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أعلن االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، 
تخصيص 
11 مقعدًا 
للمنتخبات 
األوروبية، 
ببطولة كأس 
العالم للسيدات، 
المقررة في 
2023 بأستراليا 
ونيوزيلندا، 
والتي تشهد 
زيادة بعدد 
المنتخبات 
المشاركة من 24 
إلى 32 منتخبًا، 
وهو نفس عدد 
المنتخبات في 
كأس العالم 
للرجال حاليًا.

)Getty/أوروبا تملك منتخبات مميزة في الكرة النسائية )ماركو سيكوكيال

أوروبا ومونديال السيدات

يدخل فريقا مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
وبرشلونة اإلسباني في صراع شرس، على ضم 

النجم النمساوي يوسف دمير، العب نادي رابيد 
فيينا، وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، 
فإن يونايتد أبدى اهتماما كبيرا بضم صانع 

األلعاب املوهوب صاحب الـ17 عاما، لكنه سيواجه 
في الوقت نفسه، منافسة شرسة من العمالق 

الكتالوني، الذي يحاول ترميم صفوفه في ظل 
التراجع الكبير على مستويي األداء والنتائج.

يدخل املهاجم الصربي لوكا يوفيتش، العب 
فريق ريال مدريد اإلسباني، دائرة العديد 

من الفرق في امليركاتو الشتوي املقبل، فبعد 
أن ارتبط باالنتقال إلى صفوف إنتر وميالن 

عمالقي الكرة اإليطالية، جاء تقرير لصحيفة 
»كيكر« األملانية، ليؤكد طلب فريق آينتراخت 

فرانكفورت استعادة خدمات يوفيتش على 
سبيل اإلعارة، الذي انتقل منه إلى صفوف 

الفريق امللكي صيف 2019 مقابل 60 مليون يورو.

يستعد نادي نابولي اإليطالي لتلقي العروض 
املقدمة لنجمه اإلسباني فابيان رويز، بعد توقف 

مفاوضات تجديد عقده. ويرتبط الالعب الذي 
يبلغ من العمر 24 عاما، بعقد مع فريق الجنوب 
يمتد حتى عام 2023، وكانت إدارة النادي ترغب 
بتجديده ملدة عامني، قبل أن تتجمد املفاوضات 

بشكل مفاجئ. وبحسب تقرير ملوقع »فوتبول 
إيطاليا«، فإن نابولي مستعد ملناقشة العروض 

التي تبدأ من 50 مليون يورو على األقل.

النمساوي دمير 
يشعل الصراع بين 
يونايتد وبرشلونة

فرانكفورت يطالب 
باستعادة يوفيتش على 

سبيل اإلعارة

نابولي يضع نجمه 
فابيان رويز على قائمة 

االنتقاالت

Saturday 26 December 2020
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ُيـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــــالعـــــــــب الــــــعــــــراقــــــي 
الــســابــق ســعــد قــيــس، أحـــد أبـــرز 
نــجــوم الـــكـــرة فـــي بــــالده بنهاية 
ملا  املاضي،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
قدمه هذا النجم الكبير من مستويات الفتة 
على مستوى املنتخب واألندية التي مثلها. 
الــذي أبهر  وخــاض الجناح األيسر املتألق، 
العالية،  بمهارته  خصوصا  تابعه  مــن  كــل 
العديد من املحطات املحلية مع أندية كبرى 
في الــدوري العراقي، ومــن ثم حمل قميص 
التوجه  قبل  القطرية،  الكرة  الريان، عمالق 
ــــدوري الـــجـــزائـــري، لــتــمــثــيــل فــريــق  صـــوب الــ
شــبــاب بــاتــنــة، الــــذي نــجــح مــعــه فـــي تقديم 
رادار نجم  عــلــى  مــســتــويــاتــه، ليصبح  أبـــرز 
لكرة الجزائرية رابح ماجر، الذي كان مدربا 
ملــنــتــخــب »الـــخـــضـــر« حــيــنــهــا، حــيــث طــالــبــه 
الــجــزائــريــة من  الجنسية  عــلــى  بــالــحــصــول 
العراقية  الكرة  نجم  منتخبها.  تمثيل  أجل 
ــــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى »الـــعـــربـــي  ــيــــس، حـ ســـعـــد قــ
ــاء حــــصــــري، اســـتـــعـــاد بــه  ــقـ الـــجـــديـــد« فــــي لـ
قبل  الكروية،  أبــرز محطاته  الكبير  الالعب 
أن يعرج على حظوظ بالده في بلوغ كأس 

العالم في قطر عام 2022...

الوقت  في  العراقية  الكرة  مستوى  تقيم  كيف   ■
الحالي؟

ال بد من قياس مستوى املنتخب من الدوري 
املحلي، دورينا حتى اآلن متذبذب لألسف 
ويعاني على مستوى العديد من التفاصيل، 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة التحتية 
ما  وهــذا  العمرية،  الفئات  بفرق  واالهتمام 
ينعكس على الكرة العراقية واملنتخب بكل 
تــأكــيــد، لــكــن مــا دام »أســــود الـــرافـــديـــن« هم 
الحالية،  بالتصفيات  بصدارة مجموعتهم 
ــادرون على  فــاألمــر مــرض نــوعــا مــا، وهــم قــ
ـــى املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والــحــاســمــة  الـــتـــأهـــل إلـ
ما  لكن   ،2022 قطر  مونديال  تصفيات  مــن 
القدم  كــرة  يــكــون مستوى  بــأن  زلــنــا نطمح 
العراقية بأفضل حــال، وهــذا ما لم نــره مع 
كل األســف في الفترة األخــيــرة، ولكن يبقى 
التفاؤل موجودا بأن نحظى بفرصة ذهبية 
ــر الــــذي ســيــرفــع من  لــبــلــوغ املـــونـــديـــال، األمــ
شــأن كــرة الــقــدم الــعــراقــيــة بكل تــأكــيــد، كون 
املــنــتــخــب ســيــخــوض مــحــطــة مــهــمــة تمكنه 
مــن االحــتــكــاك بــالــعــديــد مــن الــفــرق الكبيرة 
بعد  التجربة  ونعيد  العالم،  مستوى  على 
أن تــأهــل منتخبنا ملــرة وحــيــدة فــي نسخة 

املكسيك 1986.

التأهل ملونديال  ■ هل منتخب العراق قــادر على 
قطر 2022؟

الحاسمة  املرحلة  من  قريبا  بــات  املنتخب 
ــه يـــتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه حـــالـــيـــا عــلــى  ــونــ كــ
حــســاب مــنــتــخــبــات جــديــدة مــثــل الــبــحــريــن 
ــل حــظــوظــه  ــ وإيــــــــــــران، مــنــتــخــبــنــا يـــمـــلـــك كـ
بــيــده، املــرحــلــة األخــيــرة ســتــكــون بالتأكيد 
من  منتخبات  ستواجه  كونك  جــدا  صعبة 
واليابان  الجنوبية  ككوريا  الثقيل  العيار 
وأســـتـــرالـــيـــا وبـــطـــل آســـيـــا مــنــتــخــب قــطــر، 
لــن أكـــون مــتــشــائــمــا. لــكــن فــي ظــل الــظــروف 
ــداد وغــيــاب  ــ الــحــالــيــة املــتــمــثــلــة بــســوء اإلعــ
ــيـــط الـــصـــحـــيـــح وضــــعــــف الـــبـــنـــيـــة  ــتـــخـــطـ الـ
الــتــحــتــيــة املــثــالــيــة، بــصــراحــة مـــن الــصــعــب 
الــتــأهــل ملـــونـــديـــال قــطــر بــعــد عــامــني لــكــون 

كرتنا تعاني على مختلف األصعدة.
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■ ما الفرق بني الالعب في جيلكم والعبي الفترة 
الحالية؟

الـــفـــروقـــات كــثــيــرة أهــمــهــا االلـــتـــزام والــــوالء 
للفريق وقميص الــنــادي، هــذه األمــور كلها 
افــتــقــدنــاهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة واخــتــفــت 
الــوالء أصبح  لألسف في األجيال األخيرة، 
فــقــط لــلــمــادة، حــتــى االحـــتـــراف نــحــن نفتقد 
كونه  الــصــحــيــحــة،  وأســســه  معانيه  جميع 
أصــبــح مــن أجـــل الــجــانــب املــــادي فــقــط، آراء 
الــجــمــيــع تــؤكــد وجــــود فـــروقـــات كــبــيــرة بني 
جيلنا والجيل الحالي، على مستوى جميع 

التفاصيل.

■ كانت لك تجربة قبل سنوات في العمل كمشرف 
على فريق الشرطة لكنها لم تستمر؟

عــمــلــي مـــع فـــريـــق الـــشـــرطـــة كــمــديــر لــجــهــاز 
الكرة، تجربة لم تكن ناجحة، ولم أستمر في 
هذا املنصب كوني شعرت بأنني في املكان 
الخطأ، هناك فجوة كبيرة بني األفكار التي 
كــنــت أحــمــلــهــا وتــقــبــل إدارة الــشــرطــة لــهــذه 
الجانب  على  تطبيقها  أجــل  من  التفاصيل 
ــــودي مـــع الــفــريــق  الــعــمــلــي، تــبــني لـــي أن وجـ
كـــان لــغــرض مــعــنــوي فــقــط بــســبــب املــشــاكــل 
التي كانت تعاني منها اإلدارة مع جماهير 
وأنــــصــــار الـــفـــريـــق فــــي وقـــتـــهـــا، كـــنـــت أمــلــك 
العديد من األفكار للنهوض بواقع النادي، 
ــا صــاغــيــة، لــذلــك شعرت  لكني لــم أجـــد آذانــ
إلى  العودة  فقررت  الخطأ،  املكان  في  بأني 
محل إقامتي في النرويج وترك املهمة التي 

لم تكن تتالءم مع فكر سعد قيس.

■ مـــن هـــو أفــضــل العـــب عـــراقـــي فـــي الــوقــت 
الحالي حسب رأيــك، وهل هناك من عوض 

سعد قيس في مركز الجناح األيسر؟
ــد مــن  مــــن الـــصـــعـــب أن أخــــتــــار اســــمــــا واحـــــ
على  نظرنا  لــو  لكن  الحالي،  الجيل  العبي 

شيالفيرت سجل »هاتريك« 
مع فريقه السابق فيليز 

سارسفيلد األرجنتيني

تشلسي يحتل المركز 
الخامس برصيد 25 نقطة 

من 14 مباراة

قمة بين اليونايتد وليستر في البريميرليغ 
يحاول فريق مانشستر يونايتد تصحيح وضعه بشكل أفضل في مسابقة 
املــدرب  املــوســم، حيث يطمح فريق  القدم هــذا  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
أولي غونار سولسكاير إلى أن يجد نفسه في املركز الثاني على بعد نقطتني 
فقط من ليفربول املتصدر، إذا انتصر خارج ملعبه على ليستر سيتي اليوم 
السبت. وواجــه املــدرب تساؤالت حول مستقبله بعد خروج يونايتد من دور 
املجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبــا ومعاناته على أرضــه، لكن املدرب 
النرويجي قاد فريقه لتحقيق ستة انتصارات وتعادل واحد في سبع مباريات 
بالدوري ليتقدم إلى املركز الثالث برصيد 26 نقطة. وبعد أن تجاوز صعوباته 
سيعتمد  الحالي،  األســبــوع  مطلع  فــي  يونايتد  ليدز  ضيفه  على   2-6 بالفوز 
عندما  الــديــار،  خــارج  مبارياته  فــي  باملائة  بنسبة 100  نجاحه  على  يونايتد 
فريق سولسكاير  على  واحـــدة  بنقطة  يتقدم  الــذي  ليستر  على  يحل ضيفًا 
لكنه خاض مباراة واحدة أكثر من منافسه. من جهته يستطيع فريق ليفربول 
فقط معادلة حصيلة ليستر التي تبلغ تسعة انتصارات هذا املوسم، لكن فريق 
املدرب بريندان رودجرز خسر أيضًا خمس مرات في مبارياته 14 حتى اآلن، 
أكثر من أي ناٍد آخر في املراكز الستة األولى، وسقط بنتيجة 2-0 أمام إيفرتون 

في آخر مبارياته التي أقيمت على أرضه.

بالدوري  دجلة  وادي  على  لسموحة  مهم  فــوز 
المصري

ب سموحة على وادي دجلة 2–1، في املباراة التي جمعت الفريقني ضمن 
ّ
تغل

منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري املصري املمتاز لكرة القدم. 
 عبر ألكسندر ياكوبسن، ونجح حسام حسن وكابو 

ً
وسجل وادي دجلة أوال

في إحراز هدفي الفوز لصالح سموحة الذي رفع رصيده إلى 5 نقاط في املركز 
الخامس، وتجمد رصيد وادي دجلة عند أربعة نقاط في املركز العاشر بجدول 

ترتيب املسابقة.

تعادل مخيّب جديد للفيصلي بالدوري األردني
سقط الفيصلي في فخ التعادل أمام شباب العقبة بهدفني ملثلهما، في اللقاء 
الذي احتضنه استاد عمان الدولي، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري املحترفني 
 عن طريق أحمد العرسان والسنغالي 

ً
األردني لكرة القدم. تقدم الفيصلي أوال

عيسى  بهدفي  النتيجة  تعديل  في  نجح  العقبة  شباب  لكن  ميندي،  دومنيك 
السباح والبرازيلي أوتيمار. ورفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في املركز 

الخامس، واحتفظ شباب العقبة باملركز العاشر برصيد 16 نقطة.

فوز أالفيس وريال بيتيس في الدوري اإلسباني
نجح أالفيس وريال بيتيس في تحقيق الفوز على إيبار وقادش على التوالي، 
الــقــدم. وحــّول  لكرة  الـــدوري اإلسباني  الخامسة عشرة مــن عمر  املرحلة  فــي 
ــره أمـــام إيــبــار بــهــدف إلــى فــوز ثمني بهدفني لــواحــد، حيث تقّدم 

ّ
أالفــيــس تــأخ

لــيــون، ولكن  بــيــدرو  املــخــضــرم  بــهــدف مبكر عبر   
ً
النتيجة أوال الــضــيــوف فــي 

أالفيس سّجل هدفني متتاليني في آخر 5 دقائق من عمر الشوط األول عبر 
إدغار منديز والبرازيلي ديفيرسون. من جهته، فاز ريال بيتيس على ضيفه 

قادش 1-0، سجله األرجنتيني الشاب غيدو رودريغيز. ورفع بيتيس رصيده 
إلى 19 نقطة وضعته في املركز التاسع، بينما بقي رصيد قادش 18 نقطة في 

املركز الحادي عشر.

بشكتاش يهزم أنقرة غوجو في الدوري التركي
صعد فريق بشكتاش إلى املركز الرابع في مسابقة الدوري التركي املمتاز لكرة 
القدم، بعدما تغلب على مضيفه أنقرة غوجو 1-0، في الجولة 14 من املسابقة. 
وحسم الفائز مباراته بهدف سجله الكرواتي دوماجوف فيدا في الدقيقة 61، 
بينما تجمد رصيد  الرابع  املركز  إلى 25 نقطة في  ليرفع بشكتاش رصيده 
أنقرة غوجو عند 9 نقاط في املركز 20 قبل األخير. وفي مباريات أخرى جرت 
بالجولة نفسها، تغلب فريق قونيا سبور على مضيفه قيصري سبور 1-2، 
النتيجة، وسيفاس سبور  أنطاليا سبور بنفس  وتشايكور ريزا سبور على 

على غنتشليربيرليجي 1-3.

أعــلــن خــوســيــه لــويــس شــيــالفــيــرت، الــحــارس 
بـــاراغـــواي، دخــولــه معترك  الــســابــق ملنتخب 
ــي بــــــالده املـــزمـــع  ــة فــ ــيـ ــاسـ ــرئـ االنـــتـــخـــابـــات الـ
إجراؤها عام 2023، ليسلك بذلك طريق نجم 
ــــذي انــتــخــب  ــا، الـ ــ ــــورج ويـ مـــيـــالن الـــســـابـــق، جـ

رئيسًا لبالده ليبيريا عام 2017.
وأكد شيالفيرت )55 عامًا(، قراره في تغريدة 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــلــــصــــق الــــخــــاص  »تـــــويـــــتـــــر«، حــــيــــث نــــشــــر املــ
بــحــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة تــحــت شـــعـــار »فــخــور 
ــانــــي«، مــــؤكــــدًا رغـــبـــتـــه فــي  ــويــ ــاراغــ بـــكـــونـــي بــ
محاربة الفساد والفقر، وهو الذي عرف كذلك 
بمعارضته لسياسة النظام الحالي في بالده. 
وفي حالة نجاحه في الفوز بهذا االستحقاق، 
كرة  احترف  العــب  ثاني  سيكون شيالفيرت 
القدم في املستوى العالي يفوز باالنتخابات 
الرئاسية لبالده، مثلما كان الحال مع جورج 
ويــا العــب مــيــالن، واألفــريــقــي الوحيد الفائز 
بالكرة الذهبية العاملية، الذي انتخب رئيسًا 
عام  الثاني  كانون  ديسمبر/  لليبيريا شهر 

غيبت اإلصابة نجم تشلسي املتألق املغربي 
ــاش عـــن عـــدة مــواجــهــات لكتيبة  حــكــيــم زيــ
املدير الفني فرانك المبارد، األمر الذي أثر 
اللندني.  الــفــريــق  ونــتــائــج  أداء  عــلــى  سلبا 
تعرض  الــتــي  العضلية  املشكلة  زالـــت  ومــا 
لها نجم »أســـود األطــلــس« خــالل مواجهة 
تــشــلــســي لــضــيــفــه لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد، ضــمــن 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  ـــ11 مــن عــمــر الـ الــجــولــة الــ
املــمــتــاز، قــائــمــة حــتــى اآلن، مـــا يــعــنــي عــدم 
قدرة الالعب على الوجود في قمة أرسنال 
بــالــجــولــة الــــــ15 مـــن الــبــريــمــيــرلــيــغ. وخـــرج 
مدرب تشلسي في مؤتمر صحافي ليؤكد 

التي  الجارفة  الشعبية   بذلك 
ً
2017، مستغال

كسبها في عالم الساحرة املستديرة، واملكانة 
العالية التي وصل إليها بني نجوم الكرة في 
العالم. ويعد شيالفيرت، أحد أشهر الحراس 
أنه  القدم، خاصة  كــرة  تاريخ  الذين شهدهم 
كان يتمتع بخاصية تسجيل األهداف، حيث 
وصل رصيده إلى 62 هدفًا، وكلها كانت عبر 
تنفيذه للركالت الحرة وضربات الجزاء، كما 
يــعــد أول حــــارس يــســجــل »هـــاتـــريـــك«، وذلـــك 
سارسفيلد  فيليز  الــســابــق  فريقه  مــع  حققه 

األرجنتيني عام 1999. 
ــارس فــي  ــ ــ واخـــتـــيـــر شـــيـــالفـــيـــرت كـــأفـــضـــل حـ

الــذي سيقام  لندن  غياب نجمه عن ديربي 
)بوكسينغ داي(، حيث  اليوم السبت وفي الـ
قــال: »حكيم زيــاش لن يكون الئقا ملواجهة 
ــة فـــي بــدايــة  ــابـ ــال، لــقــد تـــعـــرض إلصـ ــنــ أرســ
أن  علينا  أخـــرى.  عضلية  ومشكلة  املــوســم 
ليس  »األمــر  وتابع  يتعافى«.  ننتظر حتى 
مصدر قلق ولن يأخذ وقتا طويال، ونأمل 
أن يــعــود فــي غــضــون األســبــوع املقبل، وأن 

يواصل ما كان يقدمه من قبل«. 
قادما  إلــى صفوف تشلسي  زيــاش  وانتقل 
من أياكس قبل بداية املوسم الحالي، مقابل 
40 مــلــيــون يــــورو، لــكــن الـــالعـــب، الــبــالــغ من 
غــاب على  27 عاما، تعرض إلصابة  العمر 
أثرها عن أولى مباريات فريقه هذا املوسم، 
التي جاءت بسبب  األخيرة  انتكاسته  قبل 
تشيلويل  من  كل  وأصيب  مشكلة عضلية. 
وتحوم  األســبــوع  خــالل  بكدمات  وجيمس 
التي  املــبــاراة  شكوك حــول مشاركتهما في 
تقام بستاد اإلمارات ومواجهة أستون فيال 
في ستاد »ستامفورد بريدج« بعد يومني 

الــعــالــم مــن قــبــل »فــيــفــا« لــثــالث مــــرات، كانت 
أعوام )1995، 1997،1998(. وفي وقت سابق، 
خرج النجم السابق ملنتخب كولومبيا تينو 
تفاصيل  فيها  يــروي  بتصريحات  آسبيريا، 
خطيرة عن محاولة قتل الحارس شيالفيرت، 
بــعــد املـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت بـــني منتخبي 
ــام 1997، ضــمــن  ــ عـ ــواي  ــ ــاراغــ ــ وبــ كــولــومــبــيــا 
ــــالل تلك  الــعــالــم 1998. وخـ كــــأس  تــصــفــيــات 
املقابلة، حدث اشتباك باأليدي بني آسبيريا 
والحارس، فاضطر الحكم إلى طردهما معًا 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، وهــــو مـــا أغـــضـــب أحــد 
الــقــتــلــة املـــأجـــوريـــن بــرفــقــة مــجــمــوعــتــه. وفــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »ذي صـــن« 
آسبيريا،  تينو  املهاجم  يــســرد  البريطانية، 
تفاصيل تلك الحادثة، عندما اتصل به أحد 
القتلة املأجورين وطلب منه الضوء األخضر 
فــقــط مــن أجـــل اغــتــيــال الــحــارس شيالفيرت، 
وبضرورة  العملية  هــذه  برفض  أقنعه  لكنه 

نزع هذه الفكرة من رأسه.
)العربي الجديد(

الحــقــني. وقــال المــبــارد: »ال يمكنني تقديم 
ــابـــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لــســت مــتــأكــدا  إجـ
أنه  وأوضــح  للمباراتني«.  جاهزيتهما  من 
سعيد بتطور فريقه في الدوري اإلنكليزي 
طالب  لكنه  املوسم  هــذا  القدم  لكرة  املمتاز 
ــقــــاب.  بــتــحــســن أكـــبـــر لــلــمــنــافــســة عـــلـــى األلــ
ويــحــتــل الــفــريــق الــلــنــدنــي املـــركـــز الــخــامــس 
بــرصــيــد 25 نــقــطــة مـــن 14 مـــبـــاراة مــتــأخــرا 
املركز  ليستر سيتي صاحب  عن  بنقطتني 
الثاني. ويحل تشلسي ضيفا اليوم السبت 
عــلــى غــريــمــه أرســنــال الـــذي تــراجــع للمركز 
المبارد  وأبــلــغ  السيئة.  نتائجه  بسبب   15

شبكة )سكاي سبورتس(: »أنا سعيد لكننا 
دائــمــا كــمــدربــني نــريــد املــزيــد. الحقيقة، في 
بداية املوسم كان هناك العديد من الالعبني 
وافتقرنا  اآلخر  البعض  بينما غاب  الجدد 
لــالســتــعــداد الــجــيــد لــلــمــوســم. بــالــنــظــر إلــى 
فــي بعض  أداء جــيــدا  قــدمــنــا  فــقــد  نتائجنا 
الفترات وسيئا في أحيان أخرى«. وأضاف 
فيها،  تطورنا  بفترة جيدة  استمتعنا  »ثم 
لـــذا أنـــا سعيد لكننا نــريــد املــزيــد. ونــرغــب 
بــاملــنــافــســة عــلــى األلـــقـــاب لــكــن يــجــب علينا 

تقبل أنها خطوة بخطوة. 
قــطــعــنــا خـــطـــوات لــكــنــنــا نــمــلــك اإلمـــكـــانـــات 
تــفــادي  فــي  املـــزيـــد«. ويــأمــل تشلسي  لقطع 
الخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه 
ألول مــــرة مــنــذ فـــبـــرايـــر/ شــبــاط مـــن الــعــام 
ــر مــبــاراتــني  املـــاضـــي بــعــد هــزيــمــتــه فـــي آخــ
أمـــام إيــفــرتــون وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدرارز. 
وقـــال المــبــارد »فـــي املــوســم الــحــالــي، أغلب 
األكبر  والعامل  صعبة  بفترات  تمر  الــفــرق 
يعود إلى االستعدادات. لم نستعد للموسم 

املدى  على  التفكير  »علينا  وتــابــع:  جــيــدا«. 
الـــقـــصـــيـــر واملــــبــــاريــــات الـــتـــي ســنــخــوضــهــا 
وعدم املبالغة في رد الفعل بعد الهزائم في 
أو  االنتصارات  أو حتى  املاضية  األسابيع 
يعتمد  األمــر  الهزيمة.  مــن  الخالي  سجلنا 
على مــواصــلــة الــتــطــور وهـــذا مهم مــن أجل 

التركيز«. 
وكان مدرب تشلسي، قد أبدى رضاه عن أداء 
الــذي تحقق على ضيفه  الــفــوز  بعد  فريقه 
وســـت هـــام يــونــايــتــد 3-0، بــخــتــام الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي. 
ــوء الـــطـــالـــع الـــذي  وتـــحـــدث المــــبــــارد عـــن ســ
فــيــرنــر، بــعــدمــا صـــام املهاجم  يــرافــق تيمو 
السابعة  لــلــمــبــاراة  التسجيل  عــن  األملـــانـــي 
بكافة  أساسيا  يبدأها  الــتــي  الــتــوالــي  على 
لشبكة  أخــرى  وفــي تصريحات  املسابقات، 
»سكاي سبورتس«، أشاد المبارد بتياغو 
سيلفا الذي سجل هدفا في الشوط األول، 

وقاد دفاع تشلسي إلى بر األمان.
)العربي الجديد، رويترز(

المبارد يؤكد غياب زياش عن قمة أرسنالشيالفيرت يُقّرر الترشح لرئاسيات باراغواي
أعلن المبارد مدرب 

تشلسي أن نجمه 
المغربي زياش لن يتواجد 

بلقاء أرسنال بسبب اإلصابة

سعد قيس خاض العديد من التجارب االحترافية )العربي الجديد(

)Getty/شيالفيرت اختير أفضل حارس من قبل »فيفا« لثالثة مرات )تيري أوربان

القدم  أبرز العبي كرة  السابق سعد قيس أحد  العراقي  النجم  كان 
رفقة  الرافدين«  »أسود  لكتيبة  الذهبي  الجيل  مثلوا  الذين  العراقية 

الراحل أحمد راضي وكوكبة من نجوم اللعبة

من  العديد  في  املحترفني  النجوم  مستوى 
ــا يــقــدمــونــه رفـــقـــة أنــديــتــهــم،  الــــدوريــــات ومــ
فأرى أن بشار رسن هو األفضل في الوقت 
الحالي بالكرة العراقية، ملا قدمه مع فريقه 
اإليراني برسبوليس وبلوغ نهائي مسابقة 
دوري أبطال آسيا، وكذلك مع املنتخب في 
وبخصوص   .2022 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
مــن عــوضــنــي مــن الــالعــبــني الــحــالــيــني، بكل 
تواضع لم أجد إلى اآلن العبا يقدم ما كان 
يقدمه سعد قيس والعديد من نجوم الكرة 
الــعــراقــيــة الــســابــقــني، ربـــمـــا هـــنـــاك العــبــون 
شباب كثيرون يملكون موهبة كبيرة، لكن 
مـــا زلــنــا نــفــتــقــد العــبــني يــعــوضــون نجوما 
كبارا سابقني، كحبيب جعفر وليث حسني 

ونشأت أكرم.

■ كــنــت ضــمــن الــجــيــل الــذهــبــي لــلــكــرة الــعــراقــيــة، 
وجاورت العديد من الكبار. من هو أبرز من 
لعب مع سعد قيس في املستطيل األخضر؟
أنا فخوز بأنني لعبت مع جيلني من أفضل 
الثمانينيات  في  العراقية،  الكرة  مثلوا  من 
ــبـــار عــلــى  والــتــســعــيــنــيــات، فـــهـــم العــــبــــون كـ
ـــال، أفـــتـــخـــر بـــكـــونـــي لــعــبــت مــع  ــ مـــســـتـــوى عـ
ــد حـــمـــودي واملـــرحـــوم  ــ ــال ورعـ ــ عـــدنـــان درجــ
ناظم شاكر والعديد من الالعبني املميزين، 
لكن خياري ألفضل من لعبت معه سيكون 
أرى  لــذا  ليث حسني وحبيب جعفر،  تــجــاه 
أنــــنــــي صــــاحــــب حــــظ كـــبـــيـــر لـــكـــونـــي لــعــبــت 
مــع نــجــوم لــم يــتــكــرروا حــتــى الــلــحــظــة على 

مستوى كرة القدم العراقية.

ــعــديــد مـــن الـــتـــجـــارب عــلــى املــســتــوى  ■ خــضــت ال
أبرز محطات سعد  أين ترى  املحلي واالحترافي، 

قيس؟
مسيرتي في عالم كرة القدم شهدت العديد 
الرشيد كانت  نــادي  التغييرات، محطة  من 

مباريـات
      األسبـوع

ماجر طالب بتجنيسي من 
أجل اللعب للجزائر

تأهل العراق للمونديال  
أمر صعب للغاية

قطر ستقدم موندياًال 
مبهرًا في 2022

أجبرنا حينها  أننا  رغــم  في حياتي  مهمة 
عــلــى خــوضــهــا، لكنها كــانــت مــرحــلــة مهمة 
جدا للوصول إلى صفوف املنتخب العراقي 
حينها، كون النادي كان مدججا بالنجوم، 
وحـــصـــد لـــقـــب األنــــديــــة الـــعـــربـــيـــة أكـــثـــر مــن 
القارية  البطوالت  مــن  للعديد  مــرة، إضــافــة 
والعربية، ولربما هــي األهــم فــي مــشــواري، 
ــا الــــعــــودة لــلــشــرطــة وحـــصـــد لــقــب  ــعـــدهـ وبـ
الدوري املحلي، ومن ثم االحتراف الخارجي 

في قطر والدوري الجزائري.

■ كانت لك تجربة في الدوري الجزائري وتحديدا 
مع فريق شباب باتنة، كيف تقيم نوعية كرة القدم 

هناك؟
تجربتي مع فريق شباب باتنة أعتبرها من 

بني األفضل في مسيرتي، الدوري الجزائري 
قــــوي جـــــدا، وأغـــلـــب الـــالعـــبـــني الــجــزائــريــني 
يحترفون فــي أوروبــــا، ودوريــهــم كــان أحد 
أبرز محطات الالعب العربي للقارة العجوز، 
رفقة دوري املغرب وتونس، فتجربتي هناك 
كانت ناجحة ومفيدة بكل املقاييس، كوني 
لم تستمر  أنها  لعبت في دوري كبير رغــم 
مع األســف بسبب اإلصابة، لكني استفدت 
ــه حــتــى اآلن. الــشــعــب  مــنــهــا كــثــيــرأفــتــخــر بـ
ــدنـــي فــي  ــاعـ ــري لــطــيــف لـــلـــغـــايـــة سـ ــزائــ ــجــ الــ
للشعب  محب  وهــو  هــنــاك،  سريعا  التأقلم 
الــعــراقــي إلـــى حــد كــبــيــر، لــربــمــا عــانــيــت في 
أول أسبوع لكن الجمهور الجزائري الودود 
وفر علي الوقت كثيرا للتأقلم على املستوى 

االجتماعي وكذلك الرياضي.

■ أبرز نجم عربي في املالعب األوروبية حسب 
رأيك حاليا؟

ربــمــا أرى أن أبــــرز نــجــم عــربــي فــي الــوقــت 
الحالي بقارة أوروبــا، هو الالعب املصري 
ــربـــول  ــفـ ــيـ ــق لـ ــ ــريـ ــ مـــحـــمـــد صـــــــــالح، العـــــــب فـ
اإلنــكــلــيــزي، العــب تصاعد مــســتــواه بشكل 
الفرق في  بالعديد من  تــدرج  أن  كبير بعد 
ــة الـــكـــبـــرى، لــكــنــه بــرز  ــيــ ــات األوروبــ الــــدوريــ
حاليا، وحصد  ليفربول  رفقة  كبير  بشكل 
الدوري اإلنكليزي  أبطال أوروبا  معه لقب 

بعد غياب طويل.

■ ما هي رؤيتك لتنظيم قطر ملونديال 2022؟
غريب  بشيء  وليس  مبهر  مونديال  تنظم 
عــلــى دولـــة قــطــر، نــجــحــوا بــشــكــل كــبــيــر في 

تنظيم العديد من البطوالت على املستوى 
ــيــــوي وحـــتـــى الـــعـــاملـــي على  الـــعـــربـــي واآلســ
العديد  الرياضات، كما استقدموا  مختلف 
مـــن الــنــجــوم فـــي دوريـــهـــم، وحـــرصـــوا على 
تــوفــيــر جــمــيــع األمــــور الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــرفــع مــن مــســتــوى كـــرة الــقــدم فــي بــالدهــم، 
فقطر  عــاملــي،  نطاق  على  عنها  وللتعريف 
ــــت، وتــنــظــيــم املـــونـــديـــال فـــي 2022 هو  زرعـ
وقـــت جــنــي ثــمــار مــا عــمــلــت عــلــيــه عاصمة 

الرياضة في العالم. 
مـــبـــهـــرا  كــــــان  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ هــــــذه  عــــمــــل  أن  أرى 
التحتية  البنية  مستوى  على  وخصوصا 
املتمثلة بمالعب بتصاميم رائعة ومميزة، 
ــائـــج  ــح يــــــــــؤدي إلــــــــى نـــتـ ــيــ ــحــ  الــــعــــمــــل الــــصــ

كبيرة دائما.

أحد أبرز نجوم الكرة العراقية في 
مركز الجناح األيسر

■ ■ ■
مثل منتخب العراق الوطني لفترة 

امتدت منذ عام 1987 وحتى أواخر 
العام 1993

■ ■ ■
حصد لقب الدوري العراقي في 

5 مناسبات رفقة الشرطة ونادي 
الرشيد وبطولتني للكأس

■ ■ ■
خاض تجارب احترافية ناجحة رفقة 
ناديي الريان القطري وشباب باتنة 

الجزائري

■ ■ ■
توقفت مسيرته الكروية نهائيًا 

كالعب في عام 2005

نبذة

سعد قيس
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أجراها أيوب الحديثي



ترجمة ــ حسين غازي

املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  أصبح 
أغــنــى دوري فـــي الــعــالــم اســتــنــادًا 
املاليني  يتابعه  إذ  جاذبيته،  إلــى 
ملــشــاهــدة أفــضــل الــالعــبــني مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم أسبوعًا بعد آخر، لكن تغيير القواعد 
نتيجة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
بذات  تتمتع  لن  اإلنكليزية  األنــديــة  أن  يعني 
الحرية واملرونة في جمع أفضل الالعبني في 
صفوف أنديتها. اعتبارًا من 1 يناير/ كانون 
ــع نــظــام قــائــم عــلــى الــنــقــاط، 

َ
الــثــانــي، ســيــوض

مــا يعني أن الالعبني مــن االتــحــاد األوروبـــي 
الحصول على موافقة  إلى  اآلن  سيحتاجون 
ــذات مــعــايــيــر  ــ ــ ــم لـ ــهـ ــاعـ طـــلـــب الـــعـــمـــل، وإخـــضـ
القارة  القادمني من خــارج  الالعبني اآلخــريــن 
الــعــجــوز. لـــن يــكــون الــحــصــول عــلــى املــوافــقــة 
من  العظمى  الغالبية  إلـــى  بالنسبة  مشكلة 
 األموال الكبيرة في الدوري 

ّ
الوافدين، في ظل

اإلنكليزي املمتاز، لكن التغييرات سيكون لها 
تأثير أكبر في ضّم الالعبني الشباب، والفرق 

في أسفل الهرم الكروي في البالد.
التنفيذي  الرئيس  ريــتــشــارد مــاســتــرز،  وبــدا 
لــلــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، واثــقــًا فــي وقــت 
الــدوري  أعلن  الشهر، عندما  هــذا  مــن  سابق 

الدوري اإلنكليزي 
وبريكست

جاء قرار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ليطرح العديد من التساؤالت 
ستشهد  المستقبل  في  إنكلترا.  في  القدم  كرة  عالم  على  تأثيره  حول 
الذي  والسؤال  القواعد،  من  العديد  هناك  األندية  إلى  الالعبين  انتقاالت 
يطرح نفسه هنا، هل ستبقى قيمة البريميرليغ ذاتها في الفترة المقبلة؟

3031
رياضة

تقرير

للعبة،  املحلي  القدم  كــرة  واتــحــاد  اإلنكليزي 
ــــروج بــريــطــانــيــا مــن  الـــتـــرتـــيـــبـــات ملــــا بـــعـــد خــ

االتحاد األوروبي.
وقال يومها: »االستمرار في القدرة على ضّم 
اإلنكليزي  الـــدوري  سُيبقي  الالعبني،  أفضل 
ــق ذات  ــطــبَّ

ُ
املــمــتــاز تــنــافــســيــًا ومــقــنــعــًا«، وســت

بناًء  واملــدربــني  املديرين  على  أيضًا  القواعد 
على  سابقًا.  فيه  عملوا  الــذي  املستوى  على 
الــجــديــدة، لم  املـــثـــال، وفــقــًا للمعايير  ســبــيــل 
يكن مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي 
غــونــار ســولــشــايــر، قــد حــصــل عــلــى التنقيط 
ــلـــوب، بــعــد أن أمـــضـــى مــعــظــم مــســيــرتــه  املـــطـ
ــك، يمكن  ــ ــع ذلـ ــنـــرويـــج. ومــ الــتــدريــبــيــة فـــي الـ
لالعبني واملدربني، الذين ال يتأهلون تلقائيًا 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح عــمــل، تــقــديــم طلب 
الخبراء للحصول على إعفاء.  إلى لجنة من 
وكما هو الحال مع الكثير من األمور املحيطة 

ــــي،  بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبــ
راَجع القواعد باستمرار.

ُ
ست

ال فابريغاس أو بوغبا جديدان
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن االتـــحـــاد األوروبــــي 
تستفيد،  لن  املمتاز  الـــدوري  أندية  أن  يعني 
بعد اآلن، من استثناء قواعد االتحاد الدولي 

لكرة القدم )الفيفا( بشأن توقيع القاصرين.
ويحظر فيفا جميع االنتقاالت من الخارج ملن 
هم دون 18 عامًا، لكنه يستثني التنقل داخل 
املنطقة االقــتــصــاديــة األوروبـــيـــة. ســمــح ذلــك 
باالنتقال  بوغبا  وبــول  فابريغاس  لسيسك 
إلى إنكلترا في السابق، عندما كانا يبلغان 
مــن العمر 16 عامًا فــي املــاضــي، لكن هــذا لن 

يكون ممكنًا اآلن.

االلتفاف على القوانين
تتمثل إحـــدى طـــرق االلــتــفــاف عــلــى الــقــواعــد 
الـــجـــديـــدة، فـــي أن يـــكـــون لــــدى األنـــديـــة الــتــي 
تتخذ مــن بريطانيا مقرًا لها رابــطــًا مــع نــاٍد 
عد شبكة أندية 

ُ
أو نــاٍد مشارك في أوروبـــا. ت

مــانــشــســتــر ســيــتــي تـــحـــت مــظــلــة مــجــمــوعــة 
حصص  ولــديــهــا   ،»City Football Group«
في  وبلجيكية  وفرنسية  إسبانية  أندية  في 
الـــدرجـــات الــدنــيــا مـــثـــااًل. وتــمــتــلــك مجموعة 
املــثــال،  نـــادي ليستر على سبيل  بـــاور  كينغ 
إضافة إلى امتالكها نادي لوفني البلجيكي. 
وُيمكن استخدام هذه األندية »لركن« العبي 
االتــحــاد األوروبـــي الشباب حتى يبلغوا 18 
الشروط  بناء  فــي  أيضًا  كذلك تساعد  عــامــًا، 
الـــالزمـــة لــالعــبــني مــن أجـــل حــصــولــهــم الحقًا 

.»GBE« على التنقيط املطلوب في

إفادة الالعبين البريطانيين
كــان الــهــدف الرئيسي التــحــاد كــرة الــقــدم من 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الـ
ــاز، خــلــق املـــزيـــد مـــن الـــفـــرص لــالعــبــني  ــتـ ــمـ املـ

البريطانيني الشباب.
 أعمارهم 

ّ
وسيقتصر عدد الالعبني الذين تقل

عن 21 عامًا )الــقــادمــون من الــخــارج(، والذين 
ــم أنـــــديـــــة الــــــــدوري  ــهـ ــعـ ــتـــعـــاقـــد مـ ــكـــن أن تـ ــمـ يـ
اإلنكليزي املمتاز، على ثالثة العبني في فترة 
االنتقاالت املقبلة في يناير املقبل، وبعد ذلك 
ــم. وفــي   مـــوسـ

ّ
ــل د ســتــة العـــبـــني فـــي كــ ســـُيـــحـــدَّ

حــديــثــه عــن االتــفــاقــيــة الــشــامــلــة، قـــال الرئيس 
التنفيذي لالتحاد اإلنكليزي مارك بولينغهام 
بحسب مــا نقلت فــرانــس بـــرس: »عــلــى الــرغــم 
من وجــود وجهات نظر مختلفة حــول كيفية 
تأثير خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
بلعبة كرة القدم، فإن هذا مثال آخر على كيفية 
الــقــدم معًا بشكل فعال من  عمل سلطات كــرة 

أجل املصلحة العامة للعبة«.
مسار  تحسينات  أيضًا  »سنناقش  وأضـــاف: 
ــل املــنــفــعــة املـــتـــبـــادلـــة ألنـــديـــة  ــ الــــالعــــب مــــن أجـ
كــرة الــقــدم واملــواهــب املحلية فــي هــذا البلد«. 

ستتأثر األندية 
من ناحية التعاقد مع 

الالعبين الشباب

أنييلي يعد جماهير يوفنتوس بلقب الكالتشيو
بعث أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، رسالة إلى جماهير »السيدة العجوز«، عقب 
توقف منافسات الدوري اإليطالي لكرة القدم، بسبب عطلة نهاية السنة. وأكد أنييلي 
أحد  لم يتخيل  عــام  إغــالق  في تصريحات ملوقع )كالتشيو ميركاتو( »نحن بصدد 
أن يعيشه، أتمنى أن يكون الجميع بخير وأحباؤكم أيضا، رغم أنني أعلم أن األمر لن 
يكون على هذا النحو«. وأضاف: »سنقاتل حتى النهاية من أجل لقب مسابقة الدوري 

اإليطالي العاشر على التوالي«.

مبابي يوّدع توخيل برسالة مؤثرة
سان  بــاريــس  مهاجم  مبابي  كيليان  وجــه 
األولى  الدرجة  املنافس في دوري  جيرمان 
ــقــــدم، الــشــكــر لــتــومــاس  ــ ــفــرنــســي لـــكـــرة ال ال
توخيل بعد إقالة املدرب األملاني من تدريب 
الفريق الباريسي. وأكدت صحيفة »ليكيب« 
اليومية ومجلة »بيلد«  الرياضية  الفرنسية 
الــذي قاد باريس سان  أن توخيل،  األملانية 
أوروبــــــا  أبــــطــــال  ــنــهــائــي دوري  ل ــيـــرمـــان  جـ
فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي قــبــل الــخــســارة 
الفوز  بعد  إقالته  تمت  ميونخ،  بــايــرن  أمــام 
4-صــفــر على ســتــراســبــورغ يــوم األربــعــاء. 
»إنستغرام«  فــي  فــي حسابه  مبابي  وقـــال 
مع نشر صورة له مع املدرب األملاني البالغ 
ــذه هـــي كــرة  ــا: »لـــأســـف هــ ــامـ عـــمـــره 47 عـ
القدم. لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا. 
النادي وأود  كتبت جــزءا مذهال من تاريخ 
القول شكرا لك«. ويحتل باريس سان جيرمان املركز الثالث في الدوري برصيد 35 نقطة 
من 17 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن أوملبيك ليون املتصدر وليل. كما بلغ بطل فرنسا 
دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة اإلسباني. وُعني توخيل 
مدربا لباريس سان جيرمان في 2018 وقاده للقب الدوري مرتني باإلضافة إلى الرباعية 

املحلية في موسمه الثاني. 

مدرب شيفيلد يؤكد غياب نجم الفريق لفترة طويلة
بيرجه  النرويجي ساندر  الوسط  أن العب  يونايتد،  مــدرب شيفيلد  وايلدر،  أكد كريس 
خضع لجراحة في الساق، وسيغيب لفترة قد تمتد ألربعة أشهر. وتعرض الالعب البالغ 
عمره 22 عاما إلصابة في الخسارة 2-3 أمام مانشستر يونايتد األسبوع املاضي. وأبلغ 
وايلدر الصحافيني أن »ساندر بيرجه خضع لجراحة في الساق، لذا فهذه ضربة قوية 
لنا بغيابه لفترة تتراوح ما بني 3 إلى 4 أشهر«. ويتذيل شيفيلد، جدول ترتيب الدوري 
اإلنكليزي املمتاز بنقطتني من 14 مباراة، وما زال في انتظار فوزه األول هذا املوسم. وقال 
وايلدر »إذا نظرنا إلى حصيلتنا والفارق، فيجب االنتفاض والقتال أوال وأخيرا. لكن هناك 

العدد الكافي من املباريات لفعل ذلك«.

مفوض دوري السلة األميركي يدافع عن عقوبة هاردن
السلة  آدم سيلفر مفوض دوري كــرة  قــال 
البالغة  الــغــرامــة  إن  للمحترفني،  األمــيــركــي 
ألــف دوالر كانت كافية لعقاب جيمس   50
هــــــاردن، بــعــدمــا انــتــهــك العــــب هــيــوســتــون 
روكــتــس لــوائــح الــبــطــولــة ملــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا بحضور حفل خاص هذا األسبوع. 
ــاردن  ــ ــــى أن مــعــاقــبــة هـ وأشـــــــار ســيــلــفــر إلـ
باإليقاف كانت ستصبح قاسية. وتأجلت 
ــى هـــذا املـــوســـم ضد  ــ ــبـــاراة روكـــتـــس األولـ مـ
أوكـــالهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر، بــعــدمــا جـــاءت 
روكتس  صفوف  في  العبني  ثالثة  عينات 
بـــعـــدوى  ــة  ــ ــابـ ــ بـــاشـــتـــبـــاه إصـ ــة أو  ــابــ بــــإصــ
ــاردن لــيــشــارك  ــ »كـــوفـــيـــد-19«. ولـــم يــكــن هـ
فـــي تــلــك املـــبـــاراة لــخــضــوعــه لــلــعــزل الــذاتــي 
بعد ظهوره في فيديو بحفل خاص. وقال 
سيلفر في مقابلة مع شبكة )إي.إس.بــي.إن( التلفزيونية »األصل أن تتم زيادة العقوبة. 
إنه عيد امليالد. إنه الخطأ األول وعقوبة 50 ألف دوالر هي حد سلطتي وفقا التفاقية 
العمل الجماعي«. وأضاف »إنه وقت غير معتاد وعلينا األخذ بذلك في الحسبان«. وأشار 
سيلفر إلى أن هاردن كان محظوظا بتأجيل املباراة، إذ إن غياب الالعب البالغ عمره 31 
عاما عن املواجهة كان سيفقده املبلغ املالي الخاص باللقاء. وكانت رابطة الدوري واتحاد 
أعلنا عن خضوع 558 العبا للكشف عن فيروس كورونا منذ 16 ديسمبر/  الالعبني 

كانون األول وتأكد إصابة العبني فقط.

العب بايرن ميونخ، الذي سجل 24 هدفًا، لينال جائزة أفضل 
العب في الــدوري األملاني سنة 2007. وكــان موسم 2008-
2009 األخير له مع شتوتغارت، وسجل فيه 24 هدفًا في 32 
مباراة في الدوري، وثالثة أهداف في مباراتي الكأس، وثمانية 
أهــداف في عشر مباريات في كــأس االتــحــاد األوروبـــي. في 
2009، انــتــقــل غــومــيــز إلـــى بــايــرن مــيــونــخ بعقد مــدتــه أربــع 
سنوات. مقابل مبلغ يتراوح بني 30 إلى 35 مليون يورو. لم 
يقدم غوميز نفسه بقوة في أول موسم له مع بايرن، إذ سجل 
عشرة أهداف فقط في الدوري وهدفا واحدا في دوري أبطال 
أوروبا، وفي الكأس دّون ثالثة أهداف في أربع مباريات فقط. 
وبعدها تألق بشكل كبير مع العمالق البافاري، ونال جائزة 
 ،2011-2010 سنة  )البوندسليغا(  األملــانــي  الـــدوري  هــداف 
املشاركة  عــن  ابتعد  أن  وبعد  فيورنتينا،  إلــى  االنتقال  قبل 
تماما  غوميز  أدرك  ميونخ،  لبايرن  األساسي  التشكيل  في 

أنه سيحظى بفرصته كاملة في فيورنتينا، من أجل تقديم 
نهائيات  في  األملاني  املنتخب  مع  للمشاركة  لديه  ما  أفضل 
كأس العالم 2014 بالبرازيل، واحتل فيورنتينا املركز الرابع 
في جدول ترتيب الــدوري اإليطالي بعدما قدم أداء هجوميا 
مذهال، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي، وثم فولفسبورغ 
األملاني، قبل العودة إلى صفوف شتوتغارت واالعتزال فيه 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي. عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، لعب 
ـــ14، وقد ظهر ألول مرة  ال لجميع منتخبات أملانيا منذ سن 
مع منتخب أملانيا ضد سويسرا في 7 فبراير/ شباط 2007 
في دوسلدورف، عندما فازت أملانيا باملباراة 1-3، إذ سجل 
غوميز الهدف الثاني ملنتخب بالده، وحصل على لقبه هدفه 
الثاني في تصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية 2008، قبل 
أن يشارك مع منتخب بالده في البطولة األوروبية، ومن ثم 

حصد برونزية مونديال 2010.

أيوب الحديثي

ُولد العب كرة قدم األملاني ماريو غوميز في 10 يوليو/ تموز 
أصل  من  وهــو  الغربية،  بأملانيا  ريدلينغن  مدينة  في   1985
نـــادي شتوتغارت مــن سنة 2003 حتى  إســبــانــي، لعب مــع 
2009. في 9 مــارس/ آذار 2004، لعب غوميز عشر دقائق 
لشتوتغارت في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد 
الـــدوري األملــانــي في 8 مايو/  تشلسي، وظهر ألول مــرة في 
انضم  مــوســم 2006-2005،  فــي  هــامــبــورغ.  أمـــام  حـــزيـــران 
الــفــريــق األول بشكل دائـــم، لعب 30 مــبــاراة في  إلــى  غوميز 
البوندسليغا، وسجل ستة أهداف، وأنهى املوسم برصيد 14 
هدفًا في 25 مباراة في الدوري وهدفني في خمس مباريات 
بالكأس، وفي املوسم الذي يليه سجل 19 هدفًا في 25 مباراة، 
وجاء ثانيًا في قائمة هدافي الدوري األملاني، خلف لوكا توني 
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نجم كرة قدم 
ألماني مثل أندية 

كبيرة في بالده 
وحصد جائزة 

أفضل العب 
في البوندسليغا 

سنة 2007 عندما 
كان بصفوف 

شتوتغارت

سيتوجب على 
أي العب يريد 
االنتقال إلى إنكلترا 
من داخل القارة 
األوروبية الحصول 
على تصريح عمل 
)Getty/كاثرين ليفيل(

رّد األلماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على التكهنات حيال مستقبل 
محّمد صالح، قائًال إن األخير سعيد في الـ»بريميرليغ«. وأجرى )صاحب 
برشلونة  إن  فيها  قال  الماضي،  األسبوع  إسبانيا  في  مقابلة  عامًا(  الـ28 
المستقبل«.  في  سيحدث  ما  يدري  و»من  كبيران  فريقان  مدريد  وريال 
وأثارت تلك التصريحات تكهنات حيال ما إذا كان صالح يسعى للحصول 
من  منزعجًا  كان  أنه  أم   ،2023 بعد  األمــد  طويل  جديد  عقد  على 

حصول أرنولد على شارة القائد في مباراة ميدجيالند بدوري األبطال.

صالح باٍق في إنكلترا

وجه رياضي

مع  التعاقد  على  املفروضة  للقيود  وستكون 
العبني شباب من الخارج، تأثير خاص بأندية 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي والــــــدوري االســكــتــلــنــدي،  الــ
حـــيـــث لــــن يــحــصــل الـــالعـــبـــون الـــــوافـــــدون مــن 
»GBE«. وقال  أوروبا على املعايير املطلوبة للـ
يعتقد  إنــه  سيلتيك،  فريق  مدير  لينون،  نيل 
فرقًا واضحًا،  الــجــديــدة ستحدث  الــقــواعــد  أن 
وأضاف: »من املحتمل أننا سننظر إلى السوق 

الذين سيكون  العالية،  الكفاءات  لــذوي  تأتي 
بمقدورهم تقديم مساهمة كبيرة في تطوير 
لعبة كرة القدم في بريطانيا. من جانب آخر 
ــاريـــح، ســيــتــوجــب على  لــلــحــصــول عــلــى تـــصـ
الالعب القادم من منتخب بني التصنيف 10-1: 
ومــا  التنافسية  الــدولــيــة  املــبــاريــات  مــن   %30
فوق، ومن تصنيف 11-20: 45% من املباريات 
الدولية، واملنتخبات من تصنيف 30-21: %60 

أكــثــر مــن أي شــيء آخــر )لالعبني  البريطانية 
أنــه سيكون مــن الصعب بعد  الــجــدد(، أعتقد 

نهاية العام ضّم العبني من القارة العجوز«

ما هو الـGBE؟
ال يــحــصــل الــالعــبــون الــقــادمــون إلـــى الــــدوري 
اإلنكليزي املمتاز على تصريح عمل تلقائي، 
ــة. الــتــصــاريــح  هــنــاك شــــروط مــحــددة وصـــارمـ

من املباريات الدولية التنافسية، واملنتخبات 
إلــى  املـــبـــاريـــات، إضــافــة  مــن 31-50: 75% مــن 
قــيــمــة الــــنــــادي الـــبـــائـــع، وظــــهــــور الــــنــــادي فــي 
املسابقات املحلية والقارية ومستوى النادي 

والدوري الذي يأتي منه الالعب.
وإذا لم يستوِف الالعب الشروط، فإن النادي 
يمكنه تقديم استئناف، لكن الشروط ستكون 

صارمة كذلك األمر.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، إلغاء نسخ 2021 من كأس العالم تحت 18 و20 
 لوباء فيروس كورونا. وقال فيفا في بيان رسمي: »ال يزال وباء كوفيد-19 

ً
سنة، نتيجة

على  فيفا  كــان  السبب،  ولــهــذا  السفر.  ويقّيد  الدولية  املسابقات  لتنظيم  تحديًا  يشكل 
اتصال دائم مع أصحاب املصلحة، بما في ذلك االتحادات املضيفة للبطولة. وفي إطار هذه 
املشاورات، أصبح من الواضح أن الوضع العاملي لم يعد إلى طبيعته بما يكفي ملواجهة 
البيان: »اختيَرت إندونيسيا  التي يفرضها تنظيم كلتا املسابقتني«. وأضاف  التحديات 
أن  مــقــررًا  كــان  أن  فــي عــام 2023، بعد  للبطولتني  الــجــديــدة  النسخة  وبــيــرو الستضافة 

تستضيف الدولتان نسختي 2021«.
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