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 قضايا شائكة أفرزتها جائحة كورونا تنتظر الحسم مع نهاية عقود بعض الالعبين اليوم

 فتح أبواب االنتقاالت االستثنائية 
 أنديتنا تحارب على 

جبهات ساخنة

العنابي في طريقه 
لالعتذار عن
 غرب آسيا

يــوفنتـــوس
 يصطدم بجنوى

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الثالثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م - العدد (13933)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

 سان جيرمان يُجّدد عقد كورزاوا
باريس - أ ف ب: 

 أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أنه جّدد 
عقد ظهيره األيسر اليفان كورزاوا حتى عام ٢٠٢٤. وكانت مسألة 
نــادي  فــي  المسؤولين  طــاولــة  على  األيــســر  الظهير  عقد  تجديد 
العاصمة الفرنسية، السيما أنه كان ينتهي في ٣٠ يونيو الحالي، 

ليصبح بعدها حراً في االنتقال إلى أي ناٍد من دون مقابل.

ــم   ــه ــت ــدي ألن الـــــعـــــودة  ـــمـــعـــاريـــن  ـــل ول ـــألهـــلـــي  ل ـــعـــب  ـــل ال ــي  ــش ــاي ــك ــع ــل ل تــجــيــز   FIFA تــعــلــيــمــات   

ـــجـــدل  ال ــــن  م الـــكـــثـــيـــر  ـــا  ـــه حـــول دار  الــــتــــي  ـــات  ـــق ـــصـــف ال ســيــحــســمــان  ـــة  ـــس ـــؤس ـــم وال ـــــحـــــاد  االت  

 لحين االتفاق على بعض بنود العقد

بالميراس يُجّمد انتقال دودو للدحيل
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متابعة - رمضان مسعد:

 جـــّمـــد نـــــادي بــالــمــيــراس 

صــــفــــقــــة انــــــتــــــقــــــال العــــبــــه 

رودريغيز،  بيريرا  إدواردو 

«دودو»  بــاســم  الـــمـــعـــروف 

إلـــى صــفــوف نـــادي الــدحــيــل 

مـــــــؤقـــــــتـــــــاً خــــــــــــالل فـــــتـــــرة 

االنـــتـــقـــاالت الــمــقــبــلــة وذلـــك 

في  الــخــالفــات  بعض  بسبب 

بنود العقد، حيث ذكر موقع 

أن  البرازيلي  سبورت  جلوبو 

الــقــرار  يتخذ  لــم  بــالــمــيــراس 

صفقة  إتمام  بشأن  النهائي 

الـــدحـــيـــل  ـــصـــفـــوف  ل دودو 

بندين  حــول  الخالف  بسبب 

فيما  األول  العقد  بــنــود  مــن 

حيث  الالعب،  براتب  يتعلق 

تم تغيير المبلغ المتفق عليه 

حتى  مــرة  من  أكثر  مبدئياً 

تم التوصل إلى اتفاق جديد ، 

بالعمولة  يتعلق  فيما  والثاني 

الـــتـــي ســيــتــم تــمــريــرهــا إلــى 

المسؤولين  الالعبين  وكــالء 

بين  المفاوضات  جسر  عــن 

الـــنـــاديـــيـــن، وقــــــال الــمــوقــع 

بــالــمــيــراس  إن  ـــبـــرازيـــلـــي  ال

يُــــراقــــب الــــوضــــع عــــن كــثــب 

المقبلة  الــقــلــيــلــة  األيــــام  فــي 

لــمــعــرفــة مــــا ســــتــــؤول إلــيــه 

الـــمـــفـــاوضـــات حـــــول إتـــمـــام 

قريبة  كــانــت  الــتــي  الــصــفــقــة 

مـــــن اإلتــــــمــــــام لـــــــوال بــعــض 

الــــخــــالفــــات الــــتــــي أحـــدثـــت 

بــعــض الــجــمــود فـــي انــتــظــار 

أجل  من  اتفاق  إلى  الوصول 

إعـــطـــاء الــمــفــاوضــات دفــعــة 

جــديــدة إلتــمــام الــصــفــقــة أو 

صرف النظر عنها.

:]  - الدوحة 

نــجــوم  دوري  أنــــديــــة  واصــــلــــت   

مــن  الــــــخــــــروج  إجــــــــــــراءات   QNB

انتهاء  بعد  إقامتهم،  بمقر  الحجر 

ــيــة الـــفـــحـــص الـــثـــانـــي الـــخـــاص  عــمــل

(كوفيد-١٩).   كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس 

والسد  الغرافة  أندية  قــّررت  حيث 

والـــوكـــرة وقــطــر والــخــور والــريــان 

الـــُمـــغـــادرة واالنـــتـــظـــام فـــي الــحــجــر 

على  التوقيع  بعد  وذلــك  الــمــنــزلــي، 

بكافة  بااللتزام  الخاصة  التعّهدات 

اإلجــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الــمــنــصــوص 

عــلــيــهــا فـــي الـــبـــروتـــوكـــول الــُمــعــتــمــد 

مــن ِقــبــل هـــذه األنـــديـــة والــالعــبــيــن 

واإلدارية. الفنية  واألطقم 

 األندية تواصــل االنتظــام فــي الحجر المنـزلي
 اليـــوم قمـــة التحــــدي
 بيـــن البــرشا وأتلتيكـــو

الدوحة ـ [:

 قــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم مــنــظــمــة 

ما  إن  روكــويــل  كيث  العالمية  التجارة 

تعرف بقنوات «بي آوت كيو» قرصنت 

سبورت»،  إن  قنوات «بي  محتوى  بث 

وإن السلطات السعودية لم توقف ذلك. 

وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــجــزيــرة 

المقتضيات  تحترم  لــم  الــســعــوديــة  أن 

الدولية وااللتزامات القانونية بمكافحة 

السلطات  نشر  على  وتعليقاً  القرصنة.  

نتائج  عن  مزيفة  معلومات  السعودية 

قال  العالمية  التجارة  منظمة  أحــكــام 

المتحدث: إن استخدام شعار المنظمة 

فــي إصــــدار بــيــانــات مــزيــفــة أمـــر غير 

مقبول ولن يُسمح به.  ورداً على سؤال 

الــريــاض  ضــد  ُمحتملة  إجـــــراءات  عــن 

أحكام  عن  مزيفة  معلومات  لنشرها 

منظمة التجارة العالمية، قال روكويل: 

الــمــســتــوى  عـــلـــى  ضـــــــرورة  هـــنـــاك  إن 

الــــدولــــي التــــخــــاذ قــــــرار واضــــــح بــهــذا 

الشأن. وكان مكتب االتصال الحكومي 

وصفها  مــا  ســابــق  وقــت  فــي  استهجن 

وردت  الـــتـــي  الــمــضــلــلــة  بــالــمــعــلــومــات 

فـــي تــقــريــر نــشــرتــه الــهــيــئــة الــســعــوديــة 

ُمغالطات  وتــضــّمــن  الفكرية  للملكية 

بــشــأن مــضــمــون حــكــم أصــدرتــه لجنة 

بشأن  التجارة  منظمة  في  النزاع  فض 

الــقــرصــنــة الــســعــوديــة لــقــنــوات «بـــي إن 

سبورت». وفي السياق، قالت صحيفة 

محاولة  إن  البريطانية  تلغراف  ديلي 

االســــتــــحــــواذ عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل شــهــدت 

العفو  مــنــظــمــة  مـــن  انـــتـــقـــادات واســـعـــة 

السيئ  المملكة  سجل  بسبب  الــدولــيــة 

لمنظمة  وتقرير  اإلنــســان،  حقوق  في 

السعودية  فيه  اتهمت  العالمية  التجارة 

بـــســـرقـــة حـــقـــوق مـــجـــمـــوعـــة «بـــــي إن 

سبورت» القطرية، والتي حصلت على 

حق بث المباريات الرياضية، بما فيها 

منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز. 

 لن نسمح باستخدام شعارنا في بيانات مزيفة 
 المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية:

ــة ــرصــن ــق ــحــة ال ــاف ــك ــم ـــة ل ـــي ـــدول ــات ال ــضــي ــت ــق ــم  الـــســـعـــوديـــة لـــم تــحــتــرم ال
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العنـابـي فــي طريقــه لالعتــذار عـن غـرب آسيـا  
بعد االتجاه لعدم إقامتها في يناير الُمقبل

اإلمــــــــــــارات ـــــوظ  ـــــظ ح تــــضــــعــــفــــان  بـــــالـــــعـــــراق   ٢٥ وخــــلــــيــــجــــي  بـــــالـــــدوحـــــة  ــــة  ــــي ــــرب ــــع ال ــــة  ــــول ــــط ــــب ال  
متابعة - بالل قناوي:

لــكــرة  األّول  الــعــنــابــي  مــشــاركــة  بــاتــت 
الــقــدم فــي بــطــولــة غـــرب آســيــا ُمــحــاطــة 
بــالــشــكــوك، التـــجـــاه اتـــحـــاد غــــرب آســيــا 
الوقت  غير  آخــر  وقــت  فــي  إقامتها  إلــى 
المحّدد الذي تّم الكشف عنه والذي كان 
على  التأكيد  وتــّم  منتخبنا  مــع  يتناسب 
المقّرر  من  كــان  حيث  فيها،  المشاركة 
الصعب  من  وبــات  القادم  يناير  إقامتها 
موعدها  في  البطولة  إقامة  كبير  بشكل 
العنابي  يدفع  قد  ما  وهــو  ذاك،  المحّدد 
عدم  عن  االعتذار  إلى  سانشيز  ومدربه 
المشاركة فيها إذا تّم ترحيلها إلى موعد 
آخر. اتحاد غرب آسيا كشف أمس وعلى 
لـــســـان أمــيــنــه الـــعـــام خــلــيــل الــســالــم عن 
وتواجه  البطولة  تــواجــه  التي  الصعوبات 
أصابها  وما  عام  بشكل  االتحاد  روزنامة 
مــــن تـــأجـــيـــل اضـــــطـــــراري بــســبــب أزمــــة 
«كوفيد-١٩»، وتطّرق السالم إلى بطولة 
من  كان  التي  العاشرة  الرجال  منتخبات 
أكد  حيث  القادم،  يناير  إقامتها  المقّرر 
كلها،  وليس  األهلّية  االتحادات  أغلب  أن 
أجمعت على اختيار موعد جديد لها بدالً 
من مطلع العام المقبل بناًء على مقترح 
االتـــحـــاد اإلمــــاراتــــي الــُمــضــيــف، إضــافــة 

إلــــى بــطــولــة الــشــبــاب الــثــانــيــة الــتــي كــان 

مــارس  األردن  فــي  إقامتها  المزمع  مــن 

األولمبّية  المنتخبات  وبطولة  الماضي، 

على  الــثــانــيــة الــتــي تــــّم االتـــفـــاق مــبــدئــيــاً 

بعدما   ،٢٠٢١ المقبل  العام  إلى  ترحيلها 

اعــتــبــاراً  تنطلق  أن  الــمــفــتــرض  مــن  كـــان 

من سبتمبر ٢٠٢٠ وفق آلية ترتكز على 

فيفا  أيــام  امــتــداد  على  مبارياتها  إقــامــة 

أخـــرى،  نــاحــيــة  مــن  و٢٠٢١.   ٢٠٢٠ فــي 

وخليجية  عربية  إعالمية  تقارير  كشفت 

اتحاد  قدمه  الــذي  الجديد  المقترح  عن 

اتحاد  ووضع  البطولة  إلقامة  آسيا  غرب 

الجديد  للموعد  مقترحين  آســيــا  غــرب 

ولــنــظــام الــبــطــولــة، ويــتــضــمــن الــمــقــتــرح 

خالل  المجموعات  مرحلة  إقامة  األول 

مجموعة  بواقع  دول،  ثالث  في  الصيف 

التوقيت  يــكــون  أن  عــلــى  مــنــهــا،  كــل  فــي 

بينما   ،٢٠٢١ يوليو   ٢٠ إلى  يونيو   ٢٠ من 

تــســتــضــيــف اإلمــــــــارات مـــبـــاريـــات نــصــف 

النهائي والنهائي من ٥ إلى ١٥ ديسمبر، 

البطولة  إقامة  يتضمن  الثاني  والمقترح 

المجمع،  بالنظام  اإلمــارات  في  بأكملها 

وفق أحد الموعدين، األول من ٥ إلى ٢٥ 

ديسمبر   ٢١ من  والثاني   ،٢٠٢١ ديسمبر 

ويــتــعــارض   .٢٠٢٢ يــنــايــر   ٦ إلـــى   ٢٠٢١

المقترح الثاني مع حدثين مهمين، األول 

الدوحة  تستضيفها  التي  العربية  البطولة 

قبل  أخيرة  كبروفة   ٢٠٢١ ديسمبر  في 

العربية  البطولة  أن  شك  وال  المونديال، 

الــتــي وافــــق عــلــيــهــا الــفــيــفــا وتـــقـــام تحت 

وستحظى  وأهــمــيــة،  قـــوة  أكــثــر  رعــايــتــه 

بـــمـــشـــاركـــة كــــل االتــــــحــــــادات الـــعـــربـــيـــة. 

 ٢٥ خليجي  هــو  الــمــهــم  الــثــانــي  والــحــدث 

الــمــرشــح الســتــضــافــتــه االتــحــاد الــعــراقــي 

خالل  آسيا،  غرب  اتحادات  أعضاء  أحد 

صعيد  على  يناير،  وبداية  ديسمبر  نهاية 

آخـــر، أكــد أمــيــن عــام اتــحــاد غــرب آسيا 

للناشئين  الثامنة  البطولة  إقامة  أهمية 

الماضي،  أبريل  إقامتها  مقرراً  كان  التي 

منها  األســاســي  الهدف  تحقيق  أجــل  من 

مثالّية  اســتــعــداديــة  فــرصــة  تــوفــيــر  وهـــو 

ظــهــور  قــبــل  بــهــا  الــمــشــاركــة  للمنتخبات 

للناشئين  آســيــا  نــهــائــيــات  فــي  معظمها 

 ٢٥ من  اعتباراً  البحرين  تستضيفها  التي 

نوفمبر ٢٠٢٠.

الدولي صفـــر ينضم ليد الغــرافـــة
قادماً من النجم الساحلي التونسي

متابعة - رمضان مسعد:

ــيــد  تـــعـــاقـــد جــــهــــاز كـــــرة ال
بــنــادي الــغــرافــة مــع الــحــارس 
الدولي التونسي محمد صفر 
للدفاع  الساحلي  النجم  العب 
ــــــــوان الــــفــــريــــق خـــالل  عــــن أل

الموسمين القادمين.
هذا ما أكده عيسى شاهين 
الـــكـــواري رئــيــس جــهــاز كــرة 
اليد بالغرافة وقال إن صفقة 
الــــحــــارس الــــدولــــي الــتــونــســي 
تـــعـــتـــبـــر واحــــــــــدة مـــــن أهــــم 
الفترة  في  القوية  الصفقات 
خبرة  يمتلك  حيث  األخيرة، 
كبيرة ووجوده معنا سيعطي 
إضـــافـــة كــبــيــرة لــلــفــريــق في 

االستحقاقات الُمقبلة.
 وأضاف: إن الدولي صفر 

يــعــتــبــر واحـــــــــداً مــــن أفــضــل 
حــــّراس كـــرة الــيــد فــي تونس 
والــوطــن الــعــربــي وســنــحــاول 
االســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــاتــه 
مدة  خــالل  المستطاع  بــقــدر 
الـــعـــقـــد والــــتــــي نـــســـعـــى فــيــهــا 

إلـــــى الـــمـــنـــافـــســـة بـــقـــوة عــلــى 
محلياً  ســـواء  الجبهات  كــافــة 
إلـــى أن  أو خــارجــيــاً، مــشــيــراً 
ـــواصـــل الــعــمــل من  فــريــقــه ي
أجـــل تــدعــيــم صــفــوفــه بــعــدد 
مــــن الـــالعـــبـــيـــن والــــتــــي كـــان 

آخــــرهــــا الــــحــــارس الــتــونــســي 
الـــــــذي ســـيـــكـــون الــمــحــتــرف 
جانب  إلى  الفريق  في  الثاني 

مواطنة صبحي سعيد.
اليد  جهاز  رئيس  وأوضــح 
قد  كــان  الفريق  أن  بالغرافة 
الماضية  الــفــتــرة  خــالل  ضــم 
الــــحــــارس مــحــمــد الــســوســي 
حـــــارس الـــخـــور الـــســـابـــق كما 
تـــعـــاقـــدنـــا مــــع أمـــيـــر دنــقــيــر 
قادماً من السد وهناك بعض 
من  الــتــي  األخـــرى  الصفقات 
اإلضافة  لنا  تــقــّدم  أن  شأنها 
أجل  من  المقبلة  الفترة  في 
الدفاع عن حظوظنا في كافة 

االستحقاقات القادمة.
ويــحــتــّل الــغــرافــة الــمــركــز 
برصيد  الــدوري  في  السادس 

٨ نقاط.

متابعة - رجائي فتحي:

ـــــواصـــــل فــــريــــق الــــكــــرة   ي

ــعــربــي تــدريــبــاتــه  بـــالـــنـــادي ال

جميع  بُمشاركة  يومياً  القوية 

الخماسي  باستثناء  الالعبين 

وجاسم  النيل  محمد  الدولي 

جابر ومصعب خضر وأحمد 

الـــرزاق  عبد  ويــوســف  فتحي 

وكـــــذلـــــك الــــثــــالثــــي جــومــيــز 

كنجي  ومــرتــضــى  والســـوغـــا 

الــــذيــــن يـــــــــؤّدون تـــدريـــبـــات 

فحص  ويــنــتــظــرون  فـــردّيـــة 

كـــورونـــا الــثــانــي خـــالل األيـــام 

االنضمام  أجــل  مــن  الُمقبلة 

لــــلــــتــــدريــــبــــات الـــجـــمـــاعـــّيـــة. 

هيمير  االيــســلــنــدي  ويـــركـــز 

ــــجــــريــــمــــســــون مــــــدرب  هــــال

البدني  الجانب  على  الفريق 

كـــرهـــان مــهــم لــلــفــريــق في 

المقبلة  الــخــمــس  الــمــبــاريــات 

ويعلم  الــــدوري،  ببطولة  لــه 

الـــــمـــــدرب أهـــمـــيـــة الـــجـــانـــب 

المقبلة  المرحلة  في  البدني 

وقبل لعب مباراتيه الوديتين 

يــولــيــو   ١٠ يـــــوم  الــــخــــور  مــــع 

الــمــقــبــل ثـــم الــشــحــانــيــة يــوم 

١٦ مـــن نــفــس الــشــهــر وهــمــا 

بمثابة بروفة أخيرة للفريق 

الجولة  في  الغرافة  لقاء  قبل 

 ٢٤ ١٨ والــمــحــّدد لها يــوم  الـــ 

مــنــه والـــتـــي يــطــمــح الــعــربــي 

ــقــلــيــص  فـــــي الـــــفـــــوز بـــهـــا وت

الفارق مع الغرافة إلى نقطة 

المباراة  هذه  وتمثل  واحــدة. 

العرباوية  عند  زجاجة  عنق 

بقيادة  الفني  الــجــهــاز  وعــنــد 

هـــيـــمـــيـــر نـــــظـــــراً ألهــمــيــتــهــا 

وقـــوتـــهـــا فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 

المباشر  الــمــنــافــس  مــع  ألنــهــا 

بالمربع، ومن ناحية أخرى، 

باب  فتح  الــعــربــاوي  يترقب 

الــنــادي  النتخابات  الترشيح 

خــــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

الــعــاديــة والــتــي ســتــعــقــد يــوم 

٣١ أغــســطــس الــمــقــبــل والــتــي 

إدارة  مجلس  تنتخب  ســوف 

جـــــديـــــداً، لـــلـــســـنـــوات األربـــــع 

الصورة  تتضح  حتى  الُمقبلة 

لديه من الُمرشحين لخوض 

االنتخابات.

العربي يجهز لوّديتي الخور والشحانية
هيمير يركز على الجانب البدني

لتعزيز ثقافة التباعد االجتماعي واالهتمام بالصحة

الدوحة - [:

يــــواصــــل االتــــحــــاد الـــقـــطـــري لــلــريــاضــة 
أفـــراد  لجميع  الــتــوعــوّيــة  حملته  للجميع، 
مواقع  على  منصاته  عبر  وذلــك  المجتمع 
اإلجـــراءات  إطـــار  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل 
من  للحّد  الدولة  تتخذها  التي  االحترازّية 

انتشار فيروس كورونا.
ويــحــرص االتــحــاد عــلــى تــقــديــم نصائح 
نصائح  وأيــضــاً  مستمرة  بــصــورة  ريــاضــيــة 
تتعلق بالتغذية والصحة تقّدمها اإلخصائية 
التي  الفيديوهات  ونــشــر  الــمــوســوي،  غـــاده 
والــدعــوة  االجتماعي  التباعد  ثقافة  تــعــزز 
الجميع  سالمة  أجــل  من  التجمعات  لعدم 
ــلــحــّد من  وأيــــضــــاً فــيــديــوهــات لــلــتــوعــيــة ل
ـــا، بــاإلضــافــة إلــى  انــتــشــار فـــيـــروس كـــورون
مــواصــلــة نــشــر فــيــديــوهــات ريــاضــّيــة تحث 
اإلجــراءات  حسب  الرياضة،  ممارسة  على 
البث  إلــى  بــاإلضــافــة  المتبعة،  االحــتــرازيــة 
المباشر للتمارين المنزلية بشكل يومي في 

يومّية،  بصورة  مساًء  الثامنه  الساعة  تمام 
حملة  وتــأتــي  كــبــيــراً.  تــفــاعــالً  تشهد  والــتــي 
االتحاد القطري للرياضة للجميع التوعوية 
ضمن المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع 
سالمة  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي  دوره  وتــعــزيــز 
كــافــة أفــــراد الــمــجــتــمــع، مــن خـــالل الــحــّث 
واتباع  المنزل  في  الرياضة  ممارسة  على 
أسلوب حياة صحّي مع االلتزام باإلجراءات 

االحترازّية والتدابير الوقائّية.

اتحاد الرياضة للجميع يواصل حملته التوعوّية

فرنسا - [:

أحـــرزت الــمــهــرة الــشــقــراء 

 × (نوريسكالموري  «منحة» 

ــتــاج سمو  مــرجــوة) مــلــك وإن

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن خــلــيــفــة 

على  الــثــانــي  فــوزهــا  ثــانــي  آل 

مـــســـتـــوى ســـبـــاقـــات الــفــئــات 

بــحــصــدهــا لــقــب كــريــتــريــوم 

مــــن الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــخــيــل 

الـــعـــربـــيـــة األصـــيـــلـــة اإلنـــــاث 

فـــوق  فـــمـــا  ســــنــــوات   ٤ عـــمـــر 

بـــعـــدمـــا  ١٩٠٠م  ـــمـــســـافـــة  ل

اعـــتـــلـــت قـــمـــة الـــســـبـــاق الـــذي 

جـــــواداً   ١٢ بــمــشــاركــة  أقـــيـــم 

عـــــلـــــى مـــــضـــــمـــــار التــــيــــســــت 

بــفــرنــســا أمـــس، وكــانــت آخــر 

على  ذلــك  قبل  لها  مشاركة 

ـــــــــوردو بـــفـــرنـــســـا  مــــضــــمــــار ب

فـــي الــثــالــث والــعــشــريــن من 

ــــعــــام وجـــــاءت  مــــايــــو هـــــذا ال

يــومــهــا فـــي الـــمـــركـــز الـــرابـــع 

فــي جــائــزة نــفــتــا /   دورمـــان 

مـــن الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة، والـــتـــي 

فـــاز بــهــا «أمــيــر دو ســولــي» 

بن  محمد  الشيخ  سمو  ملك 

ومــع  أيــضــاً.  ثــانــي  آل  خليفة 

نــفــس الـــمـــدرب فــرانــســوا رو 

سوغي  فالنتو  الخيال  ونفس 

للمشاركات  «منحة»  عادت 

ومع  التيست،  مضمار  على 

بين  تتنقل  ظلت  االنــطــالقــة 

الــمــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث 

بـــــــجـــــــوار الــــــحــــــاجــــــز طـــــــوال 

السباق،  من  األولى  المراحل 

الخارج  من  بجوارها  وكانت 

ــــفــــرس «جـــــنـــــرال لـــيـــدي»  ال

(جــــــــنــــــــرال)، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 

الــفــرس «بــلــقــيــس» (مــهــاب) 

الـــــتـــــي شــــغــــلــــت الــــمــــقــــدمــــة، 

وانـــــــــدفـــــــــعـــــــــت «مــــــنــــــحــــــة» 

ذلك  بعد  ولكنها  لتالحقها، 

وجــــدت نــفــســهــا وحـــيـــدة في 

بدأ  حيث  المستقيم  المسار 

التعب يظهر على «بلقيس»، 

بالمقدمة  «منحة»  لتنفرد 

وتـــواصـــل االنــــدفــــاع وتــحــقــق 

الفوز بفارق طولين ونصف، 

وجـــاءت فــي الــمــركــز الــثــانــي 

تـــاج»  الـــزرقـــاء «أم  الــمــهــرة 

ديــــاال)   × ــلــو  مــون (الـــمـــأمـــون 

ريسنغ  الــشــقــب  ــتــاج  وإن مــلــك 

إضافيين  بــطــولــيــن  وخــلــفــهــا 

الثالث  الــمــركــز  فــي  وجـــاءت 

«الماجدة»  الحمراء  المهرة 

 × تـــكـــســـاس  فــــريــــد  إم  ـــــي  (ت

ملك  أيـــضـــاً  وهـــي  أجـــدابـــيـــا) 

ريسنغ. الشقب  وإنتاج 

المهــرة «منحــة» تفـوز بلقب كـريتريـوم
على مضمار التيست بفرنسا
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تعليمات صارمة من رئيس الوكرة لالعبيه 
بالتزامن مع مرحلة الحجر المنزلي لجميع أعضاء الفريق

متابعة – صابر الغراوي :

األول  الــفــريــق  أعــضــاء  جميع  تلقى 

لــكــرة الــقــدم تــعــلــيــمــات صــارمــة من 

رئــيــس الـــنـــادي، رئــيــس جــهــاز الــكــرة 

ســعــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بــن حــســن آل 

بكافة  االلتزام  بضرورة  تقضي  ثاني 

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  تعليمات 

والــخــاصــة بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 

كــورونــا،  بــفــيــروس  اإلصـــابـــة  لتجنب 

مختلفة  المقبلة  المرحلة  أن  باعتبار 

تــمــامــاً عـــن الــفــتــرة الــمــاضــيــة والــتــي 

معسكره  فــي  الــفــريــق  خاللها  تــواجــد 

الــمــغــلــق. وجـــــاءت هــــذه الــتــعــلــيــمــات، 

التي نقلها الطاقم اإلداري الذي رافق 

الريتز  بفندق  معسكره  فــي  الــفــريــق 

مدير  القاضي  حسن  بقيادة  كارلتون 

جميع  انــتــقــال  مــع  بالتزامن  الــفــريــق، 

أعــضــاء الــفــريــق إلـــى مــنــازلــهــم أمــس 

للفحص  خــضــوعــهــم  عــقــب  االثــنــيــن 

الــطــبــي الــثــانــي الـــخـــاص بــالــفــيــروس 

والتأكد من سالمتهم. وتضمنت هذه 

بالحجر  االلتزام  ضــرورة  التعليمات 

المنزلي الكامل وعدم االختالط وفق 

التعهد الذي وقع عليه الجميع، فضالً 

إلى  التوجه  أثــنــاء  الشديد  الــحــذر  عــن 

النادي لخوض التدريبات اليومية.

وقــــــــرر الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 

جميع  منح  لوبيز  مــاركــيــز  اإلســبــانــي 

التدريبات  من  سلبية  راحة  الالعبين 

إلى  الفريق  يعود  أن  على  أمــس،  يــوم 

بداية  الــدوري  الستئناف  تحضيراته 

مــــن الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــمــســائــيــة 

الــــيــــوم الــــثــــالثــــاء. وتـــشـــكـــل تـــدريـــبـــات 

الــفــريــق الـــوكـــراوي بــدايــة مــن الــيــوم، 

تجهيزاته  في  للفريق  األهم  المرحلة 

الســـتـــئـــنـــاف الــــــــــدوري لـــلـــعـــديـــد مــن 

االعـــتـــبـــارات يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا أن 

ــيــومــيــة الـــتـــي ســيــشــرف  الــتــقــســيــمــة ال

عــلــيــهــا الــــمــــدرب ســتــكــشــف لـــه مــدى 

قـــدرة الــالعــبــيــن عــلــى اســتــعــادة نسبة 

عليها  كــان  التي  والتفاهم  االنــســجــام 

الــفــريــق قــبــل تــوقــف الـــــدوري، فضالً 

عـــن الـــتـــعـــرف عــلــى الـــالعـــب األجــهــز 

ــيــه خـــــالل الـــمـــبـــاريـــات  لـــالعـــتـــمـــاد عــل

الــخــمــس الــمــقــبــلــة. وتــلــقــى الـــمـــدرب 

اللياقة  مــســؤول  مــن  مفصالً  تــقــريــراً 

استجابة  نسبة  حول  بالفريق  البدنية 

جميع الالعبين للبرنامج البدني الذي 

التحضيرات،  بداية  منذ  اعتماده  تم 

وأكـــد الــمــدرب على رضـــاه الــتــام عن 

على  شجعه  الذي  األمر  النتيجة  هذه 

بدء المرحلة الجديدة من التدريبات.

ومـــن الــمــقــرر أن تــأخــذ تــدريــبــات 

المقبلة  المرحلة  خالل  األزرق  الموج 

شكلها التقليدي والمتعارف عليه قبل 

أزمة كورونا.  

فتــرة االنتقــاالت االستثنــائية تنطلق غـــًدا
قضايا شائكة تنتظر الحسم مع بدء العد التنازلي الستئناف الدوري

ـــو ـــي ـــون ي  ٣٠ الـــــــيـــــــوم  ـــــم  ـــــوده ـــــق ع تــــنــــتــــهــــي  الـــــــذيـــــــن  ــــن  ــــي ــــب ــــالع ل فــــــقــــــط   مــــخــــصــــصــــة  ــــة   ــــي ــــل ــــم ــــع ال

ـــهـــم  ـــت ـــدي ألن ــــــودة  ــــــع ال ــــمــــعــــاريــــن  ــــل ول األهـــــلـــــي  مـــــع  ــــعــــب  ــــل ال ـــشـــي  ـــاي ـــك ـــع ـــل ل ـــز  ـــي ـــج ت  FIFA ـــات  ـــم ـــي ـــل ـــع ت

الــــجــــدل  ـــــن  م ـــر  ـــي ـــث ـــك ال ــــا   ــــه ــــول ح دار  الــــتــــي  الــــصــــفــــقــــات  بــــعــــض  ـــان  ـــحـــســـم ـــي س ــــة  ــــس ــــؤس ــــم وال ــــــحــــــاد  االت

متابعة – بالل قناوي :

تــنــطــلــق غــــــًدا بـــاتـــحـــاد الـــكـــرة 

قطر،  نــجــوم  دوري  ومــؤســســة 

فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت االســتــثــنــائــيــة 

األندية  أمام  الفيفا  حددها  التي 

لـــتـــمـــديـــد عـــــقـــــود مــحــتــرفــيــهــا 

والعبيها ، حيث سيكون التمديد 

لــمــدة شــهــريــن وتــحــديــًدا مــن ١ 

يوليو إلى ٣١ أغسطس.

وفتح الـ FIFA  الفترة الثالثة 

لـــلـــمـــرة األولـــــــى بــســبــب انــتــشــار 

فـــيـــروس كــــورونــــا الـــــذي اجــتــاح 

الـــعـــالـــم، وأجـــبـــر الــجــمــيــع عــلــى 

تــأجــيــل الــبــطــوالت مــنــذ مـــارس 

الـــمـــاضـــي ، والـــتـــي بـــــدأت تــعــود 

تــدريــجــًيــا الــشــهــر الـــجـــاري ، في 

يعود  كما   ، أوروبــيــة  دول  عــدة 

إلى  القطري  والــــدوري  النشاط 

الحياة ٢٤ من الشهر المقبل.

فــــتــــرة االنـــــتـــــقـــــاالت الـــثـــالـــثـــة 

مخصصة  ستكون  واالستثنائية 

أو  القطريين  ســواء  للمحترفين 

عقودهم  تنتهي  الذين  األجانب 

للتمديد  وذلــك  يونيو،   ٣٠ اليوم 

لمدة شهرين فقط ولحين انتهاء 

الموسم الحالي، الذي يختتم في 

المقبل،  أغــســطــس  نــهــايــة  قــطــر 

أمـــــا الـــمـــحـــتـــرفـــون الــقــطــريــون 

واألجانب الذين التزال عقودهم 

مـــمـــتـــدة لـــمـــواســـم أخــــــرى فــلــن 

تكون أنديتهم بحاجة إلى تمديد 

عـــقـــودهـــم لــشــهــريــن . ويــعــتــبــر 

ـــا  ــعــقــود أمـــــًرا ضـــروريً تــمــديــد ال

وحـــيـــويـًــا حــتــى يــتــســنــى لــالتــحــاد 

والمؤسسة إصدار بطاقات اللعب 

إذا احتاج أي العب أو ناد، وحتى 

الجوالت  في  المشاركة  يستطيع 

الـــخـــمـــس األخــــــيــــــرة مـــــن عــمــر 

لن  حيث   ،  QNB نجوم  دوري 

انتهى  العب  أي  بمشاركة  يسمح 

معظم  تمديده.  يتم  ولــم  عقده 

أو  القطريين  ســواء  المحترفين 

أنديتهم  مع  مستمرون  األجانب 

وســــيــــشــــاركــــون فـــــي الــــجــــوالت 

الـــخـــمـــس األخـــــيـــــرة، إمـــــا لــعــدم 

انــتــهــاء عــقــود عـــدد كــبــيــر منهم 

خــاصــة  الــغــالــبــيــة  لــمــوافــقــة  أو   ،

المحترفين األجانب على تمديد 

العقود لمدة شهرين. 

 فــــيــــمــــا تــــعــــد هـــــنـــــاك نــســبــة 

المحترفين  مــن  للغاية  ضئيلة 

ـــتـــمـــديـــد،  األجــــــانــــــب رفـــــضـــــوا ال

وتــــمــــســــكــــوا بــــالــــرحــــيــــل وهــــم 

(الشحانية)  العكايشي  التونسي 

هيرنانديز  ابيل  واألورغــوايــانــي 

مــبــارك  والــمــغــربــي  األهـــلـــي )   )

واإلسباني   ( السيلية   ) بوصوفة 

والــــجــــزائــــري   ( الـــســـد   ) جـــابـــي 

إلياس بلحساني ( الوكرة ) ، كما 

يــتــردد بــعــض األســـمـــاء االخـــرى 

رفــضــت الــتــمــديــد لــكــن لــم يعلن 

يحسم  وســــوف   . ــا  رســمــًي عــنــهــا 

مصير  والمؤسسة  الــكــرة  اتــحــاد 

حولها  دار  التي  الصفقات  بعض 

الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل ، أبـــرزهـــا 

صــفــقــة انـــتـــقـــال الــعــكــايــشــي من 

حيث   ، األهـــلـــي  إلــــى  الــشــحــانــيــة 

مع  مشاركته  أن  البعض  يعتقد 

األهـــلـــي فـــي الــــجــــوالت الــخــمــس 

ــالــدوري الــحــالــي غير  األخــيــرة ب

ــا في  قــانــونــيــة ، كــونــه كـــان العــبً

اآلخر  البعض  ويري   ، الشحانية 

جـــواز مــشــاركــتــه مــع األهــلــي في 

األخيرة   ٢٠٢٠ دوري  مباريات 

ـــا حــــًرا بعد  ، كــونــه أصــبــح العـــبً

انتهاء عقده مع الشحانية . وإلى 

جانب كل ذلك فإن تعميم الفيفا 

الــــذي صـــدر ١١ يــونــيــو الــجــاري 

والذي سمح فيه بأحقية تسجيل 

ـــــالعـــــب الــــحــــر فـــــي الـــمـــوســـم  ال

الفريق  مــع  والــمــشــاركــة  الــحــالــي 

الـــمـــبـــاريـــات الــمــتــبــقــيــة لــــدوري 

السماح  وأيــًضــا   ،  ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩

لـــالعـــبـــيـــن بـــالـــلـــعـــب لــــنــــاد ثــالــث 

استثنائية  بــصــفــة  الــمــوســم  هـــذا 

الثالثة  األنــديــة  تكون  أال  بشرط 

فـــي دولـــــة واحـــــدة ، وقــــد لعب 

قبل  الــلــبــنــانــي  للعهد  الــعــكــايــشــي 

الشحانية  صفوف  إلى  ينضم  أن 

يــنــايــر الــمــاضــي ، إلـــى جــانــب أن 

حالًيا  مــوجــود  الــدولــي  استغناءه 

باالتحاد القطري وهو ما يسهل 

عــمــلــيــة انــتــقــالــه إلـــى األهـــلـــي بل 

ومــشــاركــتــه مــعــه فــي مــبــاريــات 

ســوف  االتـــحـــاد   .  ٢٠٢٠ دوري 

يــحــســم أيـــًضـــا مــصــيــر الــالعــبــيــن  

ــمــعــاريــن والـــذيـــن  الــقــطــريــيــن ال

ـــيـــوم، وكـــان  تــنــتــهــي إعـــارتـــهـــم ال

االتــحــاد قــد أعــلــن عــبــر تعميمه 

٩ يــونــيــو الـــجـــاري أحــقــيــة عـــودة 

الالعب المعار إلى ناديه األصلي 

في  مشاركته  إمكانية  عــدم  مــع 

عمر  مــن  المتبقية  الــمــبــاريــات 

الــلــجــنــة  رأت  إذا  إال  ــــــــدوري  ال

ــتــنــفــيــذيــة لـــالتـــحـــاد الــقــطــري  ال

التعميم  هـــذا  وبــــات  ــنــاءه.  ــث اســت

الذي  الفيفا  تعميم  مع  متعارًضا 

لثالثة  بــالــلــعــب  لــالعــبــيــن  يــســمــح 

أندية هذا الموسم، وهو ما يعني 

إلى  العائد  المعار  الالعب  أحقية 

نـــاديـــه األصـــلـــي الــلــعــب مــعــه في 

عمر  مــن  المتبقية  الــمــبــاريــات 

ينطبق  ما  وهــو  الحالي  الـــدوري 

على عدد من الالعبين البارزين 

أمثال هالل محمد العب الخور 

الــمــعــار لــلــعــربــي، ويـــوســـف عبد 

أيًضا  المعار  السد  العــب  الـــرزاق 

لــلــعــربــي وأيـــًضـــا عــلــي فــريــدون 

الذي انتهت إعارته مع الشحانية 

وعاد لناديه األصلي الشمال.

تمديد عقود القطريين

نجوم  دوري  مؤسسة  وكانت 

قــطــر قـــد حــســمــت الــكــثــيــر من 

األمور المتعلقة بالعقود المنتهية 

وكــــان  لــالعــبــيــن الــقــطــريــيــن ، 

المنتهية  العقود  تجديد  أهمها  

لالعبين المحترفين المحليين ، 

إلى   ، لهم  أيًضا  التقييم  وعملية 

بانتهاء  المتعلقة  األمـــور  جــانــب 

في  النادي  ورغبة  العقود  بعض 

على  التأكيد  تــم  حيث  تــجــديــده 

المنتهية  العقود  تجديد  إمكانية 

حتى  القطري  لالعب  والسارية 

بالراتب   ، الــقــادم  أغسطس   ٣١

حــصــول  دون  فــقــط  األســــاســــي 

الالعب على أي مقدم. وبالنسبة 

القطريين  المحترفين  لالعبين 

مستمرة  عقودهم  التزال  الذين 

، فــيــجــوز تــقــديــم مــقــدم عــرض 

ضــعــف   ٢٠ أقــــصــــى  بـــحـــد  لـــهـــم 

بشرط   ، التقييم  حسب  الــراتــب 

 ٢٠٢٠ سبتمبر   ١ العقد  يبدأ  أن 

الـــكـــرة  اتــــحــــاد  أن  .الــــمــــعــــروف 

حــــدد رســـمـــًيـــا يــــوم الـــثـــانـــي من 

أغــســطــس الــمــقــبــل مـــوعـــًدا لفتح 

للموسم  الصيفة  االنتقاالت  باب 

الكروي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ، على أن 

تستمر حتى ٢٥ أكتوبر المقبل.

الالعبالنادي  

حسام كمالالسد   

هالل محمدالعربي

أم صالل
فهد خلفان

   إبراهيم الصادق

محمود السيدالوكرة

السيلية
أحمد سباعي

يوسف أيمن

محمد سعيد أبو الخيرالمرخية
عبد العزيز متوليالخور  

علي فريدونالشحانية

 الالعبون المعارون  
منذ يناير الماضي

النادي الجديدالناديالجنسيةالالعب

األهليالشحانيةتونسيأحمد العكايشي

--السدإسبانيغابي

--الوكرةمغربيإلياس بلحساني

--السيليةمغربيمبارك بوصوفة

--األهليأوروغوايانيإبيل هيرنانديز

 الالعبون الذين رفضوا التمديد
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أنــديتنــا تحــارب عـــلى ٣ جبهـــات ســـاخنــة
ما بين التجهيز لنهاية الموسم والتحضير للعموميات ومواجهة تحدي كورونا

ــــات ــــوح ــــم ــــط ــــق ال ــــي ــــق ــــح ــــم أفــــــضــــــل الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات وت ــــدي ــــق ــــت ـــــاً ل ـــــق ـــــائ ــــســــت ع ــــي االنــــــتــــــخــــــابــــــات ل

ــــة  ــــّي ــــجــــاب ـــــف اإلي ـــــواق ـــــم ــــة واتـــــــخـــــــاذ ال ــــي ــــخــــاب ــــت ــــجــــب إبــــــعــــــاد فـــــــرق الــــــكــــــرة عــــــن الــــــصــــــراعــــــات االن ي

استعداداً الستئناف الدوري

السد يتدرب جماعياً بمن حضر 

متابعة - حسام نبوي:

غــــادر العــبــو الــفــريــق األّول لــكــرة الــقــدم 
بنادي السد والجهازان الفني واإلداري أمس 
كارلتون،  بالريتز  الفندقي  الحجر  ُمعسكر 
بــعــد ســلــبــيــة نــتــائــج فــحــص كـــورونـــا الــثــانــي، 
من  الثانية  المرحلة  الــســداوي  الفريق  ليبدأ 
والــذي  المتبع  الصحي  البروتوكول  مــراحــل 
تمهيداً  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  تطبقه 
مرحلة  وهــي  الـــدوري،  مباريات  الستئناف 
الفني  والجهازين  لالعبين  المنزلي  الحجر 
تدريباته  الفريق  يواصل  أن  على  واإلداري، 
الــيــومــّيــة مـــع حــريــة أكــثــر فـــي األعــــــداد في 

الـــتـــدريـــبـــات وااللـــتـــحـــامـــات. وخـــــاض الــســد 
تدريبه أمس على ملعبه وسط انتظام جميع 
الجهاز  يسعى  حيث  حالياً،  الُمتاحين  العبيه 
الــفــنــي بــقــيــادة اإلســـبـــانـــي تــشــافــي لــلــوصــول 
بــالــالعــبــيــن ألعــلــى درجــــات الــجــاهــزيــة من 
الفريق  يقّدم  لكي  اليومّية  التدريبات  خالل 
الــمــســتــوى الــمــطــلــوب مــنــه عــقــب اســتــئــنــاف 

مباريات الدوري.
صفوف  اكتمال  الفني  الجهاز  ينتظر  كما 
أوراق  لترتيب  الــدولــيــيــن  بــعــودة  الــالعــبــيــن 
ووضع  العام  مستواه  على  والــوقــوف  الفريق 
الـــلـــمـــســـات األخــــيــــرة قـــبـــل الــــعــــودة لــخــوض 

الُمباريات.

متابعة - صابر الغراوي:

الــقــدم  لــكــرة  األّول  الــفــريــق  يــبــدأ 

الثالثاء  الــيــوم  مــســاء  الــغــرافــة  بــنــادي 

الـــمـــرحـــلـــة األهـــــــم واألصـــــعـــــب مــن 

تحضيراته الجاّدة والقوية الستئناف 

 QNB نجوم  دوري  بطولة  مسابقة 

التدريبّية  الحصة  خــالل  مــن  وذلــك 

الــجــمــاعــّيــة األولــــــى الـــتـــي يــخــوضــهــا 

الـــفـــريـــق مـــنـــذ بــــدايــــة الــتــحــضــيــرات 

باستثناء  الالعبين  جميع  بمشاركة 

ويشارك  قديورة.  عدالن  الجزائري 

ـــثـــنـــائـــي  فــــــي هـــــــذه الـــــتـــــدريـــــبـــــات ال

جاتشول  الجنوبي  الكوري  الُمحترف 

بعد  وذلــك  جوناثان،  واإليــفــواري  كو 

الفريق  عن  عزلهما  فترة  انتهت  أن 

كاملين  ألســبــوعــيــن  امـــتـــّدت  والـــتـــي 

مــنــذ أن وصـــال إلـــى الـــدوحـــة، حيث 

بشكل  تــدريــبــاتــهــمــا  الــثــنــائــي  خــــاض 

مـــنـــفـــرد طـــــوال هــــذه الـــفـــتـــرة حــتــى 

تــمــامــاً.  سالمتهما  عــلــى  االطــمــئــنــان 

أسبوع  قبل  التحضيرات  هذه  وتأتي 

الغرفاوي  الفريق  خــوض  من  واحــد 

تجهزه  التي  الودية  المباريات  أولــى 

الســتــئــنــاف الــــــدوري وتــشــمــل ثــالث 

يوم  األهلي  لقاء  من  بداية  مباريات 

ومــروراً  المقبل  الشهر  من  السادس 

مــنــه   ١٣ ـــــوم  ي قـــطـــر  فــــريــــق  بـــلـــقـــاء 

إلى مواجهة الريان يوم ١٦  ووصوالً 

من الشهر نفسه. 

وحــصــل الــفــريــق الــغــرفــاوي على 

راحـــة ســلــبــّيــة مــن الــتــدريــبــات أمــس 

أعضاء  جميع  تــوّجــه  حيث  االثــنــيــن، 

صــدور  عقب  منازلهم  إلــى  الــفــريــق 

نتيجة الفحص الطبي الثاني الخاص 

بـــفـــيـــروس كـــورونـــا الـــــذي خــضــع له 

الفريق  أعضاء  جميع  وتلقى  الفريق. 

تــعــلــيــمــات صـــارمـــة مـــن جــهــاز كــرة 

محمود  برئاسة  الفهود  بقلعة  القدم 

الــــغــــزال الــــــذي طـــلـــب مــــن الــجــمــيــع 

التعليمات  بكافة  االلــتــزام  ضـــرورة 

العزل  بمرحلة  والــخــاصــة  الــجــديــدة 

المنزلي، وذلك وفق كافة التعليمات 

الصحّية. وقبل مغادرة فندق الريتز 

مقر إقامة الفريق الغرفاوي حرص 

للفريق  الــمــرافــق  اإلداري  الــطــاقــم 

على تحذير الالعبين من أي خروج 

عـــن دائـــــرة الــتــعــلــيــمــات، وتـــم شــرح 

الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة الشـــتـــراطـــات 

الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة. وفــيــمــا يــخــّص 

المحترف الجزائري عدالن قديورة 

بــدأ  فــقــد  األول  أمــــس  وصــــل  الـــــذي 

فنادق  بأحد  الصحي  الحجر  رحلة 

تمتّد  والتي  وصوله  بمجرد  الدوحة 

ألســـبـــوعـــيـــن كـــامـــلـــيـــن رغـــــم إجـــــراء 

الــفــحــص الــطــبــي الــخــاص بــفــيــروس 

وذلك  سالمته،  من  والتأّكد  كورونا 

للتعليمات. وفقاً 

ـــورة خــــالل هــذه  وســـيـــواصـــل قـــدي

اإلصــابــة  مــن  التأهيل  رحــلــة  الــفــتــرة 

الــقــويــة وذلــــك بــعــد عــمــلــيــة الــربــاط 

العاصمة  في  أجــراهــا  التي  الصليبي 

أشهر  ثــالثــة  قبل  لــنــدن  البريطانية 

ــاً، وبـــنـــاًء عــلــى تـــطـــّور حــالــتــه  ــب تــقــري

مشاركته  إمكانية  ستتحّدد  الصحّية 

عدمها  من  الجماعّية  التدريبات  في 

عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.

الغرافة يبدأ المرحلة األصعب في  تحضيراته للدوري 
قبل أسبوع واحد من خوض أولى مبارياته الودّية

متابعة - رجائي فتحي:

تشهد عملية تجهيز األندية 

لـــــعـــــودة الــــــــــــدوري تــحــضــيــر 

الجمعيات  لعقد  أيضاً  األندية 

الــعــمــومــّيــة الـــعـــاديـــة لــهــا في 

كـــل األنـــديـــة مـــا عــــدا الــدحــيــل 

اإلدارات  لمجالس  وانتخابات 

فــيــهــا وهـــو األمــــر الــــذي ربما 

يـــؤثـــر عــلــى تــجــهــيــزات هــذه 

األنــــديــــة بـــالـــصـــورة الــمــثــالــّيــة 

تحقق  أن  يــمــكــن  مــعــهــا  الــتــي 

ــنــتــظــرة في  ــُم الـــطـــمـــوحـــات ال

المرحلة الُمقبلة.

وتــعــتــبــر هـــذه األمـــــور، إلــى 

جــــانــــب إجـــــــــــراءات مـــواجـــهـــة 

على  الــحــرب  بمثابة  كــورونــا، 

أكثر من جبهة ولكنها حرب 

قــد يــكــون تــأثــيــرهــا كــبــيــراً إال 

في  الــكــرة  إدارة  نــجــحــت  إذا 

األنــديــة فــي إبــعــاد فرقها عن 

والتحضير  االنتخابات  أجــواء 

لــهــا وكـــذلـــك عـــدم االنــضــمــام 

لجبهة على حساب األخرى ال 

تجري  التي  األندية  في  سيما 

تتأثر  ال  حتى  االنتخابات  بها 

تلك األندية بما يحدث.

أن  الـــــجـــــمـــــيـــــع  ــــــم  ويــــــعــــــل

عرس  هــي  مثلما  االنتخابات 

للديمقراطية لكنها في الكثير 

مـــن األحــــيــــان تـــكـــون بــمــثــابــة 

البعض  عند  حسابات  تصفية 

أو  الُمعارضين  عند  سيما  ال 

غــيــر الــمــســانــدة لـــــإلدارة التي 

تــتــولــى مــقــالــيــد الـــنـــادي ولــم 

يــكــن فــريــق الــكــرة مــعــهــا في 

االنتخابات.

األجواء واالبتعاد

وبصفة عامة تحتاج أنديتنا 

لعملية  قــوة  بكل  تجهز  وهــي 

عــودة الــدوري من جديد إلى 

عن  نــهــائــيــاً  نــفــســهــا  تــبــعــد  أن 

األجواء االنتخابية وما يحدث 

بــهــا وتـــأخـــذ مــوقــف الــمــحــايــد 

الــمــتــابــع  غـــيـــر  بـــــاألحـــــرى  أو 

واالكـــتـــفـــاء بــــــأداء الــتــدريــبــات 

بعد  فيما  الــوديــة  والمباريات 

استقرار  على  تؤثر  ال  بصورة 

في  قوتها  وعــلــى  الــفــرق  تلك 

تعتبر  والــتــي  المقبلة  الــفــتــرة 

تحديد  فــي  ومــهــمــة  حــاســمــة 

الــذهــبــي  الـــمـــربـــع  أو  الـــلـــقـــب 

وكـــــذلـــــك الــــهــــابــــط لـــلـــدرجـــة 

الثانية وأيضاً من سوف يلعب 

المباراة الفاصلة.

سخونة االنتخابات

هــنــاك  أن  الـــمـــؤكـــد  ومـــــن 

العمومية  الــجــمــعــيــات  بــعــض 

الـــتـــي ســـــوف تـــكـــون ســاخــنــة 

ســــواء فــي الـــدرجـــة األولــــى أو 

الدرجة الثانية والحضور فيها 
عموميات  مثل  كبيراً  سيكون 
العربي وقطر واألهلي وأيضاً 
الثانية  الـــدرجـــة  فــي  الــشــمــال 
وذلـــك لــوجــود انــتــخــابــات في 
تــلــك األنــديــة وفــرقــهــا تحتاج 
إلى االستقرار الفني المطلوب 
والـــــــــذي يـــمـــكـــن مـــــن خـــاللـــه 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح واألهـــــــداف 
المقبلة  الفترة  في  المنتظرة 
وأن يــتــم إبـــعـــاد فــــرق الــكــرة 
مـــن قــبــل االجـــهـــزة اإلداريـــــة 
عن تلك األجواء لما قد تسببه 
من تأثيرات سلبية على األداء 
متابع  أي  يــتــمــنــاه  ال  مــا  وهـــو 
فــــي تـــلـــك األنـــــديـــــة. وبـــــدون 

شــــك الــــفــــرق مــــع أجــهــزتــهــا 
على  تحارب  ــة  واإلدارّي الفنّية 
أكــثــر مـــن جــبــهــة لــيــس فقط 
الخمس  للمباريات  التحضير 
الــبــاقــيــة عــلــى خــتــام الــــدوري 
للموسم  تــجــهــز  أيــضــاً  ولــكــن 
الـــمـــقـــبـــل مـــــن حـــيـــث إعــــــداد 
التقارير الفنّية وكذلك البحث 
عــن الــتــعــاقــدات الــجــديــدة وال 
يــــوجــــد فــــاصــــل زمــــنــــي بــيــن 
وبداية  الجاري  الموسم  نهاية 
قليلة  أيام  إال  المقبل  الموسم 
وبالتالي المطلوب من األندية 
االتــجــاهــيــن  عـــلـــى  تــعــمــل  أن 
بــصــورة مــتــوازيــة وبــمــا يحقق 
أن  دون  الــمــطــلــوب  الـــنـــجـــاح 

يــكــون هــنــاك اهــتــمــام بناحية 

عــلــى حــســاب األخــــرى ويــدفــع 

الفريق الثمن.

الصفقات الجديدة

والـــمـــطـــلـــوب مــــن األنـــديـــة 

ـــخـــتـــام الـــمـــوســـم  الـــتـــجـــهـــيـــز ل

بــالــشــكــل الـــقـــوي الـــــذي يــلــّبــي 

األهــداف  ويحقق  الطموحات 

التحضير  الــوقــت  نــفــس  وفـــي 

لــلــمــوســم الــجــديــد مـــن حيث 

تحديد المستمرين والراحلين 

من فرقهم ليس هذا فقط بل 

التي  الجديدة  الصفقات  أيضاً 

سوف يتم التعاقد معها وتكون 

مــثــل هــــذه األمـــــور بــالــتــعــاون 

الفنية  األجــهــزة  مع  والتشاور 

القرار  لها  سيكون  والــتــي  بها 

األخــيــر فــي ذلـــك حــتــى تكون 

االختيارات مواكبة الحتياجات 

كل فريق وال يكون القادمون 

زيادة  أو  أسماء  بمثابة  الجدد 

عــدد فــي تلك األنــديــة. وهــذه 

الــــمــــعــــادلــــة الـــصـــعـــبـــة تــحــتــاج 

اتفاق  هناك  يكون  أن  وبشدة 

بين الرأي الفني واإلداري في 

هــذه  لمصلحة  الـــوقـــت  نــفــس 

األندية.

عدم التأثير

عملية  تـــكـــون  أن  ويـــجـــب 

حــســم الــصــفــقــات فــي األنــديــة 

ـــــحـــــدث مــن  ــــدة عــــمــــا ي ــــعــــي ب
عــن  بـــعـــيـــدة  أي  تـــجـــهـــيـــزات 
تكون  ال  حتى  الالعبين  أنظار 
بالنسبة  سلبية  تأثيرات  هناك 
لالعبين الذين سوف يغادرون 
األندية ويؤّدون في المباريات 
وال  روتينّية  بصورة  األخــيــرة 
يـــقـــّدمـــون الـــمـــطـــلـــوب مــنــهــم 
سوف  أنهم  يعرفون  لكونهم 
يـــــغـــــادرون األنــــديــــة كـــمـــا هــو 
الحال لمن تم التجديد معهم 
لـــمـــدة شــهــريــن ال ســيــمــا من 
ــُمــحــتــرفــيــن الــــذيــــن انــتــهــت  ال

عقودهم.
في  العمل  األنــديــة  وتحتاج 
سرية وهدوء وإبرام الصفقات 
وتعطي  الطموحات  تلّبي  التي 
حدث  كما  الفنّية  اإلضـــافـــات 
النجم  وأعــاد  األهلي  في  مثل 
ــــي اومـــيـــد إبــراهــيــمــي  ــــران اإلي
الــذي كــان مــعــاراً فــي صفوف 
وهو  البلجيكي  أوبــيــن  فــريــق 
يــمــثــل قـــــوة إضـــافـــيـــة لــفــريــق 
أهم  مــن  كـــان  حيث  العميد، 
يذهب  أن  قــبــل  الــمــحــتــرفــيــن 
كان  رحيله  وأن  بلجيكا  إلــى 
روبين  السابق  الُمدرب  بسبب 
سوف  وعــودتــه  بــاريــرا  ال  دي 
تكون إضافة لألهلي، واألندية 

بحاجة لُمحترفين أقوياء.
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فاز بالجولة العالمية الخامسة وعزز صدارة «فريق قطر» للبطولة

السليطي يواصل التألق بالدّراجات النارية

متابعة - أحمد سليم:

واصل سعيد السليطي دراج «فريق قطر» 
قطر  بطولة  من  الرابعة  النسخة  في  تألقه 
لتحدي  المخصصة  اإللكترونية،  للسباقات 
الدراجات النارية بين فريق االتحاد القطري 
ريسينج  ليوبارد  وفريق  النارية  للدراجات 
من لكسمبورج بطل العالم لفئة «موتو ٢»، 
وذلك بعد أن حقق السليطي الفوز بالجولة 

الخامسة وقبل األخيرة.
الخامسة  بــالــجــولــة  السليطي  فـــوز  وجـــاء 
فليب  حلبة  عــلــى  منافساتها  أقــيــمــت  الــتــي 
آيالند االسترالية بعد أن سجل زمنا إجماليا 
للسباق قدره ٢٦:٤٨٫٣٤٧ دقيقة، كما سجل 
 ١:٢٨٫٦٣٧ وقــــدره  الــلــفــة  فــي  زمـــن  أســــرع 

دقيقة ليحصل على ٤٠ نقطة. 
نتيجة  استبعاد  المنظمة  اللجنة  وقررت   
ليوبارد  فريق  دراج  كينت  دانــي  البريطاني 
ريسينج لحلوله في المركز السابع واألخير، 

شــارك  حيث  الــفــرص  تكافؤ  لمبدأ  تحقيقا 

فريق ليوبارد في هذا السباق بـ ٤ دراجين، 

بينما شارك فريق قطر بـ ٣ دراجين فقط، 

وذلك بحسب لوائح البطولة.

السليطي  سعيد  قطر  فريق  دراج  وعــزز 

صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الــســائــقــيــن بــعــدمــا حصل 

إلى  رصيده  ويرفع  جديدة،  نقطة   ٤٠ على 

١٩٦ نقطة، بعد أن حقق الفوز بأربع جوالت 

حتى اآلن، وجاء زمليه الدراج سعود آل ثاني 

وحل  نقطة   ١٣٩ برصيد  الثاني  المركز  في 

فريق  دراج  رامــيــريــز  مـــاركـــوس  اإلســبــانــي 

برصيد  الثالث  المركز  في  ريسينج  ليوبارد 

١٢٥ نقطة. 

فريق  يتصدر  الخامسة  الجولة  وبانتهاء 

من  الــرابــعــة  للنسخة  الــعــام  الــتــرتــيــب  قــطــر 

تحدي الدراجات النارية برصيد ٥١٨ نقطة، 

وبفارق ٤٥ نقطة عن فريق ليوبارد ريسينج 

الذي حصل على ٤٧٣ نقطة حتى اآلن.

لشبونة - [:

للنزاهة  الــدولــيــة  المنظمة  وقــعــت 

فــي الــريــاضــة (ســيــغــا) وجــامــعــة قطر 

تنص  األوجــه  متعددة  تعاون  اتفاقية 

في أحد بنودها على انضمام الجامعة 

إلى «شبكة  عالميا  المصنفة  القطرية 

جامعات سيغا» في خطوة من شأنها 

المنظمة  عــمــل  نــطــاق  مــن  تــعــزز  أن 

الدولية المستقلة في المنطقة.

مــبــادرة   ٢٠١٨ فــي  سيغا  وأطــلــقــت 

«شبكة جامعات سيغا» التي تضم في 

الجامعات  أشهر  من  نخبة  عضويتها 

ومــعــاهــد الــبــحــوث مـــن شــتــى أنــحــاء 

واشنطن  جـــورج  جامعة  مثل  الــعــالــم 

والمعهد االقتصادي وقانون الضرائب 

للقانون،  لشبونة  جامعة  عن  المنبثق 

واالقــتــصــاد  للقانون  الــعــالــي  والمعهد 

للعلوم  لــشــبــونــة  ومــعــهــد  إســبــانــيــا  فــي 

نيفادا  جامعة  والقانونية،  السياسية 

الس فيجاس، ومعهد األمم المتحدة 

والعدالة  الجريمة  ألبــحــاث  اإلقليمي 

وغيرها.

جامعات  «شبكة  تأسست  بدورها   

األهــــداف  مـــن  عـــدد  لتحقيق  ســيــغــا» 

المعلومات  نقل  بينها  مــن  الرئيسية 

لضمان أن تصبح النزاهة في الرياضة 

الجامعات  منهج  فــي  محوريا  عامال 

تعليمية  دورات  تــطــويــر  خـــالل  مـــن 

الرياضة  في  بالنزاهة  تتعلق  تنفيذية 

على سبيل المثال.

سيغا»  جامعات  وتستهدف «شبكة 

لــلــرواد  المستقبلية  ــبــرامــج  ال كــذلــك 

والقادة وذلك من خالل توفير فرص 

تصبح  أن  بـــدورهـــا  يــمــكــن  لــلــتــطــويــر 

ومن  والمهتمين  الجامعة  بين  جسرا 

الغد  قـــادة  تأسيس  فــي  المساعدة  ثــم 

للتدريب  فرصا  تتطلب  جوانب  وهي 

على مستوى عال لطالب الجامعة مع 

للمنظمة  والداعمين  وأعضائنا  سيغا 

الدولية.

جامعة  أن  أيــضــا  سيغا  أعلنت  كما 

الرسمي  االجــتــمــاع  ستستضيف  قطر 

يوم  سيغا»  جامعات  «شبكة  لـ  األول 

الحدث  وهــو  المقبل  يوليو  من  الثاني 

الذي سيعمل على دعم أجندة أبحاث 

خـــالل  مــــن   ٢٠٢١   /٢٠٢٠ الـــشـــبـــكـــة 

جديدة  تعاونية  مــبــادرات  استكشاف 

الريادية  األفــكــار  مشاريع  إلــى  تضاف 

القائمة لسيغا.

الدرهم  راشد  حسن  الدكتور  وعلق 

تصريحات  فــي  قطر  جامعة  رئــيــس 

قائال:  لسيغا  الرسمي  الموقع  نشرها 

الدولية  والمنظمة  قطر  جامعة  إن 

لديهما  (سيغا)  الرياضة  في  للنزاهة 

عنصر  الرياضة  بأن  مشتركة  قواسم 

ونحن  المجتمع  مكونات  مــن  حيوي 

مـــن جــانــبــنــا نــتــطــلــع لــلــعــمــل مـــع سيغا 

القيم  وتــرســيــخ  الــمــعــلــومــات  لــتــبــادل 

اإليجابية للرياضة.

وتـــابـــع: مــن خـــالل هـــذه اإلتــفــاقــيــة 

سنتمكن من ضخ قيمة مضافة للعمل 

الذي تقوم به جامعة قطر في مجال 
الرياضة ومن ثم التركيز على تقديم 
الشباب  وتشجيع  الــفــرص  مــن  مــزيــد 
مع  يتسق  نحو  على  الــمــجــال  هــذا  فــي 
رؤية دولة قطر في بناء إرث رياضي 

نابض وصحي لكل شرائح المجتمع.
من جانبه أعرب محمد بن حنزاب 
المنظمة  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
ــيــة لــلــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة عن  الــدول
فــخــره واعـــتـــزازه بـــأن تــكــون جامعة 
في  لسيغا  أكاديمي  شريك  أول  قطر 
الــمــنــطــقــة تــكــريــســا لــمــكــانــة الــجــامــعــة 
العلمي  البحث  مجال  فــي  المعروفة 
جديدة  مجاالت  في  التوسع  ثم  ومن 
لــهــذه األبـــحـــاث لــتــشــمــل الــنــزاهــة في 
الرياضة ومحاربة الفساد في الرياضة 
الرياضة  يخدم  ملموسا  إرثا  ولتصبح 

العالمية.
وقال بن حنزاب، وهو أيضا رئيس 
المركز الدولي لألمن الرياضي: ليس 
تأخذ  أن  قــطــر  جــامــعــة  عــلــى  جــديــدا 
المبادرة في أي مجال، ونحن بالفعل 
ســـعـــداء بــانــضــمــام جــامــعــة مــرمــوقــة 
تــمــتــلــك خــــبــــرات ومـــــقـــــدرات بــــإرث 
جامعات  «شبكة  إلــى  هائل  أكاديمي 
مضافة  قيمة  يشكل  نحو  على  سيغا» 
إلــــى الــعــمــل الــبــحــثــي الـــــذي تـــقـــوم به 
هــذه الشبكة فــي مــجــال الــنــزاهــة في 

الرياضة.

«سيغــا» توقــع اتفاقيــة مـع جامعة قطر 
أصبحت ضمن شبكة جامعات المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة

المجتمع ــي  ف حــيــوي  مــكــون  ــاضــة  ــري ال أن  عــلــى  متفقان  ــان  ــطــرف ال الـــدرهـــم:   

المنطقة فـــي  ــا»  ــغ ــي «س لــــ  أكــاديــمــي  ــك  ــري ش ــــأول  ب ـــخـــورون  ف ـــزاب:  حـــن بـــن 

الشــمال يدشــن ملعــب عبد اهللا حســـين الســادة 
لفتة طيبة من اإلدارة تجاه أحد مؤسسي النادي العريق

الــــــنــــــادي رمــــــــــــوز  ألحــــــــــد  ـــــه  ـــــدم ـــــق ن أن  ـــــب  ـــــج ي مــــــــا  ــــــــــل  أق ــــــــــذا  ه الــــــمــــــنــــــصــــــوري:  مــــــــبــــــــارك 

الشمال  نــادي  إدارة  قــامــت 
حسين  اهللا  عبد  اســم  بإطالق 
الــنــادي  مؤسسي  أحــد  الــســادة 
على الملعب الفرعي بالنادي، 
تــقــديــرا ألحـــد رمــــوز الــشــمــال 
الكبار، وذلك بحضور مبارك 
ـــنـــادي  ـــيـــس ال الـــمـــنـــصـــوري رئ
ونـــــاصـــــر شــــاهــــيــــن الـــكـــعـــبـــي 
وابراهيم  التنفيذي،  المدير 
الـــســـادة وإبـــراهـــيـــم الــفــضــالــة 
الــــســــادة  حـــســـيـــن  اهللا  وعــــبــــد 
من  والعديد  التكريم  صاحب 
الشمال  نــادي  ومحبي  أعضاء 
اهللا  عبد  حمد  مقدمتهم  في 
الــنــادي  أعــضــاء  أحــد  النعيمي 

البارزين. 
 من جانبه أعرب عبد اهللا 
حــســيــن الـــســـادة عـــن ســعــادتــه 
بــالــلــفــتــة الــطــيــبــة الــتــي قــامــت 
سعيد  قائال:  النادي  إدارة  بها 
نــادي  مــن  التكريم  بــهــذا  جــدا 
بيتي،  أعــتــبــره  الـــذي  الــشــمــال 
برئاسة  الــنــادي  إدارة  وأشكر 
مـــــبـــــارك الــــمــــنــــصــــوري عــلــى 
وأتمنى  الطيبة،  اللفتة  هــذه 
الــتــوفــيــق دائــمــا لــلــنــادي، فقد 
خدمة  فــي  عاما   ٢٠ أمضيت 
من  إدارة  تفكر  ولــم  الــنــادي 
في  بعدي  أتــت  التي  اإلدارات 
تكريمي، فلهذا أتقدم بالشكر 
إلــى مــبــارك الــمــنــصــوري على 

هذه اللفتة الرائعة.
فـــــي حــــيــــن قـــــــال مــــبــــارك 
المنصوري رئيس النادي: هذا 
أقل شيء يمكن تقديمه ألحد 
النادي،  تأسيس  في  تعبوا  من 
فهو يستحق هذا التكريم فقد 

لــذكــراه  تــخــلــيــدا  اإلدارة  رأت 
لمجهوده  وردا  واجـــب  كــأقــل 
الذي ال ينساه كل أهل الشمال.
خالل  قمنا  قائال:  وأضــاف 

الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة بــإطــالق 
اســمــه عــلــى بــعــض الــبــطــوالت 
ال  هـــذا  أن  إال  نظمناها  الــتــي 
يــكــفــي والـــحـــمـــد هللا حــصــلــنــا 

على الموافقات الالزمة وقمنا 
على  بــإطــالقــه  اســمــه  بتخليد 
أحـــــد مــــالعــــب الـــــنـــــادي وهـــو 

يستحق ذلك بكل تأكيد.

بــيــنــمــا أكــــد نــاصــر شــاهــيــن 
الــكــعــبــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــنــادي عــلــى أن إطـــالق اســم 
على  الــســادة  حسين  اهللا  عبد 

ـــــادي أقـــل  ـــــن أحــــــد مــــالعــــب ال
على  وعطائه  لجهوده  تقدير 
أحد  فهو  طويلة  سنوات  مدار 
ارتبطت  التي  الكبيرة  األسماء 

بنادي الشمال وأعطته الكثيرا 
وهذا أقل تقدير.

وأرجع ناصر شاهين سبب 
تــــأخــــر إطـــــــالق االســـــــم عــلــى 

على  إلــــى الــحــصــول  الــمــلــعــب 
فالفكرة  الالزمة،  الموافقات 
تـــم مــنــاقــشــاتــهــا فـــي اجــتــمــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة األخــيــر 
والقــــــت مـــوافـــقـــة بـــاإلجـــمـــاء 
اإلجراءات  إنجاز  على  وعملنا 
يتم  أن  المفترض  من  وكــان 
تـــدشـــيـــن الــمــلــعــب مـــنـــذ عـــدة 
كــورونــا  جائحة  أن  إال  أشــهــر 
وهــذا  اآلن،  إلــى  األمــر  أجلت 
أبسط ما نقدمه إلى عبد اهللا 
بـــن حــســيــن الـــســـادة فــهــو نــوع 
مـــن رد الــجــمــيــل لــمــا قــدمــه 

للنادي.
وحـــــــرص حـــمـــد عـــبـــد اهللا 
الــنــادي  أعــضــاء  أحــد  النعيمي 
وقال:  الحضور  على  البارزين 
ســعــيــد بـــهـــذا الــتــكــريــم ألحــد 
رمــــوز الـــنـــادي الــذيــن خــدمــوا 
مع  فمشواره  تطوعا،  الشمال 
الـــنـــادي حــافــل بــالــعــطــاء دون 
مقابل وإطالق اسمه على أحد 

المالعب شيء رائع للغاية.

متابعة - حسام نبوي:

ً تحديد موعد العمومية وأبواب الترشح تفتتح غدا

جمعيته  موعد  عــن  الشمال  نــادي  أعلن   

الــعــمــومــيــة والـــــذي تـــقـــرر لـــه يــــوم الــجــمــعــة 

النادي..  بمقر  المقبل  أغسطس   ١٤ الموافق 

كما تقرر أن يتم فتح باب الترشح النتخاب 

االنتخابية  الــدورة  في  رئيس  ونائب  رئيس 

٢٠٢٠-٢٠٢٤ بدءا من يوم غد األربعاء وحتى 

انــتــهــاء الــــدوام الــرســمــي لــلــنــادي يــوم السبت 

انتخابات  وتبدو  المقبل.  يوليو   ١١ الموافق 

على  سهلة  غير  الــمــرة  هــذه  الــشــمــال  نـــادي 
وترقب  الشرسة  المنافسة  ظل  في  اإلطــالق 
النادي  رئاسة  على  قائمة  من  أكثر  ترشح 
حيث أعلن الشيخ خالد بن بدر بن خليفة آل 
ثاني عن نيته دخول االنتخابات ومعه فهاد 
اليامي على مقعد نائب الرئيس.. كما تردد 
اســم إبــراهــيــم الــســادة وأيــضــا قائمة محمد 
الكبيسي  خميس  علي  ومعه  المهيزع  عيسى 
فــي حين أعــلــن مــبــارك الــمــنــصــوري رئيس 
الترشح  عدم  في  رغبته  عن  الحالي  النادي 

وأيضا ناصر عجالن الكعبي نائب الرئيس.

أجواء ساخنة تنتظر انتخابات الشمال
الدوحة - [ :
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فـاولر يرفـض العــودة لقــــيادة برزبـــين رور
عند استئناف الدوري األسترالي

تــــبــــدو الــــفــــرصــــة مـــواتـــيـــة 
ــتــعــزيــز  ـــتـــوس ل ـــوفـــن أمــــــــام ي
ضيًفا  يحل  عندما  صــدارتــه 
افتتاح  في  اليوم  جنوى  على 
والعشرين  التاسعة  المرحلة 
مـــن بــطــولــة إيــطــالــيــا لــكــرة 
الخميس  تختتم  التي  الــقــدم 
وضيفه  أتاالنتا  بقمة  المقبل 

نابولي.
توازنه  يوفنتوس  واستعاد 
عـــقـــب خــــســــارتــــه الــــمــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــمــســابــقــة الــكــأس 
في  نابولي  يــد  على  المحلية 
وحــقــق  الـــحـــالـــي،  يــونــيــو   ١٨
فوزين متتاليين في الدوري 
الذي يسعى إلى الظفر بلقبه 
لــلــعــام الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، 
آخرهما كان برباعية نظيفة 

على ضيفه ليتشي.
وبــــــات يـــوفـــنـــتـــوس يــبــتــعــد 
بــــــفــــــارق أربـــــــــع نـــــقـــــاط عــن 
مــــطــــارده الــمــبــاشــر التــســيــو 

 ٢-٣ أتاالنتا  أمام  خسر  الذي 
قبل أن يتغلب على فيورنتينا 

.٢-١
نفسه  يوفنتوس  يجد  وقد 
فقط  واحدة  نقطة  بعد  على 
من مطارده المباشر الممثل 
الثاني للعاصمة، كون التسيو 
يحل ضيًفا ثقيَالَ على تورينو 

دقــيــقــة  و١٥  ســاعــتــيــن  قــبــل 
مــن مـــبـــاراة فــريــق «الــســيــدة 

العجوز».
ــنــفــس  ويـــمـــنـــي التـــســـيـــو ال
مبارياته  بكسب  األقـــل  على 
الــخــمــس الــمــقــبــلــة (تــوريــنــو، 
مـــيـــالن، لــيــتــشــي، ســاســوولــو 
يحل  أن  قــبــل  وأوديـــنـــيـــزي) 

ضــيــًفــا عــلــى يــوفــنــتــوس في 
والثالثين،  الرابعة  المرحلة 
مـــعـــوال عـــلـــى ســجــلــه الـــرائـــع 
هــــذا الـــمـــوســـم أمـــــام حــامــل 
الـــلـــقـــب حـــيـــث تـــغـــلـــب عــلــيــه 
 ٣-١ واحـــدة  بنتيجة  مرتين 
اإليطالية  السوبر  الكأس  في 

وذهاب الدوري.

ولـــــن تــخــتــلــف حـــــال إنــتــر 

يوفنتوس  عن  الثالث  ميالن 

والتسيو حيث يخوض بدوره 

عندما  نسبًيا  ســهــًال  اخــتــبــاًرا 

يــســتــضــيــف بــريــشــيــا صــاحــب 

المركز قبل األخير غًدا.

وعــلــى غـــرار التــســيــو، عــاد 

محوال  بعيد  من  ميالن  إنتر 

مضيفه  أمــام  بهدف  تخلفه 

بـــارمـــا إلــــى فــــوز ثــمــيــن ٢-١ 

أبـــقـــاه فـــي ســـبـــاق الــمــنــافــســة 

عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــعـــدمـــا قــلــص 

عن  نقاط  ثماني  إلى  الفارق 

يــوفــنــتــوس وإلـــى أربـــع نقاط 

عن التسيو.

بولونيا  أيــًضــا  غـــًدا  ويلعب 

مــــع كــــالــــيــــاري، وســــبــــال مــع 

مـــــيـــــالن، وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــع 

بارما،  مع  وفيرونا  ساسولو، 

ولــيــتــشــي مـــع ســـامـــبـــدوريـــا، 

والخميس المقبل أيًضا روما 

مع أودينيزي.

يوفنتوس يصطدم بجنوى في الكالتشيو
كلوب مدرب ليفربول:تورينو يستضيف التسيو في افتتاح المرحلة الـ ٢٩

يورجن  األلــمــانــي  أعـــرب 
لنادي  الفني  المدير  كلوب، 
بأن  اعتقاده  عن  ليفربول، 
األلماني  الـــدوري  استئناف 
ســــاهــــم فــــي فــــــوز فــريــقــه 
بـــدرع الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي 

هذا الموسم.
استئناف  إن  كلوب  وقال 
الـــــــــدوري األلــــمــــانــــي تــحــت 
زايفرت،  كريستيان  قيادة 
ــــيــــس رابـــــطـــــة الــــــــدوري  رئ
األلماني، كان يمثل «عالمة 
«بعثت  وأضـــاف:  مهمة»، 
إلــى  قــصــيــرة  نصية  رســالــة 
زايـــفـــرت شــكــرتــه ألن هــذا 
ممكنا  يكن  لــم  (االنــتــصــار) 

بدونه».
اإلنجليزي  الـــدوري  كــان 
قــد اســتــأنــف مــبــاريــاتــه بعد 
تـــوقـــف كـــــورونـــــا، مـــتـــأخـــًرا 
ــــــحــــــوظ عـــن  ـــــشـــــكـــــل مــــــل ب
الــبــونــدزلــيــجــا، وســبــق ذلــك 
الممكن  مــن  بـــأن  تكهنات 

وإلــغــاؤهــا،  المسابقة  وقــف 
ــــــذاك  وكــــــــان لـــيـــفـــربـــول آن
متقدما في ترتيب الجدول 
بشكل كبير لكن لم يكن قد 

ضمن بعد الفوز بالدرع.
وقد تمكن ليفربول من 
البريميرليج  بــــدرع  الــفــوز 

ألول مرة منذ ٣٠ عاًما.
أن «إنجلترا  كلوب  وتابع 
نظمت األمر على نحو رائع 
تماًما، لكن الدوري األلماني 
هـــو مـــن أعـــطـــى الـــمـــثـــال». 
المباريات  إن  كلوب  وقــال 
بــــــــدون جــــمــــهــــور تـــنـــطـــوي 

أيًضا على شيء جيد «فهي 

أيـــًضـــا عـــالمـــة مــهــمــة على 

كــرة  أن  الــمــمــكــن  مـــن  أن 

على  تسير  أن  يمكن  القدم 

هـــذا الــنــحــو وتــعــطــي متعة 

ليس  لكن  مشاهدتها،  فــي 

الحال،  بطبيعة  ينبغي  كما 

اإلمكان،  قــدر  جيدة  لكنها 

الوضع  يبقى  أن  ينبغي  وال 

هـــكـــذا، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 

الــحــالــي هــي أفــضــل مــن ال 

من  كثيًرا  أفضل  بل  شــيء، 

ال شيء».

«البوندزليجا» ساهم في تتويجنا
ليفربول- د ب أ:  روما- أ ف ب:

من أجل االستمرار في المنافسة
يطمح في حصد كأس االتحاد

قــــال شــــون دايـــــك مـــــدرب بــيــرنــلــي إن 
ليستمر  المزيد  إنفاق  عليه  ينبغي  الــنــادي 
الممتاز  اإلنجليزي  بالدوري  المنافسة  في 
في  الحالية  استراتيجيته  ألن  القدم  لكرة 
االنتقاالت غير مجدية على المدى الطويل.
وترك العبا الوسط آرون لينون وجيف 
هــنــدريــك والــــحــــارس جـــو هــــارت الــنــادي 
 ١١ عــقــود  تنتهي  بينما  الــمــاضــي  األســبــوع 

العبًا في نهاية الموسم المقبل.
المركز  فريقه  يحتل  الذي  دايك،  وقال 
١١ في الدوري قبل سبع جوالت على نهاية 
أن  صعب  الرابحة  الصفقات  إن  الموسم، 
تأتي هذه األيام. وأضاف «هذه األيام ولت 
مقابل  بوب  نيك  مع  فيها  نتعاقد  كنا  التي 
مليون   ١٫٨٥) استرليني  جنيه  مليون   ١٫٥

 ٢٫٢ مقابل  جودموندسون  ويوهان  دوالر) 
مقابل  تاركوفسكي  وجيمس  جنيه  مليون 
أربعة ماليين جنيه وأندريه جراي مقابل 
سيؤثر  كيف  نعرف  ال  جنيه،  ماليين  ستة 
منذ  قلت  لكني..  السوق  على  (كوفيد-١٩) 
ــتــجــاوز هــذه  فــتــرة طــويــلــة إنــنــا بــحــاجــة ل
النقطة ولكي نفعل ذلك علينا إنفاق الكثير 
من المال إنها حلقة مفرغة». وقال دايك، 
الذي يتولى قيادة بيرنلي منذ ٢٠١٢ وكان 
طلب  إنــه  مــحــدودة،  بميزانية  دائًما  يعمل 
الموسمين  مـــدار  عــلــى  الـــنـــادي  إدارة  مــن 
الــمــاضــيــيــن دراســــة إجــــراء تــعــديــالت على 
ذلك؟  يمكننا  «هــل  وتابع  اإلنــفــاق.  سياسة 
نعم هل يتطلب ذلك التقشف؟ نعم اليمكن 
أن يكون صافي اإلنفاق تسعة ماليين جنيه 
كل عام إلى األبد األمر ليس مستحيًال، لكن 
ليس من الممكن أن يستمر لفترة طويلة».

مدرب بيرنلي يطلب الدعم المالي
جوارديوال يستعد لتحدي الريال

مانشستر  مــدرب  جــوارديــوال  بيب  قــال 
كأس  نهائي  قبل  إلى  التأهل  بعد  سيتي 
ـــيـــزي بـــالـــفـــوز  ـــجـــل االتـــــحـــــاد اإلن
نــيــوكــاســل  عــلــى  ٢-صفر 
آمـــــــال  إن  يـــــونـــــايـــــتـــــد 
في  الضعيفة  فريقه 
االحــــــتــــــفــــــاظ بــلــقــب 
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
تــالشــت لــكــن مـــازال 
ينافس  لقبان  أمامه 
عــلــيــهــمــا.وبــاإلضــافــة 
السيتي  مازال  للكأس، 
لقب  على  ينافس  أيًضا 
ويتقدم  األبطال  دوري 
مــدريــد  ريــــال  عــلــى   ٢-١
مـــن مــبــاراتــهــمــا فـــي ذهـــاب 
فبراير  في  عشر  الستة  دور 

قبل توقف البطولة بسبب كوفيد-١٩. ومن 

ببطولة  األبطال  دوري  استكمال  المنتظر 

في  لشبونة  في  فرق  ثمانية  من  مصغرة 

لكأس  النهائي  قبل  الــدور  أغسطس.ويقام 
يــولــيــو  و١٩   ١٨ فـــي  ــيــزي  اإلنــجــل االتـــحـــاد 

والنهائي في أول أغسطس.

وأكــــد جــــوارديــــوال «أنــــه مـــــازال أمــامــنــا 

سيمنحنا  بــهــمــا،  الـــفـــوز  يــمــكــن  بــطــولــتــان 

الفوز  مدريد  ريــال  أمــام  قويًا  حافًزا  ذلك 

لمواجهة  اســتــعــداد  أفضل  هــو  اللقب  بهذا 

مدريد».كما قال جوارديوال إنه سعيد برد 
فعل سيتي بعد هزيمته ٢-١ أمام تشيلسي 
لقب  أهدت  نتيجة  وهي  الماضي  األسبوع 
الــــــدوري إلــــى لــيــفــربــول. وأضــــــاف «بــعــد 
سعداء  نحن  تشيلسي  أمــام  الهزيمة  هــذه 
بالعودة إلى لندن مجدًدا في استاد ويمبلي 
النهائي  قبل  الــدور  في  أرســنــال  لمواجهة 
بطولة  إنها  النهائية،  المباراة  لبلوغ  سعًيا 

رائعة دائًما وتمنحنا مكافأة إضافية».

لندن- رويترز:

لندن- رويترز:

لندن- رويترز:

مدرب ساوثهامبتون يساند إينجس 
للمنافسة على الحذاء الذهبي

داني  مهاجمه  ساوثهامبتون  مدرب  هازنهوتل  رالف  ساند 
الــحــذاء  بــجــائــزة  والــفــوز  فــــاردي  جيمي  عــلــى  للتفوق  إيــنــجــس 
تسجيله  بعد  الموسم  هذا  اإلنجليزي  الــدوري  لهداف  الذهبي 
إينجس  واتــفــورد.واجــتــاز  ملعب  على   ٣-١ الــفــوز  فــي  هدفين 
اثــنــيــن مــن مــدافــعــي واتـــفـــورد قــبــل أن يــطــلــق تــســديــدة قوية 
ليرفع  الثاني  هدفه  أحــرز  وبعدها   ١٦ الدقيقة  في  منخفضة 

رصيده إلى ١٨ هدفا متأخًرا بفارق هدف واحد عن 
فاردي مهاجم ليستر سيتي. وقال هازنهوتل إنه 

الست  المباريات  كافة  في  بإينجس  سيدفع 
إنهاء  في  لمساعدته  الـــدوري  في  المتبقية 

البطولة.وأبلغ  هــدافــي  صـــدارة  فــي  الموسم 
الصحفيين «أعتقد أن كل شيء ممكن سنسانده 

أن  يعني  وهذا  األخيرة  الست  المباريات  في 
المزيد  لتسجيل  مباريات  ســت  أمــامــه 

من األهداف.. إذا سنحت له الفرصة 
ســـتـــرون كـــم هـــو رائـــــع فـــي إنــهــاء 

هازنهوتل  وأضـــاف  الهجمات». 
عمله  ثــمــار  يــجــنــي  إيــنــجــس  أن 
البدنية  لياقته  لــزيــادة  الــجــاد 
خالل فترة العزل العام بسبب 
كوفيد-١٩.وتابع  جـــائـــحـــة 
أفضل  البدنية  لياقته  «تبدو 
مما كانت عليه كان يتدرب 
بــجــديــة خـــالل فــتــرة الــعــزل 

الــعــام وهــــذا مــنــحــه خــيــارات 
بـــدنـــيـــة رائـــــعـــــة». وســيــســتــضــيــف 

المركز  يحتل  الـــذي  ســاوثــهــامــبــتــون، 
مباراة،   ٣٢ من  نقطة   ٤٠ برصيد   ١٣

مانشستر سيتي األحد المقبل .

جــوارديــو بيب  قــال 
التأهل بعد  سيتي 

االتـــــحـــــاد اإل
٢-ص
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ف
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ــــن نــــــــادي هـــيـــرتـــا بـــرلـــيـــن،  أعــــل

تعيين  األلماني  بــالــدوري  المنافس 

ـــســـابـــق آرنــــه  الــــمــــدافــــع األلــــمــــانــــي ال

للنادي.  ريــاضــًيــا  مــديــًرا  فــريــدريــش 

وقـــال مــايــكــل بــيــرتــز الــمــديــر الــعــام 

بيان  في  بالنادي  الرياضة  لشؤون 

ــًرا ريــاضــًيــا، سيعمل  «بــوصــفــه مــدي

اإلدارة  مجلس  بــيــن  وصـــل  كحلقة 

وطاقم التدريب والفريق». وأوضح 

بـــريـــتـــز «لــــقــــد جـــمـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 

دراسته  وفي  ناجح  كالعب  الخبرة 

اإلضـــافـــيـــة بـــعـــد مـــســـيـــرتـــه، والـــتـــي 

معنا».ولعب  مشاركتها  ســيــواصــل 

فريدريش ما يقرب من ٣٠٠ مباراة 

 ٢٠٠٢ عامي  بين  ما  برلين  لهيرتا 

الــنــادي  إلـــى  يــعــود  أن  قــبــل  و٢٠١٠ 

وقـــال   .٢٠١٩ عــــام  لـــــألداء  كــمــديــر 

مساعدة  مــن  «تمكنت  فــريــدريــش 

بمعرفتي  الماضي  الموسم  الــنــادي 

وخبرتي. لقد استمتعت حًقا بعملي 

قـــــادرون  أنـــنـــا  وأعـــتـــقـــد  اآلن  حــتــى 

مًعا».تراجعت  الكثير  تحقيق  على 
على  المنافسة  في  هيرتا  طموحات 
مــراكــز الــمــقــدمــة بــبــونــدزلــيــجــا في 
السنوات األخيرة، رغم االستثمارات 
الجديدة الكبيرة، حيث حصل فريق 
الــعــاصــمــة األلــمــانــيــة عــلــى الــمــركــز 
الــعــاشــر هـــذا الــمــوســم الـــذي انتهى، 
للفريق  القوية  النهاية  من  بالرغم 
تحت قــيــادة مــدربــه بــرونــو البــاديــا 
الرابع  الفني  المدير  هو  الباديا  كان 
الــــذي يــتــولــى تــدريــب هــيــرتــا خــالل 

الموسم المنقضي.

فريدريش مديًرا رياضيًا لهيرتا
برلين- د ب أ: 

في  المنافس  رور  برزبين  قــال 
الــــــدوري األســـتـــرالـــي لــكــرة الــقــدم 
روبــي  الــســابــق  إنجلترا  مهاجم  إن 
فاولر لن يعود لتدريب الفريق عند 

استئناف الدوري الشهر المقبل.

السابق  ليفربول  أسطورة  وعــاد 

ومساعده توني جرانت إلى إنجلترا 

فـــي مـــــارس الــمــاضــي عــنــد تــوقــف 

الــمــوســم بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كــورونــا. وقـــال كــريــس فــونــج نائب 

رئيس النادي في بيان أمس «نشعر 

بخيبة أمل ألن الجائحة أثرت على 
تماًما  نتفهم  ولكننا  مًعا  خططنا 
األول  المقام  فــي  تــأتــي  العائلة  أن 
خـــالل هـــذه األوقــــات الــصــعــبــة، لم 
لكنه  فقط  االستقرار  روبــي  يقدم 
ضخ النشاط والحيوية في صفوف 
سابق  وقت  في  فونج  وقال  رور». 
هيرالد  مورنينج  سيدني  لصحيفة 
الـــويـــلـــزي  الـــمـــســـاعـــد  الــــمــــدرب  إن 
أكاديمية  ومــــدرب  ديــفــيــز  داريــــن 
سيتقاسمان  مـــون  واريــــن  الــنــادي 
تــدريــب الــفــريــق مــؤقــتًــا والــمــدرب 
الدائم القادم سيكون من أستراليا. 

وكــــان لـــدى فـــاولـــر خــبــرة مــوســم 

عمل   ٢٠١١-٢٠١٢ في  فقط  واحــد 

فريق  فــي  ومـــدرب  كالعب  خالله 

تولي  قبل  الــتــايــالنــدي  موانجثونج 

وقــــاد  رور.  بـــرزبـــيـــن  مـــســـؤولـــيـــة 

الفريق، الذي أنهى الموسم السابق 

الحتالل  األخــيــر،  قبل  المركز  في 

المركز الرابع عندما توقف الموسم 

الدور  نهاية  على  جوالت  ست  قبل 

الــمــواجــهــات  عــن  فــضــال  التمهيدي 

الــدوري  استئناف  الفاصلة.وسيتم 
 ١٦ في  جماهير  بــدون  األسترالي 

يوليو المقبل.

سيدني- رويترز:
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أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(٢٢:١٥) برايتون- مانشستر يونايتد
beIN HD 2

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٣)

(٢٠:٣٠) ريال مايوركا- سيلتا فيجو

(٢٠:٣٠) ليجانيس- إشبيلية
beIN HD 1

(٢٣:٠٠) برشلونة- أتلتيكو مدريد
beIN HD 1

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٢٩)

(٢٠:٣٠) تورينو- التسيو
beIN HD 4

(٢٢:٤٥) جنوى- يوفنتوس
beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

يــخــوض بــرشــلــونــة اخــتــبــاًرا 
ــــا فـــــي ســـعـــيـــه إلــــى  مــــصــــيــــريً
وقـــف نــزيــف الــنــقــاط عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الـــيـــوم فـــي افـــتـــتـــاح الــمــرحــلــة 
الدوري  من  والثالثين  الثالثة 

اإلسباني لكرة القدم.
وخــســر الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
ـــقـــاط مـــنـــذ اســتــئــنــاف  أربــــــع ن
الـــمـــنـــافـــســـات الــــتــــي تــوقــفــت 
بسبب  أشهر  ثالثة  من  ألكثر 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد، 
فوجد نفسه في المركز الثاني 
غريمه  خلف  نقطتين  بفارق 
بعدما  مدريد،  ريال  التقليدي 
كـــــان مـــتـــقـــدًمـــا عـــلـــى األخـــيـــر 

بالفارق ذاته.
أن  بــــرشــــلــــونــــة  ويــــــــــــدرك 
مواجهة  فــي  نقطة  أي  إهــدار 
كبير  بــشــكــل  سيضعف  الــيــوم 
لقبه  عن  الدفاع  في  حظوظه 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
الملكي  الـــنـــادي  أن  خــصــوًصــا 
نسبًيا  ســهــًال  اخــتــبــاًرا  يــخــوض 
والذي  السادس  خيتافي  أمام 
ـــــراجـــــعـــــت نــــتــــائــــجــــه عـــقـــب  ت
اســتــئــنــاف الــمــنــافــســات، حيث 
حــصــد أربـــع نــقــاط فــي خمس 
طعم  فيها  يــذق  لــم  مــبــاريــات 

االنتصار.
مطالبًا  برشلونة  وسيكون 
وهذه  النقاط  خسارة  بتفادي 
المرة على أرضه أمام أتلتيكو 

عافيته  اســتــعــاد  الـــذي  مــدريــد 
بـــعـــد تـــــعـــــادل مـــخـــيـــب أمـــــام 
أتــلــتــيــك بــيــلــبــاو، وحــقــق أربــع 
بها  انــتــزع  متتالية  انــتــصــارات 

المركز الثالث من أشبيلية.
استغالل  أتلتيكو  وسيحاول 
لالعبي  المهزوزة  المعنويات 
لمواصلة  الــكــاتــالــونــي  الـــنـــادي 
وتأمين  المتتالية  انــتــصــاراتــه 
دوري  مسابقة  في  مشاركته 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا الــــمــــوســــم 

مدربه  أكــده  ما  وهو  المقبل، 
سيميوني  دييجو  األرجنتيني 
بـــالـــقـــول «لـــــم نـــفـــز أبــــــدا فــي 
وبالتالي  الليجا  في  نو  كامب 
ســـــنـــــحـــــاول اســـــتـــــغـــــالل هــــذه 

الفرصة».
ومــــن جــهــتــه، يـــبـــدو ريـــال 
مدريد مرشًحا بقوة لمواصلة 
يستضيف  عــنــدمــا  انــتــصــاراتــه 
خــيــتــافــي الــــســــادس الــخــمــيــس 

المقبل في ختام المرحلة.

بقوة  مدريد  ريــال  وضــرب 
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الــمــنــافــســات 
فــحــقــق الــعــالمــة الــكــامــلــة في 
خــمــس مـــراحـــل، مــا ســمــح له 
بــانــتــزاع الــصــدارة مــن غريمه 
النفس  يمّني  وهــو  برشلونة، 
لكي  الــلــدود  جــاره  من  بهدية 
يــبــتــعــد بـــفـــارق خــمــس نــقــاط 
ويـــقـــطـــع خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــي 
ـــقـــب الــــغــــائــــب عــن  ـــل حـــصـــد ال

خزائنه منذ موسمين.

ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــًضـــا ريـــال 
مـــايـــوركـــا مــــع ســيــلــتــا فــيــجــو، 

وليجانيس مع إشبيلية.
وتــســتــكــمــل الــمــرحــلــة غـــًدا 
غرناطة،  مع  أالفيس  بلقاءات 
بيلباو،  أتلتيك  مــع  وفالنسيا 
فــيــاريــال،  مــع  بيتيس  وريــــال 
على  ليفانتي،  مع  الوليد  وبلد 
الــمــقــبــل  الــخــمــيــس  يــلــعــب  أن 
أيـــًضـــا إيـــبـــار مـــع أوســـاســـونـــا، 
وريال سوسيداد مع إسبانيول.

برشلونة في قمة التحدي مع أتلتيكو مدريد
افتتاحية من العيار الثقيل للمرحلة الـ ٣٣ في الليجا

مدريد- أ ف ب:

عقب حصد لقب الدوري اليونانيللموسم السابع على التوالي

احــتــفــظ فــريــق ريـــد بـــول ســالــزبــورج 

بــبــطــولــة الــــــدوري الــنــمــســاوي لــلــمــوســم 

٣-صفر  فوزه  عقب  التوالي،  على  السابع 

رصيد  وارتــفــع  هــارتــبــيــرج.  ضيفه  عــلــى 

ســـالـــزبـــورج إلـــى ٤٤ نــقــطــة، بـــفـــارق ١١ 

نــقــطــة أمــــــام أقــــــرب مــالحــقــيــه الســـك 

ضيفه  أمـــام  صفر-١  خسر  الـــذي  لينز، 

وولــفــســبــيــرجــر، قــبــل مــرحــلــتــيــن على 

بول  ريــد  كــرر  وبــذلــك،  المسابقة.  نهاية 

سالزبورج هذا الموسم إنجازه بالحصول 

والكأس)  المحلية (الــدوري  الثنائية  على 

بعدما  الماضي،  الموسم  في  حقق  الــذي 

وقت  في  النمسا  بكأس  تــوج  أن  له  سبق 

سابق من الموسم الحالي. يذكر أن هذا 

هــو الــلــقــب الــرابــع عــشــر لــســالــزبــورج في 

منذ  حققها  لقبًا   ١١ بينها  من  البطولة، 

شــركــة (ريــد  رعــايــة  تحت  اللعب  بــدأ  أن 

بول) لمشروبات الطاقة عام ٢٠٠٥.

مــشــجــعــي  مـــــن  اآلالف  احـــتـــشـــد 
أولـــمـــبـــيـــاكـــوس إلقــــامــــة احـــتـــفـــاالت 
من  األولــى  الساعات  حتى  استمرت 
حسم  أن  بعد  االثــنــيــن،  أمــس  صباح 
السوبر  دوري  بلقب  تتويجه  الفريق 
اليوناني لكرة القدم للمرة الــ٤٥ في 

تاريخه.
وحـــســـم أولـــمـــبـــيـــاكـــوس تــتــويــجــه 
آيك  مضيفه  على  الفوز  إثر  باللقب 
أولمبياكوس  رفــع  حيث   ،٢-١ أثينا 
 ٧٨ إلــى  بذلك  الــصــدارة  في  رصيده 
أقرب  أمــام  نقطة   ١٩ بفارق  نقطة 
مــنــافــســيــه بــــاوك ســالــونــيــكــا، وذلـــك 

قبل ست مراحل من النهاية.
في  الفوز  سالونيكا  بــاوك  وحقق 
مباراة الديربي أمام أريس سالونيكا 
الــذي  أولــمــبــيــاكــوس،  لكن  ٢-صفر، 
يدربه المدير الفني البرتغالي بيدرو 
في  الثالث  النقاط  حصد  مارتينز، 

مــبــاراتــه لــيــحــســم الــتــتــويــج بــالــلــقــب. 
ـــقـــام الـــمـــبـــاريـــات بـــــدون حــضــور  وت
جماهير منذ استئناف المسابقة بعد 
فترة التوقف بسبب جائحة فيروس 
لكن  (كوفيد-١٩)،  المستجد  كورونا 
مــشــجــعــي أولـــمـــبـــيـــاكـــوس احــتــشــدوا 

فريقهم. بتتويج  لالحتفال  باآلالف 
ويــمــكــن ألولـــمـــبـــيـــاكـــوس تــحــقــيــق 
ثــنــائــيــة الــــــــدوري والـــــكـــــأس، حــيــث 
اليونان  كــأس  بطولة  نهائي  يخوض 
أمــــام آيــــك أثــيــنــا فـــي أواخـــــر يــولــيــو 

المقبل.

احتفاالت جماهير أولمبياكوس مستمرةسالزبورج يحتفظ بلقب الدوري النمساوي

فيينا- د ب أ:

أثينا- د ب أ: 

المدرب المؤقت إلسبانيول:

بعد اعتالء الصدارة.. بنزيما:

أثـــنـــى فــرانــشــيــســكــو روفـــيـــتـــي الــمــديــر 
أداء  على  إسبانيول  لفريق  المؤقت  الفني 
العبيه خالل المباراة التي انتهت بهزيمة 
مــدريــد  ريـــال  أمـــام  ملعبه  عــلــى  الــفــريــق 
والثالثين  الثانية  المرحلة  فــي  صفر-١ 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم، مؤكًدا 

أن الفريق افتقد الحضور الجماهيري.
وكـــــان إســـبـــانـــيـــول، صـــاحـــب الــمــركــز 
اإلسباني،  الـــدوري  في  األخير  العشرين 
قـــد أعــلــن إقـــالـــة أبـــيـــالردو مـــن منصب 

الـــمـــديـــر الــفــنــي وأســـنـــد مــهــمــة تــدريــب 

الفريق بشكل مؤقت إلى روفيتي.

وقــال روفــيــتــي: «إنــنــي فــخــور بالعبي 

الـــفـــريـــق  ــــــــروح  ب أدوا  لــــقــــد  الـــــفـــــريـــــق، 

الحقيقية».

المباريات،  عن  الجماهير  غياب  وعن 

في إطار اإلجراءات االحترازية للحد من 

انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد 

(كوفيد-١٩)، قال روفيتي: «لقد افتقدنا 

الــجــمــاهــيــر، والــمــؤكــد أنـــه بــحــضــورهــم، 

ريال  (أمــام  المباراة  هذه  لنخسر  كنا  ما 

مدريد)».

ريال  هجوم  نجم  بنزيما  كريم  أبــدى 
مـــدريـــد ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز الـــــذي حــقــقــه 
١-صفر  إسبانيول  مضيفه  على  الفريق 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالثـــيـــن مــن 
ــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، مــؤكــًدا  ال
المتبقية  مبارياته  كل  يعتبر  الفريق  أن 
فــي الــمــســابــقــة «نــهــائــيــاً» . وحــقــق ريــال 
مـــدريـــد الـــفـــوز عــلــى إســبــانــيــول لــيــنــفــرد 
بصدارة الدوري اإلسباني بفارق نقطتين 
أمـــام غــريــمــه بــرشــلــونــة الـــذي تــعــادل مع 
نفسها.  الــمــرحــلــة  فــي   ٢-٢ فــيــجــو  سيلتا 
في  وحيد  بهدف  المباراة  الريال  وحسم 

سجله  األول  الشوط  من  األخيرة  الثواني 

رائعة  تمريرة  إثــر  كاسيميرو  البرازيلي 

بلمسة مهارية من بنزيما.

جيدة،  تمريرة  «كانت  بنزيما:  وقــال 

كاسيميرو  أن  هــو  الــمــهــم  الــشــيء  ولــكــن 

اســتــغــلــهــا بــشــكــل جــيــد، كــنــت أعــــرف أنــه 

بشأن  بنزيما  وأضـــاف  خــلــفــي».  يــركــض 

ـــصـــراع عــلــى الــلــقــب مـــع بــرشــلــونــة في  ال

الــــدوري:  مــن  المتبقية  الــســت  الــمــراحــل 

«نحن نركز فقط على مبارياتنا، ونعتبر 

كـــل مــــبــــاراة هـــي مــــبــــاراة نــهــائــيــة، وقــد 

حــصــدنــا ثـــالث نــقــاط مــن هـــذه الــمــبــاراة 

(أمام إسبانيول)».

غياب الجماهير سبب خسارتنا أمام الريال

نركــز عــلى مـــباريــاتــنا فقـــط

برشلونة- د ب أ:

برشلونة- د ب أ:

سوبر  كان  العب  من  أكثر  هناك    •
ســتــار فــي فــريــقــه ولــكــن حــيــن انــتــقــل 
نجوميته.. تالشت  برشلونة  في  للعب 
مـــنـــهـــم عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال الــنــجــم 
لم  الــذي  جريزمان  انطوان  الفرنسي 
انتقاله  منذ  المطلوب  المستوى  يقدم 

البارسا. إلى 
ـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة  خــــالل ســــوق االن
الــمــاضــيــة، قـــادمـــاً مــن نـــادي أتــلــتــيــكــو 

مدريد. 
جـــريـــزمـــان  أن  مــــعــــروف  هــــو  كـــمـــا 
حيث  المهاجمين،  خلف  عــادة  يلعب 
للتقدم  كبيرة  مساحات  أمامه  تكون 
في  الــمــســاهــمــة  أو  لــلــتــســجــيــل  بــالــكــرة 
إلى  مركزه  ويشبه  األهداف،  صناعة 
ميسي  يــلــعــبــه  الـــذي  الـــدور  كــبــيــر،  حــد 

برشلونة.  مع 

•  والحديث عن الفرنسي جريزمان 
فيليبي  البرازيلي  عن  للحديث  يقودنا 
في  اآلخر  هو  يقدم  لم  الذي  كوتينيو 
ليفربول  في  يقدمه  كان  ما  برشلونة 
حــيــن انــتــقــل إلـــى الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
قــــادًمــــا مـــن الــــنــــادي اإلنـــجـــلـــيـــزي فــي 

..٢٠١٨ يناير 
كوتينيو  فيليبي  لعب  ليفربول  مــع 
مركز  فــي   ٤-٣-٣ اللعب  نظام  ضمن 
مسؤولية  تــولــى  حــيــث  األيــســر  الــجــنــاح 
صـــنـــاعـــة الـــــفـــــرص أمـــــــام الـــتـــكـــتـــالت 
الـــدفـــاعـــيـــة واالنـــــطـــــالق فــــي أنـــصـــاف 
الخصوم  وسط  خط  خلف  المساحات 
لزمالئه  الخطيرة  التمريرات  لتوزيع 
يــتــحــرك  أن  يــحــب  الــمــهــاجــمــيــن..وهــو 
يتقيد  وال  الملعب،  عمق  داخل  بحرية 
بـــأداء مــهــام دفــاعــيــة قــويــة كــاالرتــداد 

الــمــنــطــلــق،  الــظــهــيــر  رقــابــة  أو  الــســريــع 
بــل كـــان يــوفــر لــه الـــمـــدرب «يــورجــن 
ــــوجــــود العــبــيــن  ــــوب» الـــحـــمـــايـــة ب كــــل
الملعب.  وسط  في  المهام  تلك  يتولون 
•  فــهــل يــكــون الــســبــب فـــي انــطــفــاء 
نــجــومــيــة كــوتــيــنــيــو ثــم جــريــزمــان في 
ميسي،  جانب  إلى  لعبا  أنهما  برشلونة 
يتمكن  العالم  في  ألعاب  صانع  أفضل 
مــــن اســـتـــغـــالل أنــــصــــاف الـــمـــســـاحـــات 
التمريرات  وإرسال  الخصوم  ومراوغة 
باتجاه  المتقن  والتسديد  المفتاحية 
الــمــرمــى، وهـــو مــالــم يــتــرك مــســاحــة 
كــبــيــرة لــفــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو ســابــًقــا وال 
الفريق  مــع  للتألق  حــالــًيــا  لــجــريــزمــان 

الكاتالوني..؟
إلــى  يـــعـــود  ذلــــك  فـــي  الــســبــب  أن  أم 
السابق  برشلونة  مــدربَــْي  تمكن  عــدم 

الـــحـــالـــي  أو  فــــالــــفــــيــــردي)  ــــو  ــــســــت (إرن
الالعبين  توظيف  من  سيتين)  (كيكي 
بــشــكــل جــيــد مــن أجــل االســتــفــادة من 
يتمكنا  لم  الالعبْين  أن  أو  إمكاناتهما.. 
مــــن االنــــســــجــــام مــــع بـــقـــيـــة الــالعــبــيــن 
للفريق..؟ التكتيكية  المنظومة  ضمن 
التوفيق  عدم  إن  القول..  خالصة    •
عند  النجوم  مــن  العديد  يصاحب  قــد 
انــتــقــالــهــم لـــفـــرق أخــــرى ولـــكـــن حــيــن 
يــتــعــلــق األمـــــر بــنــجــمــيــن تـــم الــتــعــاقــد 
مــعــهــمــا بــمــبــالــغ خــيــالــيــة يـــتـــبـــادر إلــى 
ستتمكن  هــل  الــتــالــي..  الــســؤال  ذهــنــي 
االســتــثــمــار  مــن  بــرشــلــونــة  نـــادي  إدارة 
أجـــل  مــــن  ذاك  أو  الــــالعــــب  هــــذا  فــــي 
الطائلة  األمــوال  تلك  خسارة  تعويض 
بأرباح  (فنية)  أمل  خيبة  أنتجت  التي 

(مالية)..؟

انــطـفـــــاء 
النجــــومـــــية..!

ــهــم لـــفـــرق أخـــرى ــال ــق ــت ــد ان ــن ـــن الــنــجــوم ع ــصــاحــب الــعــديــد م ـــد ي ــق ق ــي ــوف ــت عــــدم ال باختصارباختصار

نايف بن خليفة آل ثانينايف بن خليفة آل ثاني

althani_nayef@yahoo.com



دورتموند 
يخسر ٥٠ 
مليون دوالر

جوميز ينهي 
مسيرته الكروّية

أعـــــلـــــن الــــُمــــهــــاجــــم 
األلـــمـــانـــي الــمــخــضــرم 
انتهاء  جــومــيــز  مــاريــو 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــروّيــــة، 
بــــعــــدمــــا ســـــاهـــــم فــي 
صــــــــــعــــــــــود فــــــريــــــقــــــه 
شـــتـــوتـــجـــارت لــــدوري 
الــــــــــدرجــــــــــة األولــــــــــــى 
األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم 

(بوندزليجا).
وســــــّجــــــل جـــومـــيـــز 
هـــــــدف شـــتـــوتـــجـــارت 
الــــــــــوحــــــــــيــــــــــد خـــــــــالل 
أمــــام   ١-٣ خـــســـارتـــه 
ضـــيـــفـــه دارمــــشــــتــــات 
فــي الــمــرحــلــة الــرابــعــة 
والــثــالثــيــن (األخـــيـــرة) 
بدوري الدرجة الثانية 

األلماني.

أعلن نادي بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد األلــمــانــي 
ــــكــــرة الـــــقـــــدم أمــــس  ل
أن  يتوقع  أنــه  االثــنــيــن 
تصل خسائره إلى نحو 
٤٥ مليون يورو (٥ر٥٠ 
فــي  دوالر)  ـــيـــون  مـــل
الـــمـــوســـم الــمــنــقــضــي، 
وذلــــك بــســبــب األزمـــة 
جائحة  عـــن  الــنــاجــمــة 
فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد (كوفيد-١٩).

وأضاف دورتموند، 
ــبــورصــة  ــل فــــي بــــيــــان ل
فترة  إن  االثنين  أمس 
الـــتـــوّقـــف الـــتـــي دامـــت 
شـــهـــريـــن واســـتـــئـــنـــاف 
ـــــدون  الــــمــــنــــافــــســــات ب
حــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ـــــــــــرا عــــلــــى جــمــيــع  «أث
ـــــــدخـــــــل  جـــــــــــوانـــــــــــب ال

والعائدات».

األخيرةاألخيرة الثالثاء 9 ذو القعدة 1441هـ - 30 يونيو 2020م - العدد (13933)

كارلوس  شقيق  بــيــالردو،  خــورخــي  أعلن 

ُمدرب المنتخب األرجنتيني الفائز بمونديال 

إصــابــتــه  تشخيص  أن  الـــقـــدم،  لــكــرة   ١٩٨٦

طريق  عــن  تــّم  المستجد،  كــورونــا  بفيروس 

الــخــطــأ. وكــتــب خـــورخـــي عــلــى حــســابــه في 

تويتر «شقيقي ال يعاني من شيء، المختبر 

(الذي أجرى الفحص) ارتكب خطأ». وأُدخل 

إيجابي  اختبار  بعد  المستشفى  إلــى  بيالردو 

لفيروس «كوفيد-١٩». ويعيش بيالردو (٨٢ 

عاما) ، والذي يعاني من اضطراب دماغي، 

في دار رعاية في ألماجرو بضواحي العاصمة 

بــويــنــس إيــــرس حــيــث أصــيــب أيـــضـــاً عــشــرة 

أشخاص آخرين بفيروس «كوفيد-١٩».

تشخيص 
إصابة بيالردو 
تّم بالخطأ

كيكي سيتين: ال خالفات 
مع العـبي برشــــلونــة

عالقته  على  سيتين  كيكي  برشلونة  مــدرب  شــّدد 
خالفات  عن  تقارير  ظل  في  الالعبين،  مع  الجّيدة 
األرجنتيني  النجم  بين  وتــوتــر  المالبس  غــرف  فــي 
في  ســارابــيــا،  إيــدر  الــمــدرب  ومساعد  ميسي  ليونيل 
لكرة  اإلسباني  الــدوري  صــدارة  الفريق  خسارة  ظل 
تقارير  وكشفت  مدريد.  ريال  غريمه  لصالح  القدم 
الفريق  أفــراد  بين  حاد  نقاش  حصول  عن  صحافّية 
عقب سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه 
سيلتا فيجو (٢-٢). وقال سيتين: «هناك دائماً نقاط 
لدينا  ألن  الحياة،  في  الحال  هو  كما  للجدل،  مثيرة 

جميعاً طريقتنا الخاّصة لرؤية األشياء والتفكير».
من  وأضـــاف: «لــكــن هــذا طبيعي. لــم أكــن العــبــاً 
الــســهــل الــتــعــامــل مــعــه أيــضــاً لــديــك رؤيــتــك الــخــاّصــة 
والـــمـــهـــم هـــو إقـــنـــاع الــجــمــيــع بـــالـــدفـــاع عـــن قضية 
أعتقد أن  طبيعياً  ُمشتركة». وتابع: «لكني أراه أمراً 

التواصل جّيد وال أهتم بأحداث ُمعينة».

مدريد - أ ف ب:

الفريقان يخضعان لفحص كورونا قبل المواجهة

بــنــادي  الـــقـــدم  لــكــرة  األّول  الــفــريــق  يــخــوض 
بعد  الــخــور  مــع  األولــــى  الـــودّيـــة  مــبــاراتــه  السيلية 
غــد الــخــمــيــس عــلــى مــالعــب الــتــدريــب لــمــونــديــال 
للجوالت  استعداداً  عنيزة  بمنطقة   ٢٠٢٢ قطر 
الخمس المتبقية من عمر بطولة الدوري، 
السيلية  العبو  يخضع  أن  المقّرر  ومن 
واإلداري  الفني  الجهازين  وأعــضــاء 
وكــــــذلــــــك فـــــريـــــق الــــــخــــــور إلــــى 
البروتوكول الطّبي والكشف على 
سيلعب  كــورونــا.كــمــا  فــيــروس 
الرئيسي  ملعبه  على  السيلية 
القادم   ١٢ في  المرخية  أمــام 
نفس  عــلــى  وديــاتــه  يختتم  ثــم 
يوم  معيذر  بمواجهة  الملعب 

١٨ من الشهر ذاته. 

تــتــواصــل جــلــســات 
ــــــّث الـــمـــبـــاشـــر  ــــــب ال
لبرنامج  التفاعلية 
الــــجــــيــــل الـــمـــبـــهـــر 
عـــلـــى إنـــســـتـــغـــرام، 
وتـــســـتـــضـــيـــف غـــــداً 

عــنــد الــرابــعــة عــصــراً 
آرون  الدوحة  بتوقيت 

فــيــنــتــر، نــجــم الــمــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي الـــســـابـــق، ومــســاعــد 

مدرب المنتخب اليوناني الحالي، ليتحّدث 
الــقــدم،  كــرة  مــع  مسيرته  عــن  للمتابعين 
في  عمله  سنوات  من  اكتسبها  التي  والقيم 

مجال الرياضة.
وخـــالل الــبــث الــمــبــاشــر عــبــر حساب @

فينتر  يــتــنــاول  GA٤good؛ 
أهــــــم مـــحـــطـــات رحــلــتــه 
الـــــكـــــروّيـــــة، وأبــــرزهــــا 
مشاركته مع منتخب 
ببطولة  الفائز  بالده 
أمـــــم أوروبـــــــــا عـــام 
وفــــــــي   ،١٩٨٨
متتالية  نــســخ  ثـــالث 
ــــة كــــأس  مــــــن بــــطــــول
بين   FIFA لعالم ™ ا
و١٩٩٨،   ١٩٩٠ عــــامــــي 
وتــألــقــه ضــمــن صــفــوف أنــديــة 
أيـــاكـــس وإنـــتـــر مـــيـــالن والتـــســـيـــو، كما 
يــنــاقــش تــجــاربــه الــمــلــهــمــة داخــــل وخـــارج 
الــمــســتــطــيــل األخــــضــــر، إضـــافـــة إلــــى األثـــر 
الفاعل لكرة القدم في التقريب بين الناس 

وجسر الفجوات الثقافّية بينهم.

السيلية يواجه الخور على مالعب المونديال
آرون في ضـيافــة الجــيل الُمــبهـر

الدوحة - [ :

الدوحة - [ :

ت

ً را
ون 

ــتــخــب
ا

A٤good
أهــــــم
الــ

ل ا
عــــام

ض وتــألــقــه

متابعة - رمضان مسعد:

بوينوس إيرس - أ ف ب:

دورتموند - د ب أ: 

برلين - د ب أ:

سولشاير: أنخيل جوميز 
سيغادر مانشستر يونايتد

قــال أولـــي جــونــار 
ُمدرب  سولشاير 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 
الــــــُمــــــنــــــافــــــس 
فـــي الـــــدوري 
ــــيــــزي  اإلنــــجــــل

الــمــمــتــاز لــكــرة 
الـــــــــقـــــــــدم أمــــــس 

العـــب  إن  االثـــنـــيـــن 
ـــواعـــد  الــــوســــط الــــشــــاب ال

بعد  تــرافــورد  أولــد  عــن  سيرحل  جوميز  أنخيل 
جديد. عقد  توقيع  على  االتفاق  في  الفشل 

وكـــان ســولــشــايــر يــأمــل فــي مــوافــقــة جــومــيــز، 
الـــذي ذكـــرت وســائــل إعـــالم بــريــطــانــّيــة أنـــه قد 
يــنــتــقــل إلـــى تــشــيــلــســي، عــلــى تــوقــيــع عــقــد جــديــد 
جديد  يوجد  ال  إنه  صحفي  مؤتمر  في  قال  لكنه 
الـــذي  عـــامـــاً)  عــمــره (١٩  ــالــغ  ــب ال الـــالعـــب  بــشــأن 

اليوم. الحالي  عقده  ينتهي 
وقـــال ســولــشــايــر عــن العـــب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
لــذلــك  أخـــبـــار  أي  لــــدّي  «لـــيـــس  عـــامـــاً   ٢٠ تــحــت 
ال يـــبـــدو أنــــه (ســيــبــقــى) لـــم أســـمـــع مـــن الـــنـــادي 
أي شـــيء، يــبــدو أنــهــم لــم يــنــجــحــوا فــي الــتــوّصــل 
التــفــاق، لــذلــك فــاإلجــابــة الــمــتــوقــعــة والــقــصــيــرة 

(سيرحل)». نعم 
وســيــلــعــب يــونــايــتــد الــيــوم عــلــى أرض بــرايــتــون 
أنـــد هـــوف ألــبــيــون فــي مــحــاولــة لــمــواصــلــة عــدم 
١٤ عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي كــافــة  ــلــمــبــاراة  الـــخـــســـارة ل
الــمــســابــقــات وتــعــزيــز فـــرص الــفــريــق فـــي إنــهــاء 
المؤهلة  األولـــى  األربــعــة  الــمــراكــز  بــيــن  الــمــوســم 

أوروبا. أبطال  لدوري 
ويــعــتــقــد ســولــشــايــر، قــبــل ســبــع مــبــاريــات على 
يــتــرجــمــون أفــكــاره  الــنــهــايــة، أن العــبــيــه أخـــيـــراً 
األبطال.  لــدوري  للتأهل  ويتطلعون  الملعب  في 
العديد  أن  «أعتقد  النرويجي  الــمــدرب  وأضــاف 
ـــديـــة تــتــنــافــس عــلــى الــمــركــزيــن الــثــالــث  مـــن األن
ولفرهامبتون  ونحن  وتشيلسي  ليستر  والرابع.. 

جيداً». أداًء  نقّدم 

لندن - رويترز: 
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الــمــحــّددة  المهلة  الــيــوم  تنتهي 
مــــن جــــانــــب االتـــــحـــــاد اآلســــيــــوي 
اتحادات  جميع  أمام  القدم  لكرة 
الــــقــــارة مـــن أجــــل اإلعـــــــراب عــن 
رغــبــتــهــا فــي اســتــضــافــة نــهــائــيــات 
مــن  وكــــــان   ،٢٠٢٧ ـــا  آســـي كـــــأس 
 ٣١ الــمــقــرر انــتــهــاء الــمــهــلــة يــــوم 
مــــارس الــمــاضــي، وتــــّم الــتــمــديــد 
بــســبــب  يـــونـــيـــو)   ٣٠) الـــيـــوم  حــتــى 
انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 

ومــن  (كوفيد-١٩)،  الــمــســتــجــد 
الوطنّية  لالتحادات  السماح  أجــل 
منها  الكثير  تأثر  التي  األعــضــاء، 
بالحصول  الجائحة،  هذه  بانتشار 
العمل  إلتمام  الكافي  الوقت  على 

المطلوب. الداخلي 
ــــــحــــــاد الـــقـــطـــري  ــــــقــــــّدم االت وت
للمرة  البطولة  الستضافة  رسمياً 
الــثــالــثــة فــي تــاريــخ الــبــطــولــة الــتــي 
و٢٠١١،   ١٩٨٨ قطر  فــي  أقيمت 
تحتية  وبنية  بإمكانيات  مدعوماً 
غير  عالمية  مونديالية  ومالعب 

أعلن  كما  أخــرى،  لــدول  متوفرة 
عـــدد مــن االتـــحـــادات رغــبــتــه في 
الهند  سيما  ال  البطولة  استضافة 
وعقب  والسعودية،  وأوزبكستان 
االتحاد  سيعلن  اليوم،  الباب  غلق 
اآلســـيـــوي رســمــيــاً أســـمـــاء الــــدول 
استضافة  في  رغبتها  أبــدت  التي 
الـــبـــطـــولـــة، ويـــكـــشـــف بـــعـــدهـــا عــن 
اإلجــــــراءات والـــخـــطـــوات الــالزمــة 
الملف  ومعايير  دولـــة،  كــل  أمــام 
الــمــطــلــوب الســتــضــافــة الــبــطــولــة، 
كــمــا ســيــحــّدد مــوعــد الــكــشــف عن 

ــــتــــي ســــتــــفــــوز بـــشـــرف  الــــــدولــــــة ال
ــــضــــافــــة، وكــــــــان الـــمـــكـــتـــب  االســــت
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد اآلســـيـــوي قد 
قـــّرر خـــالل اجــتــمــاعــه الـــذي ُعــقــد 
 ،٢٠١٩ ديسمبر  كــونــج  هــونــج  فــي 
لنهائيات  الُمضيفة  الــدولــة  منح 
مــن  الـــمـــزيـــد   ٢٠٢٧ آســـيـــا  كـــــأس 
الـــــوقـــــت مـــــن أجــــــل االســــتــــعــــداد، 
ضــمــن الــــتــــزام االتــــحــــاد بــتــطــويــر 
بالبطولة  واالرتـــقـــاء  الــمــســابــقــات 
مستوى  على  آسيا  قارة  في  األهم 

الوطنّية. المنتخبات 

اليوم إعالن الدول الُمرشحة الستضافة آسيا
٤ ملفات تتنافس لنيل شرف تنظيم البطولة القارية وحظوظ قطر هي األكبر

قّرر نادي قطر السماح 
للمحال  ــنــشــاط  ال بـــعـــودة 
الـــتـــجـــارّيـــة بـــالـــنـــادي من 
ــبــاراً  مـــقـــاٍه ومــطــاعــم اعــت
من يــوم غد األربــعــاء بعد 
إغـــالقـــهـــا خـــــالل الــفــتــرة 
جائحة  بــســبــب  الــمــاضــيــة 
ـــــــــــك مـــع  كـــــــــورونـــــــــا، وذل
اتــــبــــاع كـــافـــة اإلجــــــــراءات 
االحترازّية.  واالحتياطات 
وحددت إدارة نادي قطر 
شــــــروط عــــــودة الــنــشــاط 
إرساله  تّم  كتاب  في  هذا 

بالنادي  الُمستأجرين  إلى 
جــــــاء فــــيــــه: «اســـتـــكـــمـــاالً 
ـــــــإلجـــــــراءات الـــوقـــائـــّيـــة  ل
ـــتـــدابـــيـــر االحــــتــــرازّيــــة  وال
اتخاذها  تم  التي  السابقة 
لــــلــــوقــــايــــة والـــــــحـــــــّد مــن 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
وحـــــــرصـــــــاً عــــلــــى صــحــة 
وســالمــة الــجــمــيــع، وبــنــاًء 
عــلــى الــتــعــلــيــمــات الــــواردة 
بشأن إعادة فتح األنشطة 
ــنــادي، فقد  الــتــجــاريــة بــال
ــــادي  ــــن ال إدارة  قــــــــررت 
ــُمــســتــأجــريــن  ــل ـــســـمـــاح ل ال
محالهم  بــفــتــح  بـــالـــنـــادي 

اعــتــبــاراً مــن يــوم األربــعــاء 

 ،١/   ٧/   ٢٠٢٠ الـــــمـــــوافـــــق 

التي  الــشــروط  بين  ومــن 

السماح  الــكــتــاب  تضمنها 

لـــلـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي 

بــــاســــتــــئــــنــــاف أنـــشـــطـــتـــهـــا 

وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــة مــن 

خالل توصيل الطلبات أو 

خــارج  لــلــزبــائــن  تسليمها 

التأكيد  مع  النشاط  موقع 

عــلــى وجـــوب الــمــنــع الــتــام  

إقـــامـــة  أو  لـــلـــتـــجـــّمـــعـــات 

الــجــلــســات فـــي الــمــمــرات 

والمواقف.  

أعلنت السلطات المحلّية أن نادي 

مــبــاراة  سيستضيف  بريمن  فــيــردر 

ذهاب الدور الفاصل لتفادي الهبوط 

هايدنهايم  ضــّد  الثانية  الــدرجــة  إلــى 

الــخــمــيــس الــمــقــبــل عــلــى مــلــعــبــه في 

بريمن رغم تجمعات جماهيره في 

فــيــروس  مــحــاربــة  لتعليمات  خـــرق 

الـــوزيـــر  ورأى  الــمــســتــجــد.  كــــورونــــا 

اإلقليمي لبريمن أولريخ ماورير أنه 

إلغاء  الُمتناسب  غير  مــن  «سيكون 

الُمشجعين  هــــؤالء  بــســبــب  الــمــبــاراة 

فيروس  أن  لــو  كما  تــصــّرفــوا  الــذيــن 

كــورونــا لم يعد مــوجــوداً». وأضــاف: 

أنصار  من  اآلالف  أن  الحظ  لحسن 

النادي احتفلوا بالفوز في بيوتهم.    

فــتــح المـحــال التجـاريـة بنـادي قطــر بريمن يستضيف ملحق البوندزليجا
مع التأكيد على اتباع كافة اإلجراءات االحترازية رغم خرق جماهيره قيود «كوفيد-١٩»

متابعة - أحمد سليم: 

برلين - أ ف ب:
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