
27

رياضة

يحاول نادي 
برشلونة 
اإلسباني، 
استرداد مبلغ 
10 ماليين 
يورو من العبه 
البرازيلي السابق، 
نيمار دا سيلفا، 
نجم باريس 
سان جيرمان 
الحالي. وبحسب 
تقرير لصحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية، فإن 
برشلونة اكتشف 
خطًأ في 
حسابات الضرائب، 
لذا سيكون 
نيمار مطالبا 
بإعادة المبلغ 
لخزائن الفريق 
الكتالوني.

)Getty/نيمار انتقل لسان جيرمان بصفقة قياسية )مايكل ريغان

أزمة جديدة لنيمار
وج السائق القطري ناصر بن صالح 

ُ
 ت

 للشرق األوسط للراليات للمرة 
ً
العطية، بطال

السادسة عشرة في مسيرته معززًا رقمه 
القياسي، وذلك في أعقاب إلغاء رالي لبنان 
الدولي. وأصدر النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة املنظم للسباق بيانًا أعلن 
فيه إلغاء السباق. وتوج العطية مع مالحه 

الفرنسي ماتيو بوميل عن الفئة األولى، 
فيما أحرز الكويتي مشاري الطفيري اللقب 

عن الفئة الثانية.

أسدل فرناندو غاغو العب وسط ريال مدريد 
السابق الستار على مسيرته كالعب كرة القدم 

واعتزل اللعب بعد سلسلة من اإلصابات. وسبق 
لألرجنتيني صاحب الـ34 عاما اللعب في بوكا 

جونيورز وروما وكان حاليا ضمن تشكيلة 
فيليز سارسفيلد. وقال بابلو كاباييرو مدرب 

فيلز ملحطة إذاعية: »لقد فقدنا العبا مهما جدا. 
لقد اتخذ القرار«. وتعرض غاغو، لقطع في وتر 

العرقوب ثالث مرات، كما أصيب بقطع في الرباط 
الصليبي مرتني.

انتقد داريل هورغان العب أيرلندا لوائح التحول 
للعب مع منتخب آخر لكرة القدم، لكنه قال إنه 
ال يحمل أي مشاعر سيئة نحو زميله السابق 

ديكالن رايس الذي اختار اللعب مع إنكلترا. 
وخاض رايس العب وست هام يونايتد ثالث 

مباريات مع أيرلندا، منها مرتان إلى جانب 
هورغان في 2018، قبل أن ينال العب الوسط 

املولود في إنكلترا موافقة االتحاد الدولي )فيفا( 
على تغيير وجهته في ظل أن كل مبارياته 

الدولية السابقة كانت ودية.

القطري ناصر العطية 
بطًال لرالي الشرق األوسط

غاغو نجم ريال مدريد 
السابق يعتزل كرة القدم

هورغان يتفهم قرار 
زميله رايس باللعب إلنكلترا

Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة



2829
رياضة

المنتخب القطري حقق 
فضية مونديال 2015 
الذي أقيم على أرضه

تأكيد هزيمة نابولي إداريًا
3-0 أمام يوفنتوس

نابولي  خــســارة  الــقــدم،  لكرة  اإليطالي  باالتحاد  االستئناف  محكمة  أكــدت 
الـــدوري أمــام  إداريـــا 3-0 وخــصــم نقطة منه بسبب عــدم الحضور ملــبــاراة 
املــبــاراة  للعب  نابولي  يحضر  ولــم  األول.  أكتوبر/تشرين   4 فــي  يوفنتوس 
عزال  املحلية  السلطات  عليه  فرضت  بعدما  البطولة  من  الثالثة  الجولة  في 
في مدينة نابولي الجنوبية بعد رصد حاالت مصابة بفيروس كورونا في 
صفوفه. ومع ذلك اعتبرت رابطة الدوري اإليطالي أنه لم تكن هناك أسباب 
واقعية لكي ال يسافر نابولي إلى تورينو، واعتبرت أن الفريق الجنوبي خرق 
البروتوكول الصحي، الذي ينص على أنه في حال رصد حاالت إيجابية يتم 
عزلهم، واستمرار باقي الالعبني الذين جاءت نتائجهم سلبية في التدريب 
يسافر  لم  الفريق  أن  اعتبار  على  االستئناف  إلــى  نابولي  ولجأ  واملنافسة. 
إلى تورينو ألسباب »قهرية«، وليس بإرادته، ولكن محاولته لم تفلح. ويحتل 
نابولي املركز الثالث في الجدول متساويا مع روما بـ14 نقطة، على بعد ثالث 

نقاط من ميالن املتصدر.

تأييد اعتبار روما خاسرًا للقاء فيرونا 
بسبب مشاركة ديوارا

رفضت محكمة االستئناف في االتحاد اإليطالي لكرة القدم الطعن املقدم من 
روما، لتؤيد اعتباره خاسرا 3-0 خالل مباراة هيالس فيرونا بسبب أخطاء 
العقوبة بعد  لهذه  اللقاء. وتعرض رومــا  ذلــك  به  الــذي خــاض  التشكيل  في 
إشراكه الغيني أمادو ديوارا خالل لقاء فيرونا الذي أقيم في 19 سبتمبر/

لم يكن  أنــه  الـــدوري اإليطالي، رغــم  األولــى من  الجولة  أيلول املاضي ضمن 
ضمن القائمة الرسمية للفريق األول واملكونة من 25 العبا، حسبما أعلنت 
املحكمة. وكان ديوارا مسجال ضمن فريق تحت 22 عاما وليس في القائمة 
الرسمية للفريق األول، والتي يمكن أن تتضمن عددا محدودا من فريق تحت 

22 عاما وفقا للوائح االتحاد اإليطالي.

األرجنتين تستعد لمواجهة 
باراغواي بحضور ميسي

الثالثة من تصفيات  الجولة  استهل منتخب األرجنتني استعداداته لخوض 
الجمعة  الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022، حيث سيواجه فجر  أميركا 
الذي  النجم ليونيل ميسي،  بــاراغــواي، وذلــك بمران شهد حضور  منافسه 

كان من بني أوائل الالعبني الذين وصلوا إلى البالد، لكن وسط غيابات عديدة 
أو مشاكل في الطيران. وكان ميسي، أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس 
من أوائل الالعبني الذين وصلوا لبوينس آيرس لبدء التدريبات مساء االثنني، 
حيث كان في استقبالهم رئيس االتحاد األرجنتيني للعبة، كالوديو تابيا. 
وخضع الالعبون لفحوصات فيروس كورونا عقب وصولهم، وبعدما قاموا 

»االستشفاء« مقسمة على مجموعتني. بتدريبات لـ

الصينية تشين تحصد 
كأس العالم لتنس الطاولة

فازت الصينية تشني مينغ، املصنفة األولى عامليا، على مواطنتها سون يينغ 
شا، 11-13 و11-6 و11-9 و11-6 و11-8، لتحصد لقب كأس العالم لتنس 
أقيمت  التي  البطولة،  انتصار تشني في  للسيدات، ألول مــرة. وجــاء  الطاولة 
منافسات  فــي  لقبا  إلــى 19  لترفع رصيدها  ويــهــاي،  فــي  األوملــبــي  باملركز 
بعدما  إيتو،  ميما  اليابانية  إلى  البرونزية  امليدالية  وذهبت  السيدات.  فــردي 
فازت على األملانية هان يينج بمجموعات متتالية. وكان من املفترض إقامة 
منافسات كأس العالم للرجال وللسيدات، في بانكوك بتايالند، ثم نقلت إلى 

دوسلدورف في أملانيا، قبل أن يتقرر في النهاية نقلها إلى الصني.

كــشــف االتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الـــيـــد، قــائــمــة 
اســـتـــعـــدادا  وذلــــــك  األول،  املـــنـــتـــخـــب  العـــبـــي 
ــالــــم الـــســـابـــعـــة  ــة الــــعــ ــولـ ــطـ ــــي بـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ
الــتــي مــن املــقــرر أن تقام  لــلــرجــال  والعشرين 
في مصر، خالل الفترة من 13 إلى 31 يناير/

كانون الثاني 2021. 
وضمت القائمة 24 العبا هم: محمود أحمد 
ــي(،  ــلــ ــالـــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح )األهــ ــــي وعـــمـــر خـ زكـ
وأحــمــد محمد مـــددي ورفــائــيــل دي كوستا 
ــراس  ــ ــمــــدون وفـ ــابـــوتـــي وشـــــــادي حــــــازم حــ كـ
مصطفى الشايب )الدحيل(، ومصطفى علي 
ــال ســيــرتــش ويـــوســـف الطيب  ــيـ الـــكـــراد ودانـ
عــلــي ووجــــدي إبــراهــيــم ســنــان وزيــــن الــديــن 
بومنجل وعلي جربا ومعتصم عبد الواحد 
محمد )العربي(، وكمال الدين مالش وأمني 
ــار وجـــوفـــو دامــجــانــوفــيــك وايــلــدر  مــوفــق زكــ
)الريان(،  الديري  عناد  وعلي  ميميسفيتش 
عواض  وحسن  الرحيم  عبد  مجدي  وأحمد 
مـــبـــروك ومــصــطــفــى أمـــيـــر هــيــبــة )الــــوكــــرة(، 
ومـــروان علي ساسي  أمــني عبيدي  ومحمد 
)قـــــطـــــر(، وفــــرانــــكــــس كـــــــــارول )ســـبـــورتـــيـــنـــغ 

اضـــطـــر العـــبـــو كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــدونــيــســيــا، 
الــعــاطــلــون عــن الــعــمــل بــعــد تــوقــف املــبــاريــات 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، إلـــى تــولــي 
وظائف متواضعة على غرار بيع الطعام في 
الشوارع أو العمل كحراس أمن لتوفير سبل 
الــعــيــش. واســتــأنــفــت الــعــديــد مـــن الــبــطــوالت 
الـــكـــرويـــة مــنــافــســاتــهــا فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ملنع  مــوصــدة  أبـــواب  وراء  العالم، ومعظمها 
تفشي الــفــيــروس. لكن دوري الــدرجــة األولــى 
في إندونيسيا لن تعود عجلته للدوران قبل 
ارتفاع  فــي ظــل استمرار  املقبل،  الــعــام  مطلع 
في الحاالت في البلد الواقع في جنوب شرق 
آســيــا. ودعــا مــدربــون والعــبــون منهكون من 
البالد الخذ  في  السلطات  رواتبهم،  تقليص 
الجيران ماليزيا وتايالند، حيث  العبرة من 
عــادت كــرة القدم مع اتخاذ إجـــراءات سالمة 
خاصة. واعتاد باغوس نيروانتو على اللعب 
ــــوف مـــن املــتــفــرجــني كقائد  ــام عـــشـــرات األلـ أمــ
لنادي بي أس أس سليمان. لكن بعد تخفيض 
راتــــبــــه حـــتـــى الـــنـــصـــف، تــــحــــّول مــــع زوجـــتـــه 

لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي(. ومــــن املـــقـــرر أن يــبــدأ 
املنتخب القطري تدريباته يوم السبت املقبل 
بقيادة املدير الفني اإلسباني فاليرو ريفيرا. 
املنتخب  أوقعت  العالم  قرعة بطولة  وكانت 
الــقــطــري فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلـــى جــانــب 
على  وأنــغــوال،  والــيــابــان  كرواتيا  منتخبات 
أن يبدأ مشواره بمالقاة األخير يوم الجمعة 
الــثــانــي املقبل،  املـــصـــادف 15 يــنــايــر/كــانــون 
اليابان يوم  الثانية مع  ثم يخوض مباراته 
17، عــلــى أن يــخــتــتــم مــواجــهــاتــه فـــي الــــدور 
األول أمــام كرواتيا يــوم 19 من الشهر ذاتــه. 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــمـــت املـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ32 املــ وقـــسـ
البطولة على ثماني مجموعات، حيث ضمت 
واملجر  أملــانــيــا  منتخبات  األولـــى  املجموعة 
واألورغـــــواي والــــرأس األخــضــر، واملجموعة 
الثانية إسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا، 
والثالثة قطر وكــرواتــيــا والــيــابــان وأنــغــوال، 
واملــجــمــوعــة الــرابــعــة الــدنــمــارك واألرجــنــتــني 

والبحرين والكونغو الديمقراطية. 
ــنـــرويـــج  ــة الـــخـــامـــســـة، الـ ــمـــوعـ ــمــــت املـــجـ وضــ
والـــنـــمـــســـا وفـــرنـــســـا ومــنــتــخــب مــــن أمــيــركــا 

لــبــيــع األرز والـــســـكـــر. ويــــصــــارع مـــع العــبــني 
ــريـــن لــلــبــقــاء بــلــيــاقــة جـــيـــدة وال تــســاعــده  آخـ
االبــتــعــاد عن  السيئة جـــراء  النفسية  الــحــالــة 
املــبــاريــات. وقـــال نــيــروانــتــو )27 عــامــا( الــذي 
له  مقرًا  يوغياكارتا  مدينة  من  فريقه  يتخذ 
»خــــاب أمــلــي كــلــيــا لــتــأجــيــل الــبــطــولــة«. تابع 
األولـــى.. ملباراتنا  وبحماس  كثيرا  »تــدّربــنــا 
كـــان يــجــب الــســمــاح بــخــوض املــبــاريــات دون 
لكرة  اإلندونيسي  االتحاد  ومنح  جماهير«. 
القدم في األساس الضوء األخضر أمام عودة 
املـــبـــاريـــات فـــي تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر، لكنه 
عاد عن قــراره. وكان دجادجانغ نوردغامان 
مـــدرب بــاريــتــو بــوتــيــرا صــريــحــا حـــول تأثير 
الــتــأجــيــل عليه وعــلــى العــبــيــه »كـــل شـــيء في 
حالة من الفوضى، ولقد ُدّمر ما خططنا إليه. 
ليس هناك مــن يقني. ال نعرف مــاذا ستفعل 

)رابطة الدوري(«. 
ــه فــــي مــديــنــة  ــقـ ــريـ وتــــابــــع املــــــــدرب الـــــواقـــــع فـ
أثــر هذا  »لقد  كاليمنتان في جزيرة بورنيو 
األمــــر بــشــكــل جـــدي عــلــى الــالعــبــني..هــذا غير 
مــنــطــقــي«. ويــتــقــاضــى الــعــديــد مـــن الــالعــبــني 
أميركي  ألــفــي دوالر  مــن  أقــل  إندونيسيا  فــي 
شهريا. وقال محمد إيرياوان رئيس االتحاد 
املــحــلــي لــوكــالــة )فـــرانـــس بــــرس( »ال يمكننا 
نكران تأثير الدومينو )التفاعل التسلسلي(. 
ُجّمدت البطوالت ما أثر على إيرادات األندية 
ــالـــي الـــالعـــبـــني )رواتـــــــــــب(. لـــكـــن لــيــس  ــتـ ــالـ وبـ
األنــديــة على تسديد كامل  إجــبــار  بمقدورنا 
ــــب العــبــيــهــا كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي وضــع  رواتــ

البرتغال  الــســادســة  الــشــمــالــيــة، واملــجــمــوعــة 
والــجــزائــر وأيــســلــنــدا واملـــغـــرب، واملــجــمــوعــة 
السابعة السويد ومصر والتشيك ومنتخب 
الثامنة  واملــجــمــوعــة  الجنوبية،  أمــيــركــا  مــن 
الجنوبية  وكــوريــا  وبيالروسيا  سلوفينيا 
ــتــــأهــــل املـــنـــتـــخـــبـــات صــاحــبــة  وروســــــيــــــا. وتــ
ــل مــجــمــوعــة  ــن كــ ــة األولـــــــى مــ ــثـــالثـ املــــراكــــز الـ
إلـــى الــــدور الــثــانــي )الــــدور الــرئــيــســي(، الــذي 
يـــضـــم 24 مــنــتــخــبــا ســيــتــم تــقــســيــمــهــا عــلــى 
كــل منها ستة  أربــع مجموعات حيث تضم 
منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري 
ــد عــلــى أن يــتــأهــل املــنــتــخــبــان  ــ مـــن دور واحـ
صـــاحـــبـــا املـــركـــزيـــن األول والـــثـــانـــي فــــي كــل 
مــجــمــوعــة إلــــى الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــدايــة 

األدوار اإلقصائية في البطولة. 
وقــد تــأهــل املنتخب الــقــطــري لــكــرة الــيــد إلى 
ــر تــتــويــجــه بــلــقــب  ــ ــالـــم 2021 إثـ ــعـ الـ بـــطـــولـــة 
للرجال،  عشرة  التاسعة  اآلسيوية  البطولة 
التي أقيمت في الكويت أوائل العام الجاري، 
بعد فوزه في املباراة النهائية على املنتخب 
وســوف   .21-33 بنتيجة  الجنوبي  الــكــوري 
تكون املشاركة املقبلة في بطولة العالم هي 
الــبــرتــغــال  بــعــد  الــقــطــري  الــثــامــنــة للمنتخب 
2003 وتونس 2005 وأملانيا 2007 وإسبانيا 
وأملــانــيــا   2017 وفــرنــســا   2015 وقــطــر   2013
والدنمارك 2019، وكان الحصول على املركز 
الثاني في نسخة )قطر 2015(، أفضل نتيجة 

له في تاريخ مشاركاته.
)قنا(

الكعك  لبيع  الالعبني  ولجأ بعض  طبيعي«. 
املـــحـــلـــي ومــــشــــروبــــات جـــــوز الـــهـــنـــد املــثــلــجــة 
لـــلـــمـــارة، أو أطــعــمــة الـــشـــارع الــبــســيــطــة مثل 
ســـاتـــاي )أعـــــواد الــلــحــم املـــشـــوي مـــع صلصة 
الفول السوداني(، فيما وجــد العــب كــرة قدم 

أمن  له في شمال سومطرة كحارس  وظيفة 
فـــي مـــصـــرف. وقـــــال أنــــــدري مـــولـــيـــادي الـــذي 
أحــضــر عــائــلــتــه إلــــى ســومــطــرة بــعــد تعليق 
املــبــاريــات، إنــه يساعد فــي الــتــرويــج لتجارة 
ــتـــرنـــت. وذكـــر  الــقــهــوة مـــع أقـــربـــائـــه عــلــى اإلنـ

)فـــرانـــس بـــرس(  الـــالعـــب الـــبـــالـــغ 27 عـــامـــا لــــ
»ُذعـــرنـــا جميعا عــنــدمــا ضــربــت الــجــائــحــة«. 
وتــابــع »لــم يكن لــدي أي خــيــار ســوى إيجاد 
في  عائلتي  لدعم  املــال  لكسب  بديلة  طريقة 
األوقات الصعبة..يتعني على الالعبني إيجاد 
طرق أخرى لكسب املال«. ويمارس موليادي 
لياقته،  للحفاظ على  مــع جيرانه  الــقــدم  كــرة 
تجاري  نــشــاط  على  للحفاظ  أيــضــا  ويكافح 
للمناسبات  الكهربائية  املــراوح  يوّفر  سابق 
ــال كــثــيــرًا  ــمـ ــأثـــرت األعـ الـــخـــاصـــة. وأضـــــاف »تـ
مــنــذ آذار/مــــــــارس بــعــدمــا حــظــرت الــحــكــومــة 
كانت  الزفاف..  فيها حفالت  بما  التجمعات، 
األمور بطيئة للغاية«. وإلى جانب تخفيض 
الرواتب، رأى العديد من الالعبني انه ال فائدة 
حقيقية من التمارين دون خوض املباريات. 
وقــــال مــولــيــادي العـــب بــورنــيــو أف ســـي »ال 
مبتعدين  كنا  إذا  احترافيا  التطور  يمكننا 
عـــن املـــســـابـــقـــات«. ويــــرى الــهــولــنــدي روبــــرت 
رينيه ألبرتس مدرب بيرسيب باندونغ، أنه 
الــحــفــاظ  زادت صــعــوبــة  التعليق  طـــال  كــلــمــا 
على لياقة الالعبني، جسديا وذهنيا »يعتمد 
والتحضير،  العاطفة  على  كثيرًا  الــالعــبــون 
ويــــريــــدون أن يـــكـــونـــوا فـــي أفـــضـــل حــاالتــهــم 
للدوري  تحٍد  أحــدث  الجائحة  دوما«.وتمّثل 
املؤلف من 18 ناديا وبطولتني في الدرجتني 
السنوات  في  والثالثة خيمت عليها  الثانية 
املــاضــيــة فــضــائــح تــالعــب بالنتائج وأعــمــال 

شغب قاتلة. 
)فرانس برس(

»كورونا« يجبر العبي إندونيسيا على قبول وظائف متواضعةمنتخب قطر يعلن قائمته استعدادًا لمونديال اليد 2021
كشف النقاب عن 

قائمة منتخب قطر لكرة 
اليد استعدادًا لبطولة 

العالم 2021 بمصر

لجأ العبو كرة القدم 
بإندونيسيا إلى العمل 

بوظائف مختلفة بعد 
توقف المباريات بسبب 

كورونا

)Getty/منتخب قطر سيبدأ مشواره بمواجهة أنغوال )أليكس غريم

السودان يسعى لتحقيق الفوز في التصفيات )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

) Getty/منتخب غانا من أبرز المرشحين للتأهل )مارتن بيرو

العبو الدوري اإلندونيسي يعانون بسبب كورونا )تيمور ماهتاري/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــار الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل  ــ ــظـ ــ تــتــجــه األنـ
خاصة  بصورة  والجزائرية  عــام، 
ــــوب مــلــعــب 5 يـــولـــيـــو الــكــبــيــر،  صـ
لقب  حــامــل  الــجــزائــر  منتخب  يلتقي  حينما 
ــم أفــريــقــيــا 2019، وصـــاحـــب أفــضــل  بــطــل أمــ
كـــرة عــربــيــة فــي الــعــامــني املــاضــي والـــجـــاري، 
مـــع نــظــيــره الــزيــمــبــابــوي، ضــمــن مــنــافــســات 

املجموعة الثامنة.
وتمثل مباراة زيمبابوي بداية رحلة »الجد« 
ملحاربي الصحراء في  حسم قمة املجموعة 
مـــن جــهــة وبــطــاقــة الــتــأهــل املــبــكــر إلـــى األمـــم 
األفريقية من جهة ثانية، سعيا وراء املنافسة 
مستقبال عــلــى الـــكـــأس الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه 

مهمات 
عربية أفريقية

الجزائر والسودان ورهان التأهل

سباق  في  العربية  المنتخبات  رحلة  تتواصل 
التأهل إلى نهائيات كأس األمم األفريقية المقبلة 
يناير/كانون  في الكاميرون المقررة إقامتها في 

الثاني 2022، عبر سباق جديد في الجولة الثالثة

تقرير

ــعـــروض الــجــمــيــلــة لـــه مـــع جــمــال  وســلــســلــة الـ
بلماضي املدير الفني.

ويــــخــــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الـــلـــقـــاء، وهـــو 
 6 برصيد  املجموعة  ترتيب  جـــدول  يتصدر 
التصفيات حقق  في  قوية  بداية  بعد  نقاط، 
خاللها الفوز في مباراتي بتسوانا وزامبيا 
لزيمبابوي  نقاط   4 مقابل  أول جولتني،  في 

في املركز الثاني، وهو فريق من الفرق التي 
خاضت منافسات أمم أفريقيا 2019.

ــــال بـــلـــمـــاضـــي والعــــــبــــــوه عــن  ــمـ ــ ــبــــحــــث جـ ويــ
زيمبابوي  مــواجــهــتــي  فــي  ســيــنــاريــو جميل 
الـــيـــوم فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، ثـــم فـــي هــــراري 
بالجولة الرابعة، يتمثل في مواصلة سلسلة 
االنتصارات والوصول للنقطة 12 عبر الفوز 
أســرع  تأهله مبكرا وتحقيق  مــرتــني وحــســم 
ــم أفــريــقــيــا على  بـــدايـــة فـــي حــســم الــتــأهــل ألمـ
الجزائر  الفرنسي غوركوف مع  غرار تجربة 
قبل سنوات، والذي صعد بعد 4 جوالت فقط 

للنهائيات القارية.
بتشكيلة  اللقاء  الجزائري  املنتخب  ويدخل 
كــامــلــة الــعــدد مــن الــنــجــوم، اخــتــارهــم جمال 
دويتو  يتصدرهم  اللقاء  لخوض  بلماضي 
السد  املرعب بغداد بونجاح هداف  الهجوم 
الـــقـــطـــري وريــــــاض مـــحـــرز كـــابـــن املــنــتــخــب، 
اإلنكليزي، وأفضل  ونجم مانشستر سيتي 
إلى  عــام 2016، باإلضافة  فــي  أفريقي  العــب 
إسماعيل  مثل  األســاســيــة،  الــوســط  عناصر 
بـــن نـــاصـــر املـــتـــألـــق بــشــكــل الفــــت فـــي مــيــالن 
اإليــطــالــي، وعــــدالن قـــديـــورة، ومــهــدي عبيد 
وســفــيــان فــيــغــولــي، ويــاســني بــراهــيــمــي، إلــى 
جــانــب نــجــوم الـــدفـــاع مــثــل جــمــال بلعمري 

وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني.
للجزائر  الــفــنــي  املــديــر  يستغل  أن  ويــنــتــظــر 
الــلــقــاء فـــي مــنــح الــفــرصــة ألكــثــر مـــن عنصر 
ــم اخـــتـــيـــاره مـــثـــل كـــريـــم الــعــريــبــي  ــد، تــ ــديــ جــ
وهــداف  التونسي،  الساحلي  النجم  مهاجم 
دوري أبطال أفريقيا 2020، وسعيد بن رحمة 
املحترف في وست هام يونايتد اإلنكليزي، 
وأحـــد أبـــرز اكــتــشــافــات املـــدرب بلماضي في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة ضــمــن تشكيلة املــحــاربــني، 
بــاإلضــافــة إلـــى أدم أونــــاس الــنــجــم املــوهــوب 

العائد للحسابات من جديد.
أزمة  على  للتغلب  بلماضي  جمال  ويسعى 
كــبــيــرة فــي مــواجــهــة زيــمــبــابــوي، تتمثل في 
الــلــعــب دولــيــا ألول مـــرة مــنــذ ســنــوات بــدون 
ــيــــت يــحــمــل  ــيــــري فـــــي تــــوقــ ــمــــاهــ ــــور جــ ــــضـ حـ
آمــال  أفريقيا » وســط  الــالعــبــني » لقب بطل 
به  بتقديم عــرض جميل، وفــوز كبير يؤمن 
الــدور األول للمجموعة بـ  الــصــدارة، وينهي 
9 نقاط من 3 مباريات في رحلة الدفاع عن 

اللقب.
ومـــن جــانــبــه أعــــرب جــمــال بــلــمــاضــي املــديــر 
في  أمله  عــن  إعالمية  فــي تصريحات  الفني 
ــى تــقــديــم  ــوز كــبــيــر، بـــاإلضـــافـــة إلــ تــحــقــيــق فــ
يفتقدها  الــتــي  للجماهير  رائـــع  فني  عــرض 
في لقاء زيمبابوي. وقال« أفتقد الجماهير، 

الجزائر تبحث عن رقم 
قياسي والسودان في 
مهمة شاقة أمام غانا

)Getty/المنتخب الجزائري وطموحات بتحقيق انتصار جديد )إروين سبيك

الــالعــبــون كــذلــك، وجــودهــا لــه دور كبير في 
عــن ضــرورة  الــالعــبــني، تحدثنا معا  تحفيز 
إسعاد الجماهير الجزائرية بفوز جيد وأداء 
مطمئن، زيمبابوي ليست بالفريق السهل«.

ــي املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــ وفـ
زامــبــيــا صــاحــب املــركــز األخــيــر بــــدون نقاط 
واحــدة،  نقطة  ولديها  الــثــالــث،  بتسوانا  مــع 
وتــمــثــل املـــبـــاراة بالنسبة لــزامــبــيــا حــيــاة أو 
موت حيث ال بديل عن الفوز للحصول على 

أول 3 نقاط.
ــثـــة، يـــدخـــل مــنــتــخــب  ــالـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
عربي آخــر مهمة شاقة جــدا، وهــو املنتخب 
السوداني، عندما يحل ضيفا على غانا في 

لــصــقــور الــجــديــان الــفــرنــســي هــوبــيــر فيلود 
على مزيج من الخبرة والشباب في تشكيلته 
األســاســيــة، املــقــرر الــرهــان عليها فــي اللقاء، 
مثل أكــرم الــهــادي وأمــيــر كمال وفـــارس عبد 
الــلــه ونــصــر الـــديـــن الــشــغــيــل وضـــيـــاء الــديــن 
ــيـــري ورمــــضــــان عــجــب  ــيـــف تـ مـــحـــجـــوب وسـ
الفني  املدير  التش. وينتظر أن يبدأ  وأحمد 
اللجوء  مع  دفاعي  بتكتيك  اللقاء  للسودان 
للهجمات املرتدة، للحد من خطورة املنافس 
في ظل حاجة  بالتعادل  الــخــروج  ومحاولة 
السودان لنتيجة إيجابية لإلبقاء على آمال 
أفريقيا في  فــوز جنوب  املنافسة خشية من 
املــقــابــل عــلــى ســاوتــومــي مــرتــني متتاليتني، 

اختبار بالغ القوة لصقور الجديان، ويمثل 
عنق زجاجة في تحديد مصير السودان من 
املنافسة على التأهل ألمم أفريقيا أو الغياب 

في النسخة املقبلة.
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــســودانــي حــالــيــا 3 نقاط 
ــة بــرفــقــة  ــافـ ــده، يــحــتــل بــهــا الـــوصـ ــيــ فـــي رصــ
جــنــوب أفــريــقــيــا، فــيــمــا تــمــلــك غــانــا 6 نــقــاط 
مــــن انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــيــني، تـــتـــصـــدر بــهــمــا 
جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، وتــســعــى لـــفـــوز ثـــالـــث في 
ــدارة، ويــصــبــح  الــتــصــفــيــات يــؤمــن لــهــا الــــصــ
الــنــجــوم الــســوداء فــي حــاجــة لـــ 3 نــقــاط فقط 
ــــوالت مــتــبــقــيــة لــحــســم الـــتـــأهـــل إلــى  فـــي 3 جـ
الفني  املدير  ويــراهــن  أفريقيا.  أمــم  نهائيات 

ــقـــاط عــن  ــفــــارق 6 نـ وانـــــفـــــراده بـــالـــوصـــافـــة بــ
صقور الجديان.

ومــــن جــانــبــه أعـــتـــرف فــيــلــود املـــديـــر الــفــنــي 
إعالمية  تــصــريــحــات  فــي  الـــســـودان  ملنتخب 
بــصــعــوبــة املــــبــــاراة الـــتـــي تــجــمــعــه مـــع غــانــا 
ــة الـــثـــالـــثـــة. وقــــــال فـــيـــلـــود »غـــانـــا  فــــي الـــجـــولـ
ــن املــنــتــخــبــات  مـــن املــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة، ومــ
املـــرشـــحـــة دائـــمـــا عــلــى لــقــب حــصــد الـــكـــأس، 
ملعبه، سنقاتل  عــلــى  مــبــاراة صعبة  لــديــنــا 
فـــي أرض املــلــعــب مـــن أجــــل تــحــقــيــق نتيجة 
إيجابية، يبدو األمر صعبا ولكن كرة القدم 
ال تعترف ســوى بالعطاء في امللعب، إذا ما 
كان التوفيق حليف الالعبني ونفذنا الخطط 

التي تدربنا عليها سنحقق نتيجة رائعة«. 
وأضاف »غانا تملك العبني أصحاب قدرات 
فردية كبيرة مثل أنــدري أيو وغــوردون أيو 
وصــامــويــل أوســـو وبـــارتـــي، ال يمكن فــرض 
وسيكون  بعينه  العـــب  عــلــى  لصيقة  رقــابــة 
في  التركيز  علينا  محسوبة،  غير  مــغــامــرة 

أرض امللعب مع جميع العبي غانا«.
ــيـــة تــشــهــد  وبـــعـــيـــدا عــــن املــــواجــــهــــات الـــعـــربـ
ومثيرة،  صعبة  أخــرى  مباريات  التصفيات 
حــيــث يــلــتــقــي مــنــتــخــب بــوركــيــنــا فـــاســـو مع 
ماالوي في املجموعة الثانية في صدام قوي، 
تملك بوركينا 4 نقاط مقابل 3 نقاط ملاالوي 

في املقابل وكالهما في حاجة إلى الفوز.

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
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بالقمة  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  ضمن  من  ميسي 
العالمية

تم اختيار كل من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي واملهاجمة جينيفر إيرموسو، العبي 
والعبة  املرشحني ألفضل العب  والسيدات، ضمن  للرجال  اإلسباني  برشلونة  فريقي 
في عام 2020 ضمن جوائز القمة العاملية لكرة القدم التي تقام سنويا. وينافس ميسي 
ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش، على  البولندي روبــرت  األملاني،  بايرن ميونخ  ثنائي 
الدنماركية بيرنيل هــاردا )تشلسي  إيرموسو مع  تتنافس  بينما  جائزة أفضل العــب. 
اإلنكليزي(، والفرنسية ويندي رينار )أوليمبيك ليون الفرنسي(. يذكر أن نسخة العام 
بسبب  ُبعد  عن  مدريد سنويا، ستقام  تنظمه  الــذي  للعبة  العاملية  القمة  ملنتدى  الحالي 

ظروف تفشي جائحة كورونا.

بيلينغهام في تشكيلة إنكلترا رغم أعوامه الـ17
أمــام العب  الــبــاب  ــــراوز  الكسندر-أرنولد وجيمس وورد-بـ فتحت إصــابــة كــل مــن ترنت 
املنتخب  ألــوان  عن  للدفاع  بيلينغهام  املوهوب جود  األملاني  دورتموند  بوروسيا  وسط 
أنه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وذلك بعدما استدعاه املدرب  اإلنكليزي، رغم 
 17 تحت  منتخب  من  بيلينغهام  وُرقــي  الثالثة«.  »األســـود  لتشكيلة  غاريث ساوثغيت 
عامًا إلى املنتخب األول من أجل املباراة الودية الخميس ضد إيرلندا، واللقاءين املقررين 
ضد بلجيكا وأيسلندا األحد واألربعاء املقبلني في الجولتني األخيرتني من دوري األمم 
األول خطوة إضافية في مساره  املنتخب  إلى  بيلينغهام  استدعاء  األوروبــيــة. ويشكل 
الدرجة  الذي يلعب في  الذي قاده الصيف املنصرم لالنتقال من برمنغهام  التصاعدي 
األولى اإلنكليزية )الثانية فعليا(، إلى بوروسيا دورتموند األملاني ليكون بجانب مواطنه 

الشاب جايدون سانشو.

اإلصابة تبعد لوك شو شهرًا عن صفوف اليونايتد
اإلنكليزي خدمات  يونايتد  مانشستر  سيفتقد 
مدافعه الدولي لــوك شو ملــدة شهر، وذلــك نتيجة 
الـــدوري  تعرضه إلصــابــة عضلية خــالل مــبــاراة 
ضد إيفرتون. وخرج الظهير األيسر في الشوط 
الــثــانــي مــن املـــبـــاراة الــتــي فـــاز بــهــا يــونــايــتــد على 
ــان مـــدربـــه الــنــرويــجــي  مــلــعــب إيــفــرتــون 3-1، وكــ
أولي غونار سولسكاير متشائما منذ اللحظات 
األولى بالقول إن »األمر سيئ«. وتأكدت مخاوف 
سولسكاير بعد كشف يونايتد في بيان أن شو 
الذي خاض سبع مباريات أساسيا في غضون 
22 يـــومـــا، ســيــغــيــب عـــن املـــالعـــب لــفــتــرة شهر 
وبالتالي عن مباراتني هامتني لفريقه في دوري 
أبطال أوروبــا ضد باشاك شهير التركي في 24 الشهر الحالي، وباريس سان جرمان 

الفرنسي في الثاني من كانون األول/ديسمبر.

تأخر عودة اإلسباني ماركيس إلى الحلبات حتى 2021
أعلن فريق هوندا املشارك في بطولة العالم للدراجات النارية أن دراجه اإلسباني مارك 
لــن يــعــود إلــى املنافسة قبل عام  ماركيس بطل العالم 6 مـــرات فــي فئة مــوتــو جــي بــي، 
2021. وقال الفريق في بيان »مع استمرار عملية تعافيه، يؤكد مارك ماركيس وفريق 
النارية  للدراجات   2020 موسم  من  املتبقية  الفترة  في  يشارك  لن  أنــه  هوندا  ريبسول 
ويهدفان العودة إلى املنافسة في عام 2021«. وكتب ماركيس البالغ من العمر 27 عاما 
والذي تعرض لكسر في عظم العضد األيمن خالل مشاركته في جائزة إسبانيا الكبرى 
املرحلة األولى من بطولة العالم لفئة موتو جي بي، على حسابه في )تويتر( »لن أخوض 
أي سباق هذا العام«. وأضــاف »بعد إعــادة تقييم حالتي مع األطباء وفريقي، قررنا أن 
أفضل شيء نفعله هو العودة في عام 2021. يجب علي أن أواصل عملية إعادة التأهيل. 

أشكركم على رسائل الدعم التي قدمتموها، وأتطلع إلى أن أكون في عام 2021«.

محكمة »كاس« ترفض استئناف الدراج اإليطالي يانوني 
قررت املحكمة الدولية للتحكيم الرياضي »كاس« 
زيادة فترة عقوبة إيقاف اإليطالي أندريا يانوني 
دراج فــريــق ابــريــلــيــا املــنــافــس فــي بــطــولــة الــعــالــم 
للدراجات النارية »موتو جي بي« إلى أربعة أعوام، 
وذلك بعد تورطه في تعاطي املنشطات. ورفضت 
»كـــــاس« االســتــئــنــاف املـــقـــدم مـــن يـــانـــونـــي، الـــذي 
تعرض لإليقاف في نهاية العام املاضي بعد أن 
جاءت نتيجة تحليله إيجابّية ملادة منّشطة خالل 
سباق جائزة ماليزيا الكبرى. وتلقى يانوني في 
البداية عقوبة اإليقاف ملدة 18 شهرا بعد اعتبار 
أنه تعاطى املادة املحظورة عن طريق الخطأ عبر 

تناول طعام ملوث.

في عام 1997، وعلى الرغم من وجود الثالثي مانويل روي 
في  تمكن  أوليفيرا،  ولويس  باتيستوتا  وغابرييل  كوستا 
الــبــدايــة مــن الــعــثــور على فــرصــة رفــقــة الــفــريــق البنفسجي، 
ونجح فــي تسجيل 5 أهـــداف فــي 26 مــبــاراة لــلــنــادي.  وفي 
ــارة الــالعــب إلـــى الــعــمــالق اإليــطــالــي  املــوســم الــتــالــي، تــمــت إعــ
ــادي مــيــالن لم  ــام 1998، لــكــن تــجــربــتــه فــي نــ مــيــالن فــي عـ
تنجح إلى حد كبير، حيث خاض 11 مباراة فقط معظمها 
بلقبه  الفوز  أنــه تمكن من  إال  كبديل، وسجل هدفا واحـــدا، 
بالحصول  أنهى ميالن موسم 1999-1998  الوحيد، حيث 
لكالياري،  إعارته  اإليطالي. وبعدها تمت  الــدوري  لقب  على 
حــيــث ســجــل هــدفــا واحــــدا فــقــط فــي خــمــس مــبــاريــات، وفــي 
إلى  اإلعـــارة  على سبيل  انتقل  الثاني 2000  كانون  يناير/ 
فيرونا، وسجل 5 أهداف في عشر مباريات.  بعد تعرضه 
األول من موسم 2000-2001 مع  النصف  لإلصابة خالل 

أتاالنتا  إلــى  وجــيــزة  لفترة  الــالعــب  ــارة  إعـ تمت  فيورنتينا، 
أهـــداف في  وأحـــرز خمسة  الــتــالــي،  الثاني  يناير/كانون  فــي 
17 مباراة. وبعد أن أجبرت الصعوبات املالية التي واجهها 
فيورنتينا النادي على بيع العديد من الالعبني األساسيني، 
ناديه  لكن   ،2002-2001 بموسم  الفريق  إلــى  مورفيو  عــاد 
قدم موسما صعبا، لينتهى به املطاف إلى الهبوط إلى دوري 
الــتــالــي، انتقل إلنتر  املــوســم  الثانية واإلفــــالس. فــي  الــدرجــة 
ميالن بصفقة مجانية، وسجل مورفيو هدفا واحــدا فقط 
في 17 مباراة، وقضى بعدها خمسة مواسم مع بارما. وفي 
الثانية، وفي  الــدرجــة  فــي دوري  لبريشيا  انتقل  ـــ32،  الـ ســن 
أكتوبر/تشرين األول 2008 قرر اعتزال عالم كرة القدم، لكن 
في يناير/كانون الثاني 2009 تراجع عن قراره وعاد للعب 
كرة القدم في النصف الثاني من املوسم مع كريمونيز في 

الدرجات الُدنيا، قبل أن يعتزل في فبراير/شباط 2011. 

أيوب الحديثي

ولد العب كرة قدم اإليطالي املعتزل دومينيكو مورفيو في 
في  األنــديــة  من  العديد  مثل   ،1976 الثاني  يناير/كانون   16
إيطاليا، وقضى فترات قصيرة مع بعض الفرق الكبرى. بدأ 
عــام 1988، في  فــي  للشباب  أتاالنتا  أكاديمية  مــع  مــشــواره 
سن الـ14، وظهر بمستوى مميز تحت قيادة املدرب سيزار 
الـ17،  للفريق األول وهو في سن  ليتم استدعاؤه  برانديلي، 
وأنهى موسم 1993-1994 بـ3 من 9 مباريات. وبعد مساعدة 
اإليطالي 1994- الثانية  الدرجة  دوري  لقب  أتاالنتا بحصد 
1995 تحت قيادة املدرب إميليانو موندونيكو، سرعان ما 
برز مورفيو مع النادي خالل موسم 1995-1996 إلى جانب 
كريستيان فييري، وسجل 11 هدفا في 30 مــبــاراة، بسن 
الـــ19. وأدت عروض مورفيو املميزة النتقاله إلى فيورنتينا 

دومينيكو مـورفيو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
إيطالي، مثّل 

العديد من الفرق 
الكبرى في بالده 

مثل إنتر وبارما، 
وقضى أغلب 

فتراته رفقة فريق 
فيورنتينا

وجه رياضي

أبعدته  التي  اإلصابة  للشفاء من  التأهيلي  برنامجه  كوتينيو  فيليبي  البرازيلي  واصــل 
عن فريقه برشلونة اإلسباني خالل آخر 4 مباريات، حيث يسابق الالعب الزمن للحاق 
أتلتيكو مدريد في قمة  أمام  الجاري  الثاني  باملواجهة املرتقبة يوم 21 نوفمبر/تشرين 
الفخذ  الـــذي أصــيــب بتمزق فــي عضلة  الــبــرازيــلــي،  النجم  لليغا. واســتــغــل  ـــ10  الـ الــجــولــة 
أكتوبر/تشرين   25 في  مدريد  ريــال  أمــام  األرض(  )كالسيكو  مواجهة  خــالل  الخلفية 
الثاني املاضي، فترة التوقف الدولي الحالي للتسريع من عملية التعافي للعودة للمالعب. 

وأجرى بعض التدريبات الفردية استعداد للعودة.

صورة في خبر

كوتينيو وقمة األتلتيكو

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة

لندن ـ العربي الجديد

ــتــــي اشــتــعــلــت  شـــكـــلـــت األزمــــــــة الــ
االتحاد  رئيس  تصريحات  بعد 
ــكــــرة الــــقــــدم غــريــغ  اإلنـــكـــلـــيـــزي لــ
كالرك العنصرية، والتي تسببت باستقالته 
مــن منصبه، جــدال كبيرا فــي أوســـاط الكرة 
اإلنكليزية، والتي أدلى بها عند استجوابه 
ــام لــجــنــة الــثــقــافــة واإلعــــــالم والـــريـــاضـــة،  ــ أمـ

التابعة ملجلس العموم في بريطانيا. 
البريطانية،  ميل«  »ديلي  لصحيفة  ووفقًا 
فــإن غــريــغ كـــالرك وصــف العاملني فــي كرة 
القدم، سواء العبني أو موظفني »بامللونني«، 
وهـــذا ضــمــن جـــزء مــن حــديــثــه عــن إمكانية 
إعالن العبني في إنكلترا ميولهم الجنسية، 
ــو مــــا قــــد يــعــرضــهــم لــلــهــجــوم مــــن قــبــل  ــ وهـ

أزمة تصريحات 
وعنصرية

وصفت  والتي  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  رئيس  كالرك،  غريغ  أطلقها  التي  التصريحات  أثارت 
واإلعالم  الثقافة  لجنة  أمام  استجوابه  عند  بها  أدلى  والتي  البالد،  في  كبيرة  أزمة  بـ)العنصرية(، 

والرياضة، التابعة لمجلس العموم في بريطانيا، ليعلن بعدها استقالته من منصبه

تقرير

الجماهير عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ــي »الـــبـــشـــرة  ــبــ ــع العــ ــ ــال مـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ مـــثـــلـــمـــا هـ

السوداء«. 
ــدى فــــقــــرات خـــطـــابـــه:  ــ ــ ــــالرك فــــي إحـ ــ ــال كـ ــ ــ وقـ
»إذا نــظــرتــم إلــــى مـــا يــحــدث لــالعــبــات كــرة 
القدم امللونني  الــبــارزات، والعبي كرة  القدم 
البارزين، واإلساءة التي يتعرضون لها على 
فستدركون  االجتماعي،  التواصل  وســائــل 
التي يمكن أن نقوم  مدى صعوبة الخطوة 
النائب في  اللحظة، تدخل  تلك  بــهــا«. وفــي 
الــلــجــنــة كــيــفــني بــريــنــان لــتــنــبــيــه كــــالرك عن 
»سيد  مشيرًا:  قالها،  التي  »امللونني«  كلمة 
كالرك التنوع ليس هو املشكلة حقًا، عندما 
ــابـــق، أعــتــقــد أنــنــي  قــلــت شــيــئــًا فـــي وقــــت سـ
سمعت أنك تشير إلى امللونني، إذا كان هذا 
هو الحال هل تريد سحب هذه اللغة؟ ألنني 

أرى أن هذه ليست اللغة املناسبة التي من 
املمكن أن نستعملها، ألن كرة القدم متنوعة 
للغاية ويــمــارســهــا الــعــديــد مــن األشــخــاص 

من خلفيات وأقليات عرقية مختلفة«.
 وبــعــد ذلـــك عـــاد االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة 
ــدم لــيــنــشــر بــيــانــًا يــحــمــل اعــــتــــذار كــريــغ  ــقـ الـ
كــــالرك، جـــاء فــيــه »كــــالرك يــعــتــذر بــشــدة عن 
ــام الــلــجــنــة،  الــلــغــة الــتــي تـــم اســتــخــدامــهــا أمــ
أعترف أن استخدام مصطلح )ملون( ليس 
مناسبًا، وأعتذر من صميم القلب عما قلته 

في جلسة االستماع«. 
ــيــــزي  ــلــ ــكــ وتــــــعــــــرض رئـــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد اإلنــ
ــــة مـــن قــبــل نــشــطــاء مــواقــع  النـــتـــقـــادات الذعـ
التواصل االجتماعي وكذلك العبني سابقني 
فــــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، عـــلـــى غــــــرار مــهــاجــم 
ــابـــق غــــابــــريــــال أغـــبـــونـــالهـــور  ــسـ ــون الـ ــتــ أســ
وأنتون فيرديناند وستان كوليمور، الذين 
وصـــفـــوا عــبــارتــه بــأنــهــا »وصـــــف عــنــصــري 
ــح«. وبــــعــــد كــــل الــــضــــغــــوطــــات، أعــلــن  ــ ــريـ ــ صـ
االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي اســتــقــالــة كــريــغ كــالرك 
من منصبه، في بيان جــاء فيه »يمكننا أن 
نؤكد أن كريغ كالرك قد تنحى من منصبه 
ماكورميك  بيتر  سيتولى  للهيئة،  كرئيس 
املنصب بشكل مؤقت، على أن يبدأ مجلس 
االتـــحـــاد عــمــلــيــة تــحــديــد النــتــخــاب رئــيــس 

جديد في الوقت املناسب«. 
ونــقــل مــوقــع االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي عــن كــالرك 
وأمضيت  القدم  كــرة  يحب  »كشخص  قوله 
عــقــودًا فــي خــدمــة لعبتنا، فمن الــواجــب أن 
أضـــع مصلحة كـــرة الــقــدم فــي املــقــام األول. 
وكنت  بالتحديات،  مليئًا  عــامــًا   2020 كــان 

أفكر جديًا منذ فترة باالستقالة«. 
السابق  كــالرك رئيس ليستر سيتي  وُعــني 
رئيسا لالتحاد اإلنكليزي في 2016، ومنذ 
ذلـــك الــحــني بـــذل االتـــحـــاد جــهــدا كــبــيــرا في 
تحسني صــورتــه. لكن عــبــارات كـــالرك التي 
ــــارت غــضــب الــالعــبــني  عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن أثـ
واملــنــظــمــات املــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة. وقـــال 
ــانـــجـــاي بــــنــــداري رئـــيـــس مــنــظــمــة )كــيــك  سـ
مــن  ــد  ــديــ شــ ــبــــاط  ــإحــ بــ ــرت  ــ ــعـ ــ »شـ أوت(  إت 
تعليقات كالرك أمام لجنة الثقافة واإلعالم 
لعبارات  »استخدامه  وأضــاف  والرياضة«. 
عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن مـــن أجـــل وصـــف الــســود 
هو  )امللونني(  من  باعتبارهم  واآلسيويني 
شيء مر عليه عقود ويجب أن يكون مكانه 

صندوق قمامة التاريخ«. 
ــال عــضــو الـــبـــرملـــان عـــن حــزب  مـــن جــهــتــه، قــ
ــــذي أدت  الــعــمــال ألــيــكــس ديـــفـــيـــز-جـــونـــز، الـ

تعرض كالرك النتقادات 
الذعة من قبل نشطاء 

مواقع التواصل

كالرك استقال من منصبه 
رئيسًا لالتحاد اإلنكليزي 
)Getty/جوردان مانسفيلد(

ما  منها  للعنصرية،  حــوادث  عدة  الممتاز  اإلنكليزي  ــدوري  ال شهد 
تعرض له ويلفريد زاها نجم كريستال باالس، الذي تلقى عبارات عنصرية 
يتجاوز 12 عامًا، بعدما  ال  أن صاحبها صبي  ليتبيّن  بالقتل،  وتهديدات 
المصير  المؤقت، وهو ذات  بالسجن  القبض عليه ووضعه  إلقاء  تم 
غولدريك،  ماك  دافيد  يونايتد،  شيفيلد  لنادي  األيرلندي  طاول  الذي 
التواصل االجتماعي »إنستغرام«  الذي تلقى رسالة عبر حسابه بموقع 
ُكتب فيها: »أين كنت في مباراة مانشستر يونايتد يا أيها األسود القذر«، 

وعبارات أخرى عنصرية.

خطر »البريميرليغ« المزمن

أســئــلــتــه إلـــى تــعــلــيــق كــــالرك عـــن »الــالعــبــني 
ــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــاظ الـ ــفــ املــــلــــونــــني«، إن األلــ
ُتظهر  املستقيل،  اإلنكليزي  االتحاد  رئيس 
الحاجة إلى »تطور عاجل« بشأن املساواة. 
ــدق أنــنــا مـــا زلــنــا هــنــا في  ــــاف »ال أصــ وأضـ
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وكــانــت رابــطــة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، 
ــم املـــاضـــي،  ــي املــــوســ ــة فــ ــ ــــديـ ــد أبـــلـــغـــت األنـ قــ
كــورونــا، بقرارها  أزمـــة  الـــذي استكمل بعد 
املــتــعــلــق بــحــمــل عـــبـــارة »بــــالك اليــفــز مــاتــر« 
على  ُكــتــبــت  بــعــدمــا  للعنصرية،  املــنــاهــضــة 
قمصانها منذ حادثة قتل األميركي جورج 
فلويد. واستقرت الرابطة على وضع شعار 
املؤسسة التي تتعاقد معها، وهي »نو روم 
فور راسيزم«، والتي تتخصص في محاربة 
الــعــنــصــريــة هــي األخــــرى، حــيــث كـــان الــقــرار 
العنصري  التمييز  أشــكــال  لجميع  شــامــاًل 
في كل دول العالم بحق الشعوب، بمن فيهم 
الـــســـود واملــســلــمــون وجــمــيــع األعــــــراق. كما 
وافقت الهيئة نفسها، على السماح لالعبني 
منهم  كتعبير  األرض،  على  ركبهم  بوضع 
عن التضامن اإلنساني مع أصحاب البشرة 
الـــســـمـــراء، وهــــي الــطــريــقــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
ريــاضــيــون للتضامن مــع فــلــويــد، عــلــمــًا أن 
العشرات من نجوم »البريميرليغ« يعانون 

من الهتافات املسيئة. 
الــدوري اإلنكليزي خدمات لالعبني  وأطلق 
من أجل السماح لهم ولعائالتهم بالتبليغ 
عــن أي حــادثــة عــنــصــريــة يــكــونــون ضحية 
إذ  الــتــواصــل االجتماعي،  لها على وســائــل 
ويــتــعــرض  عــلــى ضــوئــهــا،  تحقيق  سيفتح 
املـــســـؤول عــنــهــا ملــحــاكــمــة ثـــم لــلــســجــن عند 
ــانـــى الـــعـــديـــد مـــن العــب  ــه. وعـ ــوّرطــ ثـــبـــوت تــ
ومنهم  العنصرية،  مــن  اإلنكليزي  الـــدوري 
املــصــري محمد صــالح، بعد واقــعــة مشجع 
ــــذي حــــرم مـــن دخـــول  ــام، الـ ــ فـــريـــق ويـــســـت هـ
ــــوات، بـــســـبـــب كــلــمــات  ــنــ ــ املـــلـــعـــب لــــثــــالث ســ
عــنــصــريــة وجــهــهــا للنجم املـــصـــري. ووفــقــًا 
لــشــبــكــة »بـــــي بــــي ســـــي« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــإن 
هــذا املشجع الـــذي يــدعــى بــرادلــي ثــومــوود 
والبالغ من العمر )48 عامًا( اعترف بتوجيه 
لــإســالم تجاه  كــلــمــات عنصرية ومــعــاديــة 
محمد صـــالح، خـــالل املـــبـــاراة الــتــي جمعت 
الــفــريــقــني عــلــى املــلــعــب األوملــــبــــي فـــي لــنــدن 
شهر  فــي  »البريميرليغ«  منافسات  ضمن 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر عــــام 2019. وأكــــد املــصــدر 
ــذا املــشــجــع املــتــهــم وقــــف أمـــام  نــفــســه، أن هــ
محكمة ابتدائية في لندن إذ تم تقديم دليل 
إدانته وهو فيديو تم تسجيله في مدرجات 
امللعب، وهــو ما جعل هــذا املشجع يعترف 
بـــذنـــبـــه وتـــــم تــســلــيــط تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــة عــلــيــه 
400 جنيه  قدرها  مالية  غرامة  إلــى  إضافة 

إسترليني.


