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أكد العب التنس النمساوي دومينيك تيم 
مشاركته رسميًا في بطولة كأس ليفر ببوسطن 

في الواليات املتحدة، التي ستقام بني 24 و26 
أيلول/ سبتمبر من العام املقبل، وذلك بعد تأجيل 

نسخة العام الحالي بسبب فيروس »كورونا«. 
وقال تيم: »أنا محظوظ بالوجود مع الفريق 

الفائز في اثنتني من ثالث نسخ من كأس ليفر 
حتى اآلن، في براغ وجنيف، وهو حدث فريد من 

نوعه حقًا، مختلف عن أي حدث آخر«.

أصيب الهولندي جون فان إت شخيب، مدرب 
منتخب اليونان، بفيروس كورونا، وفقًا ملا 

أعلنه االتحاد اليوناني. وأشار االتحاد، في بيان 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، إلى أن مدرب 

املنتخب جون فان إت شخيب »يدخل حجرًا صحيًا 
ملدة 14 يومًا بعد إصابته بكورونا«. وكانت آخر 
مباراة للمنتخب اليوناني في 18 تشرين الثاني/
نوفمبر الحالي أمام سلوفينيا، والتي فقد فيها  

فرصة التأهل إلى املستوى الثاني في دوري األمم.

أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال، مدرب فريق 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، أنه لن يستعجل 
عودة مهاجمه األرجنتيني وهدافه التاريخي 

سيرخيو أغويرو إلى املالعب. وقال املدرب 
اإلسباني: »نريد عودة أغويرو إلى التمارين 

لكي يشعر بحالة جيدة. هذا هو األهم بالنسبة 
لنا. نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من 
املباريات هذا املوسم وسنحتاج إليه الحقًا. ما 

نريده منه أن يتعافى بشكل كامل«.

تيم يؤكد مشاركته 
في كأس ليفر للتنس 

ببوسطن

مدرب منتخب اليونان 
فان إت شخيب مصاب 

بكورونا

غوارديوال لن يستعجل 
عودة أغويرو إلى 

المالعب

فاز زالتان 
إبراهيموفيتش 
بالكرة الذهبية 
ألفضل العب في 
السويد للمرة 
12 ليمدد رقمه 
القياسي، بينما 
نالت مجدالينا 
إريكسون، العبة 
تشيلسي، جائزة 
الكرة الماسية 
ألول مرة مع 
تكريم البالد 
ألفضل رياضييها 
في حفل عبر 
اإلنترنت. وأشارت 
لجنة التحكيم 
في حيثيات 
منح الجائزة 
إلبراهيموفيتش 
للمرة الثانية في 
مسيرته إلى 
أنه »بشخصيته 
الفريدة، مدد 
إبراهيموفيتش 
مسيرته في 
المالعب بصفحة 
رائعة أخرى مع 
ميالن«.

)Getty( النجم السويدي يُقدم موسمًا رائعًا مع ميالن بعدما سجل 10 أهداف

الكرة الذهبية إلبراهيموفيتش
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لن يتمكن الغربال 
من المشاركة أمام فايبرز 

األوغندي

كومان: قدمنا الصورة التي نحب أن نظهر بها
فريقه  انتصار  بعد  برشلونة،  فريق  مــدرب  كــومــان،  رونــالــد  الهولندي  أوضــح 
الكبير برباعية نظيفة على دينامو كييف األوكراني، الثالثاء، وبلوغه ثمن نهائي 
التي يحبون أن يظهروا بها دائــمــا. وقــال  الــصــورة  دوري األبــطــال، أنهم قــدمــوا 
كومان، في تصريحات تلفزيونية بعد املباراة التي احتضنها ملعب )أوملبيسكي 
الوطني( في كييف: »حققنا هدفنا من اللقاء، وهو نتيجة إيجابية، والتأهل إلى 

في  للفاعلية  افتقدنا  أننا  رغــم  للغاية،  طيبة  مــبــاراة  قــدم  الفريق  النهائي.  ثمن 
الشوط األول. ولكن في الشوط الثاني، األمور أصبحت أفضل، كما أننا قدمنا 
عرضا قويا«. وأشار املدرب الهولندي إلى أن الفريق قدم »ملحات خططية أفضل 
من مباراة الكامب نو قبل 3 أسابيع، ال سيما في وسط امللعب«. وحول التغييرات 
أراد »مكافأة  أنــه  األســاســي، أوضــح كومان  التشكيل  أجــراهــا في  التي  الكثيرة 
بعض الالعبني، ومنح الراحة آلخرين. الالعبون الذين شاركوا في اللقاء، تدربوا 
الفرصة،  هــذه  فــرصــة، واستحقوا  الحصول على  أجــل  مــن  يوميا بشكل جــاد 

وكانوا على قدر الثقة«.

مانشستر يونايتد يصعق باشاكشهير... 
وفوز هزيل للباريسي

دوري  في  الثامنة  مجموعته  على صــدارة  يونايتد سيطرته  مانشستر  أحكم 
األبطال بعد فوزه العريض )4 - 1( على إسطنبول باشاكشهير. بينما انتزع 
نيمار، من عالمة الجزاء، فوزًا صعبا بهدف نظيف لباريس سان جيرمان على 
اليبزيغ، خالل مواجهات الجولة الرابعة من منافسات املجموعة. وبهذه النتائج، 
حصد فريق »الشياطني الُحمر« ثالث نقاط إضافية رفع بها رصيده إلى تسع 
نقاط يحافظ بها على صدارة املجموعة، خلفه باريس سان جيرمان في املركز 
الثاني بعد أن زاد غلته من النقاط إلى ست، وهو نفس رصيد اليبزيغ صاحب 

املركز الثالث، في وقت بقي باشاكشهير رابعا بثالث نقاط.

دورتموند يتصدر مجموعته 
بروج  كلوب  - صفر( على ضيفه   3( األملــانــي  دورتموند  بوروسيا  فريق  فــاز 
البلجيكي، ضمن منافسات املجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا. افتتح 
جــادون  وأضـــاف  الدقيقة 18،  فــي  التسجيل ألســـود فستفاليا  هــاالنــد  ارلــيــنــغ 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة 45، ثــم هــز هــاالنــد الشباك مــرة أخــرى في  سانشو 
الدقيقة 60 مسجاًل الهدف الثالث. وبهذه النتيجة، يتصدر دورتموند املجموعة 
بتسع نقاط، يليه التسيو الذي فاز على ضيفه زنيت سان بطرسبرج الروسي 
)3 - 1( ورفع رصيده إلى ثماني نقاط. افتتح تشيرو إموبيلي التسجيل لالتسيو 
الثاني ألصحاب األرض في  الهدف  الثالثة، وأضــاف ماركو بارولو  الدقيقة  في 
الدقيقة 22 قبل أن يقلص أرتيم دزيوبا النتيجة للضيوف في الدقيقة 25. وأحرز 

ايموبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

استبعاد العب كلوب بروج بعد خالف 
على مقعد في حافلة الفريق

ذكرت صحيفة هيت التست نيوز البلجيكية أن خالفا حول ترتيبات الجلوس 
في حافلة الفريق كلف مهاجم كلوب بروج إيمانويل دينيس مكانا في تشكيلة 
وغادر  أوروبــا.  أبطال  دوري  في  دورتموند  بوروسيا  ملواجهة مضيفه  الفريق 
الــالعــب الــنــيــجــيــري، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 23 ســنــة، الــحــافــلــة غــاضــبــا بــعــد أن أبلغه 
املسؤولون بأنه ال يستطيع الجلوس في مقعده املفضل بسبب إجراءات التباعد 
االجتماعي، في ظل إجراءات فيروس كورونا ولم يسافر الالعب مع الفريق إلى 
أملانيا. وقال فيليب كليمنت مدرب بــروج، في مؤتمر صحافي قبل املباراة، إن 
»لم  انضباطية رغم جاهزيته، وأضــاف:  املواجهة ألسباب  دينيس استبعد من 
يتبع إجراءات النادي. هذا كل ما أستطيع قوله عن الواقعة، أفضل التركيز على 
إلى كلوب بروج في عام  للمباراة«. وانضم دينيس  املتاحني  الالعبني  مجموعة 
التعادل )2 - 2( مع مضيفه ريــال مدريد في دوري  2017 وسجل هدفني في 
البلجيكي على  الفريق  انتصار  فــي  الشباك  املــاضــي. كما هــز  املــوســم  األبــطــال 

زينيت سان بطرسبرغ في املباراة االفتتاحية في املجموعة.

الخرطوم ـ الماحي عوض الكريم

أصبح النجم السوداني محمد عبد الرحمن 
ــي تـــاريـــخ  ــال، أغـــلـــى العــــــٍب مـــحـــّلـــي فــ ــربــ ــغــ الــ
الهالل  إلى  انضمامه  بعد  السودانية،  الكرة 
ــّر، وذلــــك  ــ الــــســــودانــــي فــــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــ
بــعــد فــســخ عــقــده مـــع فــريــقــه الــســابــق أهــلــي 
املريخ  نجم  متجاوزًا  الجزائري،  بوعريريج 
الــســودانــي، بــكــري املــديــنــة. ووفــقــا ملعلومات 
مـــؤكـــدة حــصــل عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــّم الـــالعـــب تــمــت مــقــابــل 300  ــإن صــفــقــة ضــ فــ
مليار جنيه سوداني(   80 )نحو  ألــف دوالر 
ألــف  بــفــارق 30  لــثــالث ســنــوات،  بعقد يمتد 
دوالر أمــيــركــي عـــن نــجــم املـــريـــخ الــســودانــي 
بكري املدينة، الذي انضم إلى الفريق األحمر 
مقابل 270 ألف دوالر أميركي في عام 2014 
فــي صفقة انــتــقــال حــر، ليصبح أغــلــى العب 

محلي.
وأثــــــــــارت صـــفـــقـــة انــــضــــمــــام نـــجـــم املــنــتــخــب 
الـــســـودانـــي مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن الــغــربــال 

اقترحت مجموعة من خبراء التسويق خالل 
 )WFS( مــنــتــدى الــقــمــة الــعــاملــيــة لــكــرة الــقــدم
العالم كــل عامني.  إقــامــة بطولة كــأس  فكرة 
وتــم طــرح الــنــقــاش، أثــنــاء طــاولــة مستديرة 
حـــول االســتــثــمــار فــي الــرعــايــة عــقــب تفشي 
فيروس كورونا، من خالل املدير التنفيذي 
ــطــــوالت فــــي شــركــة  ــبــ املــــســــاعــــد لــتــنــظــيــم الــ
)eSports(، رالــف رايــشــرت، والتي قــال فيها 
إن إحــــدى صــعــوبــات الـــريـــاضـــة الــتــقــلــيــديــة 
طريقا  تتطلب  أنها  هــي  الجديدة  لألجيال 

طوياًل جدًا للحصول على أبطال جدد.

فكرة جديدة للمونديال
وقـــــال رايــــشــــرت: »أعـــتـــقـــد أن بـــهـــذه الــفــكــرة 
سيكون هناك أبطال أكثر، ولحظات حاسمة 
أكــثــر. أعتقد أنــه مــن الصعب االنــتــظــار ملدة 
عــام حتى يــفــوز أي فــريــق فــي بــطــولــة. ملــاذا 
ــنـــوات حــتــى نـــعـــرف مـــن يــفــوز  نــنــتــظــر 4 سـ
باملونديال؟ أعتقد أنه حان وقت تغيير هذا 

األمر، والتأقلم على الوضع الجديد«.
فــي املــقــابــل، رد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملنصة 

ــداًل واســعــا  إلـــى فــريــق الـــهـــالل الـــســـودانـــي جــ
فــي الــســودان وفــي الــجــزائــر على حــّد ســواء، 
ــن الــحــبــر حــــول شــرعــيــة  وأســــالــــت الــكــثــيــر مـ
انـــضـــمـــام الـــالعـــب إلــــى الـــفـــريـــق الـــســـودانـــي، 
فــي وقــت مــا زالــت تتمسك فيه إدارة الفريق 
الــــجــــزائــــري بــــالــــالعــــب وتــــرفــــض االعــــتــــراف 

بشرعية انضمامه إلى الهالل السوداني. 
وحـــصـــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى تــفــاصــيــل 
صفقة انضمام النجم السوداني محمد عبد 
الرحمن الغربال، إلى الفريق األزرق بعد فسخ 
عــقــده مـــع فــريــقــه الــســابــق أهــلــي بــوعــريــريــج 
الجزائري، إذ تعود بداية القصة إلى اقتراح 
وكيل الالعبني السوداني عبد القادر موسى 
عــلــى الـــغـــربـــال، فــســخ عــقــده ليستغل إخـــالل 
أهلي بوعريريج بالعقد، وذلك بعدم اإليفاء 
بــراتــبــه لــفــتــرة تــجــاوزت 6 أشــهــر، وأكـــد عبد 
»العربي الجديد«، أنه طالب  القادر موسى لـ
الـــســـودانـــي  الـــهـــالل  الـــوقـــت عــيــنــه إدارة  فـــي 
بــالــتــريــث ليتسنى لــلــغــربــال إنــهــاء ارتــبــاطــه 

بالفريق الجزائري.
املــاضــي،  20 سبتمبر/أيلول  فــي  وتــحــديــدًا 

 Eleven( الــــريــــاضــــيــــة  املــــحــــتــــويــــات  إذاعـــــــــة 
على  فيسنتي،  لويس  البرتغالي   ،)Sports
ــر قـــائـــاًل: »بــصــفــة شــخــصــيــة، نــعــم.  ــذا األمــ هـ
أعتقد أننا نحتاج لتقليل املساحة الزمنية، 
بــنــفــس  املـــنـــافـــســـة  تــبــقــى  ــد أن  ــريـ نـ كـــنـــا  إذا 
الــقــادم«. أما نائب رئيس  الصلة مع الجيل 
املشروبات  شركة  في  الرياضية  االتفاقات 
الغازية )كوكاكوال(، ريكاردو فورت، فأبدى 
الــبــطــوالت  لــلــفــكــرة، إذ أكــــد أن  مــعــارضــتــه 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تمتد ألكــثــر مــن قـــرن مثل 
كأس العالم، لديها »إرث كبير من الصعب 

تغييره«.

تحليل البيانات مهم لألندية
ــــات فــي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ شــــكــــلــــت أهــــمــــيــــة تـــحـــلـــيـــل الـ
القدم، محور  كــرة  في  الرياضة، خصوصا 
املــنــاقــشــات فــي الــقــمــة الــعــاملــيــة لــكــرة الــقــدم 
ــارك في  الــتــي تــعــقــد بــشــكــل افــتــراضــي. وشــ
التنفيذي  )املدير  كارمينا  سلفادور  القمة 
لــــــدريــــــبــــــالب(، وفــــيــــكــــتــــور أورتـــــــــــا )مــــديــــر 
ــــوان  ــتـــد(، وخـ ــايـ ــيـــدز يـــونـ ــــرة الــــقــــدم فــــي لـ كـ
أونيبيسيون  )رئيس  رودريغيز  كارلوس 
ديــبــورتــيــس(، وإيــهــان غــوانــدوغــان )مــديــر 
أنخل  وميغل  بارتنرز(  كني  في  القدم  كــرة 
ــاء  ــبـ مـــوريـــنـــو )الـــصـــحـــافـــي فــــي وكــــالــــة األنـ
ــي( بــصــفــة مــنــســق. وأوضـــح  اإلســبــانــيــة إفــ
كـــارمـــونـــا: »نـــحـــن ال نــجــمــع الـــبـــيـــانـــات، بل 
الـــيـــوروهـــات  بــاســتــخــدام آالف  نــعــالــجــهــا. 
ســنــويــا، نــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا والــذكــاء 

فسخ الغربال عقده مع أهلي بوعريريج من 
جانب واحد، عبر محاميه التونسي سليم 
بولصنام، وبإشراف وكيله املوريتاني عبد 
الحي أدومــو، لعدم التزام أهلي بوعريريج 

الجزائري بمستحقاته املالية. 
وأكـــد الــطــاهــر يــونــس، نــائــب رئــيــس الــهــالل 
الــســودانــي، لـــ »العربي الــجــديــد«، أن موقف 
 سليما مــا دامــت أســبــاب فسخ 

ّ
الــهــالل يظل

الــالعــب مــوضــوعــيــة، إذ جـــاء التعاقد  عــقــد 
بعدما آمن املستشار القانوني لنادي الهالل 
املــحــامــي الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو مــاســيــريــنــهــا، 
بــســالمــة مــوقــف الــفــريــق بــعــد اطـــالعـــه على 

األوراق واملستندات الخاصة بالالعب. 
الــســودانــي رسميا تفاصيل  الــهــالل  وأكــمــل 
ــــول بــطــاقــة  مــلــف صــفــقــة املـــوســـم، بــعــد وصـ
النقل الدولية الخاصة بالالعب إلى االتحاد 
السوداني، إال أنه وبالرغم من اكتمال عملية 
قــيــده بـــصـــورة رســمــيــة، لـــن يــكــون بــإمــكــانــه 
املشاركة خالل مباراتي الفريق املقبلتني في 
أمــام فايبرز  أفريقيا  أبطال  تمهيدي دوري 
األوغــنــدي، بسبب عــدم إلحاق اســم الالعب 
بــقــائــمــة الـــفـــريـــق األفـــريـــقـــيـــة، لــكــن بــإمــكــانــه 
املشاركة بدءًا من الدور األول لدوري أبطال 
أفـــريـــقـــيـــا، فـــي حــــال تـــجـــاوز ســيــد »الــبــلــد« 
عقبة الفريق اليوغندي. وعّبرت الجماهير 
الــهــاللــيــة عـــن فــرحــتــهــا بــهــذه الــصــفــقــة، مع 
العلم أن بعض الجماهير السودانية كانت 
تتمنى خوضه تجربة احترافية كبيرة من 

أجل إفادة املنتخب األول.

فقط  الالعبني  نحلل  ال  نحن  االصطناعي. 
بل الفرق أيضا. لدينا أكثر من ثالثني عميال 
حول العالم، وليس األمر نفسه عند تقديم 
البرازيل  مثل  املكسيك  من  لعميل  الحلول 
التي  العمليات  عــن  وأضـــاف  إنــكــلــتــرا«.  أو 

عــمــلــوا فــيــهــا كــمــســتــشــاريــن: »مـــن الــنــاحــيــة 
الرياضية، لدينا أربع ترقيات في بطوالت 
ــكــــؤوس.  الــ مــــن  والـــعـــديـــد  مــخــتــلــفــة  دوري 
ــاالت الــنــجــاح  ــ هـــنـــاك أيـــضـــا الـــعـــديـــد مـــن حـ
مــثــل انــتــقــال لــوســيــلــســو مـــن بـــاريـــس ســان 

فيديريكو  وانــتــقــال  بيتيس،  إلــى  جيرمان 
فيناس إلى كلوب أميركا«.

من جانبه، قال أورتا إن ما تسمى »املدرسة 
الــقــديــمــة« يــجــب أن تــتــعــايــش مــع الــتــيــارات 
الـــجـــديـــدة: »الــتــجــنــيــد، والـــكـــشـــافـــة، والــعــني 
الـــبـــشـــريـــة، ضــــروريــــة فـــي عــمــلــي. ثـــم هــنــاك 
لحظة يتم فيها استخدام البيانات الكبيرة 
لــلــتــطــويــر بــشــكــل عــــامــــودي. بــالــنــســبــة لي 
من  و%30  األولـــى  مــن   %70 نسبة  ستكون 
يستخدمون  أنهم  أيضا  واعترف  الثانية«. 
البيانات الضخمة ملعرفة ما إذا كان الالعب 
يناسب األسلوب أم ال، وللتحكم في أسماء 
من أجزاء مختلفة من العالم يمكن أن تكون 
»للتوقيع  املستقبل:  فــي  الــفــريــق  مــن  جـــزءًا 
مع العــب، عليك تقييم املخاطر الفنية بعد 
الكثير من تحليل الفيديو والتحليل املادي 
والفترة االنتقالية النتقال العب من بلد إلى 

آخر والجانب النفسي«.
ــد أنــهــم  ــ ــهــــان غــــونــــدوغــــان، أكـ وبــالــنــســبــة إليــ
ــانـــات لـــتـــحـــديـــد املـــواهـــب  ــيـ ــبـ يـــســـتـــخـــدمـــون الـ
الــشــابــة، بينما تــحــدث رودريــغــيــز عــن فائدة 
املعجبني.  مع  املباشر  االتصال  في  البيانات 
وأشار إلى أنه »إذا جمعت بني كال الجانبني، 
فــســتــكــون لــديــك الـــقـــدرة عــلــى إنــشــاء خــيــارات 
معظم  ستحاول  القادمة،  السنوات  في  عمل. 
ــة واملــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة  الـــبـــطـــوالت واألنــــديــ
التواصل بطريقة مباشرة مع جماهيرها. إنه 
تحد مثير لالهتمام لدينا من اآلن فصاعدًا«.
)فرانس برس(

مونديال كل عامين وتحليل للبياناتالغربال أغلى العب محلّي في تاريخ السودان
يعتبر الغربال 

واحدًا من أفضل الالعبين 
السودانيين، وهذا األمر 

انعكس على صفقة 
انتقاله

ناقشت القمة العالمية 
لكرة القدم الكثير 

من القضايا المهمة 
لتطوير اللعبة

جماهير الهالل سعيدة بصفقة الغربال )أشرف شاذلي/فرانس برس(

سرمد عبد اإلله حصد أعلى عدد من األصوات في االنتخابات األخيرة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

حسين العنكوشي تعرض لغرامة مالية من لجنة اإلنضباط )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( رالف رايشرت )eSports( المدير التنفيذي المساعد لتنظيم البطوالت في شركة

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

تــواصــل األزمــــات ضــرب الرياضة 
الــعــراقــيــة، الــتــي عــانــت مــن تخبط 
كبير منذ سنوات عدة، األمر الذي 
انعكس على نتائجها على املستوى القاري 
بالد  كانت  أن  بعد  الدولية،  املشاركات  وفــي 
الـــرافـــديـــن مــنــبــعــا لــنــجــوم كــبــار فـــي مختلف 
الــريــاضــات، لــكــن عــلــى مــا يــبــدو أن الــريــاضــة 
لــم تــخــرج مــن مــحــيــط مــا يعيشه الــبــالد من 
على  بظاللها  رمــت  التي  وتداعيات،  مشاكل 

منظومات قيادة الرياضة في البالد.
األزمـــة األبـــرز فــي األيـــام األخــيــرة جــاءت بعد 
رفـــض الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة، االعــتــراف 

الرياضة 
العراقية

األزمات تضرب قمة الهرم

تعيش الرياضة العراقية على وقع أزمات جديدة 
تمثلت في عدم اعتراف اللجنة األولمبية الدولية 
العثرات  إلى  إضافة  أولمبيتها،  انتخابات  بنتائج 
المسيّرة  التطبيعية  الهيئة  مسيرة  ترافق  التي 

لكرة القدم

تقرير

التي  العراقية،  نظيرتها  انتخابات  بنتائج 
أجريت السبت املاضي، وشهدت فوز سرمد 
عــبــد اإللـــــه بـــرئـــاســـة الــلــجــنــة ألربـــــع ســنــوات 
قـــادمـــة. وأرســـلـــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة 
خطابا رسميا، ترفض فيه نتائج االنتخابات 

ــاء فــيــه: »لــقــد درســنــا بــعــنــايــة الوضعية  وجــ
وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن هناك عددا 
مــن الــقــضــايــا الــخــطــيــرة للغاية الــتــي أثــيــرت، 
املرشحني  مــن  العديد  بأهلية  يتعلق  مــا  فــي 
في  الذين شاركوا  العامة  الجمعية  وأعضاء 
العملية االنتخابية، والتي لم يتم معالجتها 
ــهــــات املــخــتــصــة  ــن قـــبـــل الــــجــ ــ بـــشـــكـــل كــــــاف مـ
بــالــلــجــنــة األوملــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة. مما 
أدى إلى خروقات مزعومة للنظام األساسي 
لألوملبية العراقية وامليثاق األوملبي )خاصة 
الفقرة 1.5 من ملحق القواعد 27 و28 والتي 
تــنــص عــلــى أن )املــســؤولــني وأعـــضـــاء املكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة األوملــبــيــة الــوطــنــيــة يجب 
أن يــتــم انــتــخــابــهــم وفـــقـــا لــلــنــظــام األســـاســـي 
العراقية الستعادة  الوطنية  األوملبية  للجنة 
وضعها القانوني ونشاطها في البلد بشكل 
ــم ونـــهـــائـــي(«. وأعــلــنــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة  دائــ
أنه »وكإجراء مؤقت، سوف تستمر  الدولية، 
األوملبي  واملجلس  الدولية  األوملبية  اللجنة 
ــراف بـــرئـــيـــس الــلــجــنــة  ــ ــتــ ــ ــوي فــــي االعــ ــ ــيـ ــ اآلسـ
واليته،  املنتهية  العراقية  الوطنية  األوملبية 
ــد حــــمــــودي، بــاعــتــبــاره املــــحــــاور الــوحــيــد  رعــ
للجنة األوملبية الوطنية العراقية ولألغراض 
ــقـــوم بــتــجــمــيــد  ــــوف نـ ــقـــط، وســ الــتــشــغــيــلــيــة فـ
جميع املدفوعات املالية واألنشطة مع اللجنة 
األوملبية الوطنية العراقية حتى إشعار آخر«. 
وخــتــمــت األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة خــطــابــهــا: »فــي 
غضون ذلك، سوف نتخذ اإلجراءات املناسبة 
ملواصلة مساعدة الرياضيني العراقيني بشكل 
مباشر، وال سيما في مجاالت استعداداتهم 

للدورة األوملبية طوكيو 2020«.
ــم عــــدم اعـــتـــراف األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بما  ــ ورغـ
أســفــرت عــنــه انــتــخــابــات األوملــبــيــة الــعــراقــيــة، 
عقدت األخيرة أول اجتماع لها يوم الثالثاء 
املـــاضـــي بــرئــاســة ســرمــد عــبــد اإللـــــه. وبــاشــر 
ــر مــهــمــتــه رئــيــســا لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي  ــيـ األخـ
الــجــديــد للجنة األوملــبــيــة الــعــراقــيــة مــنــذ يــوم 
األحــد املــاضــي، على الرغم من رفــض اللجنة 
األوملــبــيــة الــدولــيــة لــنــتــائــج االنــتــخــابــات. من 
إيــاد نجف، النائب األول لرئيس  جهته، قــال 
الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــعــراقــيــة، فــي تصريحات 
بـــرئـــاســـة عبد  األول  ــاع  ــمـ ــتـ »االجـ صــحــافــيــة: 
ــه نــاقــش جـــوانـــب مــهــمــة تــنــاولــت مــشــوار  اإللــ
الــوطــنــيــة«. وأضــاف  االتـــحـــادات واملنتخبات 
نجف: »االجتماع شهد طرح آراء ومقترحات 
لــالرتــقــاء  التنفيذي  املــكــتــب  جــديــدة ألعــضــاء 
بــالــريــاضــة الــعــراقــيــة خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة. 
االجــتــمــاع هــو األول مــن نــوعــه بــعــد انتخاب 

انتخابات األولمبية 
العراقية أسفرت عن فوز 

سرمد عبد اإلله 

الجماهير العراقية عانت كثيرا من أزمات رياضتها )روبيرتو شيمديت/فرانس برس(

املكتب التنفيذي الجديد وتعقبه اجتماعات 
مقبلة تكون بشكل دوري«. وأرسلت األوملبية 
ــة مــطــولــة  ــالــ ــابــــق، رســ الـــدولـــيـــة فــــي وقـــــت ســ
ــــى وزيـــــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة  وجـــهـــتـــهـــا إلــ
العراقي عدنان درجال، والنائب ديار برواري 
البرملان  في  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس 
العراقي، أكدت فيها أن سبب إلغائها نتائج 
االنــتــخــابــات، يعود إلــى وجــود خــروقــات في 
املــيــثــاق األوملــبــي فــي سبع نــقــاط. مــن جهته، 
األوملبية  للجنة  الــســابــق  الــرئــيــس  استهجن 
الــعــراقــيــة رعـــد حـــمـــودي، مــبــاشــرة عــبــد اإللــه 
مــهــامــه بــعــد فــــوزه فـــي االنــتــخــابــات الــتــي لم 

يخلو  ال  الدولية  األوملبية  للجنة  التنفيذي 
مــــن املـــخـــاطـــر، لـــكـــن حـــركـــة مـــفـــوض الــلــجــنــة 
)رعد  العراق  في  الدولية ورئيسها  األوملبية 
ــيــــرة، يــعــزز  حـــمـــودي( حــســب رســالــتــهــا األخــ
الــثــقــة فـــي تــبــديــد تــلــك املــــخــــاوف، خــصــوصــا 
أنــه يمتلك الــخــبــرة والــحــضــور لــدى الدولية 
واملــجــلــس األوملــبــي اآلســيــوي، لــذا فــإن سبب 
ــان  ــدم إذعــ ــة يــكــمــن فـــي عــ ــ ــدة األزمــ ــاد حــ ــ ــ ازديـ

الطرف اآلخر للقرار الدولي«.
ــرى، تـــرافـــق الــتــعــثــرات مــســيــرة  ــ مـــن جــهــة أخــ
الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة، الــتــي تــقــود كــــرة الــقــدم 
الــعــراقــيــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي أكــثــر من 

تحظ باعتراف األوملبية الدولية. في املقابل، 
حـــــّذر جـــزائـــر الـــســـهـــالنـــي، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للجنة األوملبية العراقية، من تعّرض الرئيس 
دولــيــة.  لعقوبات  اإللـــه  عبد  ســرمــد  املنتخب 
صحافية:  تصريحات  فــي  السهالني،  وقـــال 
»إذا اســتــمــر الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فقد 
نشهد عقوبات جديدة ومشددة ضد سرمد 
عبد اإللــه، وقد تنسحب ذات العقوبات على 
جــمــيــع األعـــضـــاء الــبــاقــني، بــنــاًء عــلــى تــوافــق 
قـــانـــونـــي بــــني األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة وجــمــعــيــة 
ــة«. وتــــابــــع الــســهــالنــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ االتــــــحــــــادات الـ
أن »تــرحــيــل مــلــف االنـــتـــخـــابـــات إلــــى املــكــتــب 

جانب، بعد أزمتها األخيرة مع رئيس نادي 
الــديــوانــيــة حــســني الــعــنــكــوشــي، الــتــي قـــررت 
لــجــنــة االنـــضـــبـــاط مــعــاقــبــتــه بـــغـــرامـــٍة مــالــيــٍة 
مــقــدارهــا خــمــســة مــاليــني ديـــنـــار عـــراقـــي )مــا 
الــشــكــوى  خلفية  عــلــى  دوالر(،   4200 يــعــادل 
التي تقدم بها رئيس لجنة الحكام عالء عبد 
القادر، بخصوص األلفاظ التي صدرت منه 
والتي  والــكــرخ  الديوانية  مــبــاراة  تجاه حكم 

انتشرت في وسائل التواصل االجتماعي.
وأضاف بيان رسمي لالتحاد العراقي: »لدى 
األعضاء  جميع  وباتفاق  واملــداولــة،  التدقيق 
فــي لجنة االنــضــبــاط، قــررنــا إصـــدار العقوبة 

أعـــــاله بــحــق رئـــيـــس الــهــيــئــة اإلداريــــــــة لــنــادي 
الديوانية، وفقا للمادة )68 /1( وبداللة املادة 

 .)1 / 51(
املخالفة،  تكرار  أنه في حال  اللجنة  وأعلنت 
سيضاعف مبلغ الغرامة مع اإليقاف ملا يزيد 
الــقــرار قاباًل  أن يكون  عن موسم كامل، على 
لالستئناف خالل املدة القانونية ال تتجاوز 
سبعة أيام، قبل أن يخرج العنكوشي بعدها 
بتصريحات مثيرة في لقاء تلفزيوني انتقد 
فــيــه لجنة االنــضــبــاط فــي االتــحــاد الــعــراقــي، 
أجــل حضوره  األخــيــرة استدعاءه من  لتقرر 

أمام اللجنة.
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أكــد رئــيــس االتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم جياني إنفانتينو أن بطولة 
كأس العرب التي ستنظمها دولة 
املنتخبات  جميع  بمشاركة   2021 عــام  قطر 
العربية، ستكون بروفة جيدة لبطولة كأس 
إنــفــانــتــيــنــو في  قــطــر 2022. وأشــــــار  الـــعـــالـــم 
مــؤتــمــر صــحــافــي ُعــقــد فـــي الـــدوحـــة، إلـــى أن 
الــعــرب ستقام فــي شهر كانون  بطولة كــأس 
األول/ ديسمبر من العام املقبل، وهو نفسه 
تــوقــيــت مــنــافــســات مــونــديــال قــطــر 2022، إذ 
ستكون بطولة رسمية وتحت رعاية »فيفا«، 
وســتــشــهــد مــشــاركــة 22 مــنــتــخــبــا عــربــيــا من 
قـــارتـــي أفــريــقــيــا )12 مــنــتــخــبــا(، وآســـيـــا )10 

منتخبات(.
وأضاف رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم أن 
بطولة كأس العرب ستكون بطولة تجريبية 
ملــونــديــال قطر وســتــجــذب أنــظــار الــعــالــم إلى 
كــرة الــقــدم العربية بــصــورة أكــبــر، خصوصا 
أن مباريات هذه البطولة ستقام على مالعب 
الــتــي ستستضيف بعد عــام أكبر  املــونــديــال 
ــه مــن  ــ ــح أنـ ــ ــ ــم. وأوضـ ــالـ ــعـ ــــروي فــــي الـ ــــدث كــ حـ
الــضــروري أن يتم الــبــدء مــن اآلن وفــي أســرع 
املهمة، وإجــراء  البطولة  التجهيز لهذه  وقت 
في  مواعيدها  وترتيب  بها  الخاصة  القرعة 
أجــنــدة »فــيــفــا« لــلــمــوســم املــقــبــل، مــتــوقــعــا أن 

كأس العرب 
في قطر

العرب  كأس  بطولة  إقامة   2021 عام  في  القطرية  المالعب  ستشهد 
بمشاركة جميع المنتخبات العربية، وذلك بعدما أعلن رئيس االتحاد الدولي 
أن  على  »فيفا«،  برعاية  العربي  الرياضي  الحدث  انطالق  عن  القدم  لكرة 

تكون البطولة »بروفا« تحضيرية لمونديال قطر 2022

3031
رياضة

تقرير

تكون هذه البطولة تجربة رائعة ومميزة قبل 
خوض منافسات مونديال قطر.

إلـــــى أن هـــنـــاك 22 مــنــتــخــبــا عــربــيــا  وأشـــــــار 
أبــــدت مــوافــقــتــهــا عــلــى املــشــاركــة فـــي بطولة 
التي  البطولة  نهائيات  أن  إال  الــعــرب،  كــأس 
ستقام في قطر ستضم 16 فريقا فقط سيتم 
تقسيمها عــلــى أربـــع مــجــمــوعــات، الفــتــا إلــى 
وفــق تصنيف  املنتخبات  تــوزيــع  أنــه سيتم 
األفــــضــــل فــــي »فـــيـــفـــا« بـــتـــأهـــيـــل أول عــشــرة 
منتخبات في التصنيف إلى النهائيات، فيما 
سيلعب 12 منتخبا في الدور التمهيدي من 

أجل تأهل 6 منتخبات إلى النهائيات.
وأعرب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم عن 
العربية  املنتخبات  جميع  مشاركة  في  أمله 
فــي الــبــطــولــة الــتــي ســتــكــون بــمــثــابــة احــتــفــال 
وستحضرها  عـــربـــي،  مــلــيــون   450 لــحــوالــي 
ــــدول الــعــربــيــة مـــن أجــل  الــجــمــاهــيــر مـــن كـــل الـ

بمالعب  واالســتــمــتــاع  منتخباتها  مــشــاهــدة 
املونديال، فضال عن أن هذه البطولة ستحدد 

املنتخب العربي األفضل.
كــمــا شـــدد إنــفــانــتــيــنــو عــلــى أنـــه ســيــكــون من 
الجيد مشاركة املنتخبات العربية بالالعبني 
الـــدولـــيـــني، خـــاصـــة أن الــبــطــولــة مـــحـــددة في 
إلى  الدولية منذ وقــت سابق، الفتا  األجــنــدة 
أن تعطي األندية العبيها  أنه من الضروري 
من  بطولة  في  واملشاركة  للحضور  الفرصة 
هـــذا املــســتــوى، وأن »فــيــفــا« ســيــرى مــا يمكن 
أن يفعله بالحديث مع االتحادات القارية في 
هذا الشأن، خصوصا أن هذه البطولة جديدة 
ومـــهـــمـــة وتـــعـــتـــبـــر خــــطــــوة نـــحـــو املــســتــقــبــل. 
وأوضح أن االتحاد الدولي لكرة القدم يعمل 
مع دولــة قطر لتذليل كل العقبات في طريق 
على  العالم  بطولة  من  نسخة  أفضل  تنظيم 
أن مونديال قطر 2022  إلــى  اإلطـــالق، مشيرًا 
ســيــكــون لــكــل املــنــطــقــة الــعــربــيــة ولــيــس لقطر 
فـــقـــط، وأن الــجــمــيــع ســيــفــخــر بــمــشــاركــة كل 

العرب في إنجاح هذا الحدث.
وأعـــرب عــن أمله فــي مشاركة كــل املوجودين 
لالحتفال  والــعــربــيــة  الخليجية  املنطقة  فــي 
في مونديال قطر 2022، معتبرًا أن السياسة 
شأن خاص وليس لها عالقة بالرياضة، وأنه 
العربي  الخليج  يثق في مشاركة كل من في 
واملــنــطــقــة الــعــربــيــة فــي هـــذه املــنــاســبــة ألنهم 

يعشقون كرة القدم.
وأشـــــاد جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو بــاالســتــعــدادات 
ــة قــطــر لتنظيم  املــمــيــزة الــتــي تــقــوم بــهــا دولــ
طـــــوال  ــه  ــ ــ أنـ ــى  ــ ــ إلـ مــــشــــيــــرًا   ،2022 ــــال  ــــديـ ــــونـ مـ
عضويته فــي االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة القدم 
ملدة 16 سنة، لم يجد دولــة تقوم بتجهيزات 
قبل  قــطــر  بــه  تــقــوم  أي حـــدث مثلما  لتنظيم 
املــونــديــال. وأوضـــح أن هــذه هــي املــرة األولــى 
الــتــي يــرى فيها مــالعــب جــاهــزة قبل الحدث 
بعامني كاملني، الفتا إلى أن املالعب الثمانية 
فــي قــطــر الــتــي ستستضيف نــهــائــيــات كــأس 
العالم، ُتعد من أفضل املالعب على مستوى 

العالم من كافة األوجه.
وأبـــــدى إعــجــابــه بـــرؤيـــة قــطــر فـــي التخطيط 
 ،2022 مــونــديــال  ومـــالعـــب  مــشــاريــع  لتنفيذ 
ــل أنـــحـــاء  ــن كــ ــتــــي ســتــنــعــم الـــجـــمـــاهـــيـــر مــ والــ
إلى  الفتا  بها،  والتمتع  باستعمالها  العالم 
أن دولة قطر وفرت تسهيالت كبيرة من أجل 
زوار املونديال، حيث يمكنهم التنقل داخليا 
والــوصــول إلــى املــالعــب بــعــدة طــرق مختلفة 

تراعي األمن والسالمة.
ورأى أن مــونــديــال قــطــر املــتــقــارب املــســافــات 
البطوالت  سيكون مختلفا بصورة كلية عن 
للمرة  الــجــمــاهــيــر  حــيــث ستتمكن  الــســابــقــة، 
األولـــى مــن مــشــاهــدة أربـــع مــبــاريــات فــي يوم 
واحد، وهو ما لم يحدث من قبل، كما ستكون 
ــعـــني فــــرصــــة لـــحـــضـــور جــمــيــع  أمــــــــام املـــشـــجـ

مباريات املونديال.
ووصــــف رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة في 

سُيشارك 22 منتخبًا 
عربيًا في البطولة العام 

المقبل

ديفيد سيلفا يغيب عن مواجهتي ألكمار 
وفياريال لإلصابة

ســيــغــيــب العـــب وســـط ريــــال ســوســيــيــداد، 
ديــفــيــد ســيــلــفــا، عـــن مـــبـــاراتـــن عــلــى األقـــل 
لفريقه هذا األسبوع، أمام ألكمار الهولندي 
الــدوري األوروبـــي وفياريال  في منافسات 
فــــي مـــنـــافـــســـات »الـــلـــيـــغـــا«، وذلــــــك بــســبــب 
أيضًا  وسيغيب  تعرضه إلصابة عضلية. 
اآلخــر، جون  الوسط  املواجهتن العــب  عن 
لكنها  مماثلة،  جــوريــدي، إلصــابــة عضلية 
أخطر. وأشــار النادي الذي يتصدر ترتيب 
الــدوري في بيان إلى أن سيلفا يعاني من 
من  للفخذ«  الخلفية  العضلة  فــي  »إصــابــة 
املستوى األول. وأوضح أن الالعب السابق 
ـــ34 سنة  ــ ــ ملــانــشــســتــر ســيــتــي وصـــاحـــب ال
لتحديد  الــفــحــوصــات  ملــزيــد مــن  سيخضع 
في  الكرواتي  ريجيكا  مواجهة  لخوض  املقبل،  األسبوع  املالعب  إلــى  عودته  إمكانية 

الدوري األوروبي.

مودريتش: بالتأكيد أريد االستمرار في ريال مدريد
أكد الكرواتي لوكا مورديتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية املوسم الحالي 
أّن من الواضح أنه يريد االستمرار في النادي »امللكي« املوسم املقبل، ألنه يشعر بأنه 
يمكنه مساعدة الفريق والتقاعد في النادي املدريدي إذا أمكن ذلك. وقال مودريتش 
في مؤتمر صحافي: »لقد قلت ذلك عدة مرات، وسنرى ما سيحدث. أنا أشعر بأنني 
في حالة جيدة وأريد االستمرار في ريال مدريد ألنني أشعر بأنني يمكنني مساعدة 
الفريق. ولكني ال أدري ما سيحدث. بالتأكيد أريد االستمرار. من ال يريد االستمرار 
وينهي مسيرته هنا؟! سنرى، ألنه يمكن أن تحدث أمور كثيرة، ولكني أريد ذلك«. في 
وقت تجنب فيه مودريتش التعليق على االهتمام املحتمل من إنتر بضمه هو وزميله 
فــي شهر يونيو/ حــزيــران عــام 2021.  أيضًا  ينتهي عقده  الــذي  رامـــوس،  سيرخيو 
وأشار إلى أنه »ال يزعجنا الحديث عن هذا، وال يؤثر بنا. تجديد سيرخيو أمر بينه 
وبن النادي، وغنيٌّ عن القول كم هو مهم بالنسبة إلينا وما فعله في هذا النادي. أعتقد 

وأتمنى ذلك. سيتوصل إلى اتفاق ملا فيه خير الجميع«.

شالكه يصدم بن طالب وحارث مع فسخ عقد 
نجمه »المشاغب«

الثنائي  تـــورط فيها  الــتــي  املشاكل  األملــانــي بعد  فــريــق شالكه  فــي  األحـــداث  تسارعت 
الجزائري نبيل بن طالب واملغربي أمن حارث وكذلك البوسني فيداد ايبسيفتش، الذي 
ُأعِلن رسميًا فسخ عقده بداية من 31 كانون األول/ ديسمبر املقبل، وذلك إثر مشاجرته 
مع مساعد املدرب. ونشر فريق شالكه بيانًا على موقعه اإللكتروني أكد فيه إنزال بن 
طالب وحارث للتدرب مع الفريق الرديف بعد مشاكلهما االنضباطية وعدم رضاهما 
عن قــرارات املدير الفني مانويل بــاوم في لقاء ضد فولفسبورغ، الــذي عرف خسارة 
»األزرق امللكي« على أرضه بهدفن نظيفن. كذلك قرر فريق شالكه رسميًا عدم تجديد 
الــعــام املقبل، وهــذا مــا أكــده املــديــر الرياضي  الــذي ينتهي صيف  عقد نبيل بــن طالب 
في الفريق يوخن شنايدر الذي قال: »ال شك في أنه العب كرة قدم رائــع، لكن شالكه 
اللحظة أدى  ونبيل بن طالب ليسا متناسبن بشكل واضــح، ال يوجد شيء في هذه 
إلى ذلك، لكن ارتأينا أن نفترق بحلول صيف 2021 على أبعد تقدير«. أما عن حارث، 
فأوضح شنايدر: »كانت هناك بعض األشياء التي حدثت نهاية األسبوع املاضي ولم 
نكن راضن عنها، لهذا السبب ُأعطي أمن الوقت الكافي للتفكير، ال يمكن التشكيك 
في موهبته الكبيرة، لكنه لم يكن قادرًا على ترجمة ذلك فوق امللعب، نحن لن نتخلى 
عنه، لكن سنبذل جهدنا إليصاله إلى حيث يمكن استخدام موهبته ملساعدة النادي«.

ديست أول أميركي يسجل هدفًا رسميًا مع برشلونة
برشلونة،  لفريق  األميركي  الظهير  أبــدى 
سرجينيو ديست، سعادته باليوم املثالي 
الـــــذي ظــهــر عــلــيــه الـــفـــريـــق بــعــد تسجيل 
الكبير خــارج  الــفــوز  أول أهــدافــه معه فــي 
قـــواعـــده أمــــام ديــنــامــو كــيــيــف فـــي دوري 
أبطال أوروبا بأربعة أهداف نظيفة. وقال 
أول  التي أصبح فيها  املباراة  ديست بعد 
أمــيــركــي يسجل هــدفــًا رسميًا مع  العــب 
برشلونة: »إنه يوم مثالي، أنا سعيد للغاية 
بتسجيل أول أهدافي، الفريق لعب بنحو رائع، وأعتقد أننا قدمنا عماًل كبيرًا«. وعن 
املــبــاراة كانت  أن  قــال ديست: »أعتقد  املــبــاراة،  الكبيرة خــالل  الهجومية  الفريق  قــدرة 

تحتاج للعب بهذه الطريقة، كنا نبحث عن مرمى املنافس«.

لثالثة فرق معروفة  إال  يلعب  لم  كريستوف دومينيتشي 
فــي ريــاضــة الــرغــبــي بــفــرنــســا، وهـــي املــســيــرة الــتــي كانت 
انطلقت عام 1993 مع فريق فاليتا بمسقط رأسه، قبل أن 
ينتقل إلى فريق تولون لخمس سنوات، ثم لعب بألوان نادي 
ستاد فرنسا من عام 1997 إلى غاية 2008، والــذي كان 

ناديه األخير في مسيرته االحترافية.
فريق  مع  األلقاب  من  تاريخًا حافاًل  دومينيتشي  وسطر 
ستاد فرنسا، من بينها خمسة ألقاب من الدوري الفرنسي، 
ومساهمًا كذلك في كتابة أجمل الصفحات في تاريخ هذا 
النادي الشهير في رياضة الرغبي ألعوام )1998، 2000، 
2003، 2004، 2007(، كما أوصله لنهائين أوروبين كانا 
أســاطــيــر هذا  أحــد  بــذلــك  لينصف  ــوام )2001 و2005(  أعـ
الــراحــل كريستوف  الــنــادي على مــدار تاريخه. ولــم يكتف 
دومينيتشي بالتألق فقط على مستوى األندية، بل خطف 

ألوانه  تقمص  الــذي  الفرنسي  املنتخب  مــع  كذلك  األضـــواء 
بن أعــوام )1998 إلى 2007(، وبرصيد 65 مباراة دولية، 
ومشاركًا معه في ثالثة نسخ كأس عالم لسنوات )1999، 
2003، 2007(. وتمّيزت مسيرة كريستوف دومينيتشي 
املآثر، حيث كان جزءًا  بالعديد من  الفرنسي  املنتخب  مع 
ــــذي وصـــل إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم 1999،  مــن الــفــريــق ال
البرونزية عام 2007 بعد الخسارة أمام  وتحقيق امليدالية 
املنتخب األرجنتيني، كما فاز معه ببطولة األمم الستة، أربع 
مرات كانت في أعوام )1998، 2004، 2006، 2007( إضافة 
إلى بطولتي غراند سالم لهذه اللعبة. وفي 5 يناير/كانون 
الثاني 2008 أعلن كريستوف دومينيتشي اعتزاله الرغبي 
بعد آخر مباراة لعبها مع فريقه ستاد فرنسا، الذي تحول 

إلى تدريبه لفترة قصيرة كانت من 2008 إلى 2009.
)العربي الجديد(

تلقت الرياضة الفرنسية خبرًا صادمًا، بعدما تم، الثالثاء، 
اإلعالن عن وفاة كريستوف دومينيتشي، أسطورة املنتخب 
الفرنسي في الرغبي، حيث تم العثور على جثته ميتًا في 
إثــر قفزه مــن مبنى مهجور. وتوفي  حديقة »ســان كــلــو«، 
)48 عامًا(، بعدما صعد إلى  دومينيتشي عن عمر يناهز الـ
سطح مبنى مهجور في الحديقة بوقت مبكر قبل القفز، في 
وقت أكد مصدر في الشرطة أن شاهد عيان رآه يسقط من 

علو 10 أمتار، كان كافيًا للقضاء على حياته.
وشــّكــل هـــذا الــخــبــر املـــأســـاوي صــدمــة وحــزنــًا عميقًا في 
ــــريــــاضــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، خـــاصـــة أن كــريــســتــوف  أوســـــــاط ال
اللعبة في  دومينيتشي، يعد العبًا معروفًا وأحد أساطير 
البالد، نظرًا للسجل الحافل الذي حققه العب الجناح طيلة 
مشواره في الرغبي، الذي امتد ملا ُيقارب 20 عامًا. ورغم 
الراحل  أن  إال  حققها،  التي  واإلنــجــازات  الكبيرة  مسيرته 

كريستوف دوميـنيتشي

على هامش الحدث

توفي كريستوف 
دومينيتشي عن 

عمر 48 عامًا، 
وهو الذي كان 

واحدًا من أشهر 
الالعبين في رياضة 

الرغبي الفرنسية

إنفانتينو يُعلن 
رعاية »فيفا« 
لبطولة كأس 
العرب 2021 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

وعن  المونديال  في  المنافسة  لشكل  توقعه  حول  تساؤل  على  ردًا 
رأى  ــا،  أوروب من  أم  الجنوبية  أميركا  من  سيكون  وهل  البطل،  هوية 
المنتخبات  فوز  أن  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني 
األوروبية بكأس العالم لم يكن مصادفة في السنوات العشرين األخيرة، 
النسخ  البطولة خالل  إذ عملوا بصورة كبيرة جدًا ونجحوا في حصد 
األربع األخيرة، معربًا عن أمله كرئيس لفيفا بتنوع الفوز باللقب العالمي 

بين مختلف القارات.

توقعات إنفانتينو للمونديال

وجه رياضي

املؤتمر الصحافي طريقة إعداد قطر ملونديال 
فــــي مــخــتــلــف  نـــوعـــهـــا  مــــن  بـــالـــفـــريـــدة   2022
املراحل خاصة في طريقة تفكيرها في إنشاء 
التي تنجزها في وقت مثالي، الفتا  املالعب 
إلــى أنــه زار دولـــة قطر قبل فــيــروس كــورونــا 
وبــعــده، لكنه فــي كــل مــرة يــالحــظ تقدما في 
أعــمــال مــشــاريــع ومــالعــب كــأس الــعــالــم، وأنــه 

ــوه  ــة. ونــ ــيـ ــمـ املـــقـــبـــلـــني قـــبـــل االنــــطــــالقــــة الـــرسـ
بجهود العاملني في مشاريع مونديال قطر 
ســواء  للمالعب  املميزة  التصاميم  وخــاصــة 
كانت ستبقى بعد البطولة أو سيتم تفكيكها 
والتبرع بها كما هو في إرث مونديال قطر، 
ــة قــطــر ســتــجــذب أنــظــار  ــ مــشــيــرا إلــــى أن دولـ
جميع دول العالم خالل الفترة املقبلة وأثناء 

املقبلة  الفترة  الــدوحــة شهريا خــالل  سيزور 
لالطمئنان على االستعدادات للمونديال.

ــبــــر إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو أن تـــجـــربـــة قـــطـــر فــي  ــتــ واعــ
املــونــديــال ستكون فــريــدة مــن نوعها  تنظيم 
ولـــن تــنــســى فـــي تـــاريـــخ بـــطـــوالت الــعــالــم في 
الــتــي تــم إنجازها  ظــل االســتــعــدادات املميزة 
إنــجــازه خــالل العامني  إلــى اآلن، ومــا سيتم 

املونديال. كما تطرق إنفانتينو إلى تعاطي 
دولـــــة قــطــر حـــيـــال الــعــمــالــة وتـــحـــديـــدا الــحــد 
األدنــى ألجــور العمال، معتبرًا أن ذلك »ليس 
رسالة قوية للعالم فقط وإنما هو تأكيد على 
الواقع  أرض  على  توجهاتها  تطبق  قطر  أن 

وليس فقط مجرد دعاية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أمسى النرويجي إرلينغ هاالند أصغر العب في تاريخ دوري األبطال يسجل 16 هدفًا 
بعد إحرازه هدفن خالل مواجهة كلوب بروج. ووصل مهاجم فريق بوروسيا دورتموند 
الصاعد إلى 16 هدفًا وعمره 20 سنة و126 يومًا، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي 
العب باريس سان جيرمان، الــذي وصل لهذا العدد من األهــداف بعمر 20 سنة و306 
أيــام. كما تفوق هاالند على النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل العدد نفسه 
من األهداف لكن بعمر 21 سنة و288 يومًا. وسجل املهاجم النرويجي 16 هدفًا في 12 

مباراة خاضها مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

صورة في خبر

هاالند يتفوق على مبابي وميسي
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