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حقق ال��ق��ادس��ي��ة ف���وزا ثمينا على 
ال��ك��وي��ت )2-1(، ف��ي ق��م��ة امل��رح��ل��ة 

التاسعة لدوري التصنيف، األحد.
وسجل للقادسية، جيمس )ق 10(، 
وأحمد الظفيري )ق 57(، فيما أحرز 

للكويت دميبلي )ق 43(.
ورف��ع بذلك القادسية رصيده إلى 
18 نقطة، في ص��دارة الترتيب، بينما 
جتمد رصيد الكويت عند 12 نقطة، في 
املركز السابع. وج��اءت انطالقة اللقاء 
سريعة، بعد خطأ في أول دقيقة ملدافع 
األصفر، خالد إبراهيم، لكن لم ينجح 
أحمد الزنكي في استغالل الكرة، في ظل 

تألق خالد الرشيدي.
وب��ع��ده��ا وض��ح ت��ف��وق القادسية، 
من ناحية االستحواذ واخل��ط��ورة في 

الدقائق العشرين األولى.
ومتكن القادسية من التقدم بهدف، 
حمل توقيع جيمس أوكواسا برأسية، 

إثر ركلة ركنية بالدقيقة 10.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقتني، 
مت��ك��ن دمي��ب��ل��ي م��ن م��ع��ادل��ة النتيجة 
للكويت بتسديدة أرضية، من متابعة 

الكرة املرتدة من الدفاع بعد عرضية.
وان��دف��ع األص��ف��ر م��ج��ددا للهجوم، 
ف��ي مطلع ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، ليستعيد 
املقدمة من جديد عبر أحمد الظفيري، في 
الدقيقة 57، عندما سجل هدفا رائعا من 

هجمة عكسية سريعة.
وك��اد ب��در امل��ط��وع أن يسجل ثالث 
األه��داف، في الدقيقة 67، إال أن حميد 
القالف وقف حملاولته باملرصاد، وحول 

تسديدته إلى ركلة ركنية.
وتألق خالد الرشيدي في التصدي 
لتسديدة صاروخية من فهد الهاجري، 
في الوقت بدل الضائع، ليخسر األبيض 
من جديد، في اول ظهور بقيادة املدرب 

الوطني محمد عبد الله.
النصر يتصدر

وواص���ل النصر االن��ف��راد بصدارة 
دوري التصنيف، بعدما اكتسح اليرموك 
)5-0(، األح���د، ف��ي خ��ت��ام منافسات 

اجلولة التاسعة.
وس��ج��ل للعنابي أح��م��د ال��ري��اح��ي 
)ه���دف���ني(، وس��ال��م امل��س��الت��ي، وعبد 

الرحمن العنزي، وطالل العجمي.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة، 
متوفقا بفارق نقطتني عن أقرب مالحقيه 
القادسية والساملية، بينما توقف رصيد 

اليرموك عند نقطة واحدة.

وفي مباراة ثانية، جتاوز الفحيحيل 
سلسلة خ��س��ائ��ره، ومت��ك��ن م��ن فرض 
التعادل على العربي )1-1(، ضمن 

املرحلة ذاتها من املسابقة.

وسجل ف��واز الرشيدي للفحيحيل، 
قبل أن يتعادل سيكو كيتا للعربي، 
وبذلك بلغ األخضر النقطة 15، فيما 

حصد الفحيحيل نقطته العاشرة.

لقطة من مباراة الكويت والقادسية

بوكا جونيورز يحيي ذكرى مارادونا
في »ال بومبونيرا« أمام دموع ابنته

ك��ّرم ن��ادي بوكا جونيورز 
ال��ع��ري��ق األرجنتيني ال��راح��ل 
دييغو م��ارادون��ا في ملعب »ال 
بومبونيرا« الشهير في املباراة 
التي جمعته مع نيولز أولد بويز 
الذي لعب أيضاً لصفوفه النجم 

االستثنائي خالل مسيرته.
وحقق بوكا ال��ف��وز بنتيجة 
-2صفر بفضل ثنائية لالعبه 
الكولومبي ايدوين كاردونا 12 
و20  الذي احتفل بالهدف األول 
بتوّجهه وزم��الئ��ه نحو املكان 
املخصص للمتوج مبونديال 
1986 وعائلته وال���ذي كانت 
جتلس فيه ابنته الكبرى داملا، 
ح��ي��ث وض��ع��وا أرض����اً قميص 
املنتخب األرجنتيني الذي يحمل 
ال��رق��م 10 واس��م��ه، وص��ّف��ق��وا 
أمامها حيث بدت متأثرة بشدة 

قبل أن تنهمر في البكاء.
ولعب م��ارادون��ا ال��ذي فارق 
احلياة األرب��ع��اء عن 60  عاماً 
ج���راء سكتة قلبية، م��ع بوكا 
جونيورز على فترتني في موسم 
-1981 1982 وم���ن ث��م بني 
1995 و1997، فيما داف��ع عن 
ألوان نيولز أولد بويز في موسم 

.1994 – 1993
وتزّين ملعب »ال بومبونيرا« 
اخل��ال��ي م��ن اجلماهير بسبب 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
املستجد ب��الف��ت��ات وي��اف��ط��ات 
خاصة بالعبه السابق، مبا فيها 
ل��وح��ة ق��م��اش ضخمة أعطاها 
مارادونا بنفسه ملشجعي بوكا 

منذ قرابة 30 عاماً.
وع��ن��د االس��ت��راح��ة، أطفئت 
األن��وار في امللعب بالكامل فيما 
ُس��لّ��ط ال��ض��وء فقط على الفتة 
ص��ف��راء ضخمة حتمل ص��ورة 
»بيبي دي اورو« )الفتى الذهبي( 
كتب عليها »دييغو ايتيرنو«  

دييغو األب����دي، مرفقة بسنة 
1960 التي ول��د فيها وعالمة 
الالنهاية، بدالً من »2020«  في 

داللة على انه خالد.
وقبل امل��ب��اراة، دخ��ل جميع 
الالعبني واحلكام وهم يرتدون 
قميص املنتخب األرجنتيني مع 
اسم الالعب ورقمه وسط صورة 
كبيرة ل��ه ف��ي دائ���رة منتصف 
امللعب حيث وقف اجلميع دقيقة 

صمت.
وخ��اض العبو بوكا املباراة 
كاملة بقميص النادي وأرقامهم 
اخلاصة إال أّنها حملت جميعها 

اسم مارادونا بدالً من أسمائهم.

ابنة مارادونا تبكي في مدرجات ملعب ال بومبونيرا
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القادسية يعمق جراح الكويت.. والنصر يعتلي 
الصدارة بخماسية في اليرموك

األوملبية الدولية تؤكد عدم 
اعترافها بنتائج انتخابات 

األوملبية العراقية
عاد اجلدل القضائي إلى الواجهة مجدداً بعد أن أكدت 
اللجنة االوملبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات 
اللجنة األوملبية العراقية األخيرة  التي جرت منتصف 
نوفمبر، إثر تلقيها إشعاراً يفيد بتقدمي عدد من أعضاء 
الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى إح��دى احملاكم 

العراقية.
وحسب ييان إعالمي للجنة االأوملبية العراقية أن 
»املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الدولية املنعقد في 25 
نوفمبر أبلغنا ع��دم اعترافه بنتائج املؤمتر االنتخابي 

األخير للجنة األوملبية«.
وأضاف البيان« اللجنة األوملبية الدولية طالبت اجلهات 
القضائية العراقية واللجنة االوملبية اتخاذ تدابير من 
شأنها تصحيح الوضع االوملبي العراقي وحسم اخلالفات 

القانونية والقضائية«.
وقدم عدد من أعضاء اجلمعية العامة للجنة األوملبية 
طعوناً قضائية ل��دى إح��دى احملاكم في العراقية، تفيد 
بوجود خروق قانونية ضد أعضاء من اجلمعية العمومية  
شاركوا في االنتخابات، ال تسمح لهم املشاركة من بينهم 
رئيس االحتاد العراقي السابق سرمد عبد االله الذي فاز 

مبنصب الرئيس في االنتخابات املذكورة.
وخاض عبد االله الذي شغل منصب األمني املالي السابق 
في اللجنة االوملبية السباق على منصب رئاسة اللجنة 

االوملبية مع زميل االمس في املكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد االله في االنتخابات األخيرة على 19 
صوتاً متقدماً بفارق صوتني عن حمودي الذي عاد لتسلم 

مهام منصبه في ادارة العمل االوملبي امس.
ونشر عبد االله على موقعه الرسمي ان«عناصر امنية 

منعته من دخول مبنى اللجنة االوملبية العراقية االحد«.
وأفاد بيان إعالمي جديد ان »رئيس اللجنة االوملبية رعد 
حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة 
املنازعات الرياضية يفيد عدم االعتراف بنتائج االنتخابات 

االخيرة حلني البت نهائيا بالنزاع عبر احملكمة ذاتها«.
وسمحت اللجنة األوملبية الدولية باجراء انتخابات 
اللجنة األوملبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدال 
استمر اكثر من عام بني االوملبية العراقية ووزارة الشباب 
والرياضة، بسبب ع��دم اع��ت��راف االخ��ي��رة باالنتخابات 
السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها 
مبنصب الرئاسة وعبد االله أميناً مالياً، بحجة عدم وجود 

قانون خاص باللجنة األوملبية.
ول��م ي��ص��در أي توضيح أو م��وق��ف رس��م��ي م��ن قبل 
وزارة الشباب والرياضة العراقية حتى االن بشان هذه 

التطورات.

جّراح مارادونا يدافع عن نفسه
رّد جّراح أسطورة كرة القدم األرجنتيني الراحل 
دييغو مارادونا على فتح حتقيق بتهمة القتل غير 
املتعمد شمل مداهمة منزله، إنه قام »بكل شيء إلى 
درجة املستحيل«، إلنقاذ مريض »ال ميكن السيطرة 

عليه« قبل وفاته األربعاء املاضي عن 60 عاماً.
وكان مكتب املدعي العام في سان إيسيدرو قرب 
بوينوس أي��رس، فتح االحد حتقيقاً حول ظروف 
وف��اة »الفتى الذهبي«، فداهمت الشرطة مكتب 
ومنزل الطبيب ليوبولدو لوكي بحثاً عن أدلة حيال 

إهمال مهني محتمل.
وأوضحت مصادر قضائية أن الشبهة حيال 
لوكي الذي أجرى جراحة ملارادونا بداية تشرين 
الثاني/نوفمبر احلالي إلصابته ب��ورم دماغي، 
ال تعني تلقائياً توقيفه من قبل الشرطة أو تقييد 

حريته.
قال لوكي )39 عاماً( متنهداً في مؤمتر صحافي 
»تريدون معرفة أين كمنت مسؤوليتي؟ في حّبي 
ل��ه، اعتنائي ب��ه، إط��ال��ة حياته وحتسينها في 
النهاية«. واضاف لوكي إنه قام بكل ما في وسعه 
إل��ى درج��ة املستحيل« معتبراً نفسه »صديقاً« 

ملارادونا وتعامل معه »كوالد وليس كمريض«.
وأشار بيان صادر عن النيابة العامة إلى أنها 

بدأت في حتليل مواد مت جمعها موضحة أنه »لم 
تتخذ أية قرارات في الوقت الراهن بشأن الوضع 

االجرائي ألي شخص«.
وفتح القضاء األرجنتيني اجلمعة حتقيقاً 
اجلمعة ح��ول إمكانية ح��دوث إه��م��ال ف��ي تلقي 
الرعاية الالزمة أدى الى وفاة مارادونا، بعد بعد 
تصريحات من بناته، داملا وجيانينا وجانا، حيال 
طريقة معاجلة مشاكل القلب ل��دى بطل كأس 
العالم عام 1986 في مقر إقامته في تيغري بشمال 

العاصمة األرجنتينية.

طبيب مارادونا

نقاط مشتركة جتمع بني مارادونا وميسي
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ه���و الع����ب ال��ك��رة 
األرجنتيني الوحيد ال��ذي وص��ف بأنه 
دييجو م��ارادون��ا اجلديد، ول��ذا فلم يكن 
من املستغرب أن يهدي جنم برشلونة، 
الهدف ال��ذي أح��رزه في الفوز 4-0 على 
أوس��اس��ون��ا، أم��س األح���د، إل��ى مواطنه 

الراحل.
ورمب���ا ي��رى ال��ك��ث��ي��رون تناقضا في 
شخصيتي النجمني األرجنتينيني، لكنهما 
يتشابهان ويشتركان ف��ي الكثير من 
األمور، مبا في ذلك االرتباط بنادي نيويلز 

أولد بويز.
ف��ق��د رف���ع ق��ائ��د ب��رش��ل��ون��ة، مالبسه 
ليكشف عن قميص النادي املنتمي ملدينة 
روساريو بلونيه األحمر واألسود، قبل أن 

يرفع يديه إلى السماء.
وول��د ميسي قبل عام واح��د من تولي 
مارادونا قيادة منتخب األرجنتني للفوز 
بكأس العالم في 1986 في املكسيك، لكنه 
كان موجوًدا في ملعب نيويلز أولد بويز 
كمشجع في 1993 عندما لعب مارادونا 

للفريق للمرة األولى.
وجاء هدف ميسي أمس األحد متشابها 
بصورة مذهلة مع الهدف ال��ذي أح��رزه 
مارادونا في هذا اليوم في شباك إمييليك، 
بعد أن سيطر قائد برشلونة على الكرة 
متاما وتقدم بها إلى حافة منطقة اجلزاء 
ق��ب��ل إرس��ال��ه��ا ب��ق��وة إل���ى أع��ل��ى شباك 

اخلصوم.
ولم تكن هذه املرة الوحيدة التي يقلد 
فيها ميسي، م��واط��ن��ه ال��راح��ل مؤخرا 

مارادونا.
فقد جاء مجهوده الفردي املتميز في 
م��واج��ه��ة خيتافي ف��ي 2007، ص��ورة 
طبق األص��ل من ه��دف م��ارادون��ا الثاني 
أم��ام منتخب إجنلترا في دور الثمانية 
بنهائيات كأس العالم 1986، والذي جاء 

بعد الهدف األول الذي عرف على نطاق 
واسع بعدها بهدف »يد الله«.

وأظ��ه��ر م��ي��س��ي، م��ه��ارة ع��ال��ي��ة في 
التالعب باثنني من العبي اخلصم قرب 
خ��ط املنتصف، قبل أن ي���راوغ ح��ارس 
املرمى ثم يدفع بالكرة ببراعة واضحة 
إلى داخل الشباك. وفي نفس املوسم، قدم 
ميسي »يد الله« خاصته عندما دفع الكرة 
بقبضة اليد إلى داخل شباك إسبانيول، 
مما دفع معلقا أرجنتينيا للصياح قائال 
»هذا هو مارادونا يرتدي مالبس ميسي. 

لقد ظهر مارادونا في ثوب جديد«.
ويتشابه الالعبان في عدة أمور منها 
البنيان اجل��س��دي وال��ق��درة على ق��راءة 
املباراة وتقدمي التمريرات الذكية، إلى 
جانب إج��ادة اللعب والتسديد بالقدم 
اليسرى بالرغم من وج��ود االختالفات 

الكبيرة بينهما على املستوى الشخصي.
مسيرة حافلة

اج��ت��ذب م���ارادون���ا األض����واء ط��وال 
مسيرته االحترافية احلافلة، وكثيرا ما 
ك��ان موضوعا لعناوين األخبار بسبب 

سلوكه خارج امللعب.
لكن ذلك أيضا ساعد في بعض األحيان 
في حتسني صورته وخاصة في بالده 

األرج��ن��ت��ني، حيث حت��دى اآلالف هناك 
م��خ��اط��ر ال���ع���دوى ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد من أجل وداع بطلهم الذي توفي 

عن 60 عاما األربعاء املاضي.
ورغم أن ميسي عرف قليال حياة الليل 
في برشلونة خالل سنوات الشباب، إال أنه 
يعيش حياة أسرية تتميز باخلصوصية 
مع حبيبة الطفولة أنطونيال روكوتسو 
ال��ت��ي ت��زوج��ه��ا ف��ي 2017 وأوالده��م��ا 

الثالثة.
الفضيحة األكبر خالل مسيرة ميسي 
ج��اءت عند ثبوت تهربه من الضرائب 
وه��ي تهمة وجهت أيضا إل��ى م��ارادون��ا 
الذي تلطخت مسيرته الكروية املتميزة 
ب��ت��ص��رف��ات غ��ي��ر مقبولة م��ث��ل تعاطي 
املخدرات واملنشطات واملبالغة في تناول 

الكحول.  
لكن م��ن منهما ه��و ال��الع��ب األفضل 

حتديدا؟
م��ارادون��ا أح��رز 346 هدفا ف��ي 679 
مباراة على مستوى األندية واملنتخب في 
جميع املنافسات لكنه أوقف مرتني بسبب 
العقاقير واملنشطات وتعرض ملشكالت 
صحية وإصابات ما يعني أنه أمضى 8 

سنوات فقط في قمة األداء.

 مارادونا وميسي

اللجنة املنظمة 
ألوملبياد طوكيو 

ترفض تأكيد ما تردد 
بشأن تكاليف التأجيل

ام��ت��ن��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
ل��دورة األلعاب األوملبية املقبلة 
امل��ق��ررة في العاصمة اليابانية 
طوكيو، أمس اإلثنني، عن تأكيد 
ما ذكرته تقارير إعالمية محلية 
حول أن تأجيل ال��دورة األوملبية 
إل��ى ال��ع��ام املقبل، بسبب أزم��ة 
جائحة فيروس كورونا املستجد، 
سيكلف اليابان 300 مليار ين 

)2.9 مليار دوالر(. ى
وكانت وسائل إعالم يابانية 
ب���ارزة م��ن بينها وك��ال��ة األنباء 
اليابانية )ك��ي��ودو( وقناة »إن.
إتش.كيه«، قد نقلت عن مصادر 
ل��م تكشف ع��ن��ه��ا، أن تكاليف 
التأجيل مل��دة ع��ام واح��د ستبلغ 
300 مليار ين، منها 100 مليار 
ين تتعلق بتدابير الوقاية من 
انتشار ع��دوى فيروس كورونا 

املستجد.
وذك���رت اللجنة املنظمة في 
ب��ي��ان: »نحن ف��ي مرحلة تقييم 
التكاليف اإلض��اف��ي��ة املتعلقة 
بتأجيل الدورة بسبب كوفيد-19
، وبالتالي ال نستطيع التعليق 
ب��ش��أن أي تفاصيل ف��ي الوقت 
احلالي«. ومن املنتظر أن حتدد 
اللجنة املنظمة وحكومة طوكيو 
واحلكومة اليابانية كيفية تقاسم 

العبء.
وذك����رت ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة 
الدولية أنها ستتحمل ج��زءا من 
التكاليف اإلض��اف��ي��ة للتأجيل، 
لكنها لم تكشف عن تفاصيل حتى 

اآلن.
وكان متوقعا أن تبلغ تكاليف 
استضافة أوملبياد طوكيو 1.35 
تريليون ين، قبل أن تعلن اليابان 
واللجنة األوملبية الدولية في 
مارس املاضي تأجيل .األوملبياد 
مل��دة ع��ام واح���د بسبب جائحة 

كورونا.
وذكرت وكالة األنباء اليابانية 
)ك��ي��ودو( نقال ع��ن م��ص��ادر لم 
تكشف عنها، أن تقريرا مؤقتا 
سيصدر بعد غ��د األرب��ع��اء من 
قبل اللجنة املنظمة لألوملبياد 
وح��ك��وم��ة ط��وك��ي��و واحل��ك��وم��ة 
اليابانية، بشأن معايير مكافحة 

عدوى فيروس كورونا.
وأوض��ح��ت وكالة كيودو أن 
تكاليف تلك اإلج��راءات، تتضمن 
تكاليف إقامة البنى األساسية 

للرعاية الصحية.

رئيس االحتاد األملاني يدافع
عن إقامة مونديال اليد في مصر

داف��ع��ت ق��ي��ادة االحت���اد األمل��ان��ي لكرة 
اليد، عن إقامة بطولة كأس العالم للرجال 
املرتقبة في مصر واملشاركة املنتظرة 

فيها.
ووق����ال رئ��ي��س االحت����اد، أن��دري��اس 
ميشلمان، لصحيفة فرانكفورتر أجلماينه 
تسايتوجن، في مقابلة مشتركة مع رئيس 
مجلس إدارة االحتاد، مارك شوبر »تخيل 
ل��و كنا سنستضيف م��ون��دي��ال 2021، 
سنضمن جلميع الضيوف أننا سنبذل 

قصارى جهدنا لضمان سالمة الالعبني 
ف��ي الفقاعة الصحية، ث��م تأتي فرنسا 
وإسبانيا وال��دول االسكندنافية وتقول: 

لن نذهب إلى أملانيا«.
وت��اب��ع »بالتأكيد ل��ن جن��د ذل��ك أم��را 
ظريفا.. األم��ر يتعلق مبوازنة املخاطر، 

وحاليا الفرص تفوق املخاطر«.
وب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ت���رددت 
مؤخرا دع��وات متزايدة من أملانيا على 

وجه اخلصوص لتأجيل البطولة.

وي��ري��د االحت���اد ال��ع��امل��ي ل��ك��رة اليد، 
االل��ت��زام مبوعد انعقاد املونديال املقرر 
إقامته خالل الفترة من 13 حتى 31 يناير 

املقبل.
وبالنسبة للمونديال، طور املنظمون 

خطة للنظافة داخل فقاعة صحية.
وقال ميشلمان »إنهم يفعلون كل شيء 
لضمان السالمة قدر اإلمكان فيما يتعلق 
بكورونا. إنهم يأخذون قضية السالمة 

على محمل اجلد«.


