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 روغ: نظام مسابقة كرة القدم في األولمبياد بحاجة إلى تغيير
 وّقع مع »فيفا« عقدًا لتعاون وثيق مع األولمبية الدولية واألوروبية

جاك روغ يعتبر ان الرياضة ليست نشاطا اقتصاديا فقط 

خوان رومان ريكيلمي في تدريب بوكا جونيورز

جيوفاني دوس سانتوس أحد جنوم املنتخب املكسيكي

الرياضة. وبالتالي  ممارس���ة 
يجب أن نقوم بحماية مصالح 
هؤالء لكي يتمكنوا في المستقبل 
من الحصول عل���ى فرصتهم 
في الن���ادي الذي يتدربون في 

صفوفه. 
هناك محادث��ات حاليا حول 
مسابقة كرة القدم ضمن الدورات 
األولمبية. كيف ترى مكانة كرة 

القدم في األلعاب األولمبية؟
تلعب كرة القدم دورا مهما 
في األلعاب األولمبية وهي لعبة 
شعبية جدا. نعتقد بأن مستوى 
المنتخبات المشاركة يجب أن 
يكون عاليا قدر اإلمكان. نحن 
راضون تماما على النظام الحالي 
المتبع ف���ي األلعاب األولمبية 
حيث يش���ارك في المنتخبات 
العب���ون تحت 23 س���نة مع 
الس���ماح لثالثة العبين كحد 
اقصى تخطوا ه���ذا العمر في 
المشاركة أيضا ضمن منتخباتهم 
األولمبية. وقد أثبت هذا النظام 
نجاحه حتى اآلن. لهذا السبب 
أعتقد أننا في حاجة إلى تغييره 

تدريجيا وبسرعة بطيئة.
هل تعتق��د أن التعاون مثمر 
بي��ن »فيفا« واللجن��ة األولمبية 

الدولية؟
نتعاون بش���كل وثيق مع 
»فيفا« في مجاالت عدة سواء 
كان األمر يتعلق بالرياضة أو 
فيما يتعلق بما هو بين الرياضة 

والسياسة.
تعمل اللجنة األولمبية مع 
»فيفا« عل���ى مبدأ خصوصية 
الرياضة وحماي���ة االتحادات 
الوطنية واللجان األولمبية من 
أي تدخل حكومي ال يتماشى 

مع قيمنا. 

ثم لعبت في المدرسة الثانوية، 
ولكن االم���ر كان غريبا بعض 
الش���يء ألننا كنا نركل الكرة 
باتجاه الج���دران وترتد إلينا 
كما في لعب���ة البلياردو وكان 
األم���ر مثيرا. بع���د ذلك كنت 
ضمن فريق جامعة جنت، حيث 
لعبت في مركز الظهير األيمن. 
األمر الطري���ف هنا أن الظهير 
األيسر في فريق الجامعة، لم 
يكن سوى ميشال دهوغ الذي 
يرأس حاليا اللجنة الطبية في 
اللجنةاألولمبية الدولية، وهو 
عضو تنفيذي فيها أيضا. بعدها، 
بدأت أركز اهتمامي على اليخوت 
والرغبي، وأنا امارس كرة القدم 
اآلن فقط في حديقة بيتي مع 

أحفادي. 
ما أفض��ل ذكرياتك في كرة 

القدم؟
أتذكر المكسيك 1986. أنهى 
منتخب بلجي���كا كأس العالم 
في المركز الرابع، وهذا يعتبر 
إنج���ازا لبل���د ال يتخطى عدد 
سكانه 10 ماليين نسمة، وفي 
عام 1980 بلغن���ا أيضا نهائي 
كأس األمم األوروبية. لألسف 
المنتخب البلجيكي حاليا لم يعد 
في مستواه السابق، ولكن كرة 
القدم مرحلية، ويمكن أن تختفي 
عن األضواء لفترة 5 سنوات أو 
10 سنوات، ثم تعود إلى دائرة 
الضوء. ف���ي كلتا الحالتين ال 
تزال كرة القدم الرياضة األكثر 

شعبية في بلجيكا.

 هدف اجتماعي

لطالما كانت اللجنة األولمبية 
األكث��ر دفاعا ع��ن خصوصية 
الرياضة. هل يمكن أن تش��رح 

والتغيي���رات المادية. بالطبع 
تبقى الموارد المادية مهمة في 
تنفيذ المشاريع، ولكن ال يجب 
إنها  النهائي.  الهدف  أن تكون 

وسيلة فقط. 
م��اذا تتوقع من الم��ادة 165 
التفاقية لشبونة التي تفتح الباب 

أمام خصوصية الرياضة؟
إنها مادة مهمة جدا. تضمين 
المادة في اتفاقية لشبونة هو 
نهاية حقبة م���ن المعاناة في 
مجال الرياضة: اللجنة األولمبية 
الدولية، االتح���ادات الوطنية 
واللج���ان األولمبية الوطنية. 
أتذكر بالتحديد قيامي بزيارة 
برفق���ة بالت���ر إل���ى موقع 10 
داونينغ ستريت، حيث حاولنا 
إقناع رئيس الوزراء البريطاني 
السابق طوني بلير بخصوصية 
الرياضة، وشرحنا له حاجتنا 
إلى تشريعات خاصة للرياضة 
خصوصا في االتفاقات الدولية، 
وهذا ما لم يحصل في السابق. 
واآلن نريد من هذه االتفاقات أن 

تعتمد رسميا.
قبل س��نتين وفي مقابلة مع 
صحيف��ة »لوموند« الفرنس��ية 
اليومية، صرحت بأنك تؤيد حرية 
حركة العم��ال، ولكن مع تحديد 
بعض الشروط. هل يمكن أن تشرح 

لنا رأيك في هذا الموضوع؟
الرياضة خصوصية  تملك 
فيما يتعل���ق بهويتها وما لها 
من تأثير اقتصادي. إذا قام أحد 
األندية بضم ع���دد ضخم من 
الالعبين األجانب فهناك خطر 
على تطور مستوى الناشئين 
المحليين وبالتالي لن يحصل 
هؤالء على فرصتهم في الفريق 
األول، ويكونوا أقل إقباال على 

قام رئيس اللجنة األولمبية 
الدولي���ة البلجيكي جاك روغ 
بزي���ارة مقر االتح���اد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« في زيوريخ، 
ووق���ع عقدا مع رئيس »فيفا« 
السويسري جوزيف بالتر إلقامة 
تعاون وثيق بين االتحاد الدولي 
من جه���ة، واللجنة األولمبية 
الدولي���ة واللجن���ة األولمبية 
األوروبية من جهة أخرى، فيما 
المتبعة في  يتعلق بالقوانين 

االتحاد األوروبي. 
وكان روغ ال���ذي انتخ���ب 
رئيس���ا للجن���ة األولمبي���ة 
الدولية في 2001، قد شارك في 
منافسات سباقات اليخوت في 
3 دورات أولمبية أعوام 1968 
و1972 و1976، كم���ا دافع عن 
ألوان منتخب بالده في رياضة 
الرغبي. وقبل ذلك مارس روغ 
المولود في مدينة جنت، كرة 
القدم عندما كان شابا واليزال 

من أنصار اللعبة. 
وبعد أن قام بتوقيع العقد 
تحدث روغ إلى موقع »فيفا« في 
مقابلة خاصة تطرق فيها إلى 
الرياضة، وأهمية  خصوصية 
التعاون بين اللجنة األولمبية 
الدولية و»فيف���ا«، كما تطرق 
أيضا إل���ى ايامه عندما مارس 

كرة القدم هاويا. 
لقد ش��اركت في مس��ابقات 
اليخوت ف��ي 3 دورات أولمبية 
ومثلت منتخب بالدك في الرغبي، 
ولكن المعلومات نادرة فيما يتعلق 

حول اهتمامك بكرة القدم. 
العالم،  مثل أي ش���اب في 
ب���دأت ألع���ب كرة الق���دم في 
الشارع ش���أني في ذلك شأن 
جميع األطفال في ذلك الوقت. 

اقتصادي���ا فق���ط. صحيح أن 
الرياض���ة تجل���ب الكثير من 
المال ولكن المال ليس الهدف. 
الرئيسي للرياضة هو  الهدف 

تمارس بطريقة صحيحة، وإال 
فإننا نسقط في وحول قوانين 
الس���وق الحرة، وحرية مرور 
التجارية والخدمات  الس���لع 

لنا لماذا يجب أن تتميز الرياضة 
عن غيرها بنظام خاص بها؟

خالفا لما يعتقده السياسيون 
الرياضة ليس���ت نشاطا  فإن 

اجتماعي فهي طريقة لتطوير 
صحة وتعليم الناشئين. وهذا 
ال���دور االجتماع���ي يمكن أن 
يكون صلبا إذا كانت الرياضة 

مارادونا: أريد في المنتخب أوفياء لي  المكسيك وأميركا يصطدمان في نهائي الكأس الذهبية

أكد املدير الفني للمنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم دييغو مارادونا أن خوض املباراة املقبلة  
في تصفيات اميركا اجلنوبية كأس العالم 2010 
أم����ام البرازيل مبدينة روزاريو »يعد مكس����با 

لالعبني من جميع النواحي«.
واعتبر مارادونا أن اللعب على ستاد روزاريو 
سنترال »ال يضمن شيئا«،  إال أنه أكد »لو كنت 
معت����ادا على اللعب على ملع����ب ريفر باليت، 
لكن هذا امللعب ال مينحك احلماس الذي يوفره 
ملعب روزاريو فإن ذل����ك ميزة إضافية عليك 
اس����تغاللها«. وكان مارادونا الداعم الرئيس����ي 
لفكرة نقل مباري����ات املنتخب األرجنتيني إلى 
قلب البالد، ويبدو أن مباراة القمة أمام البرازيل 
في 5 سبتمبر املقبل ستشهد اللحظة املناسبة 

من أجل حتقيق هذا الهدف.
وأدلى املدير الفني للتانغو بهذه التصريحات 
ف����ي مقابل����ة تلفزيونية تطرق فيه����ا إلى عدة 
موضوعات من بينها وضع النجم خوان رومان 
ريكيلمي واالستدعاء الوشيك للمهاجم املخضرم 
مارتني باليرمو إلى صفوف املنتخب في مقابل 
عدم اس����تدعاء غونزالو هيغوين مهاجم ريال 

مدريد االسباني الشاب.
وق����ال مارادونا »أقس����م بابنت����ي االثنتني 
وببنخامني )حفي����ده( إذا كان ذل����ك ضروريا 
أن رئي����س االحتاد لم يتح����دث معي قط حول 
ريكيلم����ي«، وذلك ردا على ش����ائعة مفادها أن 

رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم خوليو 
غروندون����ا طلب منه تقلي����ل هوة اخلالف مع 
صانع ألعاب ب����وكا جونيورز األرجنتيني من 

أجل إعادته إلى صفوف املنتخب.
وأعلن ريكيلمي اعتزاله اللعب مع املنتخب 
بع����د خالف مع مارادونا الذي ش����كك في مدى 
استفادة منتخب »التانغو« من األداء الذي يقدمه 

الالعب مع الفريق.
وقال املدير الفني »أريد في املنتخب أناس����ا 
أوفياء لي، في مقاب����ل دفاعي املطلق عن العب 
الكرة. س����يتوفر حولي العب����ني امثال خافيير 
ماسكيرانو وليونيل ميسي وسرخيو أغويرو ما 
هو أفضل دائما. لن يعرفوا شيئا عما هو خلفهم، 
دائما سيكون املدير الفني من يقول لهم األشياء. 

هكذا كنت طيلة حياتي في املقدمة«.
وتخ����وض األرجنتني مب����اراة ودية في 12 
أغسطس املقبل أمام روسيا في موسكو، حيث 
ينوي مارادونا اصطحاب عدد من العبي الدوري 
احمللي، بينما ال تزال االتصاالت دائرة من أجل 
حتديد موع����د مباراة أخرى أمام املكس����يك أو 

نيوزيلندا ينتظر أن تشهد استدعاء باليرمو.
وقال مارادونا »باليرمو أحد املرشحني ملباراة 
نيوزيلندا أو املكس����يك«، مؤكدا إصراره على 
عدم استقدام هيغوين مهاجم النادي امللكي »إذا 
أحضرته كل هذه املسافة من مدريد، سيصبون 

من هناك لعناتهم علي«.

فرضت علي«.
ومن املقرر أن يعود املنتخبان 
للمواجهة في 12 أغسطس املقبل 
على ملعب »األزتيك« بالعاصمة 
املكسيكية في تصفيات كأس 
العالم في مباراة ال تقل إثارة.

املباراتني  وقال أغيري عن 
»البد أن نتن���اول األمور على 
حدة، علينا أوال خوض املباراة 
النهائية، وبعد ذلك سنركز في 
مباراة الشهر املقبل، التي متثل 
أهمية بالغة في آمالنا من أجل 

التأهل إلى جنوب أفريقيا«.
 وبهدف���ني ملاي���كل برادلي، 
الواليات املتحدة على  تغلبت 
املكس���يك 2-0 عل���ى س���تاد 
»كولومبوس« بوالية أوهايو في 
11 فبراير املاضي في التصفيات، 
إلى  في مباراة أدت سخونتها 
طرد املكسيكي رافائيل ماركيز 

جنم برشلونة االسباني.

حضور بالتر

م���ن جانب آخر، بدأ رئيس 

االحت���اد الدولي لك���رة القدم 
جوزيف بالت���ر )فيفا( زيارة 
إلى الواليات املتحدة تستغرق 
4 أيام، يحضر خاللها املباراة 
الذهبية، كما  النهائية للكأس 
يعق���د اجتماعا م���ع الرئيس 

األميركي باراك أوباما.
وأش���ار بيان الى أن »بالتر 
سيحضر املباراة النهائية للكاس 
الرئيس  الذهبية، وس���يلتقي 
األميركي ب���اراك أوباما في 27 
من الشهر اجلاري مبقر البيت 

األبيض في واشنطن«.
اللق���اء فرصة  وميثل هذا 
طيبة كي يؤكد أوباما على دعمه 
استضافة بالده إحدى بطولتي 

كأس العالم 2018 أو 2022.
وكان أوباما قد أرسل خطابا 
إلى بالتر في ابريل املاضي يدعم 
فيه طلب التنظيم قال فيه »إن 
هذا الترش���يح ال ينحصر في 
الرياضة فحسب، األمر يتعلق 
برغبة الواليات املتحدة في دعوة 
العالم لالجتم���اع في مختلف 

أرجاء بلدن���ا العظيم من أجل 
االحتف���ال بآمالن���ا وأحالمنا 

املشتركة«. 
الوالي���ات املتحدة  وتع���د 
املرش���ح األقوى لتنظيم كأس 
العالم 2022، بينما توجد طلبات 
استضافة أخرى قوية ملونديال 
2018 مثل إجنلترا وملف اسبانيا 

والبرتغال املشترك.
وسيعلن الفيفا امللف الفائز 
بتنظيم بطولة 2018 في ديسمبر 

من العام املقبل.
وأكد بالتر الش���هر املاضي 
أن أوبام���ا قبل دعوة حلضور 
افتتاح بطولة كأس العالم 2010 
في جنوب أفريقيا، حيث قال 
خالل بطولة كأس القارات التي 
استضافها البلد األفريقي مؤخرا 
»إذا ما سمحت له ظروفه بذلك، 

سيأتي«.
وستقام مراسم افتتاح كأس 
العالم املقبلة في 11 يونيو 2010 
على ملعب »سوكر سيتي« في 

مدينة جوهانسبرغ.

أكد أن اللعب في روزاريو مكسب لالعبين  بالتر يحضر المباراة ويجتمع مع أوباما

يصطدم منتخبا املكس���يك 
والواليات املتحدة وجها لوجه 
الي���وم على س���تاد »غانتس« 
مبدينة نيوي���ورك في نهائي 
النسخة العاش���رة من بطولة 
ال���كاس الذهبية لك���رة القدم 
الكون���كاكاف »أميركا  الحتاد 
الشمالية والوسطى والكاريبي« 
قبل أيام من مواجهة أخرى بني 
املنتخبني في التصفيات املؤهلة 
إلى كأس العالم 2010 في جنوب 

افريقيا.
وسبق للمنتخبني حتقيق 4 
ألقاب في الكاس الذهبية، لكن 
املنتخب األميركي مستضيف 
البطولة ه���و حامل اللقب في 
النسختني األخيرتني عامي 2005 
و2007، علم���ا أنه نال األخيرة 
على أكتاف املنتخب املكسيكي 
حتديدا بفوز في املباراة النهائية 

.1-2
وأك���د مج���ددا كال املديرين 
الفني���ني، املكس���يكي خافيير 
أغيري واألميركي بوب برادلي، 
أن البطولة تعد بالنسبة لهما 
اختبارا قبل استئناف مباريات 
النهائية من تصفيات  املرحلة 
الكونكاكاف املؤهلة إلى املونديال 
، بيد أن ذلك لم يحمل أيا منهما 
على أن ينفي س���عيه حلصد 

اللقب.
وتأهلت املكسيك إلى النهائي 
عقب فوزها على كوس���تاريكا 
5-3 ب���ركالت الترجي���ح بعد 
مباراة مثيرة في شيكاغو انتهت 
بالتعادل ف���ي الوقتني األصلي 

واإلضافي 1-1.
أقل درامية متكن  وبطريقة 
املنتخ���ب األميركي من اجتياز 
هن���دوراس 2-0،  وضمن���ت 
املب���اراة النهائية في ظل تأهل 
هذين الطرفني حضورا جماهيريا 
كبيرا ، بني مش���جعي أصحاب 
إل���ى جانب عش���رات  األرض 
اآلالف من بني ماليني املكسيكيني 
الذين يعيش���ون في الواليات 

املتحدة.
إلى  العائ���د  أغي���ري  وأكد 
قيادة فريقه بعد انتهاء إيقافه 
3 مباريات من  االحتاد القاري 
»أمام الواليات املتحدة علينا أن 
نستغل بصورة أفضل الفرص 
التي تتاح لنا أمام املرمى، بالنظر 
إلى اللياقة البدنية الرائعة التي 

يتمتع بها العبوها«.
الذي  الفني  املدير  واعترف 
يخوض اختبار الكاس الذهبية 
للمرة األول���ى رغم أنه يتولى 
ب���الده للمرة  تدريب منتخب 
ف���ي تاريخ���ه بقوله:  الثانية 
»إنني سعيد بالتأهل إلى املباراة 
النهائية وبتحسن الفريق وبأنني 
نفذت أيضا العقوبة العادلة التي 

خسارة أولى 
 اليسينباييڤا منذ

فبراير 2008
البطل االوملبي  اس���تعد 
اجلامايكي اوس���اين بولت 
بأفضل طريقة لبطولة العالم 
التي حتتضنها برلني من 15 
الى 23 أغسطس املقبل، بعدما 
حسم سباق 100 ملصلحته 
خالل لقاء لندن الذي يدخل 
ضمن اجلائزة الكبرى السوبر 

أللعاب القوى.
البريطاني  اللقاء  وشهد 
بالزانة  القفز  سقوط جنمة 
»الطائ���رة«  الروس���ية 
ايس���ينباييڤا، حاملة الرقم 
القياسي العاملي )5.05 امتار( 
امام الپولندية انا روغوفسكا 
التي اح���رزت املركز االول 
بعدما وثبت 4.68 امتار، وهي 
الوثبة ذاتها التي س���جلتها 
الروس���ية لكنها  النجم���ة 
احتاجت ال���ى 3 محاوالت، 
مقابل محاولتني ملنافستها 
قبل ان تفش���ل االثنتان في 
جتاوز حاج���ز 4.78 امتار. 
وكان املركز الثالث من نصيب 
الپولندي���ة االخرى مونيكا 
بيريك بعدم���ا قفزت 4.58 
امتار. وهذه املرة االولى التي 
تسقط فيها البطلة العاملية 
واالوملبية منذ فبراير 2008 
عندما كانت تشارك حينها 
في لقاء بيدغوش الپولندي 
داخل قاعة، حيث كان املركز 
االول من نصيب مواطنتها 

سفتالنا فيوفانوفا. 

بوادر لحل مشكلة 
العبي بيرو

أرجأ العبو كرة القدم في 
بيرو حتى يوم 20 أغسطس 
املقبل تطبيق قرارهم برفض 
اللع���ب للمنتخب الوطني، 
والذي كان م���ن املنتظر أن 
يبدأ اول من أمس، أمام بوادر 
تب���دو إيجابية م���ن جانب 
الكرة مانويل  رئيس احتاد 
بورج���ا. وأكد املستش���ار 
القانون���ي لنقاب���ة العبي 
الكرة خوان بالدوفينو »مت 
حتديد مهلة جديدة كي يقوم 
االحتاد باالستجابة ملطالبنا. 
سننتظر حتى موعد استدعاء 
الالعبني ملبارتي أوروجواي 
وڤنزويال في تصفيات كأس 
العالم جنوب أفريقيا 2010«. 
وأض���اف »نتمنى أن تكون 
املشكلة قد حلت بحلول ذلك 
املوعد«. وبدأت بوادر تأجيل 
الالعبني لقرارهم مع دعوة 
بورجا إلى جمعية عمومية 
في 24 س���بتمبر املقبل من 
أج���ل تعدي���ل لوائح احتاد 
الكرة في البالد، ما اعتبرته 
النقابة »االنتصار األول في 

كفاحها«.


