوت ديـــفـــوار مضيفة 
 ،2023 نسخة  مضيفة  وغينيا   2021 نسخة 
ولــــن يــكــون مـــن املــفــاجــئ أن يــتــم نــقــل تنظيم 
ــرق مــنــافــســات »الـــكـــاف« مـــن بــلــد آلخـــر في  أعــ
السنوات املقبلة. وأكد »الكاف«، إقامة بطولة 
فــي كينيا عــام  أفــريــقــيــا للمحليني  أمـــم  كـــأس 
ــاد  االتــــحــ داخـــــــل  الـــــــــرأي  ــر  ــقـ ــتـ اسـ ــا  ــمـ كـ  ،2018
األندية  بطولتي  موعد  تغيير  على  األفريقي 
لتنطلق  والــكــونــفــيــدرالــيــة(،  األبـــطـــال  )دوري 
البطولتان في أغسطس/آب من كل عام، على 
مــايــو/أيــار. وتمت  املــنــافــســات فــي  أن تنتهي 
أمم  كــأس  بطولة  تنظيم  على سحب  املوافقة 

الـــ55 األعضاء،  الوطنيات لكل من االتــحــادات 
إضــــــافــــــة الــــــــى نـــــجـــــوم ســــابــــقــــني مــــــن الـــــقـــــارة 
سيبحثون مستقبل اللعبة األكثر شعبية في 
القارة السمراء. شاركوا في القرارات الجديدة 
اللعبة،  اتــحــاد  والــتــي صـــادق عليها  املــعــلــنــة 
كما حضرها وشــارك فيها عــدة نجوم قدمت 
الــكــثــيــر لــكــرة الـــقـــدم األفــريــقــيــة فـــي الــســنــوات 
املــاضــيــة، مثل الــكــامــيــرونــي جــوزيــف انــطــوان 
رابح  والجزائري  بيل واملصري حسام حسن 
مـــاجـــر والــنــيــجــيــري جــــاي جــــاي اوغــوســتــني 
اوكــوتــشــا واملــغــربــي بـــادو الـــزاكـــي، فيما كــان 
الـــفـــرنـــســـيـــان كــــلــــود لــــــــوروا وهـــيـــرفـــي رونـــــار 

والكونغولي الديموقراطي فلوران ايبنغ بني 
أبرز املدربني املشاركني فيها.

وفي آذار/مارس املاضي، قال امللغاشي أحمد 
أحــمــد عــقــب تــولــيــه رئــاســة االتــحــاد األفــريــقــي 
حياتو  عيسى  للكاميروني  خلفًا  القدم  لكرة 
إنــه سيحدث ثــورة في هــذه املنظمة ويعرض 
ــم. وهـــا هو  ــ تــغــيــيــرات عــلــى بــطــولــة كـــأس األمـ
قد وفــى بــوعــوده إذ أن الــقــرارات التي أعلنها 
املكتب التنفيذي لـ »الكاف« في الرباط تكشف 
الجديد بالوعود  الرئيس  التزام  بكل وضوح 
إلــى ثــورة جديدة تخدم  التي قطعها، ويلمح 

مصلحة كرة القدم األفريقية.
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للسباحة،  الــعــالــم  بــطــولــة  ســتــبــدأ 
حقبة جديدة بعد اعتزال املعجزة 
األمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل فـــيـــلـــبـــس عــنــد 
انـــطـــاق الــســبــاقــات الــتــي تــســتــمــر عــلــى مـــدار 
8 أيـــام فــي دونـــا أريــنــا فــي العاصمة املجرية 

بودابست، اليوم األحد.
وستكون البطولة أول حدث عاملي كبير منذ 
1998 بـــدون مــشــاركــة فيلبس الـــذي أحـــرز 23 
أو مواطنه  عــاملــًيــا  لقبا  أوملــبــيــة، و26  ذهــبــيــة 
أوملبية  الــذي حصد 6 ذهبيات  رايـــان لوكتي 

واملوقوف ملدة 10 أشهر.
ورغــــم غــيــاب فــيــلــبــس عـــن بــطــولــة الــعــالــم في 
بــعــد سباقه  وداعــــه  فـــإن  عــامــي 2013 و2015 
الرسمي األخير في أوملبياد ريو دي جانيرو 

في 2016 ال يزال حاضرا في األذهان.
وكان فيلبس آخر من غادر حوض السباحة، 
ــّوح طـــويـــًا مـــودًعـــا الــجــمــاهــيــر املتحمسة  ــ ولـ
الفوز  على  األميركي  املنتخب  ساعد  أن  بعد 
بــذهــبــيــة ســـبـــاق أربـــعـــة فـــي 100 مــتــر تــتــابــع 

متنوع.
وبــعــد عـــام تــقــريــًبــا فـــإن غــيــابــه تـــرك فــراغــا في 
الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فــيــه الـــريـــاضـــة عـــن نجم 
عاملي جديد يحمل الراية بعد اعتزال السباح 

األميركي املتميز )32 عاًما(.
ــات املـــتـــحـــدة مــعــقــودة  ــواليــ ــال الــ ــ وســـتـــكـــون آمـ

بطولة العالم 
للسباحة

تنطلق  حيث  بودابست  المجرية  العاصمة  إلى  األحد  اليوم  األنظار  تتّجه 
من  تترقب  محطة  في  اللعبة،  عشاق  لدى  جماهيرية  األكثر  المسابقات 
في  السباحة  لجديد  العالم  معرفة  للسباقات  الوفية  الجماهير  خاللها 

غياب األسطورة فيلبس

3031
رياضة

تقرير

عــلــى كــايــتــي لــيــديــكــي ألن األخــــيــــرة مــرشــحــة 
األوملبية  املــيــدالــيــات  مــن  لتعزيز غلتها  بــقــوة 
والعاملية وستكون السباحة البالغة 20 عاما 
النجمة األميركية األبرز في النسخة السابعة 
عــشــرة مــن املــونــديــال الــعــاملــي، فــي ظــل اعــتــزال 
بـــ23 ذهبية  الفائز  األســطــورة مايكل فيلبس، 
على  قـــادرة  وهــي  عاملية،  ذهبية  و26  أوملبية 
االرتقاء إلى مستوى املسؤولية والطموحات 
والبناء على اإلنجازات الكثيرة السابقة التي 
ــابـــة. وتــدخــل  حــقــقــتــهــا خــــال مــســيــرتــهــا الـــشـ
للسير  مرشحة  وهــي  العالم  بطولة  ليديكي 
التي  فرانكلني  ميسي  مواطنتها  خطى  على 
أحــرزت ست ذهبيات في بطولة العالم 2013 
في برشلونة وأصبحت أول امرأة تحصد هذا 
الكم من امليداليات في نسخة واحدة. وبعد أن 
أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو 
 2013 برشلونة  في  عاملية  ذهبيات  و9   2016

فـــي بطولة  لــيــديــكــي  تــخــوض  ــازان 2015،  ــ وقــ
العالم ستة سباقات في السباحة الحرة هي 
مـــرات   4 والــتــتــابــع  و1500  و800  و400   200
100 م و4 مرات 200 م. ورغم مكانتها كإحدى 
أفضل السباحات في التاريخ، فضلت ليديكي 
ــة  ــاويـ ــلـــى صــفــتــهــا كـــســـبـــاحـــة هـ ــة عـ ــافـــظـ املـــحـ
ــل املــــواســــم فــــي بــطــولــة  وقــــدمــــت إحــــــدى أفـــضـ
الــجــامــعــات األمــيــركــيــة بــالــنــســبــة لــطــالــب في 
ولعبت  »فريشمان«،  األولــى  الجامعية  السنة 
دورا أساسيا في قيادة جامعة ستانفورد إلي 
الفوز بلقب بطولة السيدات للمرة األولى منذ 

.1998
وفي إطار تغييرات الفتة طرأت على البرنامج 
األوملــبــي فــي الشهر املــاضــي، أضــافــت اللجنة 
األوملبية الدولية سباق تتابع متنوع مختلط 
أوملبياد طوكيو  األوملبي بداية من  للبرنامج 
الصيفي في 2020 إلى جانب سباقي 800 حرة 

للرجال و1500 متر حرة للسيدات.
املــســاواة بني  التغييرات  هــذه  مــن  وإذا قصد 
ــتـــوقـــع أن تـــحـــظـــى كــبــرى  ــإنــــه يـ ــنـــســـني، فــ الـــجـ

السباحات باالهتمام األكبر في بودابست.
فــبــعــد حـــصـــول الـــســـبـــاحـــة املـــجـــريـــة كــاتــيــنــكــا 
هـــوســـو عــلــى ثـــاثـــة ألـــقـــاب أوملـــبـــيـــة فـــي ريــو 
فــإن الدولة  املــاضــي،  دي جانيرو في الصيف 
املضيفة رفعت سقف توقعاتها بحصد مزيد 
ــتـــدرب فيه  ــــذي تـ مـــن األلـــقـــاب فـــي الـــحـــوض الـ

هوسو من أجل تحقيق عدة ألقاب فردية.
والتي  عــامــا(   28( املجرية  السباحة  وتسعى 
الحديدية«  »السيدة  لقب  نفسها  على  تطلق 
إلحراز ثاثية من األلقاب العاملية في سباقي 
وســتــشــارك  فــــــردي.  مــتــنــوع  مــتــر  و400   200
هوسو في ستة سباقات مختلفة في البطولة.
 23( سيوستروم  ســارة  السويدية  وستسعى 
عــامــا( لــلــفــوز بــــأول لــقــب عــاملــي فــي السباحة 
الحرة بعد تتويجها بذهبية سباق 100 متر 

فراشة املتميزة به في ريو دي جانيرو.
أدم  البريطاني  يــبــرز  الــرجــال  وعــلــى مستوى 
بــيــتــي الــفــائــز بــالــذهــبــيــة األوملــبــيــة فــي سباق 
أفريقيا تشاد لوكلوه  الصدر وسباح جنوب 
الذي سيسعى بالتأكيد لتعويض إخفاقه في 
الدفاع عن لقب سباق 200 متر فراشة في ريو 
دي جانيرو، بينما ستعول الواليات املتحدة 
األميركية على خبرة املخضرم نايثن أدريان 
الـــذي يــشــارك فــي ســبــاقــات الــفــردي والتتابع 
الفائز  أدريـــــان،  واعــتــرف  م.  ملــســافــة 50 و100 
أوملــبــيــة بينها ذهــبــيــة 100  بخمس ذهــبــيــات 
م حـــرة فــي أوملــبــيــاد لــنــدن 2012، بــأنــه يشعر 
املنتخب  »الغرابة« العتباره من مخضرمي  بـ
الثامنة  لــم يتجاوز  أنــه  األمــيــركــي، وال سيما 
ــان الــفــائــز  ــ والــعــشــريــن مــن عــمــره. وخــــرج ادريـ
بــخــمــس ذهـــبـــيـــات عــاملــيــة لــكــن جــمــيــعــهــا في 
التجارب  في  منتصرا  للفرق،  البدل  سباقات 
األميركية املؤهلة ملونديال املجر على حساب 
بالنسبة  تاريخي  سباق  في  دريسل  كايليب 
لــأمــيــركــيــني ألنـــهـــا املـــــرة األولــــــى الـــتـــي يــنــزل 

فنربخشة يضم المدافع التشيلي إيسال لثالثة مواسم
أعلن نادي فنربخشة، أحد األندية الثالثة الكبار 
فــي تركيا، الــيــوم ضــم املــدافــع الــدولــي التشيلي 
مـــاوريـــثـــيـــو إيـــســـال لــلــمــواســم الـــثـــالثـــة املــقــبــلــة. 
إلــى اسطنبول قبل  ووصــل إيسال )29 عــامــا( 
أيام للتفاوض مع النادي التركي على تفاصيل 
ــثــالثــة مــــواســــم. ويــلــعــب  عـــقـــده الـــــذي ســيــمــتــد ل
وانضم   ،2007 منذ  بــالده  منتخب  فــي  إيسال 
ــي الـــفـــتـــرة بـــن 2012  لــيــوفــنــتــوس اإليـــطـــالـــي فـ
و2016 ولــكــنــه لــعــب مــعــارا فــي آخـــر موسمن 
ومارسيليا  اإلنكليزي  رينجرز  بــارك  لكوينز 
الفرنسي. وانتقل الالعب لفناربخشة قادما من كالياري االيطالي، الذي كان قد وقع له 

لثالثة مواسم ولكنه لم يكمل معه سوى موسم واحد.

االتحاد اإلسباني بّدد 36 مليون يورو 
في شراء أقمصة حكام

القدم، من خالل عقد باألمر املباشر، نحو 36.5 مليون  دفع االتحاد اإلسباني لكرة 
يـــورو خــالل الــفــتــرة مــا بــن 2009 وحــتــى 2016، إلحـــدى الــشــركــات مــن أجــل توريد 
قمصان للحكام لم تستخدم بسبب حالتها الرديئة، في الوقت الذي دفعت فيه الشركة 
فــيــار، ونائبه للشؤون  االتــحــاد، خوسيه مــاريــا  املقابل عــمــوالت لكل مــن رئيس  فــي 
االقتصادية، خوان بادرون. وتعد هذه هي إحدى القضايا التي يحقق فيها القاضي 
أمــس بتهمة  السجن منذ  الــذي يتواجد في  االتــحــاد،  بــيــدراز ضد رئيس  سانتياجو 
االستيالء على أرصدة االتحاد منذ ثماني سنوات على األقل. ويتعلق األمر بتحرير 
عقد لشركة »إستوديو 2000« من أجل توريد مواد رياضية لالتحاد والتي تربح منها 
»دعم« من فيار نفسه، وفقا للقاضي. كما أوضح  بادرون، املتواجد بالسجن أيضا، بـ
القاضي في نص القرار أنه بداًل من تسليم العقود للشركة، قام الثنائي بإخفاء بعض 
األرصــدة في حساباتهما الشخصية من خالل عمليات شراكة معقدة. كما أشارت 
إلــى عــدم ذكــر أن قــرار منح الشركة حــق تــوريــد املــالبــس الخاصة بالحكام  املحكمة 
لهذا  ووفقا  الشريفة«.  املنافسة  »ملبادئ  وفقا  جاء  اإلقليمية  االتــحــادات  وبمنتخبات 
القرار، استلمت الشركة، التي يملكها فيسنتي بيرنارد فيكو وهو صديق شخصي 
لبادرون، نحو 36 ألفا و534.336 يورو باألمر املباشر خالل الفترة بن 2006 وحتى 
الرديئة، وهو  تماما بسبب حالتها  لم تستخدم  التي  املالبس  توريد  أجل  2016 من 

األمر الذي اكتشف من خالل رسالة عبر البريد اإللكتروني.

إيقاف الروماني ناستاسي 3 سنوات بسبب سيرينا ويليامز
ــقـــاف الــالعــب  ــرر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــتــنــس إيـ قــ
الروماني السابق إيلي ناستاسي، قائد الفريق 
الــرومــانــي فــي كــأس االتــحــاد، ملــدة ثــالثــة أعــوام 
وتغريمه 10 آالف دوالر بسبب سلوك عدواني 
وتعليقات عنصرية خالل تصفيات البطولة في 
البريطاني.  الفريق  أمــام  املاضي  أبريل/نيسان 
اتهم  الــذي  ناستاسي،  بمقدور  يكن  لــن  وبــهــذا 
التابعة لسياسة كأس  املــواد  العديد من  بخرق 
االتحاد، دخول أي بطولة ينظمها االتحاد الدولي 
وشدد   .2019 الثاني  يناير/كانون  حتى  للعبة 
ناستاسي  أن  األول،  املقام  في  الدولي،  االتحاد 
وعنصرية«  تماما  الئــقــة  »غــيــر  تعليقات  وجــه 
األميركية  الالعبة  ستنجبه  الــذي  الطفل  حــول 
سيرينا ويليامز نهاية الخريف من خطيبها ألكسيس أوهانن، األبيض البشرة، وقال 

»سنرى ما سيكون لونه. شوكوال باللنب؟«.

سبورتنغ لشبونة يعلن رسميًا انضمام ماركوس أكونيا
األرجنتيني  الــجــنــاح  مــع  رسميا  تعاقد  أنــه  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  نـــادي  أكــد 
ماركوس أكونيا من صفوف راسينغ األرجنتيني مقابل 9.6 مالين يورو. وكشف 
النادي العاصمي عبر بيان له عن أن الالعب وقع على عقد يمتد ألربعة مواسم قادمة، 
مع إمكانية املد ملوسم آخر، في الوقت الذي بلغ فيه الشرط الجزائي 60 مليون يورو. 
وتأتي صفقة أكونيا في إطار التعاون القائم بن النادين والذي يقضي أيضا بأحقية 
النادي البرتغالي في ضم ثالثة العبن من صفوف راسينج باإلضافة إلقامة مباراة 
ودية بينهما في وقت يتم تحديده الحقا. وكان ماركوس خابيير أكونيا، 25 عاما، قد 
خاض بالفعل أكثر من حصة تدريبية خالل األيام املاضية مع سبورتينج، في الوقت 

الذي لم تنته فيه الصفقة بشكل رسمي بعد.

تــحــت قــيــادة املــــدرب تــشــيــزاري بــرانــديــلــي. لــعــب ماركيوني 
فــي نــادي بــارمــا حتى عــام 2006 وشـــارك فــي 112 مباراة 
وسجل 13 هدفا، ليقرر الرحيل بعدها إلى يوفنتوس، وذلك 
حــن تــعــاقــد مــعــه األخــيــر بــعــد ســقــوطــه إلـــى دوري الــدرجــة 
بالنتائج  والتالعب  بولي  الكالتشيو  الثانية بسبب فضيحة 
الــدوري اإليطالي. لعب ماركيوني تحت قيادة  التي ضربت 
املدرب الفرنسي ديدييه ديشامب حينها وحقق لقب دوري 
الدرجة الثانية وصعد للدرجة األولى بصحبة الحارس املميز 
تريزيغه  ديــفــيــد  الــفــرنــســي  واملــهــاجــم  بــوفــون  جينالويجي 
لم  لكنه  ندفيد،  والتشيكي  بييرو  ديــل  أليساندرو  والــقــائــد 
ينجح بعدها فــي حجز مــكــاٍن أســاســي فــي موسم 2008-
2009 وذلك بسبب تواجد الالعب ماورو كامورانيزي، إلى 

أن استطاع اللعب بعدها بسبب إصابة األخير.
استمر ماركيوني في يوفنتوس ثالث سنوات ورحــل عام 

ليقرر  مـــبـــاراة   63 فــي  أهــــداف  ثــالثــة  بــعــد تسجيله   2009
أيضا  هناك  وقضى  فيورنتينا،  نــادي  إلــى  بعدها  الرحيل 
ــقــاء وأحـــرز  ثـــالث ســـنـــوات حــتــى 2012 فـــشـــارك فـــي 60 ل
سبعة أهداف، ليعود إلى نادي بارما الذي تألق في صفوفه 
سابقا، فلعب 61 مباراة وسجل هدفن. في عام 2014 رحل 
اللعب  فــي  ينجح  لــم  لكنه  نــادي سمبدوريا  إلــى  ماركيوني 
ــات، قبل  ــ ــبــدالء فــي معظم األوقـ كــثــيــرًا وبــقــي جليس دكـــة ال
أن يقرر االنتقال إلى نــادي التينا سنة 2015 الــذي استمر 
فقط.  هناك  مباريات  ليلعب ست  في صفوفه حتى 2017 
مّثل ماركيوني منتخب بالده تحت 21 عاما في 18 مباراة 
وسجل هدفن، كما كان له شرف الدفاع عن املنتخب األول 
ولــم يحرز أي  بن 2003 حتى 2009 فلعب ست مباريات 
هدف، كما أنه لم يحقق أي لقب على الصعيد الدولي، إذ لم 

يكن مع الفريق املتوج بلقب كأس العالم 2006.

حسين غازي

السابعة  ببلوغه  ماركيوني  ماركو  اإليطالي  الالعب  احتفل 
والــثــالثــن مـــن الــعــمــر، وهـــو الــــذي ولـــد فـــي مــونــتــيــروتــونــدو 
املدينة سنة 1997  فريق  مع  بــدأ مسيرته  اإليطالية، وهناك 

ليلعب 29 مباراة ويسجل حينها أربعة أهداف.
ــادي إمــبــولــي ســنــة 1998  ــ ــــى نـ ــل مــاركــيــونــي بــعــدهــا إل رحــ
وقضى هناك ثالثة مواسم خاض خاللها 55 مباراة وسجل 
نــادي بارما، ففاز  إلــى  الرحيل بعدها  سبعة أهــداف، ليقرر 
مــع األخــيــر بلقب كـــأس إيــطــالــيــا فــي مــوســم 2002-2001، 
لنادي  الثالث  وأعير في  الفريق  أول موسمن مع  ولعب في 
بياتشينزا موسم 2002-2003، وذلــك من أجــل أخــذ خبرة 
أكبر بهدف تطوير مهارته. وبسبب تقديمه مستوى مميزا 
أعاده نادي بارما إلى الفريق في موسم 2003-2004، ليلعب 

ماركو ماركيـوني
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حامل لقب الدوري اإلسبان

اإليقاعية  للسباحة  الفني  البرنامج  مسابقة  ذهبية  روسيا  ــرزت  أح
حاليًا  المقامة  المائية،  لأللعاب  العالم  بطولة  في  للفرق،  »التزامنية« 
في بودابست. وساهم في حصاد الذهب للمنتخب الروسي، أعضاء 
الفريق الثمانية: أناستاسيا باياندينا وفالدا تشيكيروفا وفيرونيكا كالينينا 
وماريا شوراتشكينا وداريا باياندينا ومارينا غوليادكينا وبالينا كامار ودارينا 
حصل  أن  بعد  المنتخبات،  ترتيب  الروسي  المنتخب  وتصّدر  فاليتوفا. 

على )96.0109( نقطة.

روسيا والخبرة اإليقاعية

وجه رياضي

فــيــهــا ســبــاحــان تــحــت حــاجــز الـــــ48 ثــانــيــة في 
ســبــاق 100 م حـــرة خـــال بــطــولــة وطــنــيــة. من 
ــاد الــقــطــري  جــهــة أخــــــرى، واصـــــل وفــــد االتــــحــ
للسباحة، املوجود في بطولة العالم لألعاب 
املــائــيــة املــقــامــة حــالــيــا فــي الــعــاصــمــة املــجــريــة 
اته مع املسؤولني في  لقاء بودابست، سلسلة 
االتحاد الدولي واالتحادات القارية واألهلية، 

هــامــش البطولة مــع رئــيــس االتــحــاد الــدولــي، 
خوليو ماجلوني، واملدير التنفيذي، كورنيل 
ماركوليسكو، وعدد من أعضاء االتحاد، حيث 
الجانبني،  التعاون بني  تم بحث سبل تعزيز 

وفقا لوكالة األنباء القطرية.
ويعتبر االتحاد القطري للسباحة من الشركاء 
الــدولــي، مــن خــال تنظيمه  املهمني لــاتــحــاد 

للمنشآت  تفقدية  بــجــوالت  القيام  عــن  فــضــًا 
واملرافق الخاصة بالبطولة، واالطاع على كل 
خبرات  اكتساب  بهدف  التنظيمية؛  الجوانب 
إضافية في تنظيم مثل هــذه األحـــداث؛ وذلك 
الدوحة سوف تستضيف نسخة  أن  باعتبار 
عام 2023. والتقى الوفد الذي يترأسه رئيس 
االتحاد القطري للسباحة، خليل الجابر، على 

عـــددًا مــن الــبــطــوالت واألحــــداث الــعــاملــيــة، مثل 
بــطــولــة الــعــالــم الــحــاديــة عــشــرة للسباحة في 
أقيمت عام  التي  مــتــرًا(،   25( القصير  املــجــرى 
2004، باإلضافة إلى استضافة إحدى جوالت 
كـــأس الــعــالــم )فــيــنــا/آيــرويــف( لــلــســبــاحــة في 

املجرى القصير سنويا في الدوحة.
)العربي الجديد(

أقر الويلزي الدولي غاريث بيل، أن املوسم املاضي »كان محبطا بعض الشيء« بالنسبة 
له، وال سيما بسبب اإلصابات التي عانى منها الالعب وحرمته من املشاركة، وهو في 
كامل لياقته الفنية والبدنية في نهائي دوري األبطال في مسقط رأسه أمام يوفنتوس 
اإليطالي. وقال بيل في مقابلة مع شبكة »إسنب« الرياضية »بكل تأكيد املوسم املاضي 
املاضي بشكل جيد  املوسم  »بــدأت  لــي«. وأضــاف  بالنسبة  الشيء  كــان محبطا بعض 
لعملية جراحية. قضيت وقتا أطول من  للغاية، ولكن إصابة قوية استدعت خضوعي 
املفترض في التعافي. اآلن حان وقت العمل بشكل جاد للغاية في بداية املوسم والوصول 

ألفضل حالة بدنية وفنية وتقوية الكاحل وبدء املوسم بكل جاهزية«.
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