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رياضة

سلسلة من امداهمات ..الفساد يضرب الكرة البلجيكية
نفذت الشرطة مداهمات في سبع
دول أمس اأربعاء استهدفت النيابة
العامة البلجيكية من خالها أبرز
أندية كرة القدم في الباد ،في إطار
حقيق في الفساد والتاعب بنتائج
امباريات.
ونفذ  220شرطياً  44عملية
تفتيش للمنازل في أنحاء بلجيكا،
باإضافة إلى فرنسا ،لوكسمبورغ،
ق��ب��رص ،مونتينيغرو ،صربيا
ومقدونيا بحسب ما أش��ار اادع��اء
البلجيكي.
وذكر البيان «حرم عدد كبير من
ااش��خ��اص من حريتهم واقتيدوا
استجواب شامل» من دون حديد
هوياتهم.
وك���ان متحدث ب��اس��م النيابة
العامة أكد في وقت سابق لوكالة
فرانس برس توقيف وكيل الاعبن
الشهير البلجيكي-اإيراني موجي
بايات ( 44عاماً) ،مؤكدًا ما ذكرته
وسائل إعامية أخرى.
وبحسب وسائل اإعام احلية،
أوق��ف أيضا الكرواتي ايفان ليكو
مدرب نادي بروج الذي يشارك هذا
اموسم في دوري أبطال أوروبا ،على
غ��رار مدير ع��ام أندرخت السابق
هرمان فان هولسبيك.

كييفو يتعاقد مع فنتورا

هل يؤثر الفساد الذي ضرب الكرة البلجيكية على منتخبها الذي قدم عروضا قوية في امونديال؟

ويتعلقالتحقيقباحتيالمرتبط
بالعموات على انتقاات الاعبن
وال��ت��اع��ب بنتائج ام��ب��اري��ات في
ال��دوري البلجيكي للدرجة اأولى،
بحسب ما أش��ارت النيابة العامة

مئوية ليفاندوفسكي في غياب
كريستيانو رونالدو

يخوض الهداف روبرت ليفاندوفسكي مباراته الدولية امئة عندما
تواجه بولندا ضيفتها البرتغال «احرومة» من جمها كريستيانو
رونالدو .ويعد ليفاندوفسكي من أبرز امهاجمن في القارة العجوز،
فسجل  55هدفا ً مع باده في  99مباراة.
وستكون امباراة صعبة على هداف بايرن ميونيخ اأماني ورفاقه،
بعد البداية اجيدة للبرتغال وفوزها على إيطاليا ،والذكرى السيئة
التي يحملونها من ربع نهائي كأس أوروبا  2016حيث ودعوا أمام
البرتغال التي أحرزت اللقب احقا ً.
واستهلت بولندا مشوارها في دوري اأم بتعادل مع إيطاليا ،1-1
وذلك بعد توديعها مونديال روسيا من الدور اأول وحلول امدرب
يرزي برزنتشيك خلفا ً آدم نافالكا.
لكن البرتغال ستخوض مواجهة جديدة من دون جمها اأول
رونالدو ،أفضل اعب في العالم خمس مرات ،بعد غيابه عن لقاءين
في سبتمبر .وسيفتقده زم��اؤه أيضاً في مواجهتي إيطاليا في 17
نوفمبر وبولندا في  20منه ،إضافة إلى ودية ضد اسكتلندا في  14من
الشهر احالي.
وكان رونالدو طلب إعفاءه من امباراتن السابقتن للتركيز على
أدائه مع ناديه اجديد يوفنتوس الذي انضم الى صفوفه صيف العام
احالي من ريال مدريد اإسباني مقابل نحو  100مليون يورو.
وبرغم غايب النجم السابق لريال مدريد اإسباني ،إا أن البرتغال
متلك نوعية افتة في صفوفها على غرار مهاجم إشبيلية اإسباني
أندريه سيلفا واعب وسط مانشستر سيتي اإنكليزي برناردو سيلفا
امتألقن راهنا .والتقى امنتخبان  11مرة سابقًا ،ففازت البرتغال 4
مرات وبولندا  3مرات وتعادا في  4مواجهات.
وتعد امواجهة اأخيرة اأهم بينهما في ربع نهائي كأس أوروبا
 ،2016عندما احتاجت البرتغال إلى ركات الترجيح للتأهل بعد
تعادلهما  .1-1كما فازت البرتغال أيضاً بنتيجة كبيرة 4-صفر في
كأس العالم  2002بثاثية حملت توقيع الهداف السابق باوليتا ،فيما
فازت بولندا في مونديال  1986بهدف يتيم.

أومبياد  :2026اختيار الدولة
امضيفة في يونيو 2019

أكدت اللجنة اأومبية الدولية الثاثاء أنّها ستختار مضيفة دورة
األعاب اأومبية الشتوية  2026في يونيو امقبل ،وذلك بن ثاثة
ملفات ترشيح تقدمت بها أربع مدن.
وكان من امقرر أن تتم عملية ااختيار في سبتمبر اماضي في مدينة
ميانو اإيطالية ،إا أنّ اللجنة الدولية أرجأت ذلك نظرا ً أن امدينة من
امرشحن لاستضافة.
وخ��ال جمعيتها العمومية امنعقدة في العاصمة اأرجنتينية
بوينوس ايرس ،حددت اللجنة اأومبية الدولية تاريخ  23يونيو
 2019موعدا اختيار امضيفة ،خال ااجتماع ال� 134جمعيتها
العمومية ،والذي سيترافق مع تدشن مقرها اجديد في مدينة لوزان
السويسرية.
وترشحت لاستضافة العاصمة السويدية ستوكهولم ،ومدينتا
ميانو وكوريتينا دامبيتزو اإيطاليتان من خال ملف مشترك،
ومدينة كالغاري الكندية التي تستعد إقامة استفتاء في  13نوفمبر
امقبل حول ما إذا كانت ستمضي في عملية الترشيح.
وكانت اللجنة التنفيذية للجنة اأومبية قد استبعدت اأسبوع
اماضي ترشيح مدينة أرضروم التركية أسباب «فنية».

«يغطي التحقيق القضائي اأنشطة
التي تتم في إطار منظمة إجرامية،
تبييض اأموال والفساد اخاص».
وتتم مداهمة مقرات «عدة أندية»
ف��ي ال����دوري البلجيكي ،وذك��رت

وسائل إع��ام أسماء أندية بروج،
أندرخت وستاندار لياج.
واستهدفت مداهمات الشرطة
أيضا منازل «مدراء اأندية ،وكاء
ال��اع��ب��ن ،اح��ك��ام ،محام سابق،

مكتب محاسبة ،م��درب ،صحافين
وبعض امتواطئن احتملن».
وان��ط��ل��ق التحقيق ب��اش��راف
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ،ام��س��ؤول��ة عن
ماحقة اج��رم��ة امنظمة ،مطلع

العام  ،2017بعد تقرير من وحدة
ااح��ت��ي��ال ال��ري��اض��ي ف��ي الشرطة
ااحادية كشف عن «مؤشرات على
وج��ود معامات مالية مشبوهة».
في دوري الدرجة اأولى.

بوادر أزمة قبل شراء ملعب ومبلي
أكد ااحاد اإنكليزي لكرة القدم
الثاثاء أنّ��ه يتحقق من اتهامات
ب�»فساد مهنج» في العرض امثير
للجدل امقدم من مالك نادي فولهام
رجل اأعمال اأميركي الباكستاني
شهيد خ��ان ،لشراء ملعب ومبلي
الشهير في لندن.
وي��أت��ي ذل���ك ف��ي أع��ق��اب نشر
م��س��ؤول س��اب��ق ف��ي ال��ن��ادي عبر
موقع «ت��وي��ت��ر» ،تغريدات يدعو
فيها ااحاد لرفض العرض البالغة
قيمته  600مليون جنيه استرليني
( 800مليون دوار).
وك��ان مجلس ااح��اد قد أعطى
في أواخر سبتمبر الضوء اأخضر
لبحث ه��ذا العرض أم��ام جمعيته
العمومية ال��ت��ي تنعقد ب��ع��د غد
اخميس.
وأتت ااتهامات من قبل مساعد
مدير عمليات كرة القدم السابق في
النادي غريغ كاين ،وهو صديق
لطوني ،جل خ��ان ،وأقيل كاين
ال��ع��ام ام��اض��ي م��ن منصبه بعدما
ساءت عاقته مع مسؤولن بارزين
في النادي.
وأوضح كاين عبر «تويتر» أنّ
في حوزته «أدل��ة مهمة عن فساد
منهج يرتبط بتصويت ومبلي
أرغب في تقدمها ،رجاء اطلبوا (في
إشارة الى ااحاد اإنكليزي وأيضا ً
أعضاء في مجلس العموم ووسائل
اإع��ام وغيرهم) ه��ذه امعلومات
مني».

ملعب ومبلي الشهير في لندن

وفي بيان متحدث باسمه ،أفاد
م مؤخرا ً
ااح��اد اإنكليزي أنّه « ّ
التواصل معنا من قبل كريغ كاين
ال��ذي أدل��ى بسلسلة مزاعم حول
نادي فولهام لكرة القدم ،نحن حاليا ً
نقوم بالتحقق من هذه امزاعم».
من جهته ،رفض خان في بيان
صادر عن متحدث باسمه ااتهامات
بالفساد ،معتبرا ً أنّ ما أورده كاين
ليس سوى «ه��راء من قبل موظف
سابق غ��ادر النادي في  ،2017ا
يوجد ما يستحق أيّ رد إضافي».
وتخللت الفترة التي عمل فيها

ك��اي��ن ف��ي ال���ن���ادي ،خ��اف��ات مع
اجهاز الفني للفريق ومسؤولن
آخرين .وبعد انتهاء العاقة بينه
وبن فولهام ،نشر كاين اتهامات
بحق زم��ائ��ه السابقن ،وصلت
إل����ى ح���د اح���دي���ث ع���ن «ت��ن��م��ر»
و»ع��ن��ص��ري��ة» ،إا أنّ الشرطة
اعتبرت أنّ ه��ذه اات��ه��ام��ات غير
صحيحة ،واضطر كاين مرارا ً إلى
مسح تغريدات أورد فيها مثل هذه
ااتهامات.
إلى ذل��ك ،اعتبر امسؤول امالي
في ااحاد اإنكليزي مارك باروز

أنّ العرض الذي تقدم به خان (600
مليون جنيه استرليني) امالك
أيضاً لنادي كرة القدم ااميركية
«ج���اغ���وارز ج��اك��س��ون��ف��ي��ل» ،هو
اأفضل لومبلي الذي يعد مثابة
«املعب الوطني» في إنكلترا ،وأعيد
افتتاحه ف��ي  2007بعد عمليات
جديد امتدت سبعة أعوام وكلفت
 757مليون جنيه.
وق���ال ب���اروز أم���ام أع��ض��اء في
ااح����اد «ه���ذا ع��رض ج��دي وذو
مصداقية ،وهو أفضل بأشواط من
أيّ صفقة قد ننالها».

رئيس ااحاد الفرنسي :لم أناقش مصير ديشامب
رش��ح نويل ل��و ج��ري��ه ،رئيس
احاد الكرة الفرنسي ،مدافع ريال
م��دري��د ،راف��ائ��ي��ل ف����اران حصد
جائزة الكرة الذهبية أفضل اعب
في العالم هذا العام.
وق���ال ل��و ج��ري��ه ،ف��ي ح��وار
م����ط����ول م����ع ص��ح��ي��ف��ة (ل���و
ب��اري��زي��ان)« :ف����اران يستحق
احصول على الكرة الذهبية،
مساهمته ف��ي ت��ت��وي��ج فرنسا
بكأس العالم ،وفوز ريال مدريد
بلقب دوري أب��ط��ال أوروب����ا،
أعلم أن فرصة امدافعن في نيل

اج��ائ��زة تكون ضعيفة ،إا أن
فاران اأحق في رأيي».
وكشف نويل لو جريه أن أصعب
حظة واجهته في مشوار تتويج
فرنسا ب��ك��أس العالم عند تقدم
اأرجنتن بنتيجة  1-2في مباراة
دور ال� 16قبل أن ي��درك بنجامن
بافارد التعادل بعد  9دقائق فقط،
قائا« :لم أفكر في مصير ديشامب
بقدر انشغالي باأجواء الساخنة
في اليوم التالي للقاء والغضب
اجماهيري وموقف ال��رع��اة ،أن
اخروج من دور الثمانية كان يعد

فشا ،حيث ك��ان هدفنا الوصول
للمربع الذهبي».
وأردف« :لم أفكر حينها في إقالة
ديشامب على اإطاق ،فهو مرتبط
بعقد ينتهي في  ،2020وحاليا لم
نتناقش سويا في مسألة مديد
عقده ،فاأمر يتوقف على رغبة
امدرب ذاته ،ورما نفتح املف في
جلسة قريبا».
وأش��اد نويل لو جريه مدرب
الديوك ،موضحا« :ديشامب يتسم
بالوضوح وال��ص��راح��ة ،بخاف
ق��درات��ه التكتيكية وج��اح��ه في

تغيير مسار أو خطة أي مباراة
بقراراته بن الشوطن حتى إذا
اض��ط��ره اأم���ر اس��ت��ب��دال اعبن
بحجم أنطوان جريزمان وكيليان
مبابي ،هذه الشخصية القوية سر
جاحه في كل مكان عمل به».
وأم رئ���ي���س اح�����اد ال��ك��رة
الفرنسي« :كيليان مبابي شخصية
رائ��ع��ة داخ����ل وخ����ارج ام��ل��ع��ب،
يعجبني تصريحاته الهادئة في
ظ��ل اشتعال اأم���ور ،لقد وبخه
دي��دي��ه ديشامب ف��ي ب��داي��ة كأس
العالم أسباب رياضية».

بوغبا :غريزمان ومبابي اأكثر استحقاق ًا للكرة الذهبية
اعتبر الفرنسي بول بوغبا في حوار مع وكالة
فرانس برس الثاثاء أنّ مواطنيه أنطوان غريزمان
وكيليان مبابي ورافايل فاران يستحقون أكثر منه
نيل جائزة الكرة الذهبية أفضل اعب كرة قدم في
العالم ،والتي منحها مجلة «فرانس فوتبول».
بوغبا
وحدث بوغبا عن عودته إلى اماعب بعد كأس
العالم وجربة امنتخب خال النهائيات الروسية،
إا أنّ فريقه اإعامي لم يشأ أن يتم التطرق خال
احوار الى التوتر الذي يشوب مؤخرا ً عاقة الاعب
م��درب��ه ف��ي ن��ادي مانشستر يونايتد اإنكليزي
البرتغالي جوزيه مورينيو.
وق��ال اع��ب مانشستر يونايتد« :ا مكنني أن
أسمي أحدا ً منهم ،لكن آمل من ك ّل قلبي في أن يكون
(الفائز بالكرة الذهبية) أحد هؤاء الثاثة» ،معتبرا ً
أنّ مواطنه نغولو كانتي هو أيضا ً من امستحقن.
ووردت أسماء ستة اعبن فرنسين من التشكيلة
التي أح��رزت لقب كأس العالم  2018في روسيا،
ضمن امرشحن الثاثن أب��رز جائزة فردية في
اللعبة الشعبية اأولى عامياً ،والتي من امقرر أن
تعلن امجلة اسم الفائز بها في ديسمبر امقبل.
فإضافة إلى بوغبا وغريزمان (مهاجم أتلتيكو
مدريد اإسباني) وكانتي (اعب خط وسط تشيلسي
اإنكليزي) ومبابي (مهاجم باريس سان جرمان)
ورافايل فاران (مدافع ريال مدريد اإسباني) ،يرد
اسم هوغو لوريس قائد امنتخب الفرنسي وحارس
مرماه ومرمى توتنهام هوتسبر اإنكليزي.

أضاف الاعب البالغ من العمر  25عاماً والذي
خاض  62مباراة دولية مع منتخب باده «هذا ك ّل
أي حال (نيل أحد زمائه الكرة الذهبية)
ما آمله في ّ
أن الكثيرين يستحقونها ،أنا ا أضع نفسي في هذه
اخانة».
ومن ضمن امرشحن أيضا ً البرتغالي كريستيانو
رونالدو اعب يوفنتوس اإيطالي حالياً وريال
مدريد سابقا ً ،وامصري محمد صاح اعب ليفربول
اإنكليزي ،علما أنهما شكا مع مودريتش ،الائحة
النهائية للمرشحن جائزتي ااحادين اأوروبي
والدولي.
وشدد بوغبا الذي كان في فترة ما قد أصبح في
صيف  2016أغلى اعب في العالم بعد انضمامه
ليونايتد من يوفنتوس اإيطالي مقابل  105ماين
ي���ورو ،على أنّ ال��ع��ودة ال��ى ام��اع��ب بعد جربة
امونديال لم تكن سهلة.
وق��ال« :ااستئناف صعب ،للتركيز ،للعودة
مباشرة وتقدم أداء قوي .لقد امسنا النجوم (في
امونديال) ،وه��ذا أكبر ما مكنك أن تفوز به .اآن
ثمة أهداف أخرى .على سبيل امثال ،أنا لم أفز مطلقا ً
بلقب الدوري اإنكليزي اممتاز ،هذا هدف ،ثمة دائما ً
حديات قد تدفعك إلى العمل».
وتعليقا ً على اعتبار زميله في امنتخب عادل رامي
أنّ بوغبا هو «القائد اجديد» للتشكيلة ،قال اعب
خط الوسط« :سررت فعاً لسماع عادل يقول ذلك،
لن أقول أب��دا ً أنني كذلك ،امجموعة (كلّ الاعبن)
وضعتني أيضاً في ه��ذا اموقع ،أتاحت لي حرية

بول بوغبا

التعبير ،منحتني الثقة أيضا ً».
أضاف أنه «حالياً لدي  25عاماً من العمر ،وأنا
بن فئتن :القدامى والشباب .هذا يسمح لي بتمرير
الرسائل وأن يتم ااستماع إليها».
وردا ً على سؤال عما اذا كان يرغب بحمل شارة
قيادة امنتخب ،قال« :كا ،لم ألعب مطلقا ً في امنتخب
الفرنسي أك��ون قائدا ً ،مجرد التواجد هنا هو أمر
ذو ش��أن كبير بالنسبة إل��ي ،للتحدث ا ض��رورة

أن تكون حامل الشارة ،القائد ليس شخصاً يربط
أمرا ً ما حول ذراعه ،قائد مكنه التحدث على أرض
املعب ،رأيت قادة لم يكونوا يتحدثون بالضرورة،
على سبيل امثال (اإي��ط��ال��ي) أن��دري��ا بيرلو كان
قائدا ً (في ميان) لكنه لم يكن كثير الكام في غرف
امابس .كان (قائدا ً) على أرض املعب ،يدل على
الطريق ،كان قائدا ً حقيقيا ً ،الشارة لم تكن يوما ً هدفا ً
بذاته».

�ن م��درب منتخب إيطاليا السابق جانبييرو فنتورا
عُ � ّ
مدربا لنادي كييفو خلفا للمقال لورنتسو دانّ��ا ،بحسب
ما ذكر الفريق امشارك في ال��دوري اإيطالي لكرة القدم
اأربعاء.
وك��ان فنتورا من دون وظيفة بعد إقالته من تدريب
«سكوادرا أتسورا» ،بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم
للمرة اأولى في  60عاما.
وذك��ر النادي في بيان «جانبييرو هو ام��درب اجديد
لكييفو» متمنيا للمدرب امخضرم «حظا جيدا في عمله».
وو ّق��ع ام��درب البالغ  70عاما عقدا مدة سنتن مع نادي
مدينة فيرونا الذي يحتل امركز اأخير في الدوري احلي،
ورصيده السلبي نقطة واحدة حت الصفر بعد حسم ثاث
نقاط من م��ش��واره امتواضع الشهر اماضي أخطاء في
حساباته امالية.
وملك فنتورا رصيدا كبيرا من تدريب اأندية احلية على
غرار نابولي ،سمبدوريا ،أودينيزي وفيرونا.
وبنى سمعته في خمس سنوات مع تورينو عندما أعاد
الفريق إلى الدرجة اأولى وساهم في مسيرة الهداف تشيرو
إموبيلي ،وذل��ك قبل تعيينه امفاجئ على رأس امنتخب
اإيطالي في .2016
وستكون مباراته اأولى على أرضه ضد أتاانتا في 21
أكتوبر بعد وقفة امباريات الدولية.
وأقيل دانّا ،قائد كييفو السابق الذي حل بدا من رواندو
ماران في أبريل اماضي ،بعد اخسارة ضد ميان  3-1اأحد
على ملعب سان سيرو ،ليتعرض فريقه خسارة سادسة في
ثماني مباريات.

 9أعضاء جدد في اأومبية
الدولية بينهم أفغانية

انتخبت اللجنة اأومبية الدولية الثاثاء في جمعيتها
العمومية ال�  133في بوينوس أي��رس ،تسعة أعضاء جدد
بينهم اأفغانية سميرة أصغري صاحبة ال� 24ربيعا.
وق��ال رئيس اللجنة اأومبية الدولية اأماني توماس
ب��اخ أن أص��غ��ري ،العضو في امجلس اأوم��ب��ي اآسيوي،
سيدة شابة «تقوم بعمل رائع لدعم الرياضة النسائية في
أفغانستان ،ونحن نعرف جيدا أن هذا ليس سها في هذا البلد
أسباب عدة».
وانتخبت سيدتان أخريان أيضا هما داينا غودزينيفيسيوت
رئيسة اللجنة اأومبية الليتوانية ،وفيليسيت روماريكا
النائبة اأولى لرئيس اللجنة اأومبية الرواندية.
وم���ن ب��ن اأع���ض���اء اج���دد اأم��ي��ر جيغيال أوج��ي��ن
وانغشوك ( 34عاما) رئيس اللجنة اأومبية في بوتان،
والياباني م��وري��ن��اري وات��ان��اب��ي رئيس اإح���اد الدولي
للجمباز والبرازيلي أندرو بارسونس رئيس اللجنة الدولية
البارمبية.
كما انضم اإيطالي جوفاني مااغو ،رئيس اللجنة اأومبية
الوطنية في باده ،إلى اللجنة الدولية ،علما أن إيطاليا تقدمت
بترشيحها استضافة دورة األعاب اأومبية الشتوية 2026
ملف مشترك بن ميانو وكورتينا دامبيتزو.
والعضوان اآخران هما كاميلو بيريز لوبيز موريرا ،رئيس
اللجنة اأومبية في الباراغواي ،ووليام فريدريك بليك ،رئيس
اللجنة اأومبية اأوغندية.
وباتت اأومبية الدولية تضم  104أعضاء بدا من 95
عضوا قبل هذه اانتخابات.
وفي الوقت الذي شغل فيه سلفيهما السويسري جوزيف
باتر والسنغالي امن دياك عضوية اللجنة اأومبية الدولية
لفترة طويلة قبل أن تتلطخ سمعتهما بفضائح الفساد ،يغيب
خلفيهما اايطالي-السويسري جاني إنفانتينو (رئيس
ااحاد الدولي لكرة القدم فيفا) والبريطاني سيباستيان كو
(اإحاد الدولي ألعاب القوى) ،عن عضوية الهيئة اأومبية
الدولية.
وك��ان ب��اخ أوض��ح في يوليو اماضي خ��ال اإع��ان عن
ائحة اأعضاء اجدد أنه «بالنسبة لكا الرجلن ،نحن نقترب
بسرعة من فترة إعادة انتخابهما» .ويسعى إنفانتينو للفوز
بواية ثانية على رأس اإحاد الدولي لكرة القدم في يونيو
امقبل خال كونغرس الفيفا في باريس.
وأوضح باخ «لم ترغب اللجنة اأومبية الدولية في إعطاء
اانطباع عن رغبة في التدخل في حملة انتخابات العام امقبل.
وفضا عن ذلك ،اتفقنا مع سيب (كو) على أن لديه أولويات
أخرى في امستقبل القريب خصوصا تنفيذ اإصاحات التي
أطلقها في ااحاد الدولي ألعاب القوى».

باخ :مشاركة الاجئن
في اأومبياد رسالة للعالم

أعرب رئيس اللجنة اأومبية الدولية ،اأماني توماس
باخ ،عن سعادته بصدور قرار تكوين فريق من الاجئن،
للمشاركة في دورة األعاب اأومبية القادمة بالعاصمة
اليابانية طوكيو ف��ي  2020مبكرا ،وذل��ك لكي تتفادى
امؤسسة التي يترأسها الضغط الذي عانت منه قبل أومبياد
ريو دي جانيرو .2016
وقال باخ الثاثاء في امؤمر الصحفي الذي عقده بعد
اختتام اجتماعات اللجنة اأومبية الدولية في العاصمة
اأرجنتينية بوينس آيرس« :وقعنا حت ضغط شديد في
ريو  ،2016اتخذت قرار تكوين فريق من الاجئن خال
اجتماع اجمعية العامة لأم امتحدة في نوفمبر وكان
أمامنا آن��ذاك وقتا قصيرا للغاية ،من أج��ل إقناع اللجان
اأومبية الوطنية وااح���ادات ووك��ال��ة الاجئن باأم
امتحدة ،في احقيقة كنا حت ضغط كبير».
وأض��اف« :اآن لدينا فسحة من الوقت ،إن لدينا عامن
ولدينا مجموعة من الرياضين الذين نعرفهم ،في هذه
اللحظة توجد مجموعة من  50رياضيا مكننا أن نراقبهم
لنرى مدى تطورهم».
وأك��م��ل ب��اخ ق��ائ��ا« :م��ن امبكر ج��دا التحدث ع��ن عدد
الرياضين الذين سيذهبون إلى طوكيو ،في الظروف امثالية
مكن أن يحقق الرياضيون الاجئون اأرقام الازمة ،لكي
يتأهلوا إلى ال��دورة اأومبية ،ولكن إذا كان لدينا بعض
من يقتربون من اأرقام التي منح التأهل فسيكون لدينا
اإمكانية لدعوتهم كما حدث في ريو».
وأشار امسؤول اأماني إلى أن مشاركة فريق الاجئن
في اأومبياد هي رسالة يرغب في إرسالها للعالم أجمع،
حيث أكد قائا« :نرغب في أن نقول للعالم أن أحد الرياضين
الاجئن مكنه أن يحقق إجازات وأن يتنافس مع اآخرين
وأن الاجئن مقدورهم إثراء الرياضة وامجتمع بأكمله».
وخال اجتماعها أمس ،أكدت اللجنة اأومبية الدولية
أن فريقا من الاجئن سيشارك في منافسات دورة األعاب
اأومبية القادمة بطوكيو ،وك��ان ذل��ك نفس القرار الذي
اتخذته اللجنة أول مرة قبل أومبياد ريو .2016
وتكون في  2015الفريق اأول لاجئن ال��ذي ضم 10
رياضين من إثيوبيا وجنوب السودان وسورية والكونغو
الدموقراطية ،حيث تواجدوا خال حفل افتتاح أومبياد
 ،2016كما شاركوا أيضا في امنافسات.

