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رايك وانت حر

�أولف ومنتخب بالده
علي النعيمي
�أولف كال�سون ال�س ��كرتري االول لالحتاد ال�سويدي بكرة القدم
يف مدينة يوتيبوري �شخ�ص ��ية ريا�ض ��ية رائع ��ة ال تختلف عن
اي �شخ�ص ��ية اكادميي ��ة �س ��ويدية �أخرى اال من خ�ل�ال معرفته
الوا�س ��عة بتفا�ص ��يل الواقع الريا�ض ��ي العراقي والف�ضل يعود
اىل �ص ��ديقه امل ��درب (العتي ��د) العراقي جواد عل ��ي الذي متتد
ج ��ذور �ص ��داقتهما ومعرفتهم ��ا ال�شخ�ص ��ية لعقدين م ��ن الزمن
وال ��ذي بدوره خل�ص له وعلى �ش ��كل جرعات حم�س ��وبة نب�ض
ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي وخفاقنه امل�ضطرب الذي �س ��تزداد وتريته
كلما لوح احدهم بع�صا احلرمان او االتكاء على �أرائك (اللوائح
الفيفوي ��ة) والتي ل ��وال مظلتها الدولية ملا جل�س ��نا مع ��ا نتبادل
االف ��كار الكروي ��ة امل�ش�ت�ركة او حتى نح ��اور هذه ال�شخ�ص ��ية
املرموقة!
�إذ مل يكت ��ف �ص ��ديقه العراقي بهذا الو�ص ��ف ب ��ل راح يرتجم له
ولباقي اع�ضاء احتاده تلك الهواج�س التي ا�ضحت تدهم خميلة
امل�شجع العراقي الب�سيط الذي ال يزال يرتقب الكوارث املحدقة
بكرتن ��ا التي ب ��د�أت تتالعب وتركل ب�أقدام بع�ض ال�شخ�ص ��يات
(املهمة) وبر�ضا �أندادهم الريا�ضيني و�سائر املعنيني .
ف�أوراق مكتبه ال�س ��ويدي امل�صنوع من خ�شب (املو�سكي) الذي
ج ��يء به من غابات كارل�س ��تاد مل يخل م ��ن قراطي�س املكابدات
العراقي ��ة وهمومه ��ا املثقل ��ة بالآهات لدرج ��ة انن ��ا طرقنا بابه
الزجاجي ال�ص ��قيل وا�ش ��ركناه وجدانيا ًوروحي� � ًا معنا لإيجاد
احللول املفرت�ض ��ة ودرا�س ��ة جمموع ��ة �أفكار منطقية مو�س ��عة
حتاكي واقعنا علنا نخرج بر�ؤى جديدة ميكن اال�س ��تفادة منها
الحق� � ًا ولكن مهم ��ا تكلمنا وتناق�ش ��نا مع ��ه ف�أن روح امل�س ��اعدة
وامل�ش ��ورة كانتا حا�ضرتني يف ثنايا كلماته ال�صادقة لكن ل�سان
حاله يهم�س امامنا خج ًال وحيا ًء ك�أنه يتنهد يف �سره ليبوح (اي
واقع ريا�ضي هذا بعد الذي �سمعته منكم الآن ؟ وماذا ع�ساي ان
افعل لكم ان كنتم بحاجة اىل ت�أ�سي�س جديد �آخر واعادة �صياغة
ثاني ��ة للتعريف ��ات بحيث يفه ��م الرئي� ��س واجبات ��ه ،والإداري
�أعماله ،والوزير واقعه ودوره ،و الريا�ض ��ي م�س�ؤولياته كون
ان املو�ضوع ال يختزل باملنا�صب وامل�س�ؤوليات).
اولف هذا ا�ض ��افة اىل موقع ��ه املرموق يف االحتاد ف�أنه اي�ض ��ا
م�س� ��ؤول عل ��ى ال ��دورات التدريبية وم�ش ��رف عل ��ى اختبارات
القب ��ول يف كلي ��ة الرتبي ��ة الريا�ض ��ة وهو اي�ض ��ا حما�ض ��ر يف
االحتاد الأم يف �س ��توكهومل ومدرب لأحد ف ��رق الدرجة الثالثة
ويعمل ملدة اكرث� 55س ��اعة يف اال�سبوع وال �أدري ان كان اولف
(يحلل) راتبه ال�ش ��هري مثل باقي موظفينا الريا�ضيني الذين ال
نراهم اال عند ر�ؤية (هالل العيد)!
ت�ص ��وروا معي هذا املوقف لو ح ��دث يف بلدنا او يف بلد عربي
ب�أن رئي�س احتاد اللعبة يدرب نادي ًا بنف�س ��ه هل نتوقع ان يقبع
نادي ��ه يف الدرج ��ة الثالثة ام انه �س ��وف ينتقل بق ��درة قادر اىل
م�ص ��اف املمت ��از ان مل يك ��ن بط�ل�ا لن�س ��خ متتالية عل ��ى طريقة
(اك�شن) للمرة الثانية بف�ضل موقعه و�سحر نفوذه؟!
لك ��ن الأهم مما تق ��دم اعاله انه اعت ��ذر منا �شخ�ص ��ي ًا عن زيارة
مت االتفاق عليها م�س ��بق ًا اىل احد خمتربات االحتاد ال�س ��ويدي
ال�س ��رية حت ��ت االر� ��ض والت ��ي تخت� ��ص باالبحاث ودرا�س ��ات
وت�صوير ال�س ��رع االنفجارية واالنطالقات عن طريق كامريات
حديثة خا�صة لقيا�س النموذج احلركي لالعب وتعجيله وقيا�س
انظم ��ة الهوائي والال هوائي و�س ��بب اعتذاره عُرف �س ��ويدي
او تقلي ��د تنتهج ��ه كل االحتادات ال�س ��ويدية بال�س ��فر اىل مكان
تواجد املنتخب ال�س ��ويدي قبيل مباراته الأخرية مع الدمنارك
من اج ��ل دعم الفري ��ق روحي ًا ومعنوي� � ًا و�إبداء الن�ص ��ائح اىل
املالك التدريبي  ،وي�ضيف اولف قائ ًال :ان تواجدي مع منتخب
ب�ل�ادي يعد اك�ب�ر م ��ن اي مهمة او واج ��ب �إداري �آخ ��ر لأن من
واجبن ��ا االخالقي واملهني دعم رف ��اق ابراهيموفيت�ش واملاندر
يف هك ��ذا لقاء م�ص�ي�ري عل ��ى ان نخل ��ق لهم االجواء املنا�س ��بة
خلطف بطاقة الت�أهل لك�أ�س العامل.
م�سكت دفرتي مت�أم ًال كالمه اجلميل هذا و�أطياف الذاكرة عادت
ب ��ي �إىل ك ��ذا موقف مر ب ��ه منتخبنا الوطني �س ��ابق ًا مل يراع به
اقرب املقربني للفريق ظروف العبيه النف�سية واجواء البطولة
 ،فبد ًال من نهتم يف هذه النقاط املهمة  ،فتح البع�ض جبهات عدة
لت�ص ��فية ح�س ��ابات كثرية ف�أين نحن من ه�ؤالء؟ جمرد �س�ؤال ال
غري.

�أندية �إنكلرتا تت�صارع على الالعبني قبل االنتقاالت ال�شتوية
ا�شتعل ال�صراع بني الأندية
الإنكليزية الكربى على التعاقد
مع عدد من الالعبني اجلدد مع
اقرتاب مو�سم االنتقاالت ال�شتوية
من االنطالق يف �شهر يناير /كانون
الثاين املقبل ،يف حماولة لتدعيم
فرقهم بعدد من الالعبني املميزين
و�أ�صحاب اخلربة .ويربز من بني
الالعبني الذين تت�صارع عليهم
الأندية الإنكليزية كل من الإ�سبانى،
كارلو بويول ،قائد بر�شلونة
الإ�سبانى ،بالإ�ضافة �إىل الفرن�سي
املخ�ضرم باتريك فيريا العب و�سط
�إنرت ميالن الإيطايل.

فيريا

فريق بر�شلونة رف�ض التفريط بقائده بويول
لندن  /وكاالت
و�أ��ش��ارت �صحيفة «ديلى ميل» الإنكليزية �إىل
�أن ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي و�أر�سنال كثفا من
مفاو�ضاتهما يف الفرتة الأخ�ي�رة لالتفاق مع
بويول الذي ينتهي عقده مع النادى الكاتالوين
خ�صو�صا �أن مان�ش�سرت
بنهاية املو�سم اجلارى،
ً
�سيتي ي��رغ��ب يف ��ض��م ال�لاع��ب م�ن��ذ ال�صيف
املا�ضي� ،إال �أن مت�سك جو�سيب جوارديوال،
مدرب البار�سا بالالعب منع النادي الإنكليزي
من �إمتام ال�صفقة.
ورف�ض مارك هيوز ،املدير الفني للمان �سيتي
ف �ق��دان الأم���ل يف ال�ت�ع��اق��د م��ع ال�لاع��ب البالغ
م��ن العمر  ٣١ع��ا ًم��ا ،و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل
�أن��ه على ال��رغ��م م��ن رف����ض ال�لاع��ب الإ�سبانى

ريو دي جانريو  /وكاالت

ك�شفت ن�شرة ر�سمية لالحتاد الربازيلى
لك ��رة الق ��دم �أن  ٩٦٠الع ��ب ك ��رة ق ��دم
حملي� � ًا غ ��ادروا الب�ل�اد لالح�ت�راف ف ��ى
اخلارج خالل الفرتة منذ يناير املا�ض ��ى
وحتى بداية ال�شهر اجلارى ،وا�ستندت
الن�شرة �إىل تقرير يجرى �سنوي ًا لتحديد
ع ��دد الالعب�ي�ن املنتقل�ي�ن �إىل �أندي ��ة فى
اخل ��ارج من اجلن�س�ي�ن ،وه ��و الذى بلغ
ف ��ى الإجم ��اىل �ألف ��ا و ١٧٦العب� � ًا العام

روما  /وكاالت

�أعرب جنم الكرة الربتغالية ال�سابق،
لوي�س فيغو ،الذي يقوم حاليًا مبهام
�إداري ��ة يف ن ��ادي �إن�ت�ر مي�ل�ان ،ع ��ن
رغبته فى ر�ؤية الأرجنتيني ،ليونيل
مي�سي ،مهاجم بر�ش ��لونة الإ�سباين،
يف �ص ��فوف الفريق الإيط ��ايل الذي
يديره جوزيه مورينيو.
و�أدىل فيغو بت�ص ��ريحاته يف مقابلة

فيغو يطالب
بالتعاقد
مع الداهية
مي�سي

ريال مدريد وبر�ش ��لونة الإ�س ��بانيني
ذرة �ش ��ك عن ��د �س� ��ؤاله ع ��ن الالع ��ب
ال ��ذي يود ر�ؤيته ف ��ى قمي�ص الإنرت،
قائ�ل ً�ا «�إجاب ��ة �س ��هلة ..الأق ��وى ف ��ى
�أوروبا حاليًا هو مي�س ��ي ،ولهذا ف�أنا
�أختاره».
و�أ�ضاف�« :إن مي�سي يتمتع مبميزات
رائع ��ة وه ��و رق ��م واح ��د ،ال جم ��ال
للجدل فى ذلك».

املا�ض ��ى ،و�ألف ��ا و ٨٥العب ًا ف ��ى .٢٠٠٧
و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن دو ًال ال متل ��ك باع ًا
كروي� � ًا قد ا�س ��تقبلت العب�ي�ن برازيليني
مثل فيتنام التى انتقل �إليها  ٣٤حمرتف ًا،
ي�ض ��اف �إليهم �آخرون �شدوا الرحال �إىل
دول مث ��ل ناميبي ��ا وبنجالدي� ��ش وجزر
الفارو.
وتعت�ب�ر الربتغ ��ال �أك�ب�ر م�س ��تقبل
للربازيليني حيث ا�س ��تقبلت فى �أنديتها
املختلفة  ١٧٦العب� � ًا ،مقابل  ٥٧لأملانيا،

ال ��دويل االن�ت�ق��ال ل�ل��دوري����ص الإجن �ل �ي��زي من
قبل بعد عر�ض مان�ش�سرت يونايتد ،ف�إنه �أكد
�أن تعاقد بر�شلونة مع الأوك ��راين دمييرتيو
ت�شيجرين�سكي من �شاختار دون�ستك قبل بداية
املو�سم وعودة الأرجنتيني جابريل ميلتو �إىل
م�ستواه ي�ساهم فى �إمكانية �إمتام ال�صفقة خالل
فرتة االنتقاالت املقبلة.فيما ذك��رت ال�صحيفة
�أن �أر� �س�ين فينجر ،م��درب �أر� �س �ن��ال كثف من
م�ف��او��ض��ات��ه م��ع ال�لاع��ب م� ��ؤخ� � ًرا ل�ضمه �إىل
«املدفعجية» بعد ت�أثر فريقه برحيل الإيفواري
احلبيب كولو توريه �إىل مان�ش�سرت �سيتي قبل
بداية املو�سم.
و�أكدت ال�صحيفة �أن ال�صفقة من املمكن �أن تتم
لأي من الناديني فى ظل �إعجاب الالعب ب�سرعة
وقوة ال��دوري الإنكليزي ،ورغبته يف خو�ض

جتربة اللعب فى �إجنلرتا قبل اعتزال الكرة،
خ�صو�صا �أنه بلغ الـ ٣١من عمره هذا العام.
ً
على اجلانب الآخ ��ر ،طالب الإي �ف��واري ديديه
دروج �ب��ا مهاجم ت�شيل�سي الإن�ك�ل�ي��زي مدربه
كارلو �أن�شيلوتى ب�ضرورة التعاقد مع الفرن�سي
فيريا يف يناير /كانون الثاين لال�ستفادة من
خ�صو�صا بعد �أن دخل ناديا �أر�سنال
خرباته،
ً
وتوتنهام يف مفاو�ضات مع الالعب خلطفه من
�إنرت ميالن الإيطايل.
ويدر�س النادي الإنكليزي التعاقد مع الالعب
خ�صو�صا �أن الفريق
لتدعيم خ��ط ال��و��س��ط،
ً
�سيغيب ع�ن��ه ال�ث�ن��ائ��ي م��اي�ك��ل �إي���س�ي��ان العب
منتخب غانا والنيجريي ج��ون �أوب��ي ميكيل
ب�سبب م�شاركتهما يف ك�أ�س الأمم الأفريقية
خالل �شهر كانون الثاين املقبل.

ّ
ملف قطر ملونديال 2022
ينـــطلق من لندن

الربازيل ّ
ت�صدر  ٩٦٠العب ًا حمرتف ًا
للخــــارج يف � ٩أ�شهر

فيغو يرغب يف ان�ضمام «مي�سي» ل�صفوف
�إنرت ميالن
ن�ش ��رتها �ص ��حيفة «كوري�ي�ري ديللو
�س ��بورت» الإيطالي ��ة وحت ��دث فيه ��ا
� ً
أي�ض ��ا ع ��ن واح ��دة م ��ن ال�ص ��فقات
الرائع ��ة ،الت ��ي �أمته ��ا الإن�ت�ر خالل
املو�س ��م اجلاري وه ��ي الكامريوين
�ص ��امويل �إيتو ،ال ��ذي تقابل معه يف
ري ��ال مدري ��د عندم ��ا كان يلع ��ب فى
�إ�سبانيا،
ومل يب ��د الالع ��ب ال�س ��ابق بفريق ��ي
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و ٤١للياب ��ان ،و ٣٤لإ�س ��بانيا ،و٣٢
لإيطالي ��ا ،و ٣١لباراجواى ،وي�أتى على
ر�أ� ��س الالعب�ي�ن الذين ترك ��وا الربازيل
ه ��ذا الع ��ام املهاج ��م نيلم ��ار دا �س ��يلفا
املنتق ��ل �إىل بياريال الإ�س ��بانى ،والعب
الو�س ��ط رامريي�س املتح ��ول �إىل بنفيكا
الربتغ ��اىل ،بجانب الالعبة كري�س ��تيان
�س ��وزا �س ��يلفا التى انتقلت �إىل �شيكاغو
رد �ستارز الأمريكى ،فيما عاد  ٦٦٧العب ًا
من اخلارج �إىل الأندية الربازيلية.

الدوحة  /وكاالت
�أطل ��ق حمم ��د ب ��ن حم ��د �آل ث ��اين رئي� ��س جمل� ��س
�إدارة جلن ��ة ملف قط ��ر  ،2022حملة منتخب بالده
ال�ست�ض ��افة موندي ��ال  2022م ��ن لن ��دن حي ��ث عقد
ندوة عل ��ى هام�ش امل�ؤمت ��ر ال�س ��نوي وعقدت على
هام�ش امل�ؤمتر العديد من املحا�ضرات التي تناولت
خمتل ��ف �أبع ��اد لعب ��ة كرة الق ��دم الت ��ي حتولت �إىل
�ص ��ناعة يف ظل التطور الكبري لو�سائل االت�صاالت
ويف ظ ��ل ال�ش ��عبية اجلارفة للكرة امل�س ��تديرة التي
جعلته ��ا ب�ل�ا مناف� ��س اللعب ��ة ال�ش ��عبية الأوىل يف
العامل.

و�ألق ��ى حمم ��د بن حمد �آل ثاين ال�ض ��وء على امللف
القط ��ري الذي الق ��ى جتاوبا كبريا م ��ع �أول �إطاللة
�إعالمية ر�س ��مية له خارج حدود قطر ،حيث �أ�ض ��اء
على العديد من النق ��اط الهامة من �أهمها التحديات
الكب�ي�رة التي من املتوق ��ع �أن تواجه امللف القطري
كا�ش ��فا ع ��ن احلل ��ول النظري ��ة التي جتع ��ل تنظيم
ك�أ�س العامل يف قطر جتربة غري م�سبوقة خ�صو�صا
لناحي ��ة العام ��ل اجلوي ال ��ذي �أكد �أنها م�س� ��ألة قيد
املعاجل ��ة وفقا للتق ��دم العلمي الذي م ��ن امل�ؤكد انه
�س ��يتطور �أك�ث�ر يف الأع ��وام القادمة التي تف�ص ��لنا
حاليا عن موعد تنظيم ن�سخة عام .2022

ّ
ي��ح��ث ه���ام���ب���ورغ ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �صفوفه
زي روب���رت���و
هامبورك  /وكاالت

�أع ��رب الع ��ب خ ��ط الو�س ��ط
الربازيل ��ي زي روبرتو جنم فريق
هامبورغالأمل ��اين لك ��رة الق ��دم عن
اعتق ��اده ب� ��أن الفري ��ق يحت ��اج �إىل
التعاق ��د مع ثالث ��ة العب�ي�ن �إذا �أراد
املناف�س ��ة بق ��وة على لق ��ب الدوري
الأملاين (بوند�سليجا) للمرة الأوىل
منذ عام . 1983
وق ��ال زي روبرت ��و يف ت�ص ��ريح
ن�ش ��رته �ص ��حيفة بيلد ت�س ��ايتوجن
الأملاني ��ة ام� ��س حتت ��اج �إىل فري ��ق
كبري والعبني �أ�ص ��حاب خ�ب�رة �إذا
�أردت النج ��اح .نحت ��اج ملزي ��د م ��ن
الالعبني ومزيد من الإمكانات.
وق ��ال زي روبرت ��و �إن الفري ��ق
يحت ��اج لالعب�ي�ن �أو ثالث ��ة العب�ي�ن

لديهم النزعة الهجومية بينما �أ�شار
برونو البادي ��ا املدير الفني للفريق
�إىل �أنه ي�ستطيع حاليا التعاقد فقط
مع الالعب�ي�ن الذين انتهت عقودهم
مع �أنديتهم لأن ب ��اب االنتقاالت لن
يفتح قبل كانون الثاين املقبل.
وق ��ال البادي ��ا ال�س� ��ؤال الآن يرتكز
حول قدرة ه�ؤالء الالعبني الغائبني
ع ��ن امل�ش ��اركات على مدار الأ�ش ��هر
الأربع ��ة الأخ�ي�رة عل ��ى م�س ��اعدة
الفريق ب�أي و�سيلة.
ويفتق ��د البادي ��ا حالي ��ا جه ��ود كل
م ��ن مهاجمي ��ه م�ل�ادن بيرتيت� ��ش
وباولو جرييرو وكذل ��ك املدافعني
�أليك� ��س �س ��يلفا وكول�ي�ن بنيام�ي�ن
ب�سبب الإ�صابة التي �ستبعدهم عن
املالعب لفرتات طويلة.

و�أج ��رى هامب ��ورغ م�ؤخ ��را
اختبارات للمهاجم البولندي �إيبي
�س ��موالريك ال ��ذي ال يرتب ��ط حاليا
بعق ��د مع �أي فري ��ق ولكنه قرر عدم
التعاقد معه.
ويعتق ��د زي روبرت ��و  35/عام ��ا/
�أن هامبورغ ي�س ��تطيع الفوز بلقب
البوند�س ��ليجا ه ��ذا املو�س ��م رغ ��م
م�ش ��اكل الإ�ص ��ابات الت ��ي يعانيه ��ا
الفريق.
وق ��ال زي روبرت ��و لدين ��ا فر�ص ��ة
رائع ��ة للفوز باللقب هذا املو�س ��م..
مل �أح�ض ��ر �إىل هن ��ا لتجرب ��ة حظي
ولكن للفوز ب�شيء.
ويحت ��ل هامب ��ورغ حالي ��ا املرك ��ز
الث ��اين يف ج ��دول البوند�س ��ليجا
بف ��ارق هزي ��ل م ��ن الأه ��داف خلف

باير ليفركوزن املت�صدر.

زي روبريتو

روغ م�ستم��ر يف رئا�س��ة رو�سيا تك�شف عن طلبها ال�ست�ضافة بطولة ك�أ�س العامل
يف منتج ��ع �سوت�ش ��ي املط ��ل عل ��ى البح ��ر الأ�س ��ود  ،والياب ��ان وكوريا اجلنوبية وقطر و�إندوني�س ��يا �إىل
مو�سكو  /وكاالت
الأوملبية الدولية
ك�ش ��فت رو�س ��يا ام�س عن طلبه ��ا ال�ست�ض ��افة �إحدى وه ��و من بني املواقع التي ت�ض ��منها طلب ا�ست�ض ��افة جانب عر�ضني م�ش�ت�ركني بني �إ�سبانيا والربتغال من
كوبنهاغن  /وكاالت

�أعي ��د �أم� ��س يف العا�ص ��مة الدمناركي ��ة كوبنهاغ ��ن
انتخ ��اب البلجيك ��ي ج ��اك روغ عل ��ى ر�أ� ��س اللجن ��ة
االوملبية الدولية لوالية ثانية وملدة اربع �سنوات.
ونال روغ � 88صوتا من �أ�صل  92م�شاركا باالقرتاع
ال ��ذي مت بطريق ��ة �س ��رية ،وذل ��ك بعدم ��ا امتن ��ع 3
ا�شخا�ص عن الت�صويت و�صوت �شخ�ص �ضده.
ومل ينزل �أي �شخ�ص مبواجهة الطبيب اجلراح روغ
( 67عام ��ا) الذي ير�أ�س اللجنة االوملبية الدولية منذ
ع ��ام  ،2001عندم ��ا انتخ ��ب خلفا لال�س ��باين خوان
انطونيو �ساماران�ش ملدة ثمانية �أعوام يف مو�سكو.
و�س ��محت القوانني اجلديدة لروغ بالرت�ش ��ح جمددا
لوالية ثانية مدتها �أربعة �أعوام.كما انتخبت اللجنة
الدولي ��ة اي�ض ��ا نائب�ي�ن للرئي�س مل ��دة �أربع ��ة اعوام
هم ��ا االيط ��ايل ماري ��و بي�س ��كانتي ،وال�س ��نغافوري
�س�ي�ر ميان ��غ ن ��غ ،الل ��ذان ح�ل�ا ب ��دال م ��ن اليون ��اين
المبي�س نيكوالو والياباين �ش ��يهارو �إيغايا املنتهية
واليتهما.
و�ش ��ارك روغ يف االلعاب االوملبية ال�ص ��يفية اعوام
 1968و 1972و 1976يف م�سابقة اليخوت ،كما انه
مثل منتخب بلجيكا يف ريا�ض ��ة الـ «رغبي يونيون».
وكان روغ قد �أعلن اال�س ��بوع املا�ضي مدينة ريو دي
جانريو الربازيلية م�ض ��يفة لأوملبياد  2016لت�صبح
�أول مدينة من امريكا اجلنوبية ت�ست�ض ��يف االلعاب
ال�صيفية.

بطولتي ك�أ�س العامل لكرة القدم لعام � 2018أو 2022
مقرتح ��ة �إقامة مباريات البطولة على  14ا�س ��تادا يف
خم�س مناطق خمتلفة.وقال وزير الريا�ضة الرو�سي
فيت ��ايل موتلو �:إنها مبادرة مهم ��ة لي�س من �أجل كرة
القدم وح�س ��ب و�إمنا من �أجل الأمة كلها.وت�ست�ضيف
رو�س ��يا دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية لعام 2014

ك�أ� ��س العامل.ومن املنتظر �أن تختار اللجنة التنفيذية
لالحت ��اد الدويل لكرةالقدم (فيف ��ا) الدولتني (�أو �أكرث
يف حالة امللفات امل�شرتكة) امل�ضيفتني لبطولتي ك�أ�س
العامل  2018و 2022يف كانون الأول . 2010
وت�ض ��م قائم ��ة ال ��دول املر�ش ��حة ال�ست�ض ��افة �إح ��دى
البطولت�ي�ن �إجنل�ت�را والواليات املتحدة و�أ�س�ت�راليا

جهة وبني هولندا وبلجيكا من جهة �أخرى.
وتقدم ��ت قط ��ر وكوري ��ا اجلنوبية بطلب ا�ست�ض ��افة
لبطولة  2022فقط �أما املك�سيك فقد �سحبت طلبها.
ويوجد �أمام الدول املر�ش ��حة ال�ست�ض ��افة البطولتني
مهل ��ة حت ��ى � 14أي ��ار  2010لت�س ��جيل ملفاته ��ا ل ��دى
الفيفا.

الغرافة يح ّقق فوز ًا �صعب ًا على اخلريطيات يف ك�أ�س جنوم قطر
الدوحة  /وكاالت

حق ��ق الغرافة بطل ال ��دوري وك�أ�س الأمري فوزا �ص ��عبا على
اخلريطي ��ات  2-3يف املب ��اراة التي ج ��رت بينهما يف افتتاح
مباري ��ات املجموعة الثانية مل�س ��ابقة ك�أ�س جن ��وم قطر لكرة
القدم.
وتق ��دم اخلريطيات بهدفني جلارالل ��ه املري ( 26و ،)28ورد
الغراف ��ة بثالثة �أهداف �س ��جلها نا�ص ��ر كميل ( )35و�س ��عود
�ص ��باح ( )43والربازيل ��ي جونيني ��و ( ,)53ويف املجموعة
ذاته ��ا ،ف ��از الوكرة على اخل ��ور بهدف �س ��جله املغربي عادل
رمزي ( ,)8و�س ��جل االهلي فوزا كبريا عل ��ى الريان بثالثية
نظيفة �س ��جلها عادل احمد ( 19و )67وم�ش ��عل عبد الله (90
ركلة جزاء).
وت�ص ��در الأهلي املجموعة بر�ص ��يد  3نقاط بف ��ارق الأهداف
ع ��ن الغرافة والوكرة ،فيما يت�ص ��در ال�س ��د املجموعة الأوىل
بر�صيد  3نقاط �أي�ضا بفارق الأهداف عن العربي وال�سيلية.

