
22

44

66

إلزام األندية ببروتوكول صحي خاص للمواجهات التجريبية قبل استئناف الدوري حمد بن ناصر: 
لن أترشح لرئاسة 

أم صـــــالل

اليهري: بااللتزام 
نتخطى الجائحة

البونــدزليجــا 
ينقــذ أنديتــه 
مــن اإلفـــالس

٨٨ صفحات صفحات

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األربعاء 10 ذو القعدة 1441هـ - 1 يوليو 2020م - العدد (13934)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

سان جيرمان يمدد عقود الثالثي
الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس  نــادي  أعلن  أ:  ب  د   - باريس 
موتينج  تشوبو  ماكسيم  إيريك  الالعبين  تمديد  عن  القدم  لكرة 
سيرجيو  المرمى  وحــارس  سيلفا  تياجو  المخضرم  والبرازيلي 
وبهذا،  الحالي.  الموسم  نهاية  حتى  الفريق  مع  لعقودهم  ريكو 
االعتماد  للفريق  الفني  المدير  توخيل  توماس  األلماني  يستطيع 

على الالعبين الثالثة خالل المباراة النهائية لكأس فرنسا.

إجراءات صارمة للتدريبات والمباريات إجراءات صارمة للتدريبات والمباريات 
ــع ــي ــم ــج ــل ل ـــــــاً»  ـــــــزامـــــــي «إل شـــــهـــــريـــــاً  ـــــــــــدم  وال ـــــــــام  أي  ٥ كــــــل  كـــــــورونـــــــا  فــــــيــــــروس  ــــحــــص  ف

ــــاء ــــف ــــش ــــت ـــة االس ـــق ـــط ـــن ـــم إغـــــــــــالق الـــــــجـــــــاكـــــــوزي والـــــــســـــــاونـــــــا وحـــــــمـــــــام الـــــســـــبـــــاحـــــة ب

ـ [:  الدوحة 

لــخــوض   QNB نـــجـــوم  دوري  أنــــديــــة  تــســتــعــد 
ـــة ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــتــدريــبــي  ـــودي ــاتــهــا ال ــاري مــب
الجولة  من  اعتباراً  الــدوري  واستئناف  الستكمال 
بعد  الجاري  يوليو   ٢٤ تنطلق  التي  عشرة  الثامنة 

تــوقــف طــويــل مــنــذ مـــارس الــمــاضــي بــســبــب جــهــود 
وتترقب  كورونا  فيروس  انتشار  لمكافحة  الدولة 
األنـــديـــة وأجــهــزتــهــا الــفــنــيــة بــرنــامــج الــمــبــاريــات 
الــمــســابــقــات  إدارة  قـــبـــل  مــــن  الــمــعــتــمــد  ــــوديــــة  ال
تــحــديــد  وأيــــضــــاً  قـــطـــر،  نـــجـــوم  دوري  بــمــؤســســة 
حيث  ــمــبــاريــات،  ال هـــذه  تــحــتــضــن  الــتــي  الــمــالعــب 

األندية،  مالعب  على  بعضها  إقامة  المنتظر  من 
وبــعــضــهــا عــلــى مـــالعـــب تـــدريـــب مـــونـــديـــال قــطــر 
عن  قــطــر  نــجــوم  دوري  مــؤســســة  وكــشــفــت   ٢٠٢٢
البروتوكول  من  الثانية  المرحلة  وبنود  تفاصيل 
تنفيذه  سيتم  والذي  بإعداده  قامت  الذي  الصحي 
الجماعية  بالتدريبات  ســواء  الثانية  المرحلة  فــي 

الصحي  البروتوكول  وتضمن  الودية  المباريات  أو 
ــثــانــيــة مــن  الــــذي وضــعــتــه الــمــؤســســة لــلــمــرحــلــة ال

االســـتـــعـــدادات لـــعـــودة الــنــشــاط 
مــن  وعــــــــودة الـــــــــدوري عــــــــدداً 
يجب  الــتــي  الــصــارمــة  المعايير 

بها.   االلتزام  األندية  على 
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الدوحة - [:

غانم  بــحــضــور  الــخــور  نـــادي  إدارة  قــامــت 

النادي  إدارة  لجنة  رئيس  المهندي،  عبداهللا 

القطري  األحــمــر  الــهــالل  متطوعي  بتكريم 

المرافقين لفريق الكرة في الحجر الفندقي.

وحـــــرص الــمــهــنــدي عــلــى تــوجــيــه الــشــكــر 

والطبي  واإلداري  الــفــنــي  والــجــهــاز  لــلــفــريــق 

المبذولة  جــهــودهــم  على  الالعبين  وجميع 

فــي الــمــرحــلــة األولــــى، وتــمــنــى لــهــم التوفيق 

البروتوكول  مــن  الثانية  المرحلة  بــدايــة  مــع 

قطر  نــجــوم  دوري  مــؤســســة  مـــن  الــمــعــتــمــد 

.QNB استعداداً الستئناف دوري نجوم

عمومية الدحيل الخور يكّرم متطوعي الهالل األحمر
٢٨ الجـــاري

الدوحة -[:

يـــعـــقـــد نـــــــــادي الـــدحـــيـــل 
العمومية  جمعيته  اجــتــمــاع 
الجاري  الشهر  من   ٢٨ يــوم 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة 
ويعتمد  الــنــادي  بمقر  مساء 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــديــد 
منها  الــمــهــمــة  األمــــــور  مـــن 
الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى مــحــضــر 
االجــتــمــاع الــســابــق واعــتــمــاد 
الخطة االستراتيجية للنادي 
ومـــنـــاقـــشـــة تـــقـــريـــر رئــيــس 
الـــنـــادي عــن أعــمــال الــنــادي 
في السنة المنتهية وبرنامج 
خطة العمل للسنة الجديدة.  

المــال المرشح الوحيـد لرئاسـة األهـلي
لجنة العضوية تستبعد قائمة خالد الزراع

فتحي: - رجائي  متابعة 

قــــــــــررت لــــجــــنــــة شــــــؤون 

ــــات  ــــخــــاب ــــت الــــعــــضــــويــــة واالن

بـــــالـــــنـــــادي األهــــــلــــــي رفــــض 

الــقــائــمــة األولـــــى الــمــرشــحــة 

النـــتـــخـــابـــات الــــنــــادي والــتــي 

تــضــم خــالــد عــبــداهللا الـــزراع 

لــمــنــصــب الـــرئـــيـــس ونـــاصـــر 

عــــبــــداهللا الـــــــــزراع لــمــنــصــب 

لعدم  وذلــك  الرئيس،  نائب 

اســتــيــفــاء الـــشـــروط الــخــاصــة 

وقبول  لالنتخابات  بالترشح 

الــقــائــمــة الــثــانــيــة الــمــرشــحــة 

لـــالنـــتـــخـــابـــات والــــتــــي تــضــم 

عبداهللا يوسف المال لمنصب 

الـــرئـــيـــس ومــحــمــد عــبــداهللا 

الـــــمـــــصـــــطـــــفـــــوي لـــمـــنـــصـــب 

نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس. وكــــانــــت 

ـــعـــضـــويـــة  لــــجــــنــــة شـــــــــؤون ال

األهلي  بالنادي  واالنتخابات 

لها  مــهــمــاً  اجــتــمــاعــاً  عــقــدت 

مـــســـاء يــــوم أمــــس لــمــنــاقــشــة 

لخوض  الــقــائــمــتــيــن  تــرشــيــح 

االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــمـــنـــتـــظـــرة 

ــنــادي واتـــخـــذت قــرارهــا  ــال ب

ورفض  المال  قائمة  باعتماد 

تقام  وســوف  الــزراع.  قائمة 

انـــتـــخـــابـــات الــــنــــادي األهـــلـــي 

خــــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

تجري  ســوف  والتي  العادية 

الـــــجـــــاري  يــــولــــيــــو   ٢٥ يـــــــوم 

األهلي. بالنادي 

الدوحة - [:

ــــحــــاد اآلســــيــــوي لــكــرة   أغـــلـــق االت

الــقــدم، أمــس الــثــالثــاء، بــاب الترشح 

الستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا 

لكرة القدم لعام ٢٠٢٧، وقد تقدمت 

البطولة  الســتــضــافــة  رســمــيــاً  دول   ٥

األكبر قارياً وهي: قطر، والسعودية، 

والهند، وأوزبكستان وإيران.

وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة 

 ٣٠ حتى  أشهر  لثالثة  الطلبات  تلقي 

النهائي  الموعد  كــان  أن  بعد  يونيو، 

فـــي ٣١ مـــــارس. وأوضـــــح فـــي بــيــان 

رسمي: «اتخذ القرار في ضوء الوباء 

فيروس كورونا، وذلك من أجل منح 

الكثير  تأثر  التي  األعضاء،  االتحادات 

الكافي  الوقت  العالمي،  بالوباء  منها 

والجداول  الداخلية  عملياتها  إلنجاز 

الـــزمـــنـــيـــة». ولــــم يــســبــق لــلــســعــوديــة 

حــامــلــة الــلــقــب ثــــالث مـــــرات أعــــوام 

١٩٨٤ و١٩٨٦ و١٩٩٦ ووصيف حامل 

اللقب أعوام ١٩٩٠ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧ أن 

استضافت البطولة.

اعتمــاد ٥ دول للمنافســة عــلى استضــافة آسيــا
قطر على رأس القائمة المرشحة للبطولة القارية

هجــوم بريطــاني
 شــرس عــلى الصفقة 

88السعــودية المشبــوهة 

محمد المصطفوي  عبداهللا المال
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متابعة - أحمد سليم:

أعلن سعادة الشيح حمد بن 
ناصر آل ثاني رئيس نادي أم 
ُمجدداً  يترّشح  لن  أنه  صالل 
لــرئــاســة الـــنـــادي فـــي الــــدورة 
-٢٠٢٠ الــُمــقــبــلــة  االنــتــخــابــيــه 

٢٠٢٤، وذلك لظروف خاّصة 
الفريق  لُمساندة  الجميع  ودعا 
أجـــل  مـــــن  ــــــنــــــادي  وال األّول 

استكمال مسيرته.
صـــالل  أم  رئــــيــــس  وقــــــــال 
إنــــه رغــــم عــــدم تــرشــحــه في 
ــتــي  االنـــتـــخـــابـــات الــمــقــبــلــة وال
أغــســطــس   ١٢ يــــــوم  ســتــعــقــد 
عن  يبتعد  لــن  أنـــه  إال  ــقــادم  ال
الــــنــــادي بــــل ســيــظــل مـــســـانـــداً 

وداعماً له.
وأكـــد رئــيــس الــنــادي قــائــالً: 
أنا على ثقة كبيرة في الجميع 
ظروفاً  ولكّن  الفريق  والعبي 
خاصة جعلتني أفّضل االبتعاد 
وثـــقـــتـــي كـــبـــيـــرة فــــي كــــل مــن 
في  بعدي،  من  المهمة  يتولى 
قــادرة  شخصيات  وجــود  ظــل 
الفترة  في  النادي  قيادة  على 
الُمقبلة، مشيراً إلى أنه تواصل 

مــــع عـــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 

ــنــادي،  لــلــتــواجــد فــي رئــاســة ال

مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 

عـــالقـــتـــه بــــــأم صــــــالل لــيــســت 

وســوف  بالمناصب  مرتبطة 

للفريق  ومــســانــداً  داعــمــاً  يظل 

في  النادي  طموحات  لتحقيق 

المستقبل القريب.

ــــادي  ــــن ال أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 

تعّرض لظروف صعبة خالل 

السنوات األربع الماضية إال أنه 

تـــرك الـــنـــادي وهــنــاك فائض 

حل  تم  أن  بعد  الميزانية  في 

كــــافــــة الـــمـــشـــكـــالت اإلداريــــــــة 

وأصبح  الديون  كافة  وتسديد 

النادي حالياً في وضع أفضل.

وتقّدم سعادة رئيس النادي 

الــثــقــافــة  وزارة  إلــــى  بــالــشــكــر 

ــــريــــاضــــة واتـــــحـــــاد الـــكـــرة  وال

العمومية  الجمعية  وأعــضــاء 

ــــنــــادي وكـــــافـــــة جــمــاهــيــر  لــــل

ــالــشــكــر  ومــــحــــّبــــي الــــــنــــــادي ب

والـــتـــقـــديـــر عـــلـــى الـــمـــســـانـــدة 

والــــــوقــــــوف بـــجـــانـــب الــــنــــادي 

فيها  تواجد  التي  الفترة  خالل 

برئاسة النادي، مشيراً إلى أنه 

االتــصــاالت  مــن  الــعــديــد  تلقى 

والرياضة  الثقافة  وزارة  من 

المسؤولين  مــن  كبير  وعـــدد 

ـــــمـــــرار فــي  مـــــن أجـــــــل االســـــت

رئاسة النادي إال أن الظروف 

هــذا  أتــخــذ  جعلتني  الــخــاصــة 

القرار الصعب.

صــــالل  أم  نـــــــــادي  وكـــــــــان 

قـــد حـــــّدد يــــوم ١٢ أغــســطــس 

جمعيته  لعقد  مــوعــداً  المقبل 

سوف  التي  العادية  العمومية 

تشهد انتخاب الرئيس، ونائب 

الــرئــيــس لـــلـــدورة االنــتــخــابــّيــة 

 ،٢٠٢٠-٢٠٢٤ مــن  الــجــديــدة 

وفتح النادي باب الترشح يوم 

حتى  ويستمر  الماضي  األحــد 

نــهــايــة الــــدوام الــرســمــي ليوم 

الثالثاء الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٠.

ويـــــتـــــرأس ســــعــــادة الــشــيــخ 

ثـــانـــي،  آل  نـــاصـــر  بــــن  حـــمـــد 

رئــاســة الــنــادي ومــعــه سعادة 

الــشــيــخ تــمــيــم بـــن مــحــمــد آل 

التوقعات  وتشير  نائباً،  ثاني 

إلـــى تـــرّشـــح الــشــيــخ حــمــد بن 

ــــدة فــي  نــــاصــــر لـــفـــتـــرة جــــدي

رئاسة النادي للفترة الُمقبلة، 

الجميع  رغبة  ظل  في  خاصة 

في استمراره.

ـــرشـــح لــرئــاســة نـــــادي أم صــالل   ـــن أت ل
الشيخ حمد بن ناصر رئيس النادي يؤكد:

ــــون  ــــدي ــــة الــــُمــــشــــكــــالت وتــــســــديــــد ال ـــد حـــــل كــــاف ـــع ـــب ب ـــع ـــص ـــــرار ال ـــــق اتـــــخـــــذت ال

ــادي للن ــاً  قوي داعمــاً  أظــل  وســوف  بالمناصــب  ترتبــط  ال  عالقتــي 

دودو يؤّكد رغبته 
في االنتقال للدحيل

متابعة - رمضان مسعد:

«دودو»  رودريغيز،  بيريرا  إدواردو  البرازيلي  أبدى 
الــجــنــاح الــُمــهــاجــم لــنــادي بــالــمــيــراس الــبــرازيــلــي رغبته 
باالنتقال إلى صفوف نادي الدحيل خالل فترة االنتقاالت 
النادي  رئيس  إلى  رسمياً  رغبته  الالعب  وأبلغ  الُمقبلة، 
ماوريسيو غاليوت الذي وعده بالموافقة على طلبه في 
المناسب،  الــمــالــي  المبلغ  على  بــالــمــيــراس  تحصل  حــال 
وحــســب مــوقــع جــلــوبــو ســـبـــورت فـــإن إدارة بــالــمــيــراس 
وصول  لحين  المفاوضات  تجميد  عن  أعلنت  قد  كانت 
الخالف  بنود  كافة  لمناقشة  الدحيل  من  رسمي  عرض 
لصفوفه  االنتقال  أجل  من  لالعب  المالّية  القيمة  حول 
في الموسم المقبل، حيث يقود المفاوضات حالياً وكيل 
أعمال الالعب مع بالميراس إال أن األخير طلب أن يكون 
إجـــراءات  إتــمــام  قبل  الدحيل  مــن  رسمي  عــرض  هناك 
الصفقة وبالتالي ليس هناك ما يمكن أن يفعله مسؤولو 
بالميراس سوى االنتظار ولهذا السبب أيًضا، سعى النادي 
الفترة  في  الالعب  مع  مباشر  اتصال  على  الحفاظ  إلــى 
األخيرة، حيث يتدرب دودو في الفترة الصباحّية فقط 
بعض  إلنهاء  الظهر  بعد  فترة  في  راحــة  على  ويحصل 

اإلجراءات خارج الميدان.

متابعة - حسام نبوي: 

أعــلــن نــــادي الــســد عــن رحــيــل العبه 
في  الُمحترف  فابيان  ماركو  المكسيكي 
بعد  القدم  لكرة  األول  الفريق  صفوف 
حيث  الــنــادي،  مــع  تعاقده  فــتــرة  انتهاء 
في  الزعيم  صفوف  إلــى  فابيان  انضم 
يــنــايــر الــمــاضــي لــتــدعــيــم هــجــومــه في 
خامس،  كمحترف  المحلية  البطوالت 
ووّجه النادي الشكر لالعب على الفترة 
الــتــي قــضــاهــا مــع الــفــريــق، كــمــا أعــرب 
ــالــغــة بــالــمــدة  ــب مـــاركـــو عـــن ســـعـــادتـــه ال
السد  مــع  خاللها  تــواجــد  الــتــي  القصيرة 
وذلك في فيديو نشره الحساب الرسمي 
للنادي، وقال ماركو: سعيد للغاية بهذه 
أحــقــق  أن  أتــمــّنــى  كــنــت  وإن  الــتــجــربــة 
التوقف  فترة  أن  إال  المطلوبة  اإلضافة 
شخصياً  وأنــا  ذلــك،  تحقيق  دون  حالت 
قــادم  هــو  فيما  للفريق  التوفيق  أتمنى 
العبين  صفوفه  بين  يضم  أنــه  خــاصــة 
وجهازاً  ومحترفين  مواطنين  مميزين 

فنياً على أعلى مستوى. 

وتنتظر الجماهير السداوية صفقات 

لتعويض  الُمقبلة  الفترة  خــالل  مميزة 

في  اإلدارة  تسعى  كما  الالعبين،  رحيل 

الوقت الحالي لحسم بقاء 

 نــجــم الــفــريــق أكــــرم عــفــيــف خــالل 

الــفــتــرة الــُمــقــبــلــة بــعــد انــتــهــاء إعـــارتـــه 

خاصة  اإلســبــانــي  ريــال  فيا  فــريــق  مــن 

الــزعــيــم  نـــجـــوم  أهــــم  أحــــد  أكـــــرم  أن 

البارزين.

دبلن - قنا: 

تـــّوجـــت الـــفـــرس الــحــمــراء 

الوسمية  بلقب  «ماجيكال» 

بــريــتــي بـــولـــي ســتــيــكــس من 

المهجنة  للخيل  األولى  الفئة 

اإلنـــــاث عــمــر ٣ ســـنـــوات فما 

على  ٢٠٠٠م  لــمــســافــة  فـــوق 

مــــضــــمــــار كـــــــرا بــــأيــــرلــــنــــدا، 

مزرعة  برعاية  أقيم  والــذي 

ضمن  ويــصــنــف  الـــوســـمـــيـــة، 

في  الرئيسية  األشــــواط  أحــد 

بــرنــامــج ســبــاقــات الــمــهــرات 

واألفـــراس فــي أوروبـــا خالل 

الموسم الصيفي.

وجـــــاء فــــوز «مــاجــيــكــال» 

بولي  بريتي  الوسمية  بلقب 

ــيــكــس، بـــقـــيـــادة الــخــيــال  ســت

شـــيـــمـــي هــــفــــرنــــن، بـــعـــد أن 

متفوقة  الــصــدارة  فــي  حلت 

ــبــر»  ـــيـــان بِ عــلــى الــمــهــرة «ِك
ـــمـــركـــز  الـــــتـــــي حــــلــــت فـــــي ال
الــــثــــانــــي، وجــــــــاءت الـــمـــهـــرة 
«فليتنغ» في المركز الثالث، 
بذلك  «مــاجــيــكــال»  لتحقق 
فـــوزهـــا الــعــاشــر عـــن جـــدارة 

واستحقاق.
الحمراء  الفرس  أن  يُذكر 
«مــاجــيــكــال» بــطــلــة الــعــديــد 
مــــن أشـــــــواط الـــفـــئـــة األولـــــى 
للمشاركات، حيث كانت آخر 
مــشــاركــاتــهــا قــبــل ذلـــك على 

مــضــمــار أســـكـــوت بــإنــجــلــتــرا 
فــي شــهــر أكــتــوبــر مــن الــعــام 
الماضي وحققت يومها فوزاً 
كيبكو  لقب  بــإحــرازهــا  قــويــاً 
تشامبيون ستيكس من الفئة 

األولى.

الفرس «ماجــيكال» تتّوج في أيرلـنـداالســـد يُعـــلن رحــــيل ماركو فابيان
فازت بلقب الوسمية بريتي بولي ستيكسيسعى لبقاء أكرم بعد انتهاء إعارته من فياريال

ً

متابعة - رجائي فتحي:

قـــــّرر الــــنــــادي الـــعـــربـــي فتح 

النادي  النتخابات  الترشح  باب 

وذلـــك يـــوم ١٨ يــولــيــو الــجــاري 

ـــمـــدة عـــشـــرة أيــــام  ويــســتــمــر ل

وذلك لتلقي طلبات المرشحين 

سوف  التي  االنتخابات  لخوض 

تــجــرى بــالــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

الــعــاديــة والــتــي ستقام يــوم ٣١ 

أغسطس الُمقبل.

الباب  فتح  الجميع  ويترقب 

من أجل معرفة الرؤية بالنسبة 

لالنتخابات والقوائم التي سوف 

المعركة  هــذه  لخوض  تترشح 

تكون  أن  الجميع  يتوقع  والتي 

هــنــاك  أن  ســيــمــا  ال  ســـاخـــنـــة 

أعــلــنــتــا  اآلن  حـــتـــى  قــائــمــتــيــن 

الــتــرشــح لــخــوض االنــتــخــابــات 

وهــمــا قــائــمــة الــرئــيــس الحالي 

حمد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة 

بن جبر آل ثاني ومعه عبد اهللا 

والمرشح  نائباً  الهتمي  جمعة 

السليطي  الــعــزيــز  عــبــد  الــقــادم 

ومعه فهد عبد اهللا المال نائباً.

 وفــــي هــــذا اإلطــــــار طــالــبــت 

ــــجــــنــــة شــــــــــــؤون الــــعــــضــــويــــة  ل

واالنـــــتـــــخـــــابـــــات مـــــن أعــــضــــاء 

تحديث  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة 

الــبــيــانــات الــخــاّصــة بــهــم والــتــي 

تشمل الصورة الشخصية للعضو 

وكـــذلـــك رقـــم الــهــاتــف وأيــضــاً 

صــــــورة الـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة 

وذلك الستكمال هذه البيانات 

فقط  مطلوبة  وهي  المطلوبة 

لــألعــضــاء الــعــامــلــيــن بــالــنــادي. 

هذه  كل  أن  اللجنة  وأوضحت 

بحضور  لــهــا  عــالقــة  ال  األمــــور 

الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة ولــكــن 

مـــن أجــــل تــحــديــث الــبــيــانــات، 

العضوية  شــؤون  لجنة  وتضم 

واالنــــتــــخــــابــــات أحــــمــــد هـــالل 

وحمد  السيد  وأحمد  الخليفي 

خالل  انتخابها  وتــّم  السليطي 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة األخــيــرة 

الـــتـــي أقــيــمــت الـــعـــام الــمــاضــي 

العمومية  للجمعية  للتجهيز 

الــمــقــبــلــة وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 

اإلشــــــراف عــلــى عــمــلــيــة إعــــداد 

جداول األعضاء الذين سيكون 

للجمعية  الــحــضــور  حـــق  لــهــم 

العمومية العادّية.

فتح باب الترّشح النتخابات العربي ١٨ يوليو
لجنة شؤون العضوية واالنتخابات تُعلن: لمن لم يسّدد االشتراكات ألكثر من ٥ سنوات

الدوحة - [:

ـــعـــضـــويـــة  أصــــــــــــدرت لــــجــــنــــة شــــــــــؤون ال
يخّص  بما  قــراراً  قطر  بنادي  واالنتخابات 
بسداد  يــقــومــوا  لــم  الــذيــن  األعــضــاء  عضوية 
اشتراكات العضوية لمدة أكثر من ٥ سنوات 
لألعضاء  السماح  اللجنة  وقـــررت  متصلة، 
بــتــجــديــد الــعــضــويــة وســــــداد االشـــتـــراكـــات 
على  العمومية  الجمعية  اجتماعات  لحضور 
أن يتم االلتزام بالشروط والضوابط التالية: 
رســوم  لــســداد  شخصياً  العضو  يحضر  (أن 
االشـــتـــراك الــخــاصــة بـــه، ال مــانــع مــن قيام 
األعضاء  عن  االشتراك  رسوم  بسداد  العضو 
من القرابة من الدرجة األولى وهم - األب، 
االبن، االخ، الجد -، في حالة حضور شخص 
لسداد الرسوم عن عضو من أعضاء النادي 
ال تربطه صلة قــرابــة مــن الــدرجــة األولــى 
يــلــزم كــتــاب تــفــويــض مــوّقــع مــن الشخص 
المعني مرفق به صورة بطاقته الشخصية، 
ال يحّق للشخص المفّوض له السداد إال عن 

شخص واحد فقط، يقوم العضو أو الممثل 

بياناته  بصحة  إقــــرار  عــلــى  بــالــتــوقــيــع  عــنــه 

باإلضافة  معه  االتصال  ووسائل  الشخصّية 

إلى إحضار شهادة حسن سير وسلوك خالل 

٣٠ يوماً من تاريخ استالم بطاقة العضوية، 

وفي حالة عدم االلتزام بالمدة المقّررة يتم 

شطب عضويته).

تحديد شروط تجديد عضوية نادي قطر
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بــروتوكــول صحـي صـارم للتدريبات والمباريات  
قبل انطالق مرحلة اللقاءات التجريبية استعداداً الستكمال الدوري

شـــخـــص ألي  ـــــــا  ـــــــكـــــــورون ب إصــــــــابــــــــة  وجــــــــــــود  حــــــالــــــة  فــــــــي  فـــــــــــــــوراً  الــــــتــــــدريــــــبــــــات  إيــــــــقــــــــاف 
متابعة - بالل قناوي:

نجوم  دوري  أنــديــة  تستعد 

QNB لخوض مبارياتها الودية 

ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــتــدريــبــي 

الــدوري  واستئناف  الستكمال 

اعـــتـــبـــاراً مـــن الــجــولــة الــثــامــنــة 

يوليو   ٢٤ تنطلق  الــتــي  عــشــرة 

الـــــجـــــاري بـــعـــد تـــوقـــف طــويــل 

مــنــذ مـــــارس الــمــاضــي بسبب 

انتشار  لمكافحة  الدولة  جهود 

فيروس كورونا.

وأجهزتها  األندية  وتترقب 

ــفــنــيــة بـــرنـــامـــج الـــمـــبـــاريـــات  ال

إدارة  قبل  من  المعتمد  الودية 

دوري  بــمــؤســســة  الــمــســابــقــات 

تحديد  نــجــوم قــطــر، وأيـــضـــاً 

هــذه  تحتضن  الــتــي  الــمــالعــب 

المباريات، حيث من المنتظر 

إقـــامـــة بــعــضــهــا عــلــى مــالعــب 

مالعب  على  وبعضها  األندية، 

قطر ٢٠٢٢  مــونــديــال  تــدريــب 

المباريات  هــذه  يدير  وســـوف 

ـــحـــكـــام الـــقـــطـــريـــون الـــذيـــن  ال

انــــتــــظــــمــــوا فــــــي مــعــســكــرهــم 

بــمــالعــب تـــدريـــب الــمــونــديــال 

بجامعة قطر منذ أيام، حيث 

تـــعـــد هـــــذه الـــمـــبـــاريـــات أيـــضـــاً 

فرصة لتجهيز وإعداد الحكام 

الستئناف الدوري.

وتــحــظــى هــــذه الــمــبــاريــات 

الودية باهتمام كبير، كونها أول 

مــارس  منذ  حقيقي  احــتــكــاك 

الماضي، وكونها الفرصة التي 

وكل  فني  جهاز  كــل  ينتظرها 

مــــدرب مــن أجـــل الــعــمــل على 

وبمستوى  بقوة  فريقه  إعـــداد 

أهمية  مــع  يتناسب  عــال  فني 

المباريات الخمس األخيرة من 

عــمــر الـــــدوري والــتــي ستحدد 

مصير كل الفرق دون استثناء 

بدءاً من القمة ومروراً بالمربع 

البقاء  بــصــراع  وانتهاء  الذهبي 

والهبوط.

بشكل  انتهت  الفرق  معظم 

كــبــيــر مـــن تــحــديــد مــبــاريــاتــهــا 

الودية بعد أن جرت االتصاالت 

الــبــعــض،  بعضها  وبــيــن  بينها 

وحــســب مــا أعــلــن ســابــقــاً فإنه 

مـــن الــمــنــتــظــر وبــعــد مــوافــقــة 

الــمــبــاريــات  تــنــطــلــق  أن   QSL

بــأول اللقاءات التي  الودية غــداً 

تجمع الخور مع فريق السيلية. 

وســــيــــخــــوض الــــــخــــــور أيــــضــــاً 

واألهلي،  العربي  مع  مباراتين 

فيما يلعب السيلية مع المرخية 

ومعيذر باإلضافة للخور.

العربي  يخوض  أن  وينتظر 

مـــبـــاراتـــيـــن وديـــتـــيـــن، األولـــــى 

يوليو   ٦ الشحانية  مــع  ستكون 

الترتيب  يجري  فيما  الــجــاري 

لـــلـــمـــبـــاراة الـــثـــانـــيـــة، ويــخــوض 

الــغــرافــة ثــالث مــبــاريــات وديــة 

أمـــام األهــلــي والـــريـــان وقطر 

كما  يــولــيــو،  و١٦  و١٣   ٦ أيــــام 

يــلــتــقــي الــــريــــان مـــع فـــريـــق أم 

صــالل يــوم ١٧ ، ويلتقي قطر 

أيضاً مع الدحيل ١٢ يوليو.

من  المزيد  هناك  وستكون 

سيتم  والتي  الودية  المباريات 

اإلعــــــالن عــنــهــا فـــي الــمــرحــلــة 
القادمة.

بروتوكول صارم

مـــن نــاحــيــة أخــــرى كشفت 
مؤسسة دوري نجوم قطر عن 
تفاصيل وبنود المرحلة الثانية 
الذي  الصحي  البروتوكول  من 
قــامــت بـــإعـــداده والــــذي سيتم 
الثانية  الــمــرحــلــة  فــي  تــنــفــيــذه 
الجماعية  بــالــتــدريــبــات  ســــواء 
وأعلنت  الــوديــة  الــمــبــاريــات  أو 
مع  وبالتنسيق  أنــهــا  المؤسسة 

(ســبــيــتــار) تــم الــســمــاح لألندية 

في  اإلقـــامـــة  دون  بــالــتــدريــب 

الفنادق وفقاً لقواعد محدودة.

وتـــــضـــــمـــــن الـــــبـــــرتـــــوكـــــول 

ـــــصـــــحـــــي الــــــــــــذي وضــــعــــتــــه  ال

من  الثانية  للمرحلة  المؤسسة 

االســـتـــعـــدادات لـــعـــودة الــنــشــاط 

وعـــــــودة الـــــــــدوري عـــــــدداً مــن 

يجب  التي  الصارمة  المعايير 

حتى  بها  االلــتــزام  األندية  على 

ال تتعرض لعقوبات االنضباط 

الــريــان  أنــديــة  تعرضت  مثلما 

والــســد والــدحــيــل فــي المرحلة 

السابقة وشددت المؤسسة على 

الصحي  الحجر  بروتوكول  أن 

المنزلي يتضمن تنقل الالعبين 

بشكل فردي بالسيارة.

أمــوراً  البروتوكول  وتضمن 

مهمة متعلقة بالنظافة أهمها 

عن  واالبــتــعــاد  الــيــديــن  تطهير 

والحفاظ  السعال،  أو  العطس 

على النظافة وارتدا الكمامات، 

وضـــــــرورة وجـــــود مــطــهــرات 

اليدين في كل غرفة، وارتــداء 

األوقــات  جميع  في  الكمامات 

بــاســتــثــنــاء أوقـــــات الــتــدريــبــات 

الخارجية.

وبــــخــــصــــوص الـــتـــدريـــبـــات 

إلى  المؤسسة  بروتوكول  أشــار 

واالســتــحــمــام  الــمــالبــس  تغيير 

ـــــازل، والــــتــــدريــــب  ـــــمـــــن فـــــي ال

غلق  وسيتم  جماهير،  بـــدون 

منطقة االستشفاء والتي تضم 

الـــجـــاكـــوزي والـــســـاونـــا وحــمــام 

الــســبــاحــة وتـــــم الــتــأكــيــد على 

تــعــقــيــم الـــمـــعـــدات قــبــل وبــعــد 

الودية،  المباريات  أو  التدريب 
ـــتـــي يــتــم  وتــعــقــيــم الـــــكـــــرات ال
استخدامها ومعدات التدريب، 
المشتركة  المناطق  واستخدام 
لـــألغـــراض األســـاســـيـــة ولــمــدة 

زمنية قصيرة فقط.
وســــيــــتــــم تـــعـــقـــيـــم غـــرفـــة 
الـــــعـــــالج الـــطـــبـــيـــعـــي وتــعــقــيــم 
المعدات الطبية قبل وبعد كل 
تهوية  وضـــــرورة  اســـتـــخـــدام، 
ـــارتـــداء  الـــغـــرافـــة وااللـــــتـــــزام ب
على  التأكيد  الــكــمــامــات،وتــم 
االجتماعي  بالتباعد  االلــتــزام 
في قاعة االجتماعات وضمان 
تــهــويــة الـــقـــاعـــة بــشــكــل جــيــد.
االلتزام  من  البــد  المقابل  في 
بارتداء الكمامات خالل التواجد 
بـــصـــالـــة الـــلـــيـــاقـــة واســـتـــخـــدام 
مــطــهــرات الــيــديــن، وضـــرورة 
التواجد في الصالة بمجموعات 

صغيرة ومتباعدة.
وتـــطـــرق الـــبـــروتـــوكـــول إلــى 
تنظفيها،  وعــمــلــيــة  الــمــالبــس 
المالبس  غسل  سيكون  حيث 
إلى  فــــردي،  بشكل  واألحـــذيـــة 
جانب ضرورة  قيام مسؤولي 
ـــمـــعـــدات بـــــارتـــــداء الــمــالبــس  ال

الواقية.

فحوصات إلزامية

ونـــــص الـــبـــروتـــوكـــول عــلــى 
اإللزامية،  الفحوصات  إجــراء 
العينات  فــحــص  سيتم  حــيــث 
مـــن خـــالل الــمــســاحــات كـــل ٣ 
إلـــى ٥ أيـــــام، وإجـــــراء فحص 
من  ســـاعـــة   ٤٨ قــبــل  إلـــزامـــي 
ـــــاراة، وإجــــــــراء  ـــــمـــــب مــــوعــــد ال
ـــلـــدم مـــرة  ــــزامــــي ل فـــحـــص إل
واألجــهــزة  لالعبين  شهر  كــل 
اإلدارية،كما  واألجهزة  الفنية 
ظهور  حالة  في  أنــه  على  نص 
أعـــــــراض اإلصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا على أي من الالعبين أو 
بالنادي  والمدربين  اإلداريــيــن 
ــــفــــور إيـــقـــاف  فـــيـــجـــب عـــلـــى ال
ــتــدريــبــات وإبـــــالغ الــســلــطــات  ال

المعنية.

ــازل  ــن ــم ــال ــر الـــمـــالبـــس ب ــي ــي ــغ ـــات وت ـــاري ـــمـــب ــل وبـــعـــد الـــتـــدريـــبـــات وال ــب ـــمـــعـــدات ق تــعــقــيــم ال

ـــاء ـــف ـــش ـــت ـــــا وحـــــمـــــام الـــســـبـــاحـــة بـــمـــنـــطـــقـــة االس ـــــســـــاون ـــــجـــــاكـــــوزي وال إغــــــــالق ال

ً شـــهـــريـــا ـــــي  ـــــزام إل ـــــــدم  ال وفــــحــــص  ـــــــام  أي  ٥ كــــل  ـــــا  ـــــورون ك فــــيــــروس  عــــن  ـــحـــص  ف

الدحيل خضع للفحص أمس

الدوحة - [:

فــــي إطــــــار الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــــالزمـــــة ضــمــن 

ــعــتــمــد اســــتــــعــــداداً لـــعـــودة  ــُم ـــبـــروتـــوكـــول ال ال

منافسات بطولة دوري نجوم QNB للموسم 

الدحيل  نادي  خضع   ،٢٠٢٠  -٢٠١٩ الكروي 

كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاص  الــثــانــي  للفحص 

(كوفيد-١٩)، وذلك بعد انتهاء فترة ١٤ يوماً 

في الحجر. حيث تم إجراء الفحص لالعبين 

بمقر  أمس  صباح  والفني  اإلداري  والطاقم 

الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  إقامتهم، 

اإلشــارة  تجدر  اسبيتار.  ومستشفى  العامة 

في  الــيــوم  سيجري  الــعــربــي  الــنــادي  أن  إلــى 

الجدول  بحسب  الثاني  الفحص  إقامته  مقر 
وهو آخر الفرق التي تجري  الُمحدد ُمسبقاً 
الفحص، حيث أجرت فرق السيلية واألهلي 
الــثــانــي  الـــفـــحـــص  والـــشـــحـــانـــيـــة  صـــــالل  وأم 
الــثــالثــاء الــمــاضــي، وتــبــعــتــهــا أنــديــة الــغــرافــة 
والـــريـــان وقــطــر والـــوكـــرة والـــخـــور والــســد، 
األحـــد الــمــاضــي، كما واصــلــت أنــديــة دوري 
الحجر  من  الخروج  إجـــراءات   QNB نجوم 
الفحص  عملية  انتهاء  بعد  إقامتهم،  بمقر 
التعهدات  على  التوقيع  بعد  وذلـــك  الــثــانــي، 
الوقائية  اإلجراءات  بكافة  بااللتزام  الخاصة 
الُمعتمد  البروتوكول  في  عليها  المنصوص 
واألطــقــم  والالعبين  األنــديــة  هــذه  ِقــبــل  مــن 

الفنية واإلدارية.

العربي يجري الفحص الثاني اليوم 

الدوحة - [:

أعلن الـ FIFA أمس إدخال تقنية 

مــســتــحــدثــة لــكــشــف حــــاالت الــتــســلــل 

مقياس  وضــع  خــالل  مــن  المعقدة، 

ـــــي يـــحـــدد كـــل جــــزء مــن  دقـــيـــق وآل

ــنــاء الــلــعــب،  أجــــزاء جــســم الــالعــب أث

عند  أو  الـــتـــمـــريـــرة  خـــــروج  وأثــــنــــاء 

أو  زميله  قــدم  من  التمريرة  تلقيه 

ــــــFIFA أمــس  الــمــنــافــس، وأصـــــدرال

الجديدة  التقنية  حــول  رسمياً  بياناً 

لتقنية  األول  االختبار  بعد  أنه  وأكد 

العالم  كــأس  فــي  اآللــيــة  شبه  التسلل 

فــي   ٢٠١٩ ديــســمــبــر  فــــي  لـــألنـــديـــة 

قــطــر، أعــلــن أنـــه نــظــم عــرًضــا آخــر 

ــمــتــقــدمــة.  ــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــســـلـــل ال ل

نــظــًرا لــقــيــود الــســفــر الــحــالــيــة، ودعــا 

في  للتميز  العمل  مجموعة  أعضاء 

االبـــتـــكـــار إلــــى مــؤتــمــر فــيــديــو عبر 

اإلنــتــرنــت، والـــذي كــان ثــالــث حدث 

حتى  الطريق  خريطة  على  عــرض 

٢٠٢٢/ ٢٣. بعد التنفيذ الناجح لنظام 

 (VAR) ،الــمــســاعــد الــفــيــديــو  حــكــم 

بـــعـــد دمــــجــــه فــــي قــــوانــــيــــن الــلــعــبــة 

 FIFAوإعـــــــالن  ٢٠١٨ مـــــارس  فـــي 

ان هــدفــه هـــو تــحــســيــن تــكــنــولــوجــيــا 

اللعبة.  مستويات  جميع  على   VAR

وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، أنـــه يجب 

شبه  التسلل  تقنية  تطوير  يــزود  أن 

إضــافــيــة  بــمــعــلــومــات   VAR اآللـــيـــة

عملية  فــي  لــلــمــســاعــدة  دقـــة  وأكــثــر 

عملية  ولجعل  للحكم  القرار  اتخاذ 

المراجعة فعالة قدر اإلمكان وأشار 

الـــــــــFIFA إلــــى أنــــه فـــي ٢٢ يــونــيــو، 

للتكنولوجيا  بُــعــد  عــن  عــرًضــا  نــظــم 

أحد  استضافه  المتقدمة،  المتطورة 

مــــــزودي الــتــكــنــولــوجــيــا لــمــجــمــوعــة 

العمل للتميز في االبتكار. قدم واحد 

من العديد من مزودي التكنولوجيا 

الــمــتــنــافــســيــن نــظــام تــســلــل شــبــه آلــي 

ــا مــن جــمــيــع أنــحــاء  إلـــى ٥٠ مــشــارًك

الفرصة  المجموعة  منح  تم  العالم. 

الحالية  التطوير  حالة  على  للتعرف 

تفصيلية.  أسئلة  وطرح  للتكنولوجيا 

وأظــهــر مـــزود الــتــكــنــولــوجــيــا، الــذي 

التسلل  خط  نظام  بالفعل  يستخدم 

من  الــمــعــتــمــد   (VOL) االفــتــراضــي 

الــفــيــفــا، الــعــديــد مــن جــوانــب عملية 

بهدف  المعنية،  والتقنيات  التطوير 

تــقــديــم قـــــرار تــســلــل شــبــه آلــــي في 

أقصر وقت ممكن، لذا فإن الحكام 

مساعدتها  يمكن  الملعب  أرض  على 

بسرعة في المواقف ذات الصلة.

تقنية جديدة لكشف حاالت التسلل المعقدة 
بعد االختبارات األولى في مونديال األندية بالدوحة
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 «فريق قطر» يفوز بتحدي الدراجات النارية 
 في مسك الختام على حلبة لوسيل الدولية

متابعة - أحمد سليم: 

 تّوج «فريق قطر» للدراجات النارية بلقب 

للسباقات  قطر  بطولة  من  الرابعة  النسخة 

الرابعة،  نسختها  في  اإللكترونية «الرقمية» 

الــتــي خــّصــصــت لــســبــاقــات تــحــدي الــدّراجــات 

الــــنــــاريــــة بـــيـــن فـــريـــقـــي االتـــــحـــــاد الــقــطــري 

من  ريسينج»  و«ليوبارد  النارية  للدراجات 

في  العالم  بطولة  بلقب  الفائز  لكسمبورج، 

العام الماضي في فئة (الموتو٢).

 وتــمــّكــن دراجـــو فــريــق قــطــر مــن التفوق 

عــلــى مـــــدار ٦ جـــــوالت عــلــى أبـــطـــال الــعــالــم 

أصحاب الخبرة الكبيرة ليحصد فريق قطر 

للبطولة  العام  الترتيب  ويتصّدر  نقطة   ٦١٧

وبفارق ٤٤ نقطة عن دراجي فريق «ليوبارد 

ريسينج» الذي حقق رصيد ٥٧٣ نقطة.

للدّراجين  العام  الترتيب  مستوى  وعلى   
من  قطر  فريق  دراج  السليطي  سعيد  تمكن 
حــصــد الــلــقــب بــعــد تـــصـــدره لــلــتــرتــيــب الــعــام 
في  زمــيــلــه  جـــاء  فيما  نــقــطــة،   ٢٣٢ بــرصــيــد 
الثاني  الــمــركــز  فــي  ثــانــي  آل  ســعــود  الــفــريــق 
١٧٢ نــقــطــة، بــيــنــمــا حـــل اإلســبــانــي  بــرصــيــد 
فــريــق «لــيــوبــارد  دّراج  رامــيــريــز  مـــاركـــوس 
 ١٥٤ برصيد  الــثــالــث  الــمــركــز  فــي  ريسينج» 
المركز  في  فوجيا  دينيس  زميله  ثم  نقطة، 
تشافي  واحــتــل  نــقــطــة،   ١٠٢ بــرصــيــد  الــرابــع 
أرتـــيـــجـــاس الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس بــرصــيــد ٩٦ 
ثاني  آل  جــاســم  قطر  فــريــق  ودّراج  نقطة، 
فيما  نــقــطــة،   ٨٨ بــرصــيــد  الــســادس  الــمــركــز 
في  ليوبارد  فريق  دّراج  ماسيا  خاومي  جاء 
زميله  ثم  نقطة،   ٨٧ برصيد  السابع  المركز 
 ٧٣ برصيد  الثامن  المركز  فــي  كينت  دانــي 

المركز  فــي  القبيسي  عــبــداهللا  يليه  نــقــطــة، 
التاسع برصيد ٦٧ نقطة، ولورينزو داالبورتا 
ثم  نقطة،   ٦١ برصيد  الــعــاشــر  الــمــركــز  فــي 
في  السحوتي  حمد  الواعد  قطر  فريق  دّراج 

المركز الـ ١١ برصيد ٥٨ نقطة.
 وأقـــيـــمـــت مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــســادســة 
واألخــــــيــــــرة عـــلـــى حـــلـــبـــة لـــوســـيـــل الـــدولـــيـــة 
دينيس  اإليــطــالــي  بها  تـــّوج  والــتــي  الــقــطــريــة، 
بزمن  ريسينج»  فريق «ليوبارد  دراج  فوجيا 
 ٠٫٥٧١ بـــفـــارق  دقــيــقــة،   ٢٨٫٥٨٫٨٥١ قــــدره 
السليطي  سعيد  قطر  فريق  دّراج  عن  ثانية 
ــفــائــز بــلــقــب ٤ ســبــاقــات مـــن أصــــل ســتــة،  ال
والـــذي حــل فــي الــمــركــز الــثــانــي، فيما احتل 
الــمــركــز  ثــانــي  آل  ســعــود  قــطــر  فــريــق  دّراج 
المركز  داالبورتا  لورينزو  واإليطالي  الثالث، 
خامساً  السحوتي  حمد  الـــدّراج  وحــل  الــرابــع، 

فيما  سادساً،  راميريز  ماركوس  واإلسباني 

تـــم حـــذف نــتــيــجــة الــــــدّراج الــقــطــري جــاســم 

حيث  السابع  المركز  في  حل  الــذي  ثاني  آل 

تــم اخــتــيــار أفــضــل ثـــالث نــتــائــج لــكــل فــريــق. 

في  السليطي  سعيد  قطر  فريق  دّراج  وتفوق 

اللفة  في  زمن  أسرع  بتحقيقه  الجولة  هذه 

 ٠٫٢٠٦ وبــفــارق  دقــيــقــة،   ١٫٥٥٫٠٠٢ وقـــدره 

ثانية عن اإليطالي دينيس فوجيا دّراج فريق 

قطر  فريق  دّراج  حل  فيما  ريسينج،  ليوبارد 

 ١٫٥٦٫٥١٣ قــدره  بزمن  رابعاً  ثاني  آل  سعود 

المركز  السحوتي  حمد  احتل  بينما  دقيقة، 

الخامس بزمن قدره ١٫٥٦٫٧١٣ دقيقة، يليه 

بزمن  ســادســاً  راميريز  مــاركــوس  اإلسباني 

ثاني  آل  جاسم  ثــم  ١٫٥٧٫٦٠١دقــيــقــة،  قــدره 

سابعاً بزمن قدره ١٫٥٨٫١٠١ دقيقة. 

 االلتزام بالتدابير يُساعدنا على تخطي الجائحة  
 عثمان اليهري نجم الغرافة يؤكد في حوار خاص لـ  :

لــــلــــفــــهــــود  األهـــــــــــــم  هــــــــي  ــــــي  ــــــرب ــــــع ال ــــــــــاراة  ــــــــــب وم مـــــضـــــمـــــون  غـــــيـــــر  ــــــي  ــــــب ــــــذه ال ــــــع  ــــــرب ــــــم ال  

ــــــرة   ــــــي األخ األعـــــــــــــــــوام  خــــــــــالل  الـــــــغـــــــرافـــــــة  مـــــــدربـــــــي  ــــــل  ــــــض أف يـــــوكـــــانـــــوفـــــيـــــتـــــش  ــــــي  ــــــصــــــرب ال  

ــــي  ــــن ــــف ال ــــــل  ــــــم ــــــع ال ـــــــرة  ـــــــت ف ـــــــا  ـــــــن ودخـــــــل ــــــــبــــــــدنــــــــي»  ال ـــــــل  ـــــــمـــــــل ــــــة «ال ــــــرحــــــل م ـــــا  ـــــن ـــــي ـــــه أن  

الغرافة  فريق  حقق  هل   •
األهـــــــــــداف الـــــمـــــرجـــــوة مــن 

الريتز؟ معسكر 
أننا  أعتقد  الحقيقة  فــي   -

حــقــقــنــا أكـــثـــر مـــن األهـــــداف 
المعسكر  فترة  من  المرجوة 
الــمــغــلــق الـــتـــي دخــلــنــاهــا فــي 
فــنــدق الــريــتــز والــتــي امــتــدت 
أسبوعين كاملين، وذلك ألن 
االجتماعي  التباعد  تعليمات 
أجبرت  الالعبين  جميع  بين 
التركيز  عــلــى  الــفــنــي  الــجــهــاز 
البدنية  الــجــوانــب  عــلــى  فــقــط 
أعلى  إلــى  فيها  وصلنا  والــتــي 
ـــمـــعـــدالت الــمــمــكــنــة خـــالل  ال
هــــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة ألن 
الجهاز الفني ومدرب اللياقة 
يشغلهما  مــا  لديهما  يكن  لــم 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات ســـــوى رفـــع 
ينشغل  ولــم  اللياقة  مــعــدالت 
الــفــنــيــة  بـــالـــجـــوانـــب  أحــــد  أي 
بــســبــب مــنــعــنــا مـــن الــتــدريــب 
بالكرة بالشكل الطبيعي الذي 

تعّودنا عليه.

رب ضارة نافعة 

ذلــــك  أن  ـــــــرى  ت وهـــــــل   •
للفريق ؟ سيكون مفيداً 

- بــالــطــبــع ســيــفــيــدنــا كــثــيــراً 
ُمــمــتــداً  زال  مـــا  ـــوقـــت  ال ألن 
ــيــاقــة  ــل أمـــامـــنـــا الســــتــــعــــادة ال
والتجانس  واالنسجام  الفنية 

ضـــارة  ورب  الــالعــبــيــن  بــيــن 
نـــافـــعـــة، خـــاصـــة أنـــنـــا ســنــبــدأ 
ــيــوم رحــلــة الــتــدريــبــات  مــن ال
ـــة، والــــمــــهــــم أنـــنـــا  ـــجـــمـــاعـــي ال
ســنــخــوضــهــا ونـــحـــن نــتــســّلــح 
بــلــيــاقــة بــدنــيــة جــيــدة، فضالً 
الغريب  بالوضع  إدراكــنــا  عــن 
حالياً  نعيشه  الـــذي  والــجــديــد 
مرة  ألول  لنا  يحدث  والـــذي 
في تاريخ وجودنا بالمالعب، 
يــقــتــصــر  ال  الـــــوضـــــع  وهـــــــــذا 
فـــقـــط عـــلـــى فـــريـــق الـــغـــرافـــة 
بـــــل يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع األنــــديــــة 
الــقــطــريــة والــعــالــمــيــة لــذلــك 
فــإنــنــا مـــتـــحـــّفـــزون لــتــحــقــيــق 
أكبر نجاحات ممكنة في ظل 

جائحة كورونا االستثنائية. 
هذه  مع  تعاملت  وكيف   •

الظروف االستثنائية ؟
عــن  أتـــــحـــــّدث  أن  قـــبـــل   -

أوالً  أحـــب  الــتــعــامــل  طــريــقــة 
أن أتوجه بكل عبارات الشكر 
ـــقـــديـــر لـــكـــل مــــن وقـــف  ـــت وال
شامخاً في الصفوف األمامية 
فــي مــواجــهــة فــيــروس كــورنــا 
الــصــحــة  وزارة  مــــن  بــــدايــــة 
وجـــمـــيـــع الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة 
والــهــالل األحــمــر، فــضــالً عن 
قطر  نــجــوم  دوري  مــؤســســة 
تكاتفت  الــتــي  األنــديــة  وكــافــة 
أجل  مــن  البعض  بعضها  مــع 

الحياة  وعــودة  النشاط  رجــوع 
إلى طبيعتها من التزام واضح 
بـــكـــافـــة الــتــعــلــيــمــات وإجـــــراء 
الــفــحــوصــات فـــي مــواعــيــدهــا 
وغـــيـــرهـــا مــــن األمـــــــور الــتــي 
من  الــواضــح  االلـــتـــزام  تعكس 
لتعامل  بالنسبة  أمــا  الجميع، 
الــظــروف  هــذه  مــع  الالعبين 
فــــــال أنـــــكـــــر بــــالــــطــــبــــع بــعــض 

الصعوبات التي عشناها.
• وما هي هذه الصعوبات؟
- الــشــعــور بــالــمــلــل الــشــديــد 

كــــــــــان هــــــــو أكـــــــثـــــــر األمــــــــــور 
الــُمــزعــجــة وربـــمـــا يــكــون هو 
فترة  خــالل  الوحيدة  السلبية 
تــواجــدنــا بــالــفــنــدق، حــيــث أن 
الــبــقــاء فـــي الــغــرفــة مــنــفــرداً 
وال  كاملين  أسبوعين  لــمــدة 
أجـــل  مــــن  إال  مـــنـــهـــا  تــــخــــرج 
سّبب  فقط  الــتــدريــب  خــوض 
الغريب  الــمــلــل  مــن  حــالــة  لــنــا 
ــــم نــعــشــهــا مــــن قــــبــــل، كــمــا  ل
على  الــتــدريــبــات  اقــتــصــار  أن 
الــجــوانــب الــبــدنــيــة أمـــر ممل 

أن  هللا  والحمد  لالعب،  أيضاً 
الــجــهــات الــُمــخــتــصــة نــظــرت 
إلى هذا األمر بعين االعتبار، 
تــلــتــزم  أن  هـــو  اآلن  والــمــهــم 
كافة الفرق بتعليمات الحجر 

المنزلي.
• فــيــمــا يــخــص الـــــدوري .. 
هــل ضمن الــغــرافــة تــواجــده 

في المربع؟
غــيــر  الـــذهـــبـــي  الـــمـــربـــع   -
الفارق  ألن  بالطبع  مضمون 
بــيــنــنــا وبـــيـــن فـــريـــق الــعــربــي 

صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــخــامــس 
ــــــــع نــــقــــاط فــــقــــط يــمــكــن  أرب
تــــعــــويــــضــــهــــا فـــــــي جـــولـــتـــيـــن 
الخمس  الــجــوالت  مــن  فــقــط 
الــمــتــبــقــيــة، ولــكــنــنــا لــن نــرّكــز 
فقط على االحتفاظ بالمركز 
لخطف  ســنــســعــى  بـــل  الـــرابـــع 
الــمــركــز الــثــالــث، وأعــتــقــد أن 
مــبــاراتــنــا األولــــى بــعــد الــعــودة 
أمـــــــام الــــعــــربــــي هـــــي األهـــــم 
في  لنا  بالنسبة  اإلطــالق  على 
الــفــتــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن عمر 

بطولة الدوري.

كبير  حافز 

الــــغــــرافــــة  يـــــعـــــود  مــــتــــى   •
للمنافسة على األلقاب؟

ذلــك  يــحــدث  أن  أتــمــنــى   -
ممكنة،  فــرصــة  أقــــرب  فـــي 
ـــــــي الـــشـــخـــصـــي أن  وفــــــي رأي
أهــمــيــة الـــمـــبـــاريـــات الــخــمــس 
أهميتها  تقتصر  ال  المتبقية 
لنا  ستضمن  أنــهــا  على  فقط 
ولكنها  الــمــربــع  فــي  الــتــواجــد 
حافزاً  تكون  أن  الممكن  من 
مهماً  معنوياً  ومــؤشــراً  كبيراً 
يـــجـــعـــلـــنـــا نـــقـــتـــحـــم الـــمـــوســـم 
الُمقبل بأفضل صورة ممكنة 
ـــا فــي  ـــســـاعـــدن األمـــــــر الـــــــذي يُ
مرة  األلــقــاب  على  المنافسة 

أخرى.
• وما هو رأيك في مدرب 

الفريق؟
- في رأيي الشخصي ودون 

أي ُمجاملة أعتقد أن الصربي 
أفضل  يوكانوفيتش  سالفيسا 
مــــــدرب عـــمـــل فــــي الـــغـــرافـــة 
خــــــالل األعــــــــــوام الــــثــــالثــــة أو 
يُجيد  ألنـــه  األخـــيـــرة  األربـــعـــة 
الالعبين  جميع  مــع  الــتــعــامــل 
فرصة  ويمنح  استثناء  بــدون 
الـــمـــشـــاركـــة لــلــجــمــيــع، األمــــر 
الــــذي يــجــعــل الـــالعـــب يــتــفــّرغ 
لديه  ما  أقصى  لتقديم  فقط 

بأي  االنشغال  دون  جهد  من 

اعتبارات أخرى. 

ما   .. الغرافة  عن  بعيداً   •
هـــو الـــفـــريـــق الـــــذي تــرّشــحــه 
للفوز بالدوري هذا الموسم؟

هــو  ـــطـــبـــع  ـــال ب الــــدحــــيــــل   -

بسبب  اللقب  لحصد  األقــرب 

ــــــع بــيــنــه  فـــــارق الـــنـــقـــاط األرب

وبين الريان فضالً عن أنه ال 

بينهما  ُمباشرة  مباراة  توجد 

خاللها  من  يقّلص  أن  يمكن 

الــــريــــان هـــــذا الــــفــــارق الــــذي 

ُمقارنة  كبيراً  فــارقــاً  أعتبره 

المتبقية. بالمباريات 

• ومــــا هـــو الـــفـــريـــق الـــذي 
للهبوط؟ ترّشحه 

الُمباشر  للهبوط  بالنسبة   -

فــــإن الــشــحــانــيــة بــالــطــبــع هو 

في  للسقوط  حسابياً  األقــرب 

هذا الفخ، ويبقى الفريق الذي 

بين  الفاصلة  المباراة  سيلعب 

وربـــمـــا  والـــــخـــــور  صـــــالل  أم 

قــطــر أيــــضــــاً، ولـــكـــن هــــذا ال 

أن  إلــى  اإلشـــارة  مــن  يمنعني 

ســواء  قائمة  االحــتــمــاالت  كــل 

وقد  الــقــاع  فــي  أو  القمة  فــي 

تــــحــــدث مــــفــــاجــــآت عـــديـــدة 

ـــوقـــف  ـــت خـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل ال

الــطــويــل الــــذي قـــد يــغــّيــر كل 

الفنية. الحسابات 

الــدّراجــيــن  ترتيب  يتصّدر  السليطي  وسعيد  العالم  أبــطــال  لــيــوبــارد  فريق  على  تفوقوا  أبطالنا   

 

ـــر الـــمـــغـــلـــق   ـــك ـــس ـــع ـــم ـــــــالل فـــــتـــــرة ال ـــــرجـــــوة خ ـــــم ــــــــــــداف ال ـــا أكـــــثـــــر مــــــن األه ـــن ـــق  حـــق

ــا  ــه حــق ـــة  ـــي ـــب ـــط ال الـــــطـــــواقـــــم  تــــفــــي  ال  الــــشــــكــــر  وعـــــــبـــــــارات  غــــريــــبــــة  ظــــــروفــــــاً  ـــش  ـــي ـــع ن  
الــــجــــديــــد  ــــمــــوســــم  ــــل ل ــــوي  ــــن ــــع م ـــــز  ـــــاف ح ـــــر  ـــــب أك ـــــات  ـــــاري ـــــب ـــــم ال ــــــي  ف ــــوى  ــــت ــــس ــــم ال  

حوار - صابر الغراوي: 

 الموهبة والكفاءة والقدرات العالية التي يتمتع 
في  الهجوم  خط  نجم  اليهري  علوي  عثمان  بها 
اثــنــان..  عليها  يختلف  ال  الــغــرافــة  فــريــق  صــفــوف 
العالية  أخــالقــيــاتــه  عــلــى  أيــضــاً  اثــنــان  يختلف  وال 

على  أيــضــاً  أحـــد  يختلف  وال  الـــواضـــح..  والــتــزامــه 
فيها  ُيـــشـــارك  مـــبـــاراة  أي  فـــي  اإليــجــابــي  تــأثــيــره 
الفريق  كان  وإذا   . بديالً حتى  أو  أساسياً  كان  سواء 
الحالي  الموسم  في  قوياً  تحدياً  دخل  الغرفاوي 
بــحــثــاً عــن اســتــعــادة بــريــقــه وســـط أنــديــة الـــدوري 
فــإنــه اعــتــمــد بــشــكــل أســاســي عــلــى عـــدد مــن أبــنــاء 

يملكون  وباتوا  كبير  بشكل  نضجوا  الذين  النادي 
وعلى  الفريق  لمساعدة  يؤهلهم  ما  الخبرات  من 
ميالده  بعيد  احتفل  الــذي  عثمان  بالطبع  رأسهم 
الــســابــع والــعــشــريــن األســبــوع الــمــاضــي خــالل فترة 
الــحــجــر بـــالـــفـــنـــدق.   وفــــي هــــذه الــفــتــرة ُيـــحـــاول 
الذهبي،  المربع  في  موقعه  على  الحفاظ  الغرافة 

ــــ[ * هـــذا الـــحـــوار مع  لــذلــك كـــان ل
البارزين  النجوم  أحــد  باعتباره  اليهري،  عثمان 
انطباعاته  على  منه  للتعّرف  الفريق  صفوف  في 
الُمتبقية  للمباريات  وتوقعاته  الحالية  الفترة  عن 
من عمر الدوري وأشياء أخرى ننقلها في السطور 

التالية... 

ر ي ه

حوارحوار

وهبة والكفاءة

 حــ

ـــع ن
ـــ ال  

الي علوي  ثمان 
الــغــر فــريــق  ف 
أي اثــنــان  ختلف 

 المو
عث بها 

صــفــوف
يخ وال 
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المهندي يفـــوز بالنسخة األولــى لسبــاق التحدي  
أقامه اتحاد اليد بمشاركة كبيرة عن بُعد لمسافة ٧ كم

ـــــاضـــــة ـــــري ال ـــــة  ـــــارس ـــــم ـــــم ل ــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة  ال لــــــلــــــمــــــبــــــادرة  ــــــاح  ــــــج ن ـــــرة  ـــــي ـــــب ـــــك ال الــــــمــــــشــــــاركــــــة   

متابعة - رمضان مسعد:

ـــمـــتـــســـابـــق صـــالـــح  حــــقــــق ال
في  األول  الــمــركــز  الــمــهــنــدي 
سباق التحدي للجري مسافة 
 ٢٧٫١١ قــــــدره  بـــزمـــن  كــــم   ٧
دقـــيـــقـــة وجــــــاء فــــي الــمــركــز 
النعيمي  علي  المتسابق  الثاني 
دقيقة،   ٢٩٫٥٠ قـــدره  بــزمــن 
محمود  الثالث  المركز  وفــي 
 ٣٣٫١٨ قـــــدره  بـــزمـــن  شـــــادي 
دقــيــقــة وســيــحــصــل أصــحــاب 
ــــى عــلــى جــوائــز  الــمــراكــز األول
قــّيــمــة، وحــقــق الــســبــاق الــذي 
أقــــيــــم تـــحـــت رعــــايــــة اتـــحـــاد 
كـــرة الــيــد بــرئــاســة أحــمــد بن 
كبيراً  نجاحاً  الشعبي  محمد 
بمشاركة  األولـــى  النسخة  فــي 
فــــاقــــت كـــــل الــــتــــوقــــعــــات مــن 
الجنسين ألعمار فوق ٣٥ عاماً 
التي  الــمــنــافــســات  وشــهــدت   ،
ساعة   ٢٤ مـــدار  على  أقيمت 

المشاركين  مــن  قــويــاً  تنافساً 
السباق  مــن  الــهــدف  ليتحقق 
استثنائية  كمبادرة  جاء  الــذي 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق الـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجــتــمــاعــيــة فــي إطـــار جهود 
اتحاد اليد للُمساهمة في نشر 
ظـــاهـــرة مــمــارســة الــريــاضــة 
حتى ولــو داخـــل الــمــنــازل في 

ظل أزمة كورونا وتشجيعاً من 
اتحاد اليد لكل فئات المجتمع 
على  ومقيمين  مواطنين  من 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة وتــعــزيــز 
تكريم  تــم  التنافسية  الــقــدرة 
الــثــالثــة األوائــــل عــلــى مستوى 
ــــه كــانــت  الـــســـيـــدات خـــاصـــة أن
والفتة  كبيرة  مشاركة  هناك 

الــســيــدات،  جــانــب  مــن  للنظر 
السباق  دانيال  مودا  وتصّدرت 
بينما  الــســيــدات  مستوى  على 
جــــــاءت شـــوبـــى ابـــــراهـــــام في 
حسن  آيــه  ثم  الثاني،  المركز 
ـــمـــركـــز الــــثــــالــــث، ولـــم  فــــي ال
يــقــتــصــر الــتــكــريــم عــلــى فئة 
الــســيــدات أيـــضـــاً بـــل حــرصــت 

اللجنة المنظمة للسباق تحت 
إشـــراف اتــحــاد كــرة اليد على 
أصحاب  المتسابقين  تكريم 
ممن  األولـــى  الثالثة  الــمــراكــز 
هم فــوق ٦٠ عــامــاً، وجــاء في 
المركز األول عادل الجوهري 
وحـــقـــقـــت لـــيـــنـــدا مــوبــاركــيــت 
الــمــركــز الــثــالــث واحــتــل رضــا 
كما  الثالث،  المركز  بيجاوي 
من  خاص  تكريم  هناك  كان 
للمتسابقة  الــيــد  كــــرة  اتـــحـــاد 
تــغــريــد تــتــريــد الـــتـــي أصــــّرت 
السباق  مسافة  استكمال  على 
بالكامل وقدرها ٧ كم، وهي 
التي  بإيجابية  الُمشاركة  روح 
ظــهــرت بــوضــوح لديها وهــذه 
الــــروح هــي الــهــدف األســاســي 
الـــذي يسعى إلــيــه اتــحــاد كــرة 
المبادرات  هذه  مثل  من  اليد 
بغض النظر عن المركز الذي 
تكريمها  تـــم  ولـــهـــذا  تــحــقــقــه 

تكريماً خاصاً.

بدء «التفاحيم» استعداداً لموسم الهجن
 بميداني الشحانية ولبصير وفقاً لإلجراءات االحترازية  

متابعة - حسام نبوي: 

 أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن 
للسادة مالك ومضمري الهجن بأنه قد 
للعمل  والــعــودة  التفاحيم)،  (بــدء  تقّرر 
 - كم  (الـــ٤  بالدورتين  التفاحيم  بنظام 
 – الجنوبي  (الشحانية  بميداني  كم)  الـ٦ 
لبصير الشمالي)، وذلك اعتباراً من اليوم 
بهما  العمل  وإعــــادة   ،٢٠٢٠ يوليو  أول 
لــإلجــراءات  تطبيقاً  الــتــوقــف  فــتــرة  بعد 
للحد  الــدولــة  اتخذتها  التي  االحــتــرازيــة 
من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) 
كما أكدت اللجنة على جميع المشاركين 
الهجن  تفاحيم  وقوانين  بنُظم  االلتزام 
التنظيمية  العملية  سير  لُحسن  وذلــك 
اإلجـــراءات  بجميع  وااللــتــزام  للتفاحيم 
االحــــتــــرازيــــة ومـــنـــهـــا ضـــــــرورة ارتــــــداء 
األشخاص  بين  التباعد  الــوجــة.  كمامة 
أن  على  النهاية)   - (البداية  منطقة  في 
ال يــزيــد عــــدد األشـــخـــاص فـــي الــمــكــان 

الــواحــد عــن ١٠ اشــخــاص. ومــن جانبه 
نائب  الــكــواري  محمد  بن  اهللا  عبد  أكــد 
الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئــيــس 
واإلجـــراءات  الوقائية  التدابير  كافة  أن 
خــالل  مـــن  تطبيقها  يــتــم  االحـــتـــرازيـــة 
اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالتنسيق 
الكامل مع اللجنة العليا إلدارة األزمات، 
أن  المنطقي  من  ألن  طبيعي  أمر  وهو 
يتم منح أهل االختصاص الدور لتحديد 
على  يجب  التي  والمعايير  االلــتــزامــات 
أن  الجميع أن يلتزم بها، وأضاف قائالً 
والتشبيه  والترصيص  التسنين  مراحل 
خالل  من  رائــع  بشكل  وســارت  انطلقت 
بين  بُعد  عن  التواصل  وسائل  استخدام 
المالك والمضمرين من جانب واللجنة 
المنظمة لسباق الهجن من جانب آخر، 
لــلــزحــام والــتــواجــد بكثرة  وذلـــك مــنــعــاً 
وفقاً  ممنوع  أمر  وهو  اللجنة  مقر  في 
لــــإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة وأشـــــار نــائــب 
الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئــيــس 

قــــائــــالً: الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد وّفـــــر الــجــهــد 
والوقت على الطرفين، فقد قام المالك 
والــمــضــمــرون بــتــحــديــد الــمــواعــيــد التي 
يرغبون فيها حتى يقوم وفد من اللجنة 
الثالثة  األمـــور  وإجـــراء  عزبهم  بــزيــارة 
والترصيص»  والتشبيه  «التسنين  وهي 
وتـــحـــديـــد الـــمـــوقـــع «الـــلـــوكـــيـــشـــن» الــتــي 
تتواجد فيه العزبة إلجراء الفحص فيها. 
كما قال: إن هذا النظام بالرغم من أنه 
يتبع ألول مرة إال أنه كان مريحاً للغاية 
على  إزعــــاج  أي  يــشــّكــل  ولـــم  للطرفين 
اإلطـــالق، وهــو مــا أكـــده مــالك الهجن. 
أخرى  مــرة  التفاحيم  لعودة  وبالنسبة 
حــتــى يــســتــعــد مــــالك الــهــجــن لــلــمــوســم 
الجديد قال: إنها تعتبر مرحلة جديدة 
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق  فيها  يتم 
جميع  إبـــالغ  وتــم  الــدولــة  اتخذتها  الــتــي 
من له عالقة برياضة الهجن وسباقاتها 
بهذه اإلجراءات قبل فترة كافية إلجراء 

التفاحيم.

الدوحة - [:

المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت   

لــبــطــولــة لــونــجــبــن هـــــذاب - 

ــفــروســيــة  ــل جـــــــوالت قـــطـــر ل

ـــنـــاف مـــنـــافـــســـات  ـــئ عـــــن اســـت

البطولة  من  الثالث  الموسم 

ويأتي  المقبل،  أغسطس  في 

ذلـــك فــي إطـــار خــطــة الــرفــع 

المفروضة  للقيود  التدريجي 

وتماشياً   ،١٩  - كوفيد  جــّراء 

مـــع بــيــان الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 

الــقــطــريــة الـــتـــي أعــلــنــت عن 

مــــواصــــلــــة جـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة 

الرياضية بعد ٢٠ يوليو.

 كــان الــمــوســم الــثــالــث من 

في  انطلق  قد  هــذاب  بطولة 

وقــد   ،٢٠١٩ أكـــتـــوبـــر  شــهــر 

يختتم  أن  الــمــقــرر  مــن  كــان 

مــنــافــســاتــه فـــي شــهــر أبــريــل 

من هذا العام، إّال أنه قد تم 

تعليق المنافسات بعد الجولة 

مع  تماشياً  وذلـــك  الــتــاســعــة، 

الوطنية  الصحية  اإلجـــراءات 

ـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لــمــنــع  ـــداب ـــت وال

تفشي فيروس كوفيد - ١٩.

المستجدات،  آلخــر  وفقاً   

العاشرة  الجولة  تقام  فسوف 

٧ و٨ من  من البطولة يومي 

شــهــر أغــســطــس الــمــقــبــل، ثم 

عشرة  الحادية  الجولة  تليها 

يومي ١٤ و١٥ أغسطس، في 

حين يُختتم الموسم بالجولة 

عشرة، والتي ستنظم  الثانية 
 ٢٧ من  أيام  ثالثة  مدار  على 

إلى ٢٩ أغسطس.
 تجدر اإلشارة إلى أن هذه 
في  ستقام  الــثــالث  الــجــوالت 
للفروسية،  القطري  االتحاد 
وستضم فقط منافسات قفز 
الــحــواجــز لـــألفـــراد والــفــرق، 
منافسات  تقام  لن  حين  في 
الــــــتــــــرويــــــض ومــــنــــافــــســــات 
فــــرســــان الــمــســتــقــبــل، الــتــي 
الجوالت  فــي  تنظيمها  سبق 
وألن  الــبــطــولــة.  مــن  السابقة 
صحة وسالمة الجمهور تأتي 
تقّرر  فقد  األول،  المقام  في 
الثالث  الجوالت  هذه  تنظيم 
إّال  جــمــهــور،  دون  األخـــيـــرة 
بفرصة  سيحظى  الجميع  أن 
ُمـــتـــابـــعـــة كـــافـــة الــمــنــافــســات 

الرياضية  الــكــاس  قــنــاة  عــبــر 
البطولة  أحــداث  ستنقل  التي 
ُمــــــبــــــاشــــــرة. تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
األخــيــرة  الــجــوالت  استئناف 
ـــقـــول عــلــي  مــــن الـــبـــطـــولـــة، ي
الـــرمـــيـــحـــي، مـــديـــر بــطــولــة 
جــــوالت   - هــــــذاب  لــونــجــيــن 
قـــطـــر لـــلـــفـــروســـيـــة: «يـــســـّر 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الـــــــجـــــــوالت األخـــــــيـــــــرة مـــن 
الــبــطــولــة. لــقــد بــذلــنــا جــهــداً 
الثالث  الموسم  لجعل  كبيراً 
مـــن هـــذه الــبــطــولــة األفــضــل 
الجميع  كان  وقد  اآلن،  حتى 
سعيداً بالتقدم والتطور الذي 
شـــهـــده هـــــذا الــــمــــوســــم، بــمــا 
فــي ذلــك الــفــرســان وشــركــاء 
ـــبـــطـــولـــة. ولـــكـــن لـــألســـف،  ال

في  البطولة  إيــقــاف  تــم  فقد 
ــــوقــــت الـــــــذي كـــنـــا نــســتــعــد  ال
فــيــه لــلــدخــول إلــى الــمــراحــل 
وتــابــع  الــحــاســمــة».  النهائية 
قـــائـــًال: «نــحــن نـــقـــّدر كــثــيــراً 
الدعم الذي ّيقّدمه شركاؤنا 
لونجين،  البطولة،  هذه  في 
وإكـــســـون مــوبــيــل، والــســالم 
الــعــالــمــيــة، خــاصــة فــي هــذه 
األوقـــــات االســتــثــنــائــيــة الــتــي 
نـــمـــر بـــهـــا. جــمــيــعــنــا يُــــدرك 
يجب  أهــم  أشــيــاء  هــنــاك  أن 
االعتبار،  بعين  نأخذها  أن 
ــــــعــــــّد أهــــــــــم مـــن  والـــــــتـــــــي ت
كوفيد  غــّيــر  لــقــد  الــريــاضــة. 
وعلينا  عيشنا،  طريقة   ١٩  -

وسعنا  في  ما  بكل  نقوم  أن 
صحة  وفـــي  آمــنــيــن  لــنــبــقــى 

جيدة».

 استئناف بطولة «لونجين هذاب» ٧ أغسطس  
 الجوالت الثالث األخيرة تقام في ميادين اتحاد الفروسية

 محمد جابر المال:

 أكــد محمد جــابــر الــمــال أمــيــن السر 
العام التحاد كرة اليد خالل كلمة ألقاها 
وسائل  طريق  عــن  السباق  ختام  عقب 
ختام  بعد  أنه  بُعد  عن  المرئي  التواصل 
المبادرة األولى التي أطلقها اتحاد كرة 
الرياضة  ممارسة  في  للُمساهمة  اليد 
سباق  خــالل  من  كورونا  جائحة  خــالل 
الــذي  ونــجــاحــه  كــم   ٧ للجري  الــتــحــدي 
مبادرات  هناك  فإن  التوقعات  كل  فاق 
أخرى سيعلن عنها اتحاد اليد في األيام 
القادمة. وأضاف أن األمر الذي يشّجع 
على إطالق مبادرات أخرى هو اإلقبال 
ــتــفــاعــل الــكــبــيــريــن عــلــى الــمــشــاركــة  وال
ما  وهــو  التحدي،  سباق  في  والتنافس 
يجعلنا نفّكر جدياً في مبادرات جديدة.
 وقال: الحظنا أن هناك نسبة كبيرة 
من كبار السن ممن هم تخطوا الستين 

المتسابقين  من   ٪  ٢٠ رصد  وتم  سنة، 
هناك  فكان  ولهذا  السيدات،  من  كانوا 
تـــنـــوع إيــجــابــي فـــي الــفــئــات الــمــشــاركــة 
شرطاً  حــّددنــا  أنــنــا  مــن  بالرغم  وذلـــك 
وهــو أن ال يحق لمن هــم أقــل مــن ٣٥ 

المشاركة.   عاماً 

 النجاح يحفزنا لمبادرات جديدة

 خليفة تيسير:

أبــــــدى خــلــيــفــة تــيــســيــر أمـــيـــن الــســر 
تماماً  رضــاه  اليد  كــرة  التحاد  المساعد 
النسخة  به  خرجت  الــذي  المستوى  عن 
األولـــى مــن ســبــاق الــتــحــدي، وقـــال: إن 
بــشــائــر الـــنـــجـــاح ظـــهـــرت قــبــل انــطــالق 
التي  الكبيرة  األعــداد  خالل  من  السباق 
المشاركة  تكن  ولــم  للمشاركة  سّجلت 
من  على  أو  فقط  الرجال  على  قاصرة 
مــمــن وصــلــوا للستين  هــم أصــغــر ســنــاً 

بين  متنوعة  المنافسة  كانت  بل  عــامــاً، 
سن  من  ابــتــداء  واألعــمــار  الفئات  جميع 
إننا حرصنا  ٣٥ ســنــة.    وأضــاف قائالً 
على أن نكرم أكبر عدد من المشاركين 
التكريم  يــكــون  وال  الــســبــاق  خــتــام  بــعــد 
ـــمـــادي فــقــط،  قـــاصـــراً عــلــى الــجــانــب ال
ولكن هناك نواح معنوية للتكريم مهمة 
يكون  أن  على  حــرص  من  لكل  تقديراً 

إيجابياً ويشارك بقوة.  

 المشاركة الكبيرة دليل على النجاح
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فرانكفورت - د ب أ: 

 قـــبـــل أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة، أصـــبـــح 
الـــــــــدوري األلــــمــــانــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(بـــونـــدزلـــيـــجـــا) نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى، 
بطوالت  من  بطولة  أول  كان  حيث 
نشاطها  تستأنف  الــكــبــيــرة  الــــدوري 
لعدة  الموسم  فعاليات  تــوقــف  بعد 
أسابيع بسبب أزمة تفشي اإلصابات 

المستجد. بفيروس «كورونا» 
 واآلن، انتهى موسم البوندزليجا 
باللقب  ميونيخ  بايرن  وتــّوج  بنجاح 
لـــكـــن الـــعـــمـــل لــــم يــنــتــه فـــمـــا زالــــت 
كــرة  فــي  محتملة  تــغــيــيــرات  هــنــاك 
قضية  تـــبـــرز  كــمــا  بــألــمــانــيــا  الـــقـــدم 
بين  لــلــمــدرجــات  المشجعين  عـــودة 
مناقشتها  يتعين  التي  الموضوعات 

الصيف. هذا 
 وانـــتـــهـــى مـــوســـم الــبــونــدزلــيــجــا 
األخيرة  المراحل  مباريات  بإقامة 
من المسابقة بدون جماهير بسبب 
اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة واالحــتــرازيــة 
لمكافحة انتشار فيروس «كورونا». 
عــودة  فــي  ضعيفاً  األمـــل  ويــبــدو   
الجماهير للمدّرجات بأعداد كبيرة 

في بداية الموسم المقبل.
بطولة  أول  الــبــونــدزلــيــجــا  وكـــان   
كـــبـــيـــرة تـــســـتـــأنـــف نـــشـــاطـــهـــا حــيــث 
اســتــكــمــلــت الـــمـــراحـــل الــتــســعــة الــتــي 
كـــانـــت مــتــبــقــيــة لــهــا فــيــمــا ســيــســدل 
الستار على الموسم المحلي بألمانيا 
الــمــبــاراة  خــالل  مــن  المقبل  الــســبــت 
بايرن  بين  ألمانيا  لــكــأس  النهائية 

ليفركوزن. وباير  ميونيخ 

 ونــــــــال نــــظــــام وقـــــايـــــة الــصــحــة 

والـــســـالمـــة، الــــذي وضــعــتــه رابــطــة 

ــــي مـــــع االتــــحــــاد  ــــمــــان الــــــــــدوري األل

األلـــمـــانـــي لــلــعــبــة، قــــدرا كــبــيــرا من 

اإلشـــــــــادة فــــي ألـــمـــانـــيـــا وخـــارجـــهـــا 

نموذجا  البوندزليجا  بطولة  لتصبح 

يحتذى لباقي بطوالت الدوري التي 

بأسابيع. ذلك  بعد  نشاطها  استأنفت 

بأن  تفيد  التي  التقارير  وكــانــت   

األولــــى  الــدرجــتــيــن  مـــن  نـــاديـــاً   ١٣

والثانية بالدوري األلماني، ستواجه 

اإلفالس إذا لم يتم استئناف اللعب، 

وحــصــولــهــا عــلــى الــدفــعــة األخــيــرة 

مــــن عـــــائـــــدات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 

حالة  حول  جدالً  أثارت  التلفزيون، 

القدم. كرة 

 وبـــالـــتـــزامـــن مـــع خـــتـــام مــوســم 

البوندزليجا، نجحت رابطة الدوري 

الضرر  حجم  تقليص  فــي  األلماني 

ــــواقــــع عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة مــــن أزمــــة  ال

كــــورونــــا حــيــث حــصــلــت عــلــى عــقــد 

المسابقة  لفعاليات  التلفزيوني  للبث 

يورو  مليون  ٤ر٤  بلغ  مالي  بمقابل 

أربـــع  لـــمـــدة  دوالر)  مــلــيــون  (٩ر٤ 

مليون   ٢٤٠ يــقــل  مــا  وهـــو  ســنــوات 

يورو عن العقد السابق.

 وفـــيـــمـــا تــنــتــظــر خــمــســة أنـــديـــة 

ألــمــانــيــة اســتــكــمــال مــشــاركــتــهــا في 

أوروبــــــا  أبــــطــــال  دوري  بـــطـــولـــتـــي 

والــدوري األوروبــي خالل أغسطس 

الــدوري  رابطة  ستستخدم  المقبل، 

المقّررة  الصيفية  العطلة  األلماني 

حـــتـــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل 

السماح  إمكانية  الستكشاف  تقريباً 

إلــى  تــدريــجــيــاً  بــالــعــودة  للمشجعين 

المالعب.

البوندزليجـا ينقذ أنديته من اإلفـالس
رابطة الدوري حصلت على عقد للبث التلفزيوني بمقابل ٤٫٩ مليون دوالر

ً

إقالة مدرب نورنبرج

نجم هامبورج في حسرة

أوجسبورج يضم 
صفقات مجانية

ميونيخ - د ب أ: 

ينز  إقالة  القدم  لكرة  األلماني  نورنبرج  نــادي  أعلن   
قبل  وذلـــك  لــلــفــريــق،  الــفــنــي  الــمــديــر  منصب  مــن  كيلر 
خوض الدور الفاصل الذي يحسم بقاء الفريق في دوري 
الدرجة الثانية أو هبوطه للدرجة الثالثة، ليكون الهبوط 

الثاني على التوالي لنورنبرج.
مسؤولية  سيتولى  فيسينجر  مايكل  أن  النادي  وذكر   
مينتال،  ماريك  السابق  الفريق  نجم  وسيعاونه  الفريق 
أمــام  أيــام  بعد  المقررتين  الفاصل  الـــدور  مباراتي  فــي 

صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثالثة.
نورنبرج  بنادي  الكرة  مدير  باليكوكا  روبــرت  وقــال   
إن الفريق كان بحاجة إلى «دفعة جديدة» بعدما أخفق 
في  الــمــاضــي،  نوفمبر  فــي  المنصب  تــولــى  الـــذي  كيلر، 

قيادته لالبتعاد عن مراكز الهبوط.

هامبورج - د ب أ:

 قال أوفه زيلر النجم السابق لنادي هامبورج األلماني 
إهــدار  إزاء  شــديــدة  أمــل  بخيبة  يشعر  إنــه  الــقــدم  لــكــرة 
األولــى  الــدرجــة  دوري  إلــى  الــعــودة  في  لفرصته  الفريق 
(بــونــدزلــيــجــا). وأنــهــى هــامــبــورج الــمــوســم فــي الــمــركــز 
خلف  واحدة  نقطة  بفارق  الثانية  الدرجة  بدوري  الرابع 
دوراً  يخوض  الــذي  الثالث،  المركز  صاحب  هايدنهايم 
فاصالً أمام صاحب المركز السادس عشر بالبوندزليجا، 
لحسم الــصــعــود لــلــدرجــة األولــــى أو الــبــقــاء فــي الــدرجــة 
والثالثين  الرابعة  المرحلة  منافسات  الثانية.وشهدت 
األخيرة من دوري الدرجة الثانية، خسارة هامبورج على 
ملعبه أمام ساند هاوزن ١-٥ وخسارة هايدنهايم أمام 
هامبورج  يكفي  التعادل  صفر-٣.وكان  بيليفيلد  أرمينيا 
على ملعبه النتزاع المركز الثالث وخوض الدور الفاصل 
دوري  في  ليظل  أرضــه،  على  ثقيلة  هزيمة  تلقى  لكنه 

الدرجة الثانية للعام الثالث.

أوجسبورج - د ب أ: 

 أعلن نادي أوجسبورج األلماني لكرة القدم ضم ثالثة 
حر  انــتــقــال  صفقات  فــي  الــخــبــرة  ذوي  مــن  محترفين 
للموسم العاشر له في الدوري األلماني. وأوضح النادي 
أن الالعبين المنضمين هم العبا الوسط توبياس شتروبل 
كاليجيوري  ودانيل  مونشنجالدباخ  بوروسيا  نــادي  من 
رافــال  المرمى  حــارس  إلــى  باإلضافة  شالكه  نــادي  من 
من  كل  وسيوقع  برلين.  يونيون  نــادي  من  جيكيويسز 
شتروبل وكاليجيوري على عقد لمدة ثالثة أعوام، فيما 
سينتهي عقد جيكيويسز في آخر يونيو ٢٠٢٢ وقد تمّكن 
أوجسبورج، باحتالله المركز الخامس عشر في الموسم 
المنصرم من الدوري األلماني، من اإلفالت من الهبوط 

إلى دوري الدرجة الثانية.

فرانكفورت - د ب أ:

 أجـــرى االتــحــاد األلــمــانــي لــكــرة القدم 
تــعــديــالً عــلــى الئــحــة انــتــقــاالت الــالعــبــيــن 
الــــخــــاصــــة بــــأنــــديــــة الـــــــــــدوري األلـــمـــانـــي 
فترة  لتكون  المقبل  للموسم  (بوندزليجا) 
القيد الرئيسية من ١٥ يوليو إلى الخامس 

من أكتوبر المقبل.
 كما ستكون هناك فترة انتقاالت ليوم 
واحد هو أول يوليو الجاري لقيد الالعبين 
ألندية  االنتقال  على  فعلياً  وافــقــوا  الــذيــن 
األلــمــانــي.   االتــحــاد  أفـــاد  حسبما  جــديــدة، 
الالعبين  لــهــؤالء  يسمح  لــن  هـــذا،  ورغـــم 

منذ  إال  الجديدة  أنديتهم  مع  بالمشاركة 

االتحاد  واتبع    .٢٠٢٠-٢٠٢١ موسم  بداية 

االتحاد  توصيات  التعديالت  في  األلماني 

التوقف  ضوء  في  (يويفا)  للعبة  األوروبــي 

الــطــويــل الـــذي شــهــدتــه فــعــالــيــات الموسم 

الــحــالــي بــســبــب أزمـــــة تــفــشــي اإلصـــابـــات 

بــفــيــروس «كــــورونــــا» الــمــســتــجــد. وحـــّدد 

المقبل  أكتوبر  مــن  الــســادس  يــوم  اليويفا 

قوائم  في  الالعبين  لتسجيل  نهائياً  موعداً 

األنــــديــــة الــمــشــاركــة بـــــدور الــمــجــمــوعــات 

والــــدوري  األبــطــال  دوري  مسابقتي  فــي 

األوروبي.

فقــط ســاعة   ٢٤ تســتمر  البوندزليجــا  ــاالت  انتق
 لقيد الالعبين الذين وافقوا على االنتقال ألندية جديدة

روما - أ ف ب:

بينيفينتو  فـــريـــق  ضــمــن   
الــــذي يـــدّربـــه الــنــجــم الــســابــق 
فيليبو  ويــوفــنــتــوس  لــمــيــالن 
إنـــزاجـــي، الــعــودة إلـــى دوري 
الــدرجــة األولـــى لــكــرة القدم 
في  الثانية  للمرة  اإليطالية، 

تاريخه.
بنتيجة  بينيفينتو  وفــــاز   
ستابيا  يــوفــي  عــلــى  ١-صفر 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــدرجـــة 
الــصــدارة  فــي  ليبتعد  الثانية، 
بفارق ٢٤ نقطة عن كروتوني 

الثاني وسيتاديال الثالث.
مراحل  سبع  تبقي  ومــع   
«سيري  موسم  نهاية  على 
بــيــنــيــفــيــنــتــو  ضــــمــــن  ب»، 
المركزين  أحــد  فــي  حلوله 
األولــــــيــــــن فـــــي الـــتـــرتـــيـــب، 
والــمــؤهــلَــيــن مــبــاشــرة الــى 

األضواء. دوري 

الـــذي  لبينيفينتو  وســبــق   
يعود تأسيسه إلى أواخر العقد 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الثاني 
غــــمــــار «ســـيـــري  خـــــاض  أن 
أ» مـــرة واحـــــدة، وذلــــك في 

موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
 ولــم يُــقــّدم الفريق آنــذاك 
تجربة إيجابية، إذ حقق رقماً 
من  عدد  بأكبر  سلبياً  قياسياً 
بداية  فــي  المتتالية  الــهــزائــم 

الــمــوســم لــفــريــق فـــي إحـــدى 
الخمس  الــوطــنــيــة  الــبــطــوالت 
الــكــبــرى (إنــجــلــتــرا، ألــمــانــيــا، 
إسبانيا، إيطاليا وفرنسا)، مع 

١٤ خسارة متتالية.
 وعـــــــاد الــــفــــريــــق بــنــهــايــة 
الــمــوســم ذاتـــــه إلــــى الـــدرجـــة 
الثانية، بعد حلوله في المركز 
العشرين األخير في «سيري 
ستة  تــضــّمــن  رصــيــد  مــع  أ»، 

انــتــصــارات وثــالثــة تــعــادالت 
و٢٩ هزيمة.

موسم  في  الفريق  وسّجل 
٢٠١٧-٢٠١٨ ما مجموعه ٣٣ 

هدفاً، وتلقى مرماه ٨٤.
ويــتــولــى إنـــزاجـــي، تــدريــب 
 ،٢٠١٩ يونيو  منذ  بينيفينتو 
شملت  تدريبية  تجارب  بعد 
األول  (الــــــفــــــريــــــق  مــــــيــــــالن 

والناشئين) وبولونيا.

 بينيفينتو إلى أضواء الدوري اإليطالي
في المرحلة الـ ٢٩ إنزاجي يقود فريقه لصدارة الدرجة الثانية

روما - د ب أ:

 يلتقي إنتر ميالن صاحب المركز الثالث 
بـــفـــارق ٨ نــقــاط مـــع بــريــشــيــا فـــي الــمــرحــلــة 
اإليطالي،  ـــدوري  ال مــن  والعشرين  التاسعة 
اليوم فيما يستضيف أتاالنتا صاحب المركز 
كأس  بلقب  الفائز  نابولي  فريق  الغد  الــرابــع 
 ١٢ بفارق  السادس  المركز  وصاحب  إيطاليا 

نقطة عن أتاالنتا.
 وضــمــن نــابــولــي مــقــعــداً فــي الـــدوري 

األوروبـــــــي مـــن خــــالل فـــــوزه بلقب 
مثل  الفريق  يــزال  ال  كما  الــكــأس 

دائــرة  فــي  وأتــاالنــتــا  يوفنتوس 
الــمــنــافــســة بــــدوري األبــطــال 

ـــــــي الـــــذي يــســتــأنــف  األوروب
فــعــالــيــاتــه فــــي أغــســطــس 
روما  المقبل.ويستضيف 
فــــريــــق أوديــــنــــيــــزي فــي 
المرحلة  مباريات  ختام 

غداً.
 وفـــي بــاقــي مــبــاريــات 

الــمــرحــلــة، يــلــتــقــي بــولــونــيــا 
مـــع كـــالـــيـــاري ولــيــتــشــي مع 

سامبدوريا وفيرونا مع بارما وفيورنتينا مع 
ساسولو وسبال مع ميالن اليوم.

 اشــتــهــر مـــدرب نــابــولــي جــيــنــارو جــاتــوزو 
دائـــمـــاً بــالــحــمــاس والــُمــثــابــرة ويــــرى العــب 
والصبر  الشغف  أن  ســابــقــاً  المقاتل  الــوســط 
من العوامل التي ساهمت في صحوة الفريق 

خالل األشهر الماضية.

 اإلنتر يقابل بريشيا في الكالتشيو

١٢ بفارق السادس 

داً فــي الـــدوري 
ـــــوزه بلقب 

مثل  يق 
دائــرة 
ــال
ف
س

ت
يــا 
مع

معاقبة حارس 
اإلنتر باإليقاف

روما - د ب أ:

القضائية  الهيئة  قّررت   
اإليطالي  الــدوري  برابطة 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم إيـــــقـــــاف 
ـــومـــاســـو بـــيـــرنـــي حــــارس  ت
المرمى الثالث لفريق إنتر 
مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي مـــبـــاراة 
واحـــــــــدة إثــــــر طـــــــرده فــي 
مـــبـــاراة الــفــريــق الــمــاضــيــة 
بسبب سلوكه «الخارج عن 

السيطرة».
 وكان بيرني طرد 
خـــــــــــالل جــــلــــوســــه 
عــــــلــــــى مــــقــــاعــــد 
االحــتــيــاطــيــيــن 
فــــــــــي وســـــــط 
الثاني  الشوط 
مــــن مــــبــــاراة 
فــريــقــه الــتــي 
فـــــــــــاز فـــيـــهـــا 
عــــلــــى بــــارمــــا 
بــالــدوري   ٢-١
لكرة  اإليــطــالــي 

القدم.
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لندن- د ب أ: 

مــــع اســــتــــمــــرار مــنــافــســات 

المرحلة الثانية والثالثين من 

الممتاز  اإلنــجــلــيــزي  الــــدوري 

ـــــقـــــدم، يـــنـــتـــظـــر أن  لــــكــــرة ال

حسم  الذي  ليفربول،  يحظى 

تتويجه باللقب، بممر شرفي 

مانشستر  العــبــي  جــانــب  مــن 

عندما  السابق،  البطل  سيتي، 

بعضهما  الـــفـــريـــقـــان  يــلــتــقــي 

تتواصل  بينما  غــــداً،  الــبــعــض 

ـــبـــقـــاء  الــــمــــنــــافــــســــات عــــلــــى ال

وكذلك  اإلنجليزي  بــالــدوري 

انــــتــــزاع بـــطـــاقـــات الــمــشــاركــة 

األوروبية في الموسم المقبل.

نــوريــتــش  فـــــرق  تــــــزال  وال 

ـــــي وأســــــــــتــــــــــون فـــيـــال  ـــــت ســـــي

وبـــورنـــمـــوث وكـــذلـــك وســت 

هـــــــام، بـــحـــاجـــة مــــاســــة إلـــى 

حصد النقاط من أجل تفادي 

الــهــبــوط، كــمــا يــــدور الــصــراع 

بـــيـــن فــــــرق الـــمـــقـــدمـــة عــلــى 

المشاركة األوروبية.

ـــقـــى نــــوريــــتــــش ســيــتــي  ـــل وت

صـــدمـــة عــنــدمــا خــســر أمـــام 

مانشستر يونايتد ١-٢ في دور 

الــثــمــانــيــة مـــن كــــأس االتــحــاد 

اإلنــــجــــلــــيــــزي، فـــــي مــــبــــاراة 

الثواني  في  مانشستر  حسمها 

األخيرة من الوقت اإلضافي، 

األصلي  الوقت  انتهى  أن  بعد 

بالتعادل ١-١.

وشــكــلــت الــهــزيــمــة ضــربــة 

مـــوجـــعـــة لـــنـــوريـــتـــش ســيــتــي، 

ـــمـــركـــز  ـــقـــبـــع فــــــي ال الـــــــــذي ي

الــدوري  في  األخير  العشرين 

الــمــمــتــاز بـــفـــارق ســـت نــقــاط 

خــلــف أقـــــرب الـــمـــراكـــز الــتــي 

في  البقاء  ألصحابها  تضمن 

قبل  وذلــك  الممتاز،  الـــدوري 

نهاية  من  فقط  مراحل  سبع 

الــمــســابــقــة، وبـــالـــتـــالـــي تــبــدو 

فرصته في البقاء ضئيلة.

ويحل نوريتش سيتي ضيفاً 

على أرسنال، صاحب المركز 

الـــتـــاســـع، الــــيــــوم، فـــي الــوقــت 

الــذي اليــزال أرســنــال يتواجد 

فيه داخل إطار المنافسة على 

المشاركة األوروبية.

أمـــــا بــــورنــــمــــوث، صــاحــب 

فيعاني  عشر،  الثامن  المركز 

مــــن أزمـــــــة فــــي ظــــل غــيــاب 

ـــوم ويـــلـــســـون لــمــبــاراتــيــن  كـــال

بــســبــب اإليـــــقـــــاف، وســتــكــون 

أوالهـــمـــا الـــمـــبـــاراة الــمــقــررة 

أمام نيوكاسل اليوم.

وخــــســــر بــــورنــــمــــوث كــلــتــا 

خاضهما  اللتين  الــمــبــاراتــيــن 

عــقــب اســتــئــنــاف الــمــنــافــســات 

بعد فترة توقف طويلة بسبب 

ـــحـــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا  جـــائ

المستجد.

صاحب  سيتي  ليستر  أمـــا 

ضيفاً  فيحل  الثالث،  المركز 

عــلــى إيــفــرتــون، ويــتــطــلــع إلــى 

تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز 

موقعه سعياً لتأمين مشاركته 

بدوري األبطال.

ـــســـي صـــاحـــب  ـــل أمــــــــا تـــشـــي

الــمــركــز الــرابــع بــفــارق نقطة 

سيتي،  ليستر  خــلــف  واحــــدة 

فيحل ضيفاً على وست هام، 

األهــداف  بفارق  يتفوق  الــذي 

فقط أمام مراكز الهبوط.

التأهل األوروبي والبقاء يشعالن البريميرليج 
اليوم.. أربع مواجهات نارية في المرحلة الـ ٣٢ 

هام  وســت  مــع  تشيلسي  ــفــرتــون..  إي يــواجــه  ليستر  نــوريــتــش..  يستضيف  ــال  أرســن

برنامج لزيادة عدد المدربين في صفوف األندية

لندن- أ ف ب:

معنية  هــيــئــات  كــشــفــت   
ـــقـــدم فـــي إنــجــلــتــرا  بـــكـــرة ال
الممتاز  الــدوري  رابطة  هي 
ورابطة دوري «إي أف أل» 
(الــمــشــرفــة عــلــى الـــدرجـــات 
الــــثــــالث الــــدنــــيــــا) ورابــــطــــة 
ـــيـــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن،  ـــالعـــب ال
عـــن بــرنــامــج لـــزيـــادة عــدد 
الـــمـــدربـــيـــن مــــن األقـــلـــيـــات 

اإلثنية في صفوف األندية.
ويــهــدف الــبــرنــامــج الــذي 
سيتم تمويله بشكل مشترك 
البريميرليج  رابــطــتــي  بــيــن 
و«إي أف أل»، إلى مساعدة 
مسار  خوض  على  الالعبين 
االنـــتـــقـــال مــــن الــمــســتــطــيــل 

األخضر إلى موقع تدريبي.
وســـــيـــــكـــــون الــــبــــرنــــامــــج 
مــتــاحــاً أمــــام أفـــــراد رابــطــة 
ذوي  مــــــن  ـــمـــحـــتـــرفـــيـــن  ال
الــجــذور  أو  الــســوداء  البشرة 
أخــرى،  إثنيات  أو  اآلسيوية 
موسم  فــي  تطبيقه  ويــبــدأ 
٢٠٢٠-٢٠٢١، بأمل توفير ما 

في  مدربين  ستة  إلى  يصل 
أندية الدرجات الدنيا في كل 

موسم.
وقــــال داريـــــن مـــور الــذي 
استشارية  مجموعة  يــرأس 
مــرتــبــطــة بــرابــطــة الــــدوري 
الــــمــــمــــتــــاز تـــعـــنـــى بــتــعــزيــز 
مــــشــــاركــــة الــــــســــــود، «كــلــنــا 
ـــم ونـــــــوافـــــــق عــــلــــى أن  ـــعـــل ن
تـــنـــوع الـــمـــديـــريـــن الــفــنــيــيــن 
والمدربين يجب أن يتعزز، 
وهذا البرنامج يمثل خطوة 
إيجابية». وحالياً، ستة فقط 
ومدرباً  فنياً  مديراً   ٩١ من 

فــــي أنــــديــــة الــبــريــمــيــرلــيــج 
من  هـــم  أل»،  أف  و«إي 
األصــــــول  ذوي  أو  الـــــســـــود 
أخــرى،  إثنيات  أو  اآلسيوية 
بحسب إحصاء هيئة اإلذاعة 
ســي».  بــي  «بــي  البريطانية 
وقال رئيس رابطة «إي أف 
أل» ديفيد بالدوين «ندرك 
أن اللعبة بحاجة إلى المزيد 
مـــن أجـــل ضــمــان الــتــنــوع»، 
البرنامج «يؤدي  أن  معتبراً 
إلى تمثيل أفضل في اإلدارة 
أدرجنا  إذا  والتدريب  الفنية 

تغييراً مهماً للمستقبل».

فتح األبــواب أمـــام اآلســـيويين !

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(٢٠:٠٠) آرسنال- نوريتش سيتي

beIN HD ١

(٢٠:٠٠) بورنموث- نيوكاسل

beIN HD ٥

(٢٠:٠٠) إيفرتون- ليستر سيتي

beIN HD ٢

(٢٢:١٥) وست هام- تشيلسي

beIN HD ١

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٣)

(٢٠:٣٠) أالفيس- غرناطة

(٢٠:٣٠) فالنسيا- أتلتيك بيلباو

beIN HD ٣

(٢٣:٠٠) بلد الوليد- ليفانتي

(٢٣:٠٠) ريال بيتيس- فياريال

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٢٩)

(٢٠:٣٠) بولونيا- كالياري

beIN HD ٦

(٢٠:٣٠) انتر ميالن- بريشيا

beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) فيورنتينا- ساسولو

beIN HD ٦

(٢٢:٤٥) سبال- ميالن

beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) ليتشي- سامبدوريا

beIN HD ٧

(٢٢:٤٥) فيرونا- بارما

beIN HD ٨

جميه المباريات بالتوقيت المحلي 

لندن- رويترز: 

ـــــورجـــــن كـــــلـــــوب مـــــدرب  قـــــــال ي
ينفق  أن  ــتــوقــع  ي ال  إنــــه  ــيــفــربــول  ل
االنتقاالت  فترة  خــالل  ببذخ  ناديه 
الــصــيــفــيــة قـــبـــل انــــطــــالق الــمــوســم 
الجديد ويرى مستقبالً واعداً للعديد 
على  القادرين  الشبان  الالعبين  من 

األساسية. التشكيلة  دخول 

وضــمــن لــيــفــربــول الــتــتــويــج بلقب 

الــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لكرة 

مرشحاً  وكـــان  مبكر  بشكل  الــقــدم 

بــال  رازن  مـــن  فــيــرنــر  تــيــمــو  لــضــم 

شـــبـــورت اليــبــزيــج قــبــل أن يــخــتــار 

عـــامـــاً   ٢٤ عــــمــــره  الـــبـــالـــغ  الــــالعــــب 

تشيلسي. إلى  االنتقال 

وقال كلوب إن االنتقاالت المقبلة 

من  الــعــديــد  تشهد  أال  الــمــرجــح  مــن 

الماضية  الــســنــوات  مــثــل  الــصــفــقــات 

لجائحة  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار  بسبب 

(كوفيد-١٩) على األندية.

وأضــــــاف كـــلـــوب «تــــــرك كــوفــيــد 

اللعبة  داخــــل  الــجــانــبــيــن  عــلــى  أثــــره 

ومن  طبيعي  أمــر  وهــذا  وخــارجــهــا 

الصيف  هذا  يكون  أن  المرجح  غير 

العالم». في  باالنتقاالت  مليئاً 

نــنــفــق  أن  يــــمــــكــــن  «ال  وقـــــــــال 

الماليين والماليين ألننا نريد ذلك، 

نفعل  أن  الــجــيــد  مــن  أنــه  نعتقد  أو 

في ذلك،  ذلك. لم نكن نرغب أبداً 

المشكلة أنه مع وجود تشكيلة قوية 

كـــيـــف ســيــمــكــن تـــدعـــيـــم الــتــشــكــيــلــة 

وتابع  االنتقاالت؟»  سوق  في  القوية 

المدرب األلماني «يحتاج المرء إلى 

البحث  نــحــاول  مــبــتــكــراً..  يــكــون  أن 

هناك  يــزال  وال  داخلية  حلول  عــن 

أربـــعـــة  أو  ثـــالثـــة  ــنــا  ــدي فــل الـــكـــثـــيـــر، 

العـــبـــيـــن بــوســعــهــم قـــطـــع خـــطـــوات 

كبيرة».

ــــروات لــيــفــربــول! ــوب يــحــافــظ عــلــى ث ــل ك
أكد أن فريقه ال يحتاج لإلنفاق ببذخ من أجل التحسن

أبرزها فالنسيا مع بيلباو.. وبيتيس مع فياريال 

برشلونة- د ب أ:

خيتافي  فــريــق  مــدريــد  ريـــال  يستضيف   
في ختام المرحلة الثالثة والثالثين من  غداً 
في  الــفــوز  حقق  الــريــال  بــأن  علماً  المسابقة 
بعد  خاضها  التي  الخمس  المباريات  جميع 

استئناف فعاليات الموسم الحالي.
يلتقي  الــمــرحــلــة،  مـــبـــاريـــات  وفــــي بــاقــي 
وفالنسيا  غــرنــاطــة،  مــع  أالفــيــس  ديبورتيفو 
مع أتلتيك بيلباو، وريال بيتيس مع فياريال، 
وبـــلـــد الـــولـــيـــد مـــع لــيــفــانــتــي الــــيــــوم، وريــــال 
أوساسونا  مع  وإيبار  اسبانيول،  مع  سوسيداد 
في  االنــتــصــارات  نغمة  خيتافي  استعاد  غــداً. 
الدوري اإلسباني وعاد للمطاردة على إحدى 

بــطــاقــات الــتــأهــل لـــدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــا 

الموسم  فــي 
الـــمـــقـــبـــل 

بـــفـــوزه الــثــمــيــن ٢-١ عــلــى ريــــال ســوســيــداد 
الــدوري  من  والثالثين  الثانية  المرحلة  في 

اإلسباني.
نقطة   ٥٢ إلــــى  رصـــيـــده  خــيــتــافــي  ورفـــــع 
لــيــتــقــدم إلـــى الــمــركــز الــخــامــس فــي جــدول 
المسابقة بفارق نقطتين خلف إشبيلية فيما 
في  نقطة   ٤٧ عند  ســوســيــداد  رصــيــد  تجمد 
الرابعة  بالهزيمة  مني  بعدما  السابع  المركز 

على التوالي.
لصالحه  األول  الـــشـــوط  خــيــتــافــي  وأنـــهـــى 
جزاء  ضربة  من  ماتا  خايمي  سجله  بهدف 

في الدقيقة ٢٠.
وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي عدنان 
يانوزاي هدف التعادل لسوسيداد في الدقيقة 
٥٥ قــبــل أن يــحــرز مــاتــا الـــهـــدف الــثــانــي له 
وألصحاب األرض في الدقيقة ٨٣ 
ليقود خيتافي إلى الفوز الثمين 

والمتأخر.

اليــــوم.. ٤ لقـــاءات في الليجـــا 
لندن- د ب أ:

ـــــدري جــــراي ونــاتــانــيــال   اعـــتـــذر أن
تشالوبا ودومينجوز كوينا العبو فريق 
إلى  القدم  لكرة  اإلنجليزي  واتــفــورد 
زمالئهم بالفريق بعد استبعادهم من 
قائمة الفريق في المباراة التي خسرها 
ساوثهامبتون  ضيفه  أمـــام  واتــفــورد 
١-٣ بالدوري اإلنجليزي لكرة القدم 
المطبقة  اإلغـــــالق  قـــواعـــد  لــخــرقــهــم 
بسبب أزمة تفشي اإلصابات بفيروس 
من  كل  واعتذر  المستجد.  «كــورونــا» 
إلى  شخصي  بشكل  الثالثة  الالعبين 
المدرب نيجل بيرسون وباقي العبي 
صحيفة  أوضــحــت  حسبما  الــفــريــق، 
اعتذر  كما  البريطانية.  ميل»  «ديلي 
جراي وكوينا على موقع «انستجرام» 
لتبادل الصور عبر االنترنت. وأوضح 

جـــراء أن خـــرق الــقــواعــد عــلــى عكس 
مــا ذكــرتــه الــتــقــاريــر لــم يــكــن مثلما 
تـــردد فــي الــبــدايــة. وقـــال جـــراي على 
«انستجرام»: «أريد فقط التأكيد على 
أنه لم يكن حفالً في وقت متأخر من 

مجرد  كــان  وإنــمــا  تـــردد  مثلما  الليل 
لما  وتــحــول  األصــدقــاء  لبعض  تجمع 
يشبه بطولة كروية في عيد ميالدي». 
وأضاف: «أتفهم مسؤولياتي وسأفعل 

ما يتناسب معها. أعتذر مجدداً».

ـــــذار ثــــالثــــي واتــــفــــورد  ـــــت اع
لغيابهم عن لقاء ساوثهامبتون 

شيفيلد يمدد استعارة هيندرسون

لندن- د ب أ: 

مرماه  حــارس  أن  يونايتد  شيفيلد  نــادي  أكــد 
الــفــريــق،  صــفــوف  فــي  سيظل  هــيــنــدرســون  دان 
اإلعــارة  سبيل  على  المقبل،  الموسم  نهاية  حتى 
يعود  أن  مــقــررا  وكـــان  يــونــايــتــد.  مانشستر  مــن 
يونيو   ٣٠ في  يونايتد  مانشستر  إلــى  هيندرسون 
الماضي ولكنه سيظل في صفوف شيفيلد حتى 
نــهــايــة الــمــوســم الــمــقــبــل بــعــد االتـــفـــاق الـــي جــرى 
أن  يونايتد  شيفيلد  نـــادي  وذكـــر  الــنــاديــيــن.  بين 
المهاجم الهولندي ريتشايرو زيفكوفيتش سيظل 
تم  الــذي  الحالي  الموسم  نهاية  حتى  الفريق  مع 
تمديده بسبب فترة التوقف الطويلة نتيجة تفشي 

اإلصابات بفيروس «كورونا». 

إقالة مدرب فالنسيا

برشلونة- د ب أ: 

الفني  مديره  القدم  لكرة  اإلسباني  فالنسيا  نادي  أقال 
من  األخيرة  الست  المراحل  قبل  وذلك  سيالديس  ألبرت 

الموسم الحالي للدوري اإلسباني.
وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها فالنسيا مديره 

الفني في الموسم الحالي.
بفرق  مكانه  يفقد  مــدرب  ثالث  سيالديس  أصبح  كما 
في  المسابقة  فعاليات  استئناف  منذ  اإلســبــانــي  ـــدوري  ال
وقت سابق من يونيو الماضي عقب فترة توقف الموسم 
بفيروس  اإلصابات  تفشي  أزمة  بسبب  شهور  ثالثة  لنحو 

«كورونا» المستجد.



نويبل إلى 
البايرن

أستون فيال 
يربط شبابه !

لندن - د ب أ:

أستون  نــادي  أعلن   
فــــــيــــــال اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، أمـــس 
الـــثـــالثـــاء، عـــن تــوقــيــع 
عـــقـــود احـــتـــرافـــيـــة مع 
شباب  العــبــيــن  ســبــعــة 

بالنادي.
في  النادي  وأضــاف 
موقعه  عــبــر  لـــه  بــيــان 
إن  اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، 
المدافع برادلي برتون 
وزمــيــلــيــه  عـــامـــاً)   ١٨)
وميلس  كيسلر  كــايــن 
عــــامــــاً)،   ١٧) ســـونـــهـــا 

وقعوا على عقود.
وتــــابــــع الـــــنـــــادي إن 
الـــــالعـــــبـــــيـــــن الــــثــــالثــــة 
انـــضـــمـــوا إلــــــى  العــبــي 
خط الوسط هاريسون 
ســـــوهـــــنـــــا   وشـــــارلـــــي 
فـــــــار والـــمـــهـــاجـــمـــيـــن 
وتريستان  بـــاري  لــوي 

جودريدج.

ميونيخ - د ب أ: 

أعــلــن نــــادي بــايــرن 
الــدوري  بطل  ميونيخ 
األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم 
(بـــونـــدزلـــيـــجـــا)، أمــس 
حـــارس  أن  الـــثـــالثـــاء، 
ــــمــــرمــــى ألـــكـــســـنـــدر  ال
الفحص  اجــتــاز  نــويــبــل 
الطبي الروتيني ووقع 
على عقد لمدة خمس 

سنوات مع الفريق.
ـــــل  ـــــب ـــــوي وكــــــــــــــــــان ن
اتـــفـــق عـــلـــى الـــشـــروط 
الــنــادي  مــع  الشخصية 
مـــنـــذ شــــهــــور، لــيــكــمــل 
صــفــقــة انــتــقــالــه الــحــر 

من نادي شالكه.
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باريس - رويترز:

 قال االتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس 

إضافي  وقــت  هناك  يكون  لن  إنــه  الثالثاء 

ـــكـــأس الـــمـــوســـم الــُمــقــبــل  فـــي مـــبـــاريـــات ال

باستثناء المباراة النهائّية.

ـــمـــاع الــلــجــنــة  وجـــــــاء فــــي مـــحـــضـــر اجـــت

صحيفة  نشرته  الـــذي  لالتحاد  التنفيذية 

أنه  الــيــومــّيــة  الــريــاضــيــة  الفرنسية  ليكيب 

«بداية من الدور األول حتى قبل النهائي، 

في حالة التعادل بعد نهاية المباراة سيتم 

اللجوء مباشرة إلى ركالت الترجيح».

نفس  الفرنسي  الــدوري  رابطة  واتخذت 

أربع  قبل  الرابطة  كأس  بطولة  في  القرار 

سنوات.

الدوحة ـ [: 

ـــثـــقـــافـــة  هـــــاجـــــم وزيــــــــــر ال
ـــــريـــــاضـــــة فــي  واإلعـــــــــــالم وال
جون  اإلسكتلندية  الحكومة 
نـــيـــكـــلـــســـون مــــوقــــف الـــُمـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لـــرابـــطـــة الـــــدوري 
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
قضية  من  ماسترز  ريتشارد 
ــــدوق االســـتـــثـــمـــار  ســـعـــي صــــن
على  االستحواذ  إلى  السعودي 
نـــــادي نــيــوكــاســل اإلنــجــلــيــزي 
«الــصــفــقــة الــمــشــبــوهــة» رغــم 
قرصنة  فــي  السعودية  تــورط 
الــبــريــمــيــرلــيــج، وتـــــورط ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن 
جثة  وتقطيع  قتل  في  سلمان 

الصحفي جمال خاشقجي.
إدارة  مــجــلــس  ويـــفـــحـــص 
رابــطــة الــبــريــمــيــرلــيــج عــرض 
االســـــــتـــــــحـــــــواذ كــــــجــــــزء مـــن 
والمديرين»  المالك  «اختبار 
الــــــــذي يـــقـــّيـــم مــــــدى أهــلــيــة 
ومالياً  قانونياً  الجدد  المّالك 
لــالنــضــمــام إلـــى مــــّالك أنــديــة 

الدوري الممتاز اإلنجليزي.
ـــــقـــــود ســــيــــدة األعــــمــــال  وت
ستافيلي،  أمــانــدا  البريطانية 
ــــــدوق  وبـــــــــدعـــــــــم مـــــــــن صــــــن
السعودي  العامة  االستثمارات 
ـــــرأســـــه مـــحـــمـــد بــن  الــــــــذي ي
سلمان، ويتوقع أن يقدم ٨٠٪ 
جانب  إلى  الصفقة  قيمة  من 
الثريين  الشقيقين  مــن   ٪١٠

ـــمـــون روبـــيـــن،  ديـــفـــيـــد وســـاي
مــجــمــوعــة تــســعــى لــالســتــحــواذ 
عــلــى نــيــوكــاســل مــقــابــل نحو 
إسترليني  جنيه  مليون   ٣٠٠
مــن  دوالر)  مـــلـــيـــون   ٣٧٥)
األعــمــال  رجــل  الحالي  مالكه 
منذ  آشــلــي  مــايــك  البريطاني 

أبريل الماضي.
وقال ماسترز خالل جلسة 
مــســاءلــة أمــــام لــجــنــة شـــؤون 
اإلعــــالم والــثــقــافــة والــريــاضــة 
ـــمـــان الــبــريــطــانــي  ـــبـــرل فــــي ال
القرصنة  ضــد  «الــتــزامــنــا  إن 
مــــعــــروف جــــــيــــــداً»، مـــشـــيـــراً 
تــعــهــدت  الـــســـعـــوديـــة  أن  إلـــــى 
للمباريات  قرصنتها  بــوقــف 
الــريــاضــّيــة ووقــــف بـــث قــنــاة 

القرصنة «بي آوت كيو».
وجــــــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
ماسترز في رده عبر الفيديو 
نيكلسون  جــــون  أســئــلــة  عــلــى 
ـــقـــة بـــقـــضـــيـــة ســعــي  الـــمـــتـــعـــل
السعودي  االستثمار  صــنــدوق 
إلـــــى االســــتــــحــــواذ عـــلـــى نــــادي 
إذا  ومــا  اإلنجليزي،  نيوكاسل 
المملكة  فــي  العهد  ولــي  كــان 
محمد بن سلمان - الذي يقف 
 - االستثماري  الصندوق  وراء 
نــاٍد  على  يــديــه  لــوضــع  مناسباً 

إنجليزي.
 وكـــانـــت الــجــلــســة ســاخــنــة، 
حــيــث وّجــــه نــيــكــلــســون ســـؤاالً 
ــــى رئـــيـــس رابــطــة  مـــبـــاشـــراً إل
فشلهم  بــشــأن  الــبــريــمــيــرلــيــج 

بــالــكــامــل مــع الــســعــوديــة التي 
إجــــــراء  أي  اتــــخــــاذ  عـــرقـــلـــت 
قــــانــــونــــي ضـــــد الـــقـــرصـــنـــة ٩ 
هناك  كــانــت  إذا  ومـــا  مــــرات، 
دولـــــة أخـــــرى ارتـــكـــبـــت مثل 
هــــــذه الـــقـــرصـــنـــة وحــــاولــــت 
مــنــع الـــرابـــطـــة مـــن مــقــاضــاة 
القراصنة الذين يتلقون الدعم 

من الدولة.
بي  مــاســتــرز «إن  وأجـــــاب 
آوت كيو (المقرصنة) توقفت 
اآلن عن البث، وما نريد القيام 
بـــه هـــو عــلــى خــلــفــيــة تــقــريــر 
ـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة  مــنــظــمــة ال
الرياضات  وجــهــود  وجــهــودنــا 
السعودية  ترد  أن  هو  األخرى 
وأن  الوضع،  بشأن  بمسؤولية 

(الــبــث)  حــقــوق  لحملة  تسمح 
الـــريـــاضـــي بــحــمــايــة الــحــقــوق 

(الحصرية)».
ولم يقنع الجواب نيكلسون 
الـــــــذي عـــــــاود الـــــكـــــّرة قـــائـــًال 
«دعـــوتـــك مــرتــيــن لــلــرّد عما 
في  دولــة  أي  هناك  كانت  إذا 
العالم غير السعودية تصرفت 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة؟ ولــكــنــك 
وهــذه  الــجــواب،  عــن  امتنعت 
لشراء  تسعى  بالطبع  الــدولــة 
أحــــد أنــديــتــكــم (نــيــوكــاســل)، 
وهذا يضعك في موقف غير 
في  سقطت  دولـــة  مــع  عـــادي 
اآلن  وتــريــد  قــرصــنــة  عملية 
شــــراء نــــاٍد إنــجــلــيــزي، وهــذه 
وضـــعـــيـــة غـــيـــر عــــاديــــة تــجــد 

فيها». نفسك 
 وأضــــــــاف إنــــــه «يــمــكــنــك 
فاألمير  هذا،  من  أسوأ  رؤية 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــفــظــيــع 
الــــمــــتــــورط فــــي قـــتـــل جــمــال 
خاشقجي الذي تّم استدراجه 
لــلــســفــارة الـــســـعـــوديـــة وقــتــلــه 
يمكنك  أجــزاء  إلــى  وتقسيمه 
االخـــتـــبـــار  يـــجـــتـــاز  تـــجـــده  أن 
على  ويــســتــحــوذ  (األخــــالقــــي) 
النادي، كم هو مذل لك بكل 

تأكيد».
كــمــا أجـــــاب مـــاســـتـــرز فــي 
حــديــثــه أمــــام لــجــنــة الــثــقــافــة 
واإلعـــــــــــالم والـــــريـــــاضـــــة فــي 
الـــبـــرلـــمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي عــن 
ــقــة  ــعــل بــــعــــض األســــئــــلــــة الــمــت
بـــحـــالـــتـــي الـــشـــك والـــغـــمـــوض 
بشأن  نيوكاسل  جماهير  لدى 

ناديها. مستقبل 
وقال ماسترز «أقّدر حالة 
يمكنني  ال  لكن  هــذه،  الــشــك 
بالتفصيل  أو  حــالــيــاً  التعليق 
اســـتـــحـــواذ  عــمــلــيــة  أي  عـــلـــى 
مــعــيــنــة، وفــــي عـــالـــم مــثــالــي 
االســتــحــواذ  يــحــدث  أن  يمكن 
ــيــم وفــي  بــشــكــل واضـــــح وســل
وقــــت مــنــاســب، وفــــي بعض 

األحيان تتعقد األمور».
السعودي  العرض  أن  وأكد 
ـــــحـــــواذ عـــــلـــــى نـــــــادي  ـــــالســـــت ل
ُمعقداً،  بات  يونايتد  نيوكاسل 
هناك  تــكــون  أن  يــأمــل  لــكــنــه 

نتيجة لهذه العملية قريباً.

هجوم برلماني بريطاني شرس ضّد الصفقة المشبوهة 
استكمال دوري الُمدير التنفيذي للدوري اإلنجليزي يعترف بتعقد استحواذ السعودية على نيوكاسل

األبطال في لشبونة

قاسم باشا 
يواصل انتفاضته

باريس - رويترز: 

يـــرى االتـــحـــاد األوروبـــــي 
لكرة القدم (UEFA) أنه ال 
إلقامة  بديلة  لُخطة  حاجة 
بمشاركة  مــصــّغــرة  بــطــولــة 
األنـــــديـــــة الـــمـــتـــأهـــلـــة لــــدور 
الثمانية لدوري األبطال في 

لشبونة.
إن   UEFA وقـــــــــــــال   
الــنــســخــة الــحــالــيــة لــــدوري 
المتوقفة  ــــــا،  أوروب أبـــطـــال 
بسبب  الماضي  مــارس  منذ 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ســـتـــســـتـــكـــمـــل فــــــي بـــطـــولـــة 
أندية  ثمانية  تضم  ُمصغرة 
و٢٣   ١٢ بــيــن  لــشــبــونــة  فـــي 

أغسطس الُمقبل.

إسطنبول - د ب أ: 

واصــــــــــل فـــــريـــــق قـــاســـم 
وانتصاراته  انتفاضته  باشا 
المتتالية في الدوري التركي 
لــكــرة الــقــدم بــفــوزه الثمين 
ُمـــضـــيـــفـــه  عــــلــــى  ٢-صفر 
جينشلر بيرليجي في ختام 
التاسعة  المرحلة  مباريات 

والعشرين من المسابقة.
ورفع قاسم باشا رصيده 
المركز  فــي  نقطة   ٣٥ إلـــى 
الــحــادي عــشــر بــعــدمــا حقق 
انــــتــــصــــاره الــــخــــامــــس عــلــى 
الـــتـــوالـــي وهــــو الــــســــادس له 
مقابل تعادل واحد في آخر 

سبع مباريات.   

إلغاء الوقت 
اإلضافي في 
كأس فرنسا

روما - أ ف ب: 

الــحــال  هــي  مثلما  رهـــانـــاً  كـــان 

دائماً مع ماريو بالوتيلي، وخسره، 

كـــمـــا فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحــــيــــان، 

الموهوب األبدي الذي خيَّب آمال 

مدينة  في  اإليطالية،  القدم  كرة 

المهاجم  فشل  نشأ،  حيث  بريشيا 

مع  وقصته  تــألــقــه،  اســتــعــادة  فــي 

فريقه تقترب من خاتمة سيئة.

نـــهـــايـــة الـــمـــغـــامـــرة الــقــصــيــرة 

يختصرها  بريشيا  مــع  لبالوتيلي 

شــــريــــط فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر بــشــكــل 

اإللكترونية  الــمــواقــع  عــلــى  واســـع 

يونيو.  مــن  الــتــاســع  فــي  اإليطالية 

يظهر الالعب البالغ من العمر ٢٩ 

واقياً  طبياً  قناعاً  وضع  وقد  عاماً 

مدخل  قــرب  واقــفــاً  وجهه،  على 

مقر التدريب، لكن أحد موظفي 

النادي يمنعه من الدخول.

للحظات  بالوتيلي  يــتــحــّدث 

عــلــى الــهــاتــف، تــمــر ســـيـــارة عبر 

الــبــوابــة قــبــل أن تــغــلــق مـــجـــدداً.. 

والمهاجم يغادر المكان.

مـــمـــنـــوع مــــن الــــتــــدريــــب؟ عــلــى 

ـــادي  ـــن مـــــدى أســــابــــيــــع، تــــبــــادل ال

الهّداف  أكد  االتهامات.  والالعب 

الــــســــابــــق ألنـــــديـــــة إنــــتــــر مـــيـــالن، 

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي اإلنـــجـــلـــيـــزي 

ومــارســيــلــيــا الــفــرنــســي، أنـــه عانى 

واألمعاء،  المعدة  في  التهاب  من 

عن  غــاب  ولــهــذا  الظهر،  آالم  ثــم 

النادي،  أمــا  الفريق.  مع  التواصل 

فقد انتقل إلى ُخطوة أخرى بعث 

بــخــطــاب فــســخ الــعــقــد فـــي بــدايــة 

يونيو، وبينما اإلجراء في طريقه 

للتنفيذ، يدافع الفريق عن فرصه 

الضئيلة في البقاء.

انتهاء العالقة بين بريشيا وبالوتيلي
الدوحة - [:

مــــــــنــــــــصــــــــور  شــــــــــــــــــــــــــارك 

لـــعـــام  ا األمـــيـــن  ــــصــــاري،  األن

لـــكـــرة  لــــقــــطــــري  ا لــــالتــــحــــاد 

مــؤتــمــر  فـــي  أمــــس  لــــقــــدم،  ا

عـــن  ـــــعـــــامـــــيـــــن  ل ا األمــــــــنــــــــاء 

ــــا  آســــي غـــــــــرب  تـــــــــحـــــــــادات  ا

لــيــوم  ا حــتــى  يــســتــمــر  لـــذي  وا

ء. األربعا

اآلســيــوي  االتــحــاد  وأقـــام 

لــمــؤتــمــر  ا هــذا  لــقــدم  ا لــكــرة 

لــمــنــاطــق  ا جــمــيــع  بــمــشــاركــة 

وفـــقـــاً  ـــخـــمـــس  ل ا اآلســــيــــويــــة 

بــكــل  لــــخــــاصــــة  ا ـــلـــمـــواعـــيـــد  ل

يـــقـــوم  وســــــوف  ـــطـــقـــة.    مـــن

أمــيــن  جــون  ويــنــدســور  تــو  دا

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  عام 

حول  موجز  بتقديم  القدم 

لـــمـــهـــمـــة  وا لــــــرؤيــــــة  ا إطـــــــار 

ثــم  لــــقــــاري،  ا االتــــحــــاد  فــــي 

لــمــشــاركــيــن  ا إطـــــالع  ســيــتــم 

االتــــحــــاد  مـــســـابـــقـــات  عـــلـــى 

لــــقــــدم،  ا لــــكــــرة  اآلســــــيــــــوي 

االتــــــحــــــادان  ســــيــــقــــوم  كــــمــــا 

لــكــرة  بـــانـــي  لـــيـــا وا لـــقـــطـــري  ا

عمل  أوراق  بتقديم  لــقــدم  ا

لـــمـــمـــارســـات  ا أفـــضـــل  حــــول 

لـــوطـــنـــّيـــة  ا االتـــــحـــــادات  فــــي 

ــة  ــيــجــّي ت االســتــرا واألهــــــداف 

األمد. طويلة 

ورقة عمل التحاد الكرة في مؤتمر غرب آسيا
حول األهداف االستراتيجية طويلة األمد

جانب من اجتماع سابق عبر االتصال المرئي

برشلونة - د ب أ: 

أمس  الــقــدم  لكرة  اإلســبــانــي  برشلونة  نــادي  أعلن 
إلى  كوكوريا  مارك  الوسط  خط  العب  انتقال  الثالثاء 

خيتافي بعقد نهائي.
للشباب  اإلسباني  المنتخب  العب  كوكوريا،  ويلعب 
سبيل  على  خيتافي  صفوف  ضمن  عاماً)،   ٢١ (تحت 
الشراء  بند  بتفعيل  خيتافي  نــادي  قــام  وقــد  اإلعـــارة، 
ليضم الالعب بعقد نهائي مقابل عشرة ماليين يورو 

(٢ر١١ مليون دوالر).
وأوضــــح بــرشــلــونــة فــي بــيــان أنـــه «يــحــتــفــظ بحق 
الالعب  لبيع  صفقة  أي  من   ٪١٠ نسبة  على  الحصول 

في الُمستقبل».

رويترز:   - لندن 

هوتسبير  تــوتــنــهــام  ُمـــدرب  ابـــن  مــاوريــزيــو  قـــال 
التواصل  وســائــل  على  بوكيتينو  مــاوريــســيــو  الــســابــق 
مـــع الـــنـــادي  جــــديــــداً  ــــه وقــــع عـــقـــداً  االجـــتـــمـــاعـــي إن
الــمــنــافــس فــي الــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة 

القدم. 
تمديد  عن  عاماً)،   ١٩) ماوريزيو  الجناح  وأعلن 
كتب  والــده  مع  صــورة  ونشر  انستجرام  على  عقده 

الجديد». للموسم  «أتطلع  عليها 
العقد  مــدة  عــن  الــالعــب  أو  الــنــادي  يــكــشــف  ولــم 
إن  قال  اإلنترنت  على  ماركت  ترانسفير  موقع  لكن 

.٢٠٢٢ حتى  سيستمر  ماوريزيو 

كوكوريا إلى خيتافي بـ ١٠ ماليين يورو ماتيب يغيب عن دفاع ليفربولولد بوكيتينو يوقع لتوتنهام

لندن- رويترز: 

أعلن ليفربول بطل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم 
المباريات  عن  سيغيب  ماتيب  جويل  مدافعه  أن  الثالثاء  أمس 

الُمتبقية من الموسم بسبب إصابة في قدمه.
وتــعــّرض مــاتــيــب، الـــذي خــاض ١٣ مــبــاراة فقط فــي كافة 
ــتــعــادل السلبي  الــمــســابــقــات هـــذا الــمــوســم، إلصــابــتــه خـــالل ال
هذا  سابق  وقــت  في  إيفرتون  المحلي  منافسه  مع  لليفربول 
أمس «لن  اإلنترنت  على  ليفربول  لموقع  ماتيب  وقال  الشهر. 
أتمّنى  المقبل،  الموسم  فــي  لكن  الموسم  هــذا  للملعب  أعــود 
العودة في وقت مبكر لمساعدة الفريق». وغاب الالعب البالغ 
إصابة  بسبب  الموسم  بداية  في  يوماً   ٨٤ لمدة  عاماً   ٢٨ عمره 
في ركبته قبل أن يعود في يناير الماضي. وتتبقى سبع جوالت 

على نهاية الدوري الذي حسمه ليفربول األسبوع الماضي.

؟! إنــجــلــيــزي  ـــاٍد  ن ـــراء  ش الــقــرصــنــة  ــي  ف الــســاقــطــة  للسعودية  كــيــف  اإلســكــتــلــنــدي:  ــاضــة  ــري ال ـــر  وزي
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