
ورد اسم األفغانية سميرة أصغاري 
بني األعضاء التسعة اجلدد املرشحني 
لالنضمام إلى اللجنة األوملبية الدولية 
في أكتوبر املقبل، بحسب الالئحة التي 

أعلنتها اجلمعة.
إالّ أّن الالفت كان غياب اسمي رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري 
ج��ان��ي انفانتينو، ورئ��ي��س االحت��اد 
ال��دول��ي الل��ع��اب ال��ق��وى البريطاني 
سيباستيان كو عن الالئحة، على رغم 
متثيلهما ألكبر احت��ادي��ن رائ��دي��ن في 

احلركة الرياضية العاملية.
وسيتم اعتماد االع��ض��اء التسعة 
ال����واردة اس��م��اؤه��م ف��ي ال��الئ��ح��ة، في 
اجتماع اجلمعية العمومية للجنة 
االوملبية الدولية في اكتوبر املقبل في 

العاصمة االرجنتينية بوينوس ايرس.
واص��غ��اري )24 عاما( هي عضوة 
في املجلس االوملبي اآلسيوي، »وهي 
ام���راة ش��اب��ة ناشطة ج��دا ف��ي مجال 
ت��ع��زي��ز ح��ق��وق امل����رأة ف��ي مم��ارس��ة 
الرياضة في افغانستان«، بحسب ما 
ق��ال رئيس اللجنة االوملبية الدولية 
االملاني توماس باخ في مؤمتر صحافي 
اجلمعة في مقر اللجنة في مدينة لوزان 

السويسرية.
واض�����اف ب���اخ »اردن�����ا ع��ب��ر ه��ذه 
التسمية توجيه اشارة ليس فقط الى 
نساء افغانستان ورجالها، بل ايضا 
الى كل البلدان التي تواجه فيها النساء 
حواجز جدية في املشاركة في احلركة 

الرياضية«.

ام���ا ال��س��ي��دت��ان ال����وارد اسماهما 
ايضا في الئحة التسعة فهما رئيسة 
اللجنة االومل��ب��ي��ة الليتوانية داينا 
غودزينيفيتشوتي، والنائبة االولى 
لرئيس اللجنة االوملبية في روان��دا 

فيليسيت رومياريكا.
وضمت الالئحة أيضاً رئيس االحتاد 
الدولي للجمباز الياباني موريناري 
وات��ان��اب��ي، ورئ��ي��س اللجنة الدولية 

الباراملبية البرازيلي اندرو بارسونز.
غياب إنفانتينو وكو

م��ن االس��م��اء ال����واردة ف��ي الالئحة، 
االيطالي جوفاني ماالغو، رئيس اللجنة 
االوملبية االيطالية، الذي من املتوقع ان 
تقدم بالده ترشيحها الستضافة االلعاب 

االوملبية الشتوية في 2026.

ام��ا الثالثة االخ���رون فهم كاميلو 
لوبيز موريرا رئيس اللجنة االوملبية 
في البارغواي، ووليم فريديريك بليك 
رئيس اللجنة االوملبية في اوغندا، 
واالمير جيجييل اوجيني وانغتشوك 

رئيس اللجنة االوملبية في بوتان.
ولوحظ غياب اسمي انفانتينو وكو 
برغم ان سلفيهما السويسري جوزيف 
سيب بالتر والسنغالي الم��ني دي��اك 
امضيا فترة طويلة في عضوية اللجنة 
االوملبية الدولية، وخرجا منها بعدما 

طالت كل منهما فضيحة فساد.
وت��ط��رق ب��اخ ال��ى غ��ي��اب الرجلني 
فقال »نحن نقترب بسرعة من اعادة 
انتخاب كل منهما لوالية ثانية على 

رأس احتاده«.

يذكر أّن انفانتينو سيترشح خلالفة 
نفسه في كونغرس الفيفا املقبل في 

يونيو 2019 في باريس.
واضاف باخ »ال تريد اللجنة االوملبية 
الدولية الظهور مبظهر الداعم ألحد في 
حملته االنتخابية سعيا لوالية جديدة، 
وخصوصا ان االنتخابات ستجرى السنة 
املقبلة. باالضافة الى ذلك، ففقد اتفقنا مع 
سيباستيان )كو( على انه لديه اولويات 
اخرى في املستقبل القريب، ابرزها تنفيذ 
االصالحات التي اطلقها االحت��اد الدولي 

اللعاب القوى«.
وس��ي��رت��ف��ع ع���دد اع��ض��اء اللجنة 
االوملبية الدولية من 96 الى 106 بعد 
اجلمعية العمومية املقررة في اكتوبر 

املقبل.
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رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني انفانتينو

كشف تقرير نشرته صحيفة  »ليكيب« الرياضية الفرنسية أمس السبت 
أن جنم املنتخب الفرنسي كيليان مبابي خاض مواجهة نصف النهائي أمام 

بلجيكا وهو يعاني من إصابة في عموده الفقري.
ورغم اإلصابة واآلالم املبرحة، لم ُيخرج املدرب ديدييه ديشان مبابي 
)19 عاماً( حتى صافرة نهاية املباراة التي فازت فيها فرنسا بهدف ملدافعها 
صامويل أومتيتي قبل أن تتّوج باللقب الثاني في تاريخها بفوزها في 

النهائي على كرواتيا )4-2( يوم األحد الفائت.
وبحسب »ليكيب«، فإن مبابي لعب املباراة وهو يعاني من آالم شديدة 
نتجت عن إصابة غريبة قبل يوم واحد من املباراة وهو في غرفته عندما 
كان يحاول النهوض من سريره وقام بحركة خاطئة ليرمتي بعدها على 

سريره عاجزاً عن احلركة.
وتابعت الصحيفة: »اتصل كيليان بطبيب املنتخب فجاء بصحبة املدرب 
ديشان وباقي أفراد اجلهاز الطبي ملعاجلته والتخفيف من اآلالم التي شعر 

بها وتبنّي أنه يعاني من جتّمد ثالث فقرات«.
وكشفت اليومية الرياضية أن الطبيب املختص عمل جاهداً ل�«حترير 
الفقرات« والتخفيف من األلم وجنح مبهمته حتى متكن مبابي من اللعب 

أساسياً أمام بلجيكا ولو بقدرات محدودة.
يذكر أن مبابي، الذي سّجل أربعة أهداف في خالل النهائيات فاز بجائزة 
أفضل العب شاب في املونديال الروسي كما دخل التاريخ بعد أن أصبح 
ثاني العب )19 عاماً و6 أشهر( بعد األسطورة بيليه )17 عاماً و8 أشهر( 

الذي يسّجل أربعة أهداف في النهائيات.

إنفانتينو وكو خارج الئحة املرشحني اجلدد لألوملبية الدولية

بنزميا يقترب من ميالن

ذك��رت وسائل إع��الم إيطالية، أنَّ كرمي 
بنزميا، جنم ريال مدريد، وافق على الرحيل 
إلى صفوف عمالق الكالتشيو، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وأش��ارت قناة »سكاي إيطاليا«، إلى أن 
ممثلي بنزميا، اجتمعوا، اإلثنني املاضي، في 
إيطاليا، مع املدير الرياضي مليالن، ماسيمو 
ميرابيلي، وامل��درب جينارو جاتوزو، الذي 
يعد األكثر اهتماًما باحلصول على خدمات 

الفرنسي.
وأض��اف امل��ص��در، أنَّ ج��ات��وزو، تواصل 
مباشرة مع الالعب، الذي وافق بدوره منذ 
أي��ام على اللعب لصالح النادي اإليطالي، 
قبل حتى أن يعلم ق��رار محكمة التحكيم 
الرياضي، أمس، بإلغاء العقوبة التي فرضها 
االحت���اد األوروب����ي لكرة ال��ق��دم »يويفا«، 

وكانت تقضي بإقصاء الفريق من بطولة 
الدوري األوروبي.

وسيقدم الفريق اإليطالي لبنزميا، نفس 
الراتب الذي يتقاضاه حالًيا في ريال مدريد 
)ح��وال��ي 9 م��الي��ني ي���ورو( م��ع عقد حتى 
2022، بواقع عام إضافي مقارنة بعقده مع 

امللكي، وفًقا ل�)سكاي إيطاليا(.
وأشار نفس املصدر إلى أن األمر يتوقف 
اآلن على املفاوضات مع رئيس ريال مدريد، 
فلورنتينو بيريز، الذي لن يقف عائقا أمام 
رحيل املهاجم الفرنسي ح��ال طلب ذل��ك، 

بفضل العالقة اجليدة التي جتمع بينهما.
وإن صحت التقارير، ف��إن بنزميا بذلك 
سوف يسير على خطى زميله السابق في 
ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي رحل 
مؤخًرا صوب ال��دوري اإليطالي، ولكن إلى 

صفوف يوفنتوس.
وعلى الرغم من ذلك، عقب كرمي اجلزيري، 
ممثل ال��الع��ب، على ه��ذه املعلومات عبر 
حسابه على موقع »تويتر« بأيقونة رمزية 

»إميوجي« بوجه ضاحك.
وتأتي هذه املعلومات، في الوقت الذي 
سخر فيه بنزميا، من تصريحات أوريليو 
دي الورينتس، رئيس نابولي، حني عقب 
على إمكانية ضم املهاجم الفرنسي لصفوف 

الفريق.
ورًدا على سؤاله عن إمكانية التعاقد مع 
الالعب امل��دري��دي صاحب ال�30 عاما، قال 
دي الورينتس إن فريقه ال يستقدم سوى 
الالعبني صغار السن، ليرد بنزميا بعبارة 
»مجنون آخ��ر ينضم للقائمة«، بحسب ما 

نشرته الصحافة اإلسبانية.

 2020 السوفت بول متنح طوكيو 
بداية رمزية

 ستمنح مباراة في السوفت بول في فوكوشيما افتتاحا رمزيا ألوملبياد 
طوكيو 2020 بعدما أقرت اللجنة األوملبية الدولية جدول املنافسات في 

اجتماعها في لوزان يوم األربعاء.
وتبدأ منافسات السوفت بول وكرة القدم قبل يومني من حفل االفتتاح 
في 24 يوليو متوز بسبب عدد املباريات في هاتني الرياضتني. وكانت 

فوكوشيما من بني املناطق األكثر تضررا في زلزال 2011.
وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو 2020 
في بيان ”بداية من مباراة سوفت بول في فوكوشيما قبل يومني من حفل 
االفتتاح وحتى سباق ماراثون الرجال في اليوم األخير، ستقام 339 

مسابقة في 33 رياضة وهو رقم قياسي على مدار أسبوعني“.
ووسط مخاوف حول سالمة الرياضيني خالل سباق املاراثون، ستبدأ 
املنافسات في الصباح الباكر لتفادي درجات احلرارة العالية والرطوبة 

التي تتعرض لها العاصمة اليابانية في املعتاد خالل يوليو متوز.
وتتعرض اليابان حاليا ملوجة حارة أدت إلى وفاة العشرات ودخول 
اآلالف املستشفى، مما أدى إلى مخاوف من مشاكل مشابهة عندما تنطلق 

األلعاب األوملبية بعد عامني.
وسيقام ماراثون الرجال وفقا للتقاليد في اليوم األخير لأللعاب في 

التاسع من أغسطس آب بينما يقام سباق السيدات قبل أسبوع.
كما تقام منافسات الرجال في سباق الدراجات على الطرق في اليوم 
األول من املنافسات، في مسار ميتد من طوكيو وحتى جبل فوجي، فيما 
تنطلق منافسات ركوب األم��واج في ظهورها األول باألوملبياد في نهاية 

األسبوع األول. 

الكشف عن قيمة أسعار التذاكر 
2020 احمللية ألوملبياد 

كشف منظمو دورة األلعاب األوملبية في طوكيو 2020 اجلمعة عن 
أسعار التذاكر احمللية التي تتراوح أسعارها ما بني أقل من 18 دوالرا إلى 

2760 دوالرا وهو أعلى سعر ملقعد في حفل االفتتاح.
وتبدأ أسعار التذاكر حلضور العديد من املنافسات برقم يحمل داللة 
وهو 2020 ين )17.96 دوالر( لكن هذا السعر مخصص للمجموعات أما 

تذكرة للفرد الواحد فسيكون ثمنها 2500 ين )22.23 دوالر(. 
وقال املنظمون إن أكثر من نصف التذاكر سيتم بيعها بسعر يقل عن 
8000 ين )71.15 دوالر(. أما أرخص التذاكر ستكون في رياضات مثل 

كرة القدم والهوكي وسباق املاراثون. 
وتتماشى أسعار تذاكر دورة طوكيو األوملبية مع أسعار دورة لندن 
2012 لكنها أغلى من أسعار تذاكر ريو 2016 رغم أن تقلبات أسعار 

الصرف جتعل من الصعب املقارنة. 
وبلغ ثمن أغلى تذكرة حلفل افتتاح دورة لندن 2618 دوالرا وفقا 
ألسعار الصرف احلالية.  وعلى غرار األلعاب السابقة، فإن تذاكر حضور 
منافسات ألعاب القوى ظلت هي األغلى وبلغ سعر التذكرة في حدود 130 

ألف ين )156.12 دوالر(. 
وستطرح التذاكر للبيع في اليابان في ربيع 2019. ولم يتم اإلعالن 

حتى اآلن عن آلية بيع التذاكر دوليا.

ليستر سيتي يضم احلارس وارد 
من ليفربول

 أكد ناديا ليفربول وليستر سيتي املنافسان في ال��دوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة انتقال حارس املرمى داني وارد لصفوف 

ليستر في عقد ميتد ألربع سنوات.
ول��م يتم الكشف ع��ن التفاصيل املالية للصفقة لكن وس��ائ��ل إع��الم 
بريطانية قالت إن ليستر سيتي دفع نحو 12.5 مليون جنيه استرليني 

)16.41 مليون دوالر( مقابل ضم احلارس البالغ من العمر 25 عاما.
وانضم وارد لصفوف ليفربول قادما من ركسهام في يناير كانون الثاني 
2012 وشارك ثالث مرات فقط مع الفريق القادم من مرسيسايد وكان 

احلارس الثالث بعد لوريس كاريوس وسيمون مينيوليه املوسم املاضي.
وقال وارد في تصريحات حملطة نادي ليستر التلفزيونية ”جئت إلى 
هنا لتطوير أدائي بشكل عام وأمتنى أن أحقق املزيد من النجاح. ”حقق 
النادي جناحا في السنوات األخيرة ويحدوني األمل ان يتكرر ذلك في 
املستقبل“. وسيتنافس وارد، الذي شارك في أربع مباريات مع منتخب 
ويلز، مع الدمنركي كاسبر شمايكل والسويسري ايلدين ياكوبوفيتش 
ليكون احلارس األساسي في تشكيلة املدرب كلود بويل في موسم 2018-
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تشافي: رابيو سيكون تعاقدًا رائعًا 
لبرشلونة

أك��د جنم ن��ادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أن التعاقد مع 
متوسط ميدان باريس سان جيرمان أدريان رابيو سيكون انتداباً رائعاً 
للنادي الكاتالوني فيما لو مت. وأفادت تقارير في إسبانيا هذا األسبوع بأن 
مسؤولني من برشلونة التقوا بنجم باريس سان جيرمان، لالتفاق على 

الشروط الشخصية لقاء انتقاله إلى كامب نو.
وكانت صحف فرنسية قالت إن نادي باريس سان جيرمان مستعد 

إلمتام هذه الصفقة مقابل 40 مليون يورو.
ويعتقد تشافي العب نادي السد القطري احلالي، أن صفقة رابيو إذا ما 
حدثت ستكون ذكية بالنظر إلى قرار بقاء جنم منتخب فرنسا املتوج بكأس 
العالم أنطوان غريزمان في أتلتيكو مدريد رغم ارتباط اسمه بالتحول إلى 
كامب نو كثيراً منذ أشهر. وقال تشافي لصحيفة موندو ديبورتيفو عندما 
سئل عن رابيو »إنه العب مبستوى ممتاز من الناحية الفنية، ميكنه أن 

يكون العب خط وسط مثالي في برشلونة«.
وك��ان برشلونة ع��زز صفوفه ه��ذا الصيف بصفقة انتقال الالعب 

البرازيلي آرثر  من غرمييو في صفقة بقيمة 39 مليون يورو.
ويعتقد تشافي أن الالعب البرازيلي لديه احلمض النووي الصحيح 
للتألق في برشلونة، ولكن سيكون من الضغط املبكر عليه أن يقارن مع 

تشافي نفسه أو مع إنييستا، وهو الذي يبلغ من العمر 21 عاماً.
وقال تشافي عنه: »شاهدت بعض مقاطع الفيديو له. يوجد الكثير من 
البرازيليني هنا في أكادميية أسباير القطرية الذين حتدثوا عنه بشكل 
جيد.« وأضاف: »أعتقد أنه العب قادر على التكيف متاماً مع برشلونة. لديه 
ما نسميه احلمض النووي البرشلوني، تلك اجلودة التقنية، تلك املوهبة 

التي حتتاجها«.

أوبيانغ يتطلع لدور مؤثر مع وست 
هام بعد عودة من اإلصابة

 يتطلع بيدرو أوبيانغ العب وسط وست هام يونايتد لدور مؤثر مع 
الفريق في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بعدم أبعدته اإلصابة  عن 

النصف الثاني من املوسم املنصرم.
وغاب الالعب االسباني البالغ عمره 26 عاما عن أربع من 24 مباراة في 
ال��دوري قبل تعرضه إلصابة في الركبة وجاءت مشاركته الوحيدة منذ 

يناير كانون الثاني كبديل في ختام املوسم.
وأبلغ أوبيانغ موقع النادي الرسمي في االنترنت ”كنت دائما أحاول 
أن أكون مؤثرا. اعتقد أن كل العب في التشكيلة يحاول منح الفريق أمرا 
مختلفا ورمبا أحاول إيقاف الفرق املنافسة وبدء هجماتنا وأسعى لتطوير 

ذلك كل يوم.
”من املهم أن ميلك الفريق التوازن  ... كل العب يحاول تقدمي أفضل ما 

لديه في مركزه وأحاول التطور في مركزي“.
ورحب اوبياجن باملنافسة على مكان في التشكيلة األساسية بعد التعاقد 
مع العبني جدد إذ سيزيد ذلك في خط الوسط بعد وصول جاك ويلشير من 

ارسنال باإلضافة إلى وجود مارك نوبل وادمييلسون فرنانديز.
وقال أوبيانغ ”لو مت تكن هناك منافسة فهذا يعني أنك لست جيدا مبا 
يكفي. املنافسة جيدة ودائما يجب أن ننافس ضد االخرين سواء كانوا أكبر 

أو أصغر في السن فهذا يساعدنا.
”هذا فريق ويجب أن يلعب أفضل العب في كل مركز“.

زوبيزاريتا: مرسيليا قريب من بالوتيلي
أعلن امل��دي��ر ال��ري��اض��ي ل��ن��ادي مرسيليا 
الفرنسي، احلارس الدولي اإلسباني السابق 
أندوني زوبيزاريتا، اجلمعة استمرار مساعي 
النادي »للتوصل إلى اتفاق مع مواطنه نيس، 
في شأن انتقال )املهاجم اإليطالي ماريو( 
بالوتيلي إلى صفوفنا« أثناء فترة االنتقاالت 

الصيفية في أوروبا.
وأوضح »وضعنا كل االحتماالت اخلاصة 
بهذا امللف، وإذا مت األمر، تكون االحتماالت قد 
جنحت. أما في حال االخفاق، فسنصل إلى 
تشكيلة تنافسية عبر اتباع خطوات أخرى. 
وهناك بعض القرارات التي ال تعود إلينا في 

النهاية«.
وجاء كالم احلارس السابق الشهير أثناء 
تقدمي املدافع الكرواتي دويي تشاليتا-سار 

الذي بلغ مع منتخب بالده املباراة النهائية 
ملونديال روسيا، وهو في طليعة الالعبني 

املنتقلني إلى صفوف الفريق املتوسطي.
وكان الالعب اإليطالي دخل في مفاوضات 
مع مرسيليا منذ شهر بعدما حدد نيس مبلغ 
10 ماليني يورو من أجل حتريره قبل عام من 
إنتهاء عقده. وأشارت بعض املصادر املقربة 
من نيس إلى أن هذا البند ال ميكن تنفيذه إال 
في ح��ال انتقل بالوتيلي إل��ى خ��ارج حدود 
فرنسا. وبخالف ذلك يطالب ناديه احلالي 

مببلغ أكبر بكثير.
وأكد زوبيزاريتا في املقابل العمل إليجاد 
مخرج يسمح برحيل العدد الزائد عن 32 عقدا 
احترافيا في النادي، ورغم عدم تناوله أسماء 
محددة، إال أن املدافعني غريغوري سيرتيتش، 

والتونسي أمين عبد النور، والبرازيلي دوريا 
العائد من إعارة إلى مالطية سبور التركي، 
بدوا معنيني بكالمه خصوصا بعد اجناز ضم 

الكرواتي تشاليتا-سار.
وع��ل��ى رغ��م ع��دم إط���الق ال��وع��ود ببقاء 
املهاجم الدولي الفرنسي املتوج مع منتخب 
بالده بكأس العالم فلوريان توفان، فقد كرر 
زوبيزاريتا القول »إن الفكرة هي إبقاء فريقنا 
خ��ارج سوق االنتقاالت، إال في حال وجود 

عروض استثنائية«.
وأك��د زوبيزاريتا أن ن��ادي مرسيليا غير 
مجبر على بيع عدد من العبيه من أجل االلتزام 
بقواعد اللعب املالي النظيف املفروضة من 
االحت��اد األوروب���ي، مشيرا إل��ى ع��دم وقوع 

ناديه حتت هذه الضغوط.

كرمي بنزميا

Sunday 22th July 2018 - 12 th year - Issue No.3235 األحد 9 ذو القعدة 1439 ه�/ 22 يوليو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3235

مبابي لعب أمام بلجيكا 
وهو مصاب في ظهره
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