
55

66

حســـن مطـــر:
الســـد لـــن يتـــأثر

 برحيل جابي وماركو

الليلة قمة التحدي 
بين ليفربول
 والسيتي

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ - 2 يوليو 2020م - العدد (13935)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

ميراندا يعود إلى برشلونة
مدريد - (أ ف ب):

األصلي  فريقه  إلى  ميراندا  خوان  الشاب  األيسر  الظهير  عاد   
برشلونة اإلسباني بعدما أمضى نصف مدة عقد إعارته لشالكه 

األلماني، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.
وقال برشلونة في بيان إنه وشالكه توصال إلى اتفاق من أجل 

إلغاء الموسم الثاني من عقد إعارة الالعب خوان ميراندا.  

إرثنــا المـونديـالي حـافـز  آلسيــا  
ـــــــــداث الـــكـــبـــرى ـــة األح ـــضـــاف ــــي مـــواصـــلـــة اســـت ـــســـجـــل الــتــنــظــيــمــي الـــحـــافـــل يــــعــــزز الـــرغـــبـــة ف ال

فرصة أخيرة لـ ٣٠٠ عضو بنادي قطر
للبت في عضويتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية المرتقبة

متابعة - أحمد سليم:

أصــــــــدرت لـــجـــنـــة شــــؤون 
الــعــضــويــة واالنــتــخــابــات في 
نـــــــادي قـــطـــر قـــــــــراراً مــهــمــاً 
أعضاء  على  للحفاظ  للغاية 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــي 
النادي والذين يصل عددهم 
إلى ٥٣٠ عضواً، حيث منحت 
الــلــجــنــة الـــفـــرصـــة لــألعــضــاء 
الذين لم يسددوا اشتراكاتهم 
لتسديد  سنوات   ٥ من  ألكثر 
يــولــيــو   ١٦ قـــبـــل  االشـــــتـــــراك 
الـــجـــاري حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
حـــضـــور اجـــتـــمـــاع الــعــمــومــيــة 
يوليو   ٢٣ الــمــقــررة  لــلــنــادي 
الـــــجـــــاري، والـــتـــصـــويـــت فــي 
الختيار  المقبلة  االنتخابات 
مــنــصــبــي الــــرئــــيــــس ونـــائـــب 
الجمعية  وكـــانـــت  الـــرئـــيـــس. 
العام  اجتماعها  فــي  قـــررت 
الماضي إرجاء  تحديد مصير 

األعضاء غير المنتظمين في 

من  ألكثر  االشتراكات  سداد 

المقبلة  للجمعية  ســنــوات   ٥

والـــذيـــن يــصــل عــددهــم إلــى 

٣٠٠ عــضــو، حيث  أكــثــر مــن 

عضويتهم  فــي  الــبــت  ســيــتــم 

قــبــل االنــتــخــابــات الــمــقــبــلــة، 

ـــعـــضـــويـــة  ال لــــجــــنــــة  أن  إال 

وشـــؤون االنــتــخــابــات أرتــأت 

غير  األعـــضـــاء  حـــق  مـــن  أن 

الـــــمـــــســـــدديـــــن لـــــالشـــــتـــــراك 

تجديد  سنوات   ٥ من  ألكثر 

االشتراك  بسداد  عضويتهم 

عبر  سواء  المختلفة  بالطرق 

الــدفــع  أو  ــنــادي  ــل ل الــحــضــور 

وزارة  تــطــبــيــق  طـــريـــق  عـــن 

الــثــقــافــة والــــريــــاضــــة. وفــي 

حــــال عــــدم قـــيـــام األعـــضـــاء 

 ٥ من  ألكثر  المسددين  غير 

الموعد  قبل  بالسداد  سنوات 

القرار  إحالة  سيتم  المحدد 

المقبلة  العمومية  للجمعية 

عضويتهم  لــتــعــلــيــق  ــنــادي  ــل ل

من عدمه.

انهيار مفاوضات 
ساليبا مع سانت 

إيتيين

لندن - رويترز:

 قـــال أرســـنـــال الــمــنــافــس 
فــــي الـــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي 
أمس  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز 
إعارة  يمدد  لن  إنه  األربعاء 
ـــيـــام ســالــيــبــا إلــــى ســانــت  ول
الناديين  فشل  عقب  إيتيين 
فــي الــتــوصــل التــفــاق بشأن 
شـــــروط تــدريــبــيــة ومــالــيــة 

للمدافع الفرنسي.
وأعـــــار أرســـنـــال ســالــيــبــا، 
موسم  الفرنسي  النادي  إلى 

.٢٠١٩-٢٠٢٠

رجل األعمال محمد العّياشي العجرودي:

 لست وسيطاً ألحد  لست وسيطاً ألحد 
و الحــامــالً لحقــائبو الحــامــالً لحقــائب

 «المــال» للسعــودييــن «المــال» للسعــودييــن

مرسيليا لن يرفع العلم السعودي  
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ـــة الــــتــــي تــــزخــــر بــهــا ـــث ـــحـــدي ـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة ال ـــمـــن ـــون جــــاهــــزة بـــال ـــك ـــت ـــر س ـــط ــــــاري: ق ــــــص األن

بعد إعالن االتحاد القاري رسمياًً اعتماد طلبنا الستضافة البطولة.. اتحاد الكرة يؤكد :
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٢٤ ســاعـــة راحـــة لالعبــــي العنـــابــــي  
بعد انتهاء التجمع األول غداً في الطريق للتصفيات المزدوجة

ـــــــل مـــنـــتـــخـــبـــنـــا فـــــي الـــــوديـــــات ــــا وأوروبــــــــــــــا أم ــــي ــــق ــــري ـــــد.. وإف ـــــهـــــن ـــر الــــجــــديــــد قــــبــــل لـــــقـــــاء ال ـــك ـــس ـــع ـــم ال

المناسبةالمباراةالتاريخ
التصفيات المزدوجةالهند - قطر٨ أكتوبر ٢٠٢٠

التصفيات المزدوجةقطر - بنجالديش١٣ أكتوبر

التصفيات المزدوجةعمان - قطر١٢ نوفمبر

ودية دوليةقطر - ؟؟؟١٧ نوفمبر

غرب آسيامرشحة للتأجيليناير ٢٠٢١

٢ مباراة دولية ودية------مارس

كوبا أمريكابطولة رسميةيونيو - يوليو ٢٠٢١

٦ مباريات دولية ودية-------سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر

البطولة العربيةبطولة رسميةديسمبر ٢٠٢١

خليجي ٢٥بطولة رسميةديسمبر ٢٠٢١ - يناير ٢٠٢٢

 استحقاقات تنتظر العنابي حتى يناير ٢٠٢٢

متابعة - رمضان مسعد:

ألـــغـــى الــســيــلــيــة مـــبـــاراتـــه 
كان  والتي  الخور  مع  الودية 
مقرراً لها اليوم منذ التوقف 
اإلجــــــبــــــاري طـــــــوال الـــفـــتـــرة 
الـــمـــاضـــيـــة بـــســـبـــب جــائــحــة 
ـــوديـــة  ال وكــــانــــت   ، ــــا  كــــورون
ضمن  المواجهة  هــذه  تأتي 
التحضيري  السيلية  برنامج 
المباريات  وعـــودة  لــلــدوري 
مـــن   ٢٤ فـــــــي  الـــــرســـــمـــــيـــــة 
وسيحصل  الـــجـــاري  الــشــهــر 
الــســيــلــيــة عــلــى راحــــة ٣ أيــام 
العودة  قبل  اليوم  من  بداية 
سيلعب  حــيــث  لــلــتــدريــبــات، 
الرئيسي  ملعبه  عــلــى  وديــــاً 
من   ١٢ يـــوم  الــمــرخــيــة  مـــع 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري ويــخــتــتــم 
الملعب  نــفــس  عــلــى  وديـــاتـــه 
بمواجهة معيذر يوم ١٨ من 
يواجه  أن  قبل  الشهر  نفس 
الــوكــرة فــي إطـــار مــبــاريــات 
ــــــدوري  ال مــــن   ١٨ الـــجـــولـــة 
حمد  بن  جاسم  ملعب  على 
الشهر   ٢٥ فــي  الــســد  بــنــادي 
الـــــقـــــادم، ويـــحـــتـــل الــســيــلــيــة 
الـــمـــركـــز الـــســـادس بــجــدول 

نقطة   ٢٣ برصيد  الترتيب 

للمحافظة  الفريق  ويسعى 

عــلــى حــظــوظــه بــبــلــوغ مربع 

صعبة  المهمة  وتبدو  الكبار 

ظل  في  قائمة  تبقى  ولكنها 

رغبة النادي القوية لتحقيق 

الموسم  مــن  يقترب  إنــجــاز 

ــــذي حــصــل فيه  الــمــاضــي ال

وشارك  الثالث  المركز  على 

األدوار  فـــــي  ضــــوئــــه  عـــلـــى 

الــتــمــهــيــديــة لـــــدوري أبــطــال 

ـــمـــرة األولـــــــــى فــي  ـــل آســــيــــا ل

تاريخه. 

ومــــن جــهــة أخـــــرى قــام 

العبو السيلية والجهاز الفني 

محترف  بــتــوديــع  واإلداري 

الـــفـــريـــق الــمــغــربــي مــبــارك 

بـــــوصـــــوفـــــة عـــــلـــــي هــــامــــش 

على  أمس  الفريق  تدريبات 

مـــالعـــب عـــنـــيـــزه حـــيـــث تــم 

تقدير  شــهــادة  الــالعــب  منح 

عــلــى الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا 

بوصوفه  وكـــان  الــنــادي  فــي 

قد انتهى عقده نهاية الشهر 

الــمــاضــي ورفــــض الــتــجــديــد 

الموسم  الستكمال  لشهرين 

الرحيل  وفضل  الفريق  مــع 

وهــــو مـــا ســيــجــعــل الــســيــلــيــة 

يــكــمــل األســــابــــيــــع الــخــمــســة 

المتبقية من الموسم بأربعة 

محترفين فقط إن لم يجد 

العــبــاً بــديــالً لــه خــالل األيــام 

المقبلة.

السيليـــة يلغــي وديــة الخــور
وّدع محترفه المغربي بوصوفة

الدوحة - [:

دوري  أنــديــة  كافة  أنهت 
ـــيـــة  عـــمـــل  QNB ـــــــجـــــــوم  ن
الـــفـــحـــص الـــثـــانـــي الـــخـــاص 
الُمستجد  كــورونــا  بفيروس 
بـــحـــســـب  (كوفيد-١٩) 
الـــــجـــــدول الــــُمــــحــــدد وفـــقـــاً 
لـــمـــوعـــد دخــــــول كــــل فــريــق 
وضمن  إقــامــتــه،  مــقــر  إلـــى 
ـــــوكـــــول الـــُمـــعـــتـــمـــد  ـــــروت ـــــب ال
منافسات  لــعــودة  اســتــعــداداً 
بـــطـــولـــة الــــــــدوري لــلــمــوســم 

الكروي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.
حـــــيـــــث كــــــــــان الـــــعـــــربـــــي 
عملية  يــجــري  فــريــق  آخـــر 
بمقر  أمس  صباح  الفحص، 
وزارة  مع  بالتعاون  إقامته، 
ومستشفى  الــعــامــة  الــصــحــة 
انتهاء  بــعــد  وذلـــك  ســبــيــتــار، 

فترة ١٤ يوماً في الحجر.
تــــــجــــــدر اإلشـــــــــــــــارة إلـــــى 
أنـــهـــى  الــــدحــــيــــل  ـــــــادي  ن أن 
إجـــــراءات الــحــجــر فــي مقر 
إقـــامـــتـــه وقــــــرر الـــمـــغـــادرة 
واالنـــــتـــــظـــــام فـــــي الـــحـــجـــر 
التوقيع  تــم  حيث  المنزلي، 

عـــلـــى الـــتـــعـــهـــدات الــخــاصــة 
اإلجـــراءات  بكافة  بــااللــتــزام 
عليها  الــمــنــصــوص  الــوقــائــيــة 
فـــي الـــبـــروتـــوكـــول الــُمــعــتــمــد 
والالعبين  الــنــادي  ِقبل  مــن 

والطاقم الفني واإلداري.
كــــمــــا ســـتـــســـتـــمـــر عــمــلــيــة 
دوري،  بـــشـــكـــل  الــــفــــحــــص 
مـــرتـــيـــن فــــي األســـــبـــــوع كــل 
لــمــا  وفــــقــــاً  ــــــــام)  أي  ٥  -  ٣)
تـــم اإلعــــــالن عــنــه ُمــســبــقــاً، 
وفـــي حـــال تــخــلــف أو عــدم 
ُمــنــتــســبــي  مــــن  أي  الـــــتـــــزام 

ـــفـــريـــق عــــن إجـــــــراء هـــذه  ال
نتائج  ظهور  أو  الفحوصات 
الشخص  سُيعتبر  إيــجــابــيــة 
غــيــر مــؤهــل لــلــمــشــاركــة في 

والمباريات. التدريبات 
إال  الفحص  انتهاء  ورغــم 
مطالبة  ستكون  األنــديــة  أن 
بـــالـــحـــذر والـــحـــيـــطـــة خـــالل 
االســتــعــدادات والــتــدريــبــات، 
ـــكـــون أيــــضــــاً مــطــالــبــة  وســـت
بتطبيق البروتوكول الصحي 
الـــــــــذي وضــــعــــتــــه مـــؤســـســـة 
دوري نجوم قطر بالتنسيق 

مـــع مــســتــشــفــى ســبــيــتــار من 
وسالمة  صحة  ضمان  أجل 
الفنية  واألجــهــزة  الالعبين 

واإلدارية.
الثاني  الفحص  وبــانــتــهــاء 
ســـيـــكـــون تـــركـــيـــز األنــــديــــة 
وأجــــهــــزتــــهــــا الــــفــــنــــيــــة فــي 
ـــة الــــقــــادمــــة عــلــى  ـــمـــرحـــل ال
االســتــعــداد الــقــوي والــجــيــد، 
وعـــلـــى خـــــوض الـــمـــبـــاريـــات 
مــوعــد  أن  الســيــمــا  ـــوديـــة،  ال
يقترب  الـــــدوري  اســتــكــمــال 

تدريجياً.  

أنديتنا تنهي إجراءات الفحص الثاني
رفعت وتيرة استعداداتها الستكمال الدوري

متابعة - بالل قناوي:

ينهي منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم غداً تجمعه األول الذي انطلق 
العودة  بداية  في  الماضي  يونيو   ١٢
عقب  الــكــروي  والنشاط  للتدريبات 
التوقف الطويل منذ أكتوبر الماضي 
ومنذ المباراة الرسمية األخيرة مع 
عمان بالتصفيات المزدوجة لكأس 
العالم قطر ٢٠٢٢ وآسيا ٢٠٢٣ وبدأ 
حسم  بــعــد  األول  تــجــمــعــه  الــعــنــابــي 
الجديدة  المواعيد  واآلسيوي  الفيفا 
لـــلـــتـــصـــفـــيـــات الـــــمـــــزدوجـــــة، حــيــث 
الثالث  مــبــاريــاتــه  منتخبنا  يــخــوض 
المتبقية واألخيرة ضمن المجموعة 
وبنجالديش  الهند  أمـــام  الخامسة 
و١٢  أكــتــوبــر  و١٣   ٨ ــــام  أي وعـــمـــان 

نوفمبر.

سانشيز  فيليكس  اإلسباني  وقرر 

راحة  الالعبين  منح  الفريق  مــدرب 

٢٤ ســاعــة فــقــط، بعد غــد يــعــودون 

بـــعـــدهـــا إلــــــى تــــدريــــبــــات أنــديــتــهــم 

نجوم  دوري  الســتــكــمــال  اســتــعــداداً 

QNB اعتباراً من ٢٤ يوليو الجاري.

الثاني  التجمع  يكون  أن  وينتظر 

قــبــل انــطــالق مـــبـــاراة الــهــنــد أكتوبر 

الـــمـــقـــبـــل، وســــــوف يـــتـــحـــدد مــوعــد 

الـــتـــجـــمـــع والـــمـــعـــســـكـــر، بــــنــــاء عــلــى 

الــتــرتــيــبــات الــتــي تــجــرى حــالــيــاً من 

أجــــل تــأمــيــن مــــبــــاراة وديــــــة، رغــم 

صعوبة هذا األمر بسبب الروزنامة 

الــدولــيــة الــجــديــدة الــتــي كشف عنها 

أي  تتضمن  ال  والتي  مــؤخــراً  الفيفا 

مـــبـــاريـــات وديـــــة لــمــنــتــخــبــات قـــارة 

آسيا خالل سبتمبر المقبل ويحاول 

الوطنية  المنتخبات  إدارة  مسؤولو 

منتخبات  أحـــد  مـــع  مـــبـــاراة  إيـــجـــاد 

إفــريــقــيــا أو أوروبـــــا الــمــســمــوح لهم 

ودية  سواء  دولية  مباريات  بخوض 

أو رســمــيــة، لــكــن فـــي حـــالـــة عــدم 

فإن  مــبــاراة،  أي  إقامة  إلــى  التوصل 

العنابي سيتجمع مباشرة قبل السفر 

إلـــى الــهــنــد لــخــوض الــمــبــاراة، ومــن 

لقاء  لخوض  الدوحة  إلى  العودة  ثم 

بنجالديش.

إذا  ولــــن يــعــانــي الــعــنــابــي كـــثـــيـــراً 

مـــا لـــم يــتــم تــأمــيــن مـــبـــاراة وديــــة، 

حــيــث ســيــكــون الــالعــبــون فــي حالة 

فــنــيــة وبـــدنـــيـــة أفـــضـــل، لــخــوضــهــم 

إلــى   QNB نــجــوم دوري  مــبــاريــات 

والدحيل  السد  العبي  خوض  جانب 

مباريات دوري أبطال آسيا، وهو ما 

العنابي  وتهيئة  تجهيز  في  سيسهم 

والعبيه.

تجمع إيجابي

ومفيداً  جــيــداً  جــاء  األول  التجمع 

متاحة  الفرصة  كانت  حيث  للغاية 

حالة  عــلــى  لــلــوقــوف  سانشيز  أمـــام 

الــــالعــــبــــيــــن، بـــعـــد غــــيــــاب طـــويـــل، 

واالطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــم مــــن جــمــيــع 

الـــنـــواحـــي، وفــــي نــفــس الـــوقـــت بــدء 

عملية االستعداد السترجاع مستوى 

وتحققت  وبـــدنـــيـــاً.  فــنــيــاً  منتخبنا 

الــفــائــدة أيــضــاً مــن خــالل تــواجــد كل 

منهم  وافــر  عدد  وتواجد  الالعبين، 

كبير  عدد  وهو  العباً   ٣٤ إلى  وصل 

لكنه  اســتــدعــاءه،  سانشيز   يعتد  لــم 

اضطر لذلك، للتوقف الطويل جراء 

فــيــروس كــورونــا مــن أجــل الــوقــوف 

على مستوى أكبر عدد من الالعبين.

اإليـــجـــابـــيـــة  الــــفــــائــــدة  مــــن  وزاد 

للتجمع األول عدم وجود أي غيابات 

الوسط  العب  الهاجري  سالم  سوى 

بــســبــب اإلصـــابـــة، وبــاســتــثــنــاء سالم 

كانت الصفوف مكتملة.

المعسكر  خـــالل  حـــاول  سانشيز 

واســتــعــادة  الــالعــبــيــن  تجهيز  إعــــادة 

مــســتــواهــم بـــدنـــيـــاً، فــكــان الــتــركــيــز 

البدنية  الــجــوانــب  عــلــى  الــبــدايــة  فــي 

ـــع الــالعــبــيــن على  ـــوزي مـــن خــــالل ت

مــجــمــوعــات مـــن أجــــل اإلجـــــــراءات 

االحترازية الصحية، ثم بدأ التركيز 

على الجوانب الخططية والفنية من 

الجماعية  الــتــدريــبــات  بعض  خـــالل 

اآلمنة في أحد المالعب. 

تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن مــبــاراتــي 

أهمية  تمثالن  وبــنــجــالديــش  الهند 
كبيرة للعنابي، والفوز بهما إن شاء 
اهللا سيضمن له الهدف المرجو وهو 
التأهل رسمياً ومباشرة إلى نهائيات 

آسيا ٢٠٢٣ بعد أن ضمن التأهل 
كونه المنظم والمستضيف 

 ٢٠٢٢ ـــــديـــــال  ـــــمـــــون ل
ويـــتـــصـــدر الــعــنــابــي 

مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــه 
 ١٣ بـــــــرصـــــــيـــــــد 
ـــيـــه  ـــل ـــــقـــــطـــــة ي ن
عمان ١٢ نقطة 
ثـــم أفــغــانــســتــان 
والهند  نقاط   ٤
نــــــــــقــــــــــاط   ٣
وبـــنـــجـــالديـــش 

نقطة واحدة.

ـنـــتـــخـــبـــنـــا فـــــي الـــــوديـــــات
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أهمية تمثالن  نــجــالديــش 
عنابي، والفوز بهما إن شاء
ضمن له الهدف المرجو وهو
سمياً ومباشرة إلى نهائيات

٢ بعد أن ضمن التأهل
ظم والمستضيف 

٢٠٢٢ ديـــــال
ر الــعــنــابــي 

ـــوعــــــتــــــه 
١٣ يـــــــد
ـــيـــه  ـــل ة ي
نقطة  ١
نــســتــان 
والهند 
قــــــــــاط
ديـــش 

حدة.
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أعـــلـــن اتــــحــــاد الــــكــــرة عــن 
تـــــقـــــدمـــــه رســــــمــــــيــــــاً بـــطـــلـــب 
 ،  ٢٠٢٧ آسيا  كــأس  استضافة 
االتــحــاد  أغــلــق  أن  بعد  وذلـــك 
اآلســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم أول 
أمس باب التقديم الستضافة 
للمنتخبات  آسيا  كأس  بطولة 

للعام ٢٠٢٧.
وكان اتحاد قد أعلن مبكًرا 
وقبل وقت طويل عن تقدمه 
رســــمــــيــــاً بـــطـــلـــب اســـتـــضـــافـــة 

البطولة. 
وســيــقــوم االتــحــاد بــإرســال 
مـــلـــف مــتــكــامــل الســتــضــافــة 
الــنــســخــة بـــعـــد الـــقـــادمـــة مــن 
مستوى  على  األكــبــر  البطولة 
منتخبنا  تــــوج  والـــتـــي  آســـيـــا، 

بلقبها ٢٠١٩.
و ينتظر أن يتضمن الملف 
الـــقـــطـــري جــمــيــع مــتــطــلــبــات 
وأن  االســــتــــضــــافــــة  شــــــــروط 
كبير  بـــــإرث  مـــدعـــمـــاً  يـــكـــون 
فــــي اســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــوالت، 
ستكون  ما  معه  ومستصحباً 
في  الرياضية  المنشآت  عليه 
القادمة  األعـــوام  خــالل  قطر 
وجاهزيتها التامة الستضافة 
أي حــــدث بــعــد كــــأس الــعــالــم 
ستستضيفه  والـــــذي   ،٢٠٢٢
الشرق  في  دولــة  كــأول  قطر 

األوسط والمنطقة العربية.
وقد أكد منصور األنصاري 
األمــيــن الــعــام التــحــاد الــكــرة، 
بـــــــأن تــــقــــديــــم قــــطــــر لــمــلــف 
 ،٢٠٢٧ آســيــا  كــأس  استضافة 
يـــؤكـــد الـــرغـــبـــة فـــي مــواصــلــة 
تــنــظــيــم األحــــــداث الــريــاضــيــة 

الــكــبــرى، والـــتـــي ظــلــت قطر 

كبيرة  نــجــاحــات  فيها  تحقق 

بـــشـــهـــادة الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو مــا 

استضافة  بحق  لتفوز  أهلها 

بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وقــــــال األنــــــصــــــاري: قــطــر 

الستضافة  جــاهــزة  ســتــكــون 
كــــــــأس آســـــيـــــا لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن الـــمـــنـــشـــآت 
الرياضية الحديثة التي تزخر 
بها وتعد إرثاً لألجيال القادمة 
مـــن أبـــنـــاء الـــقـــارة اآلســيــويــة، 
قطر  رؤيــة  مع  يتماشى  وبما 

قطر  أن  إلـــى  وأشــــار   .٢٠٣٠
حافالً  ريــاضــيــاً  سجالً  تمتلك 
في مجال استضافة البطوالت 
العالمية والقارية واإلقليمية، 
وبالتالي فإن استضافة نسخة 
٢٠٢٧ من كأس آسيا ستشكل 
ــــــداداً لـــنـــجـــاحـــاتـــهـــا الــتــي  امــــــت

الــقــارة  فــي  الجميع  بها  شهد 
استضافت  عندما  الــصــفــراء، 
هــــذه الــبــطــولــة مــرتــيــن عــام 
عــن  فــــضــــالً  و٢٠١١   ١٩٨٨
أكبر  الستقبال  تستعد  كونها 
حــــــدث كــــــــروي فـــــي الـــعـــالـــم 
يترقب  الــذي  المونديال  وهــو 

الـــجـــمـــيـــع نــســخــة اســتــثــنــائــيــة 

والــذي   ،٢٠٢٢ العام  في  منه 

تـــتـــواصـــل األعــــمــــال تــحــضــيــراً 

الســتــضــافــتــه وفــــقــــاً لـــمـــا هــو 

مــخــطــط لــــه، عــلــى مــســتــوى 

في  التحتية  والبنية  المالعب 

الدولة. و فضالً عن الجاهزية 

المنشآت،  جانب  في  الكاملة 

تمتلك  قــطــر  أصــبــحــت  فــقــد 

كوادر ذات خبرات كبيرة في 

تــنــظــيــم األحــــــداث الــريــاضــيــة 

المختلفة، وهو ما يعد نقطة 

للملف  إضافية  وركــيــزة  قــوة 

القطري.

مـلف قطـري مـتمــيز الســـتضافــة آســــيا ٢٠٢٧
بعد إعالن االتحاد القاري رسميًا اعتماد طلبنا  ..اتحاد الكرة يؤكد:

بعد التأكد من صعوبة مشاركتهم في المباريات المتبقية للدوري

عبد  عمرو  الثالثي  غياب  المؤكد  حكم  في  بات 
الفتاح ســراج وإلــيــاس أحــمــد والــجــزائــري قــديــورة 
عن المباريات الخمس المتبقية للغرافة في بطولة 
دوري نجوم QNB، وذلك بسبب عدم انتهاء رحلة 

التأهيل من اإلصابات التي تعرضوا لها.
ــشــفــاء مــن  ــل ورغــــــم تـــمـــاثـــل هــــــؤالء الـــالعـــبـــيـــن ل
األخيرة  األسابيع  خالل  بهم  لحقت  التي  اإلصابات 

ما  أنهم  إال  التوقف  فترة  قبل  الــدوري  بطولة  من 
زالـــوا يخضعون لــفــتــرة الــتــأهــيــل مــن أجــل الــعــودة 
الجماعية،  لــلــتــدريــبــات  االنــضــمــام  وقــبــل  الــكــامــلــة 
وبــالــتــالــي فـــإن هــنــاك صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي لــحــاق 
بطولة  عــمــر  مــن  المتبقية  بــالــمــبــاريــات  أحــدهــم 
تجهيزهم  على  التأهيل  عملية  وستقتصر  الدوري 

الجديد.  للموسم 
وعـــانـــى قـــديـــورة وإلـــيـــاس أحــمــد مـــن اإلصــابــة 
بــقــطــع فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي كــمــا تــعــرض عــمــرو 

ســـراج لــإلصــابــة فــي الــغــضــروف وخــضــع جميعهم 

لــعــمــلــيــات جــراحــيــة فـــي مــســتــشــفــى ســبــيــتــار قبل 

الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي  أشهر.  ثالثة  من  أكثر 

اليومية  تدريباته  الــغــرفــاوي  الفريق  فيه  يــواصــل 

مدربه  قيادة  تحت  بالنادي  الفرعي  الملعب  على 

تدريبات  وشهدت  يوكانوفيتش.  سالفيسا  الصربي 

الفهود األخيرة مشاركة الثنائي المحترف الكوري 

الجنوبي جاتشول كو و اإليفواري جوناثان.

الغرافة يجــهــز المصــابين للموســـم الجــــديد
ـــل ـــأهـــي ـــت ـــــون رحـــــلـــــة ال ـــــواصـــــل ــــــاس ي ــــــي ــــــــــراج وإل ــــــورة وس ــــــدي ق

متابعة – صابر الغراوي 

انفراجة  األخيرة  الساعات  شهدت   
الثنائي  اســتــمــرار  عملية  فــي  جــديــدة 
مهاجم  هيرنانديز  إبيل  األورجوياني 
لوري  شين  واألسترالي  األهلي  فريق 
مدافع الفريق حيث إن عقد الالعبين 
الماضي  يونيو  شهر  نهاية  مــع  انتهى 
ويكمالن  الــفــريــق  مــع  يستمران  وقــد 
الثالثة  المحترفين  بجانب  الــمــوســم 
الزهر  نبيل  المغربي  وهــم  اآلخــريــن 
هيرنان  والــبــاراجــويــانــي  الفريق  قائد 

بيريز والسنغالي محمد ديامي.
وكــــان الـــالعـــب األورجـــويـــانـــي إبــيــل 
هيرنانديز عاد للدوحة قبل أيام وتم 
االستمرار  إمكانية  عن  معه  الحديث 
مع الفريق حتى نهاية الموسم وأبدى 
األهلي  مع  البقاء  على  موافقة  الالعب 
ومــواصــلــة الــمــســيــرة مـــع الــفــريــق في 
الالعب  كــان  أن  بعد  المقبلة  الــفــتــرة 

بعد  للفريق  التمديد  قبل  مــن  رفــض 

انتهاء عقده في ٣٠ يونيو الماضي.

ويتدرب  الصحي  للحجر  ويخضع 

فترة  النتهاء  انتظاًرا  منفرده  بصورة 

ثم  ومــن  يــوًمــا)   ١٤) الصحي  الحجر 

جماعية  بصورة  الفريق  مع  التدريب 

انــــتــــظــــاًرا لــعــمــلــيــة اســـتـــئـــنـــاف بــطــولــة 

الدوري.

أن  األورجـــويـــانـــي  الــالعــب  وينتظر 

يــحــســم الــــنــــادي األهـــلـــي أمـــــره ســـواء 

الصورة  إن  حيث  الفريق  مــع  بالبقاء 
لــم تــعــد واضــحــة بــالــنــســبــة لــه خاصة 
التونسي  الالعب  مع  تعاقد  األهلي  أن 
صفوف  مــن  قــادًمــا  العكايشي  أحــمــد 
أن  المحتمل  ومـــن  الــشــحــانــيــة  فــريــق 
يلعب مع الفريق في المباريات الباقية 
ولـــكـــن يــبــقــى هــــذا األمـــــر رهــــن قيد 

الالعب بالقائمة.
انفراجة  حدثت  اإلطـــار  نفس  وفــي 
أيــــًضــــا فــــي مـــســـألـــة بـــقـــاء الــمــحــتــرف 
ـــوري حــيــث إنـــه لم  األســتــرالــي شــيــن ل
يغادر الدوحة ويتدرب الفريق بصورة 

جيدة.
لمدة  بعقد  يــطــالــب  الــالعــب  وكـــان 
مــــوســــم أيـــــًضـــــا ولـــكـــنـــه وافــــــــق عــلــى 
األمر  حسم  يتم  أن  وينتظر  التمديد 
تظهر  وســوف  الــنــادي  إدارة  قبل  مــن 
بالنسبة  كاملة  الصورة  المقبلة  األيــام 
أو  الــرحــيــل  أو  بالبقاء  ســـواء  لالعبين 

بقاء أحدهما ورحيل الثاني.

إبيل و لوري يقــتربان من البقـــاء  مع األهلي 
الالعبان يتدربان وينتظران الحسم من اإلدارة

متابعة – رجائي فتحي:

لم يقدم عرًضا رسميًا إلتمام صفقة ضم دودو

مـــنـــح نــــــادي بــالــمــيــراس 
مهلة  أسبوعين  الــبــرازيــلــي 
رودريغيز  إدواردو  لالعبه 
عــلــى  لــلــحــصــول  «دودو» 
الدحيل  من  رسمي  عــرض 
الـــــجـــــاري   ١٥ يــــــــوم  قــــبــــل 
إلتمام الصفقة خالل فترة 
وذلــك  المقبلة  االنــتــقــاالت 
سبورت  جلوبو  لموقع  وفًقا 
الـــذي أكـــد أن الــمــفــاوضــات 
بين  تــجــري  كــانــت  السابقة 
ممثل للنادي ووكيل أعمال 

المدرب.
أدى  أخـــرى  جهة  ومــن   
ـــا صــبــاحــًيــا  الـــدحـــيـــل تـــدريـــبً
أمــــس وحـــصـــل عــلــى راحـــة 
المسائية  الفترة  في  سلبية 
وقـــــرر مـــدربـــه الـــركـــراكـــي 

سلبية  راحــــة  الــفــريــق  مــنــح 

تــســتــأنــف  أن  عـــلـــى  الــــيــــوم 

الستئناف  غــًدا  اســتــعــداداتــه 

الشهر  من   ٢٤ في  الـــدوري 

أن  المنتظر  ومــن  الــجــاري 

تــكــتــمــل صــــفــــوف الـــفـــريـــق 

بـــعـــودة الــدولــيــيــن بــعــد غد 

السبت.

الدحــيل يخضـع للراحة اليوم 
متابعة – رمضان مسعد :

متابعة – بالل قناوي :

سلمان يشكر قطر  
واالتحادات األربعة

٥  دول تطلب  االستضافة 

رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  تقدم 
االتحادات  إلــى  بالشكر  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
القطري،  االتــحــاد  مقدمتها  وفــي  الخمسة  الوطنية 
التنافس  أن  على 

ً
مشددا  بالبطولة،  الكبير  الهتمامها 

الكبير على استضافة كأس آسيا يعكس المكانة الكبيرة 
التي تتمتع بها. وقال الشيخ سلمان: بطولة كأس آسيا 
قارة  في  والنجوم  المنتخبات  ألبــرز  رئيسية  محطة 
نسخة  في  تسجيلها  تم  التي  القياسية  واألرقــام  آسيا، 
هذه  ومكانة  قيمة  لتعزيز  األســاس  تهيئ   ٢٠١٩ عام 
البطولة، ونحن ال شك عندنا في أن الصين ستضاهي 

وتتجاوز كل طموحاتنا في عام ٢٠٢٣.
وأوضـــح: باسم أســرة كــرة الــقــدم اآلســيــويــة، أريــد 
عن  أعربت  التي  الوطنية  االتــحــادات  جميع  أشكر  أن 
على  بطولة  بإقامة  طموحاتنا  مشاركتنا  في  رغبتها 
وأتمنى  والجماهير،  والفرق  لالعبين  عالمي  مستوى 
الستضافة  المنافسة  عملية  في  للجميع  التوفيق  كل 

البطولة

كــان االتــحــاد اآلســيــوي قــد أعلن رسمًيا أمــس عبر 
مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي أنـــه تــلــقــى طــلــبــات مـــن خمسة 
اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 
٢٠٢٧، وذلك بعد نهاية الموعد النهائي إلبداء الرغبة 
 ،  ٢٠٢٠ يونيو   ٣٠ لغاية  والمحدد  البطولة  باستضافة 

وقطر والهند وإيران وأوزبكستان والسعودية.
وأعلن االتحاد أنه سوف يبدأ اآلن ، بالعمل مع كل 
الترشيح  ملف  وثائق  تقديم  أجــل  من  وطني،  اتحاد 
سيتم  بــأنــه  علماً  الرسمية،  الترشيح  عملية  بحسب 
البطولة  من  عشرة  التاسعة  النسخة  مستضيف  إعالن 

القارية في عام ٢٠٢١.

قطر وإيران 
واالستضافة 
الـثــالـثـــة

من بين الــدول الخمس ، سبق لدولتين أن 
عام  إطالقها  منذ  قبل  من  البطولة  استضافتا 
عــام  نسخة  لــقــب  حــامــلــة  قــطــر  وهــمــا   ،١٩٥٦
٢٠١٩، والتي استضافتها عامي ١٩٨٨ و٢٠١١، 
على  مرتين  البطولة  بلقب  فازت  التي  وإيران 
أرضها عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦. وفي المقابل فإن 

السعودية الفائزة بلقب كأس آسيا ثالث مرات 
على  مــن قــبــل، والــهــنــد الــتــي حصلت مــؤخــراً 
 ،٢٠٢٢ للسيدات  آسيا  كــأس  استضافة  شــرف 
للشباب  آسيا  بطولة  مستضيفة  وأوزبكستان 
تحت ١٩ عاماً ٢٠٢٠، تتطلع الستضافة جوهرة 

بطولة قارة آسيا للكرة األولى في تاريخها.

ــرى ــا فــي إنجــاح األحــداث الكب ــة التــي تزخــر بها األنصــاري: إرث البطــوالت يعــزز حظوظن ــة الحديث قطــر ســتكون جاهــزة بالمنشــآت الرياضي
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المحــترف الخامــس فــي حاجــة إلعــادة نظـر 
الالعبون المواطنون يحتاجون لفرص أكبر في مباريات الدوري

ــــــــادة ــــــــزي ال ـــــــهـــــــذه  ب الــــــمــــــتــــــضــــــرريــــــن  ـــــــر  أكـــــــب ــــــــن  م الــــــحــــــربــــــة  ورأس  الـــــــــدفـــــــــاع  قــــــلــــــب 

لم يتبق على إقامة مونديال 
عـــامـــان  إال  قـــطـــر  فــــي   ٢٠٢٢
ومـــعـــهـــا تــنــطــلــق الــطــمــوحــات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــمــثــيــل مــمــيــز 
للعنابي في هذا العرس العالمي 
هو  منتخبنا  أن  السيما  الكبير 
التي  األخــيــرة  آسيا  كــأس  بطل 
أقــيــمــت فــي اإلمـــــارات، وليس 
بـــصـــورة  أو  بـــالـــصـــدفـــة  بـــطـــل 
عادية ولكنه بطل بجدارة من 
أقوياء  منافسين  تخطي  حيث 
لهم وزنهم في القارة اآلسيوية 
ـــابـــان وكـــوريـــا  ـــي عـــلـــى غــــــرار ال
واإلمارات  والسعودية  والعراق 

البلد المنظم للبطولة.
الــوطــنــي  منتخبنا  ويــحــتــاج 
التي  بالصورة  تجهيزه  يتم  أن 
المونديال  أهمية  مــع  تتواكب 
وصـــعـــوبـــة الــــمــــواجــــهــــات فــيــه 
التي  القارية  بالبطولة  مقارنة 
يشارك  وأن  العنابي  بها  ـــوج  تُ
العــبــونــا بــصــورة أســاســيــة في 
عــدد  يــحــصــل  وأن  الــمــبــاريــات 
كبير من الالعبين على فرصة 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــبـــاريـــات 
أمــام  االخــتــيــار  عملية  لــتــكــون 
فيليكس  اإلســـبـــانـــي  الــــمــــدرب 
سانشيز كبيرة الختيار العبين 
الحلم  تحقيق  يمكنهم  أقــويــاء 
الوصول  في  والعربي  القطري 
ولم  بــالــمــونــديــال  نقطة  ألبــعــد 
أرضنا  على  تقام  والبطولة  ال 
مرة  وألول  جماهيرنا  وبــيــن 

في التاريخ.
البطولة  اقــتــراب  مــع  ولــكــن 
ومع التجهيز لها بصورة جيدة 
والبحث عن نجوم جدد يمكن 
لــلــمــنــتــخــب  ضـــمـــهـــم  يـــتـــم  أن 
لــــيــــكــــونــــوا مـــــع أبـــــطـــــال آســـيـــا 
اإلنــجــازات،  مسيرة  واستمرار 
وتــوجــد بــعــض الــعــراقــيــل التي 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى إعــــــــــادة تــقــيــيــم 
الفترة  في  المنتخب  لمصلحة 
مقدمتها  فــي  ويــأتــي  المقبلة 

المحترف الخامس.

قوة المنافسة
وفــــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي أقــر 
مع  األندية  تعاقد  الكرة  اتحاد 

مـــحـــتـــرف خـــامـــس مــــن أجـــل 
والتنافس  المسابقة  قوة  زيادة 
الوقت  نفس  وفــي  األندية  بين 
يحقق  بما  بينها  الفجوة  تقليل 
من  والمنشود  القوي  التنافس 

البطولة.
قد  األمـــر  هــذا  أن  وصحيح 
مختلفة  بــنــســب  تــحــقــق  يــكــون 
ــــعــــام الـــدحـــيـــل  ــــالً هــــــذا ال ومــــث
والـــريـــان يــنــافــســان بــقــوة على 
حين  في  باللقب  الفوز  دخــول 
كانت  قــبــل  مــن  الــمــنــافــســة  أن 
والسد،  الدحيل  على  مقصورة 
لــدائــرة  العربي  عـــودة  وكــذلــك 

وصعد  المربع  على  المنافسة 
لــنــصــف نــهــائــي كــــأس األمــيــر 

ولكن.

الفرصة للمواطنين

يــأخــذ الــمــحــتــرف الــخــامــس 
في األندية مكاناً من الالعبين 
الـــمـــواطـــنـــيـــن ســـــــواء الـــشـــبـــاب 
أو  الــفــرصــة  ينتظرون  الــذيــن 
بالفريق،  المتواجدين  الكبار 
يلعب  الــغــالــب  فـــي  إنــــه  حــيــث 
بصفة  الــخــمــســة  الــمــحــتــرفــون 
أساسية في المباريات ومعهم 
بقية  وبالتالي  مرمى  حــارس 

الــالعــبــيــن يــتــم اخــتــيــار خمسة 
أساسية،  بصفة  للعب  منهم 
األمــــر الــــذي يــقــلــل الــعــدد من 
الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــمـــتـــواجـــديـــن 
يضر  األمـــر  وهـــذا  بالتشكيلة 
بـــحـــصـــولـــهـــم عــــلــــى الــــفــــرص 
الـــمـــنـــاســـبـــة وكـــــذلـــــك الــلــعــب 
ألوقات كبيرة في المباريات 

تواجد المدافعين  

وتـــبـــرز مــشــكــلــة الــمــحــتــرف 
الخامس في أن معظم األندية 
تتعاقد إما مع مدافع ثاٍن لتقوية 
ثاٍن  مهاجم  أو  الخلفي  الخط 

مركزان  وهما  الهجوم  لتقوية 
تتعاقد  ولــم  األهمية  في  غاية 
األنــــــديــــــة مـــثـــل مـــــع ظــهــيــري 
بــــصــــورة  أجــــنــــحــــة  أو  جــــنــــب 
كــبــيــرة وهــــذا األمــــر يــعــنــي أن 
يمكنها  ال  الــفــرق  بــعــض  مــثــالً 
يــلــعــبــون  مــدافــعــيــهــا  تــــرى  أن 
لــظــروف  إال  الـــمـــبـــاريـــات  فـــي 
اضــطــراريــة مثل إصــابــة العب 
أو إيقاف العب كما يحدث مع 
العــب الــعــربــي الــصــاعــد الــواعــد 
ضمه  تــم  والـــذي  جابر  جاسم 
وهو  مؤخراً  الوطني  للمنتخب 
وشــارك  سنة   ١٨ تحت  العــب 

فـــي بــعــض مــبــاريــات الــعــربــي 
وأثــــبــــت كــــفــــاءة كــبــيــرة 

الثنائي  لوجود  وذلك 
مـــــــــارك مـــونـــيـــيـــســـا 
ومـــرتـــضـــي كــنــجــي 
بمركز قلب الدفاع.

وليس العربي فقط من 
يقوم بهذا األمر حيث إن الريان 
الــمــنــافــس عــلــى لــقــب بــطــولــة 
الـــــــدوري يــعــتــمــد عــلــى اثــنــيــن 
المحترفين  الــمــدافــعــيــن  مـــن 
وهــمــا األرجــنــتــيــنــي جــابــريــيــل 
مـــيـــركـــادو والـــــكـــــوري جــايــك 
يشارك  ما  نــادراً  وبالتالي  لــي، 

العــــــــبــــــــوه 
المواطنون 
فــــــــــــــــي هـــــــــــذا 
ــــــــمــــــــركــــــــز فــــي  ال
إال  الــــــــمــــــــبــــــــاريــــــــات 
لـــلـــضـــرورة وهــــو أمــر 
بالالعبين  يضر  أيــضــاً 
في هذا المركز المؤثر 

والمهم.
األنـــديـــة  بــقــيــة  أن  كــمــا 

ال تــخــلــو مــن وجــــود مــدافــع 
من  تشكيلتها  في  األقــل  على 
يقلل  مـــا  وهــــو  الــمــحــتــرفــيــن 
يلعبها  الــتــي  الــمــبــاريــات  عـــدد 

المواطنون.

ً ــا مــحــلــيــا ــن ــي ــقــص مــشــاركــة العــب ــويــض ن ــع ـــي الـــخـــارج يــمــكــنــهــم ت ال مــحــتــرفــيــن ف
ــن المواطني مــن  والمهاجميــن  المدافعيــن  لمشــاركة  ــا  فيه مــكان  ال  ــة  األندي بعــض 

رأس  مـــــركـــــز  مـــشـــكـــلـــة  تــــظــــهــــر 
الــحــربــة، حــيــث إنـــه ال يــوجــد نـــاد لم 
هناك  إن  بل  حربة  رأس  مع  يتعاقد 
أكثر  مع  تعاقدت  التي  األندية  بعض 
مـــن مــهــاجــم ومـــثـــًال الـــعـــربـــي أيــضــاً 
تــعــاقــد مـــع اثــنــيــن مـــن الــمــهــاجــمــيــن 
الحرباوي  حمدي  وهما  الصريحين 

بالخط  ثالثة  لديه  واألهلي  والسوغا 
األمــــامــــي ابـــيـــل هـــيـــرنـــانـــديـــز ونــبــيــل 
الـــزهـــر وهـــيـــرنـــان بــيــريــز والـــريـــان 
يــــوهــــان بـــولـــي ويـــاســـيـــن بــراهــيــمــي 
وماندزوكيتش  ادميلسون  والدحيل 
ــتــالــي ال تــوجــد أي  والــمــســاكــنــي وبــال
هذا  في  المواطنين  لالعبين  فرصة 

كـــان  وإن  الـــمـــشـــاركـــة  مـــن  الـــمـــركـــز 
الــفــريــق ال يــوجــد بــه مــهــاجــم صريح 
ضـــمـــن تــشــكــيــلــتــه ولـــكـــن حـــتـــى فــي 
الــفــئــات الــســنــيــة مـــن الــصــعــب ظــهــور 
الـــالعـــب ومــشــاركــتــه كــمــا حـــدث مع 
جـــاســـم جـــابـــر وعــــبــــداهللا الــســلــيــطــي 

الدفاع. في  المالكي  وخليفة 

مـــركـــز رأس الحـــربــــة 

ال يوجد 
محترفون 

أي  الـــوطـــنـــي  مــنــتــخــبــنــا  يــمــلــك  ال 
خالل  من  يمكن  الخارج  في  العبين 
تـــواجـــدهـــم فـــي األنــــديــــة الــخــارجــيــة 
الــدوري  في  المشاركة  عــدم  تعويض 
من  منتخبنا  جــهــز  ــــذي  وال الــمــحــلــي 
في  القارية  البطولة  بلقب  للفوز  قبل 
اإلمــــــارات وعـــن جـــــدارة واســتــحــقــاق 

وبـــالـــتـــالـــي إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــويـــض عـــدم 
مشاركة الالعبين في المباريات غير 
محترفون  لدينا  يوجد  ال  ألنه  واردة 
يــلــعــبــون فـــي الــــخــــارج تـــكـــون لــديــهــم 
يصنعون  خاللها  مــن  الــتــي  الــخــبــرات 
في  الوطني  منتخبنا  لصالح  الــفــارق 

المباريات.

وأمام هذه المعطيات يحتاج قرار 
اســتــعــانــة األنـــديـــة بــمــحــتــرف خــامــس 
وتقييم  جديد  من  دراســة  إعــادة  إلى 
خاصة  المنتخب  على  تــأثــيــره  مــدى 
بمشاركة  يسمح  اآلسيوي  االتحاد  أن 
في  األنـــديـــة  مــع  فــقــط  محترفين   ٤
آسيوي  العــب  بينهم  مــن  مسابقاته 

وبالتالي حتى أنديتنا التي تشارك في 
اآلسيوية سوف يكون لديها محترف 
البطوالت  هــذه  فــي  التشكيلة  خـــارج 
وقد يكون لهذا األمر تأثير سلبي على  
محلياً  يــشــارك  عندما  الــالعــب  عطاء 

بسبب عدم االعتماد عليه آسيوياً.

لوائح 
اآلسيوي 

تسمح بأربعة 
محترفين 
وانديتنا

ال تستفيد 
بالخامس

ت الــعــربــي
ــرة 

ط من
إن الريان
ب بــطــولــة
ــى اثــنــيــن
محترفين
جــابــريــيــل
ي جــايــك
يشارك ما 

ي

العــــــــبــــــــوه 
المواطنون 
فــــــــــــــــي هـــــــــــذا 
ــــــــمــــــــركــــــــز فــــي  ال
إال  الــــــــمــــــــبــــــــاريــــــــات 
أمــرر رـرورورة ووهــــوو لـــلـــضــ

بالالعبين  يضر  أيــضــاً 
في هذا المركز المؤثر 

والمهم.
األنـــديـــة بــقــيــة  أن  كــمــا 

ال تــخــلــو مــن وجــــود مــدافــع 
من  تشكيلتها  في  األقــل  على 
يقلل  مـــا  وهــــو  الــمــحــتــرفــيــن 
يلعبها الــتــي  الــمــبــاريــات  عـــدد 

المواطنون.

ً ــا مــحــلــيــا ــن ــي
ــن مواطني

ً

وبالتالي حتى أنديتنا التي تشارك في
اآلسيوية سوف يكون لديها محترف
البطوالت هــذه  فــي  التشكيلة  خـــارج 
وقد يكون لهذا األمر تأثير سلبي على

محلياً يــشــارك  عندما  الــالعــب  عطاء 
ي

بسبب عدم االعتماد عليه آسيوياً.

ال تستفيد
بالخامس

متابعة – رجائي فتحي :

أدى تعاقد بعض األندية 
في  محترف  من  أكثر  مع 
خـــط الـــهـــجـــوم إلــــى حجب 
الظهور وقلل الفرص أمام 
الــمــهــاجــمــيــن الــمــواطــنــيــن  
وفــــــي بـــعـــض األحــــــيــــــان ال 
يــــجــــدون مـــكـــانـــاً لـــهـــم فــي 
تـــشـــكـــيـــلـــة فــــرقــــهــــم ومــــن 
مــهــاجــم  أن  الـــحـــظ  حــســن 
يلعب  علي  معز  المنتخب 
بــصــفــة أســاســيــة مــع نــاديــه 
بالتشكيلة  جداً  لكونه مؤثراً 
مهاجماً  يلعب  ال  وأحــيــانــاً 
في  يشارك  ولكنه  صريحاً 
محترفين   ٤ وجـــود  حــالــة 
فــــقــــط فــــــي األنــــــديــــــة مــن 
الــمــهــاجــمــيــن  أن  الـــمـــؤكـــد 
يحصلون  سوف  المواطنين 
ــــــى فــــــــرصــــــــة أفـــــضـــــل  عــــــل
بصورة  الــتــواجــد  وإمــكــانــيــة 
أســـاســـيـــة فــــي الـــمـــبـــاريـــات 
قبل  وهـــذا أمـــر مــهــم جـــداً 
يمثل  الــذي   ٢٠٢٢ مونديال 
لكل العب أن يتواجد  حلماً 

فيه.
وهـــــنـــــاك مــــثــــال واضـــــح 
عندما كان أحمد عالء يلعب 
الــحــربــة  رأس  مـــركـــز  فـــي 
واالعــتــمــاد  أســاســيــة  بصفة 

عليه في المقدمة مع فريق 
الــغــرافــة تــألــق بــشــدة وقــدم 
من  وكــان  كبيرة  مباريات 
المنافسين على لقب هداف 

الــدوري واألمــر اختلف بعد 
اإليفواري  المحترف  قدوم 
جوناثان كوديجا الذي سجل 
له  مباراة  أول  في  هاتريك 

أهــداف  وقلت  الريان  أمــام 
له  الكبير  التألق  رغــم  عــالء 
في بداية الموسم وهو أحد 

العبي المنتخب.

فــــرص المهـــاجــمـــين
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قـــال مــيــكــيــلــي بــيــتــوشــي ُمـــديـــر تــطــويــر األعــمــال 
الجيل  برنامج  مع  الشراكة  تعّد  جسور:  معهد  في 
لكرة  مييلي  التجارية  األعمال  وأكاديمية  المبهر 
الــقــدم فــرصــة اســتــراتــيــجــيــة لــمــعــهــد جــســور ضمن 
والــتــدريــب،  التعليم  صــعــيــدي  عــلــى  الــريــادي  دوره 
قطر  لمونديال  اإلرث  برامج  أحد  المعهد  باعتبار 
على  جسور  معهد  يعمل  بيتوشي:  وأضــاف   .٢٠٢٢
االســـتـــمـــرار فـــي تــواصــلــه مـــع جــمــهــوره مـــن خــالل 
اإلنــتــرنــت،  عبر  والتعليمية  البحثية  الــمــواد  إتــاحــة 
الــمــرئــي،  االتــصــال  تقنية  عــبــر  الــجــلــســات  وتــنــظــيــم 
وبناء  التعّلم،  مواصلة  على  التشجيع  بهدف  وذلك 
خاصة  الشباب،  دعــم  في  يسهم  بما  المجتمعات، 
الُمصاحبة  والتحديات  الحالي  الوباء  انتشار  ظل  في 
الدبلوم  برنامج  تطوير  على  حالياً  نعمل  كما  لــه. 
الــريــاضــة  تــخــصــص  فــي  ــعــد  بُ عــن  للتعليم  الــمــهــنــي 

الفعاليات. وإدارة 
وقــــال الـــدكـــتـــور لــيــو واتــكــيــنــز: لــقــد أتـــاحـــت لــنــا 
ـــعـــديـــد مــن  الـــجـــلـــســـة فـــرصـــة رائــــعــــة لـــمـــنـــاقـــشـــة ال
الــمــوضــوعــات الــتــي تــؤثــر على الــشــبــاب خــالل أزمــة 
الحوار  أن  شــك  وال  بعدها.  ومــا  المستجد  كــورونــا 
الــُمــشــتــرك بــيــن الــخــبــراء فــي الــمــجــال يــســاعــد على 
تــوفــيــر مــزيــد مــن الــوضــوح بــشــأن الــتــحــدّيــات التي 

أمامنا. الُمتاحة  والفرص  تواجهنا 

ميكــيلي بيتوشــي: 
فرصــة اســتراتيجية

أعــلــن كـــل مـــن الــجــيــل الــمــبــهــر 
اإلرث  برنامجي  جسور،  ومعهد 
 ،٢٠٢٢ قطر  العالم  كأس  لبطولة 
شهرّية  ندوات  سلسلة  إطالق  عن 
عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
لكرة  التجارية  األعمال  أكاديمية 
ــنــدوة األولـــى  الــقــدم، وتــنــاولــت ال
فــي  والـــتـــعـــلـــيـــم  الــــريــــاضــــة  دور 
مــســاعــدة الــشــبــاب عــلــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــتــهــا أزمـــة 

(كوفيد-١٩). المستجد  كورونا 
ــــــــــى الــــــنــــــدوات  وشــــــهــــــدت أول
الــــمــــبــــاشــــرة مــــشــــاركــــة مــمــثــلــيــن 
عـــــن الــــجــــيــــل الـــمـــبـــهـــر ومـــعـــهـــد 
جـــــســـــور وشـــــركـــــائـــــهـــــمـــــا، حـــيـــث 
حــضــر الــنــقــاش نــاصــر الـــخـــوري، 
الجيل  فــي  الــبــرامــج  إدارة  مــديــر 
الـــمـــبـــهـــر، ومـــيـــكـــيـــلـــي بــيــتــوشــي، 
معهد  في  األعــمــال  تطوير  مدير 
جــســور، والــدكــتــور لــيــو واتــكــيــنــز، 

األعمال  أكاديمية  في  الُمحاضر 
ومايكل  الــقــدم،  لــكــرة  الــتــجــاريــة 

التعليم  مــؤســســة  مــن  كــاســيــتــش، 
فــوق الــجــمــيــع، وأمــانــي الــقــاضــي، 

للتدريب  أورورا  منظمة  مؤسس 
الدكتور  الندوة  وأدار  والتطوير، 

المركز  مدير  شــادوك،  سايمون 
الرياضة  لصناعة  األوروآســـيـــوي 
إلدارة  ــيــون  ل ام  اي  جــامــعــة  فـــي 

األعمال.
وفي تصريح له عقب مشاركته 
سلسلة  ضمن  األولــى  الــنــدوة  فــي 
اإلنترنت؛  عبر  الشهرية  الندوات 
إدارة  مدير  الخوري،  ناصر  قال 
البرامج في الجيل المبهر: سعداء 
شركائنا  عــن  ممثلين  بــمــشــاركــة 
أهمية  لمناقشة  الندوة  هذه  في 
الــعــمــل عـــن كــثــب إليـــجـــاد الــســبــل 
مواصلة  خاللها  من  يمكننا  التي 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــمــجــتــمــعــات في 
ـــظـــروف الـــراهـــنـــة، وذلـــك  ظـــل ال
من  القدم  كرة  أنشطة  خالل  من 
التعليمّية. والبرامج  التنمية  أجل 

شهدت  لقد  الــخــوري:  وأضــاف 
كيفية  حــول  قّيماً  حـــواراً  الجلسة 
إحداث  أجل  من  جهودنا  تضافر 
من  العديد  في  فاعل  إيجابي  أثر 

بالُمستقبل. الُمجتمعات 

محاضـرة عن بُعد للجـــيل الُمبهـــر وجســـور
ناقشت دور الرياضة والتعليم في مواجهة تحدّيات كورونا

الدوحة - الراية :

ــو ــارك ــي وم ــاب ــل ج ــرحــي ــر ب ــأث ــت ــد لـــن ي ــس ال
حسن مطر نجم الفريق السابق يؤكد لـ               :

ننتظــر صفقات قوية للموســم الجديد لمواصلة مشــوار البطوالتلدينا العبون شباب قادرون على التعويض.. ولكن األهم -من البديل؟
وماركو جابي  رحيل 

ترى  كيف  البداية..  في   •
قـــرار رحــيــل جــابــي ومــاركــو 

عن الفريق السداوي ؟ 
- جابي العب كبير نشكره 

مع  قضاها  التي  الفترة  على 

الــفــريــق، فــهــو مــن الــالعــبــيــن 

ـــديـــن، «ولــــــم يــقــصــر»  ـــجـــّي ال

طـــــوال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن 

في  التوفيق  له  نتمّنى  ونحن 

حــيــاتــه الــعــمــلــيــة فـــي الــفــتــرة 

الـــمـــقـــبـــلـــة، فـــالـــرحـــيـــل أمـــر 

يترك  لم  ماركو  بينما  وارد، 

الــبــصــمــة الـــتـــي كـــنـــا نــريــدهــا 

جـــمـــيـــعـــاً وبــــالــــتــــالــــي رحــيــلــه 

أمـــر طــبــيــعــي ولــيــس خــســارة 

للفريق. 

الـــفـــريـــق  ســـيـــتـــأثـــر  هـــــل   •
المباريات  خــالل  برحيلهما 

؟  الدوري  من  المتبقية 
لديه  فالسد  يتأثر  لن  ال   -

العـــــبـــــون شــــبــــاب مـــمـــيـــزون 

غياب  تعويض  على  قــادرون 

حالياً  األهــم  لكن  العــب،  أي 

سيكون  مــن  هــو  لنا  بالنسبة 

بــديــل مــاركــو فــابــيــان وبــديــل 

نفكر  نحن  فيرنانديز،  جابي 

ــيــاً فـــي الـــالعـــب الـــقـــادم،  حــال

ونــنــتــظــر صــفــقــات قــوّيــة مع 

تساعد  الجديد  الموسم  بداية 

فــي مــواصــلــة الــســد لــمــشــواره 

فــي الــمــنــافــســة عــلــى األلــقــاب 

يجب  فــالــبــديــل  والــبــطــوالت، 

أال يــقــل مــســتــوى عــن جــابــي، 

بـــل يــجــب أن يــكــون أفــضــل، 

ــا كــبــيــر فــي  فــنــحــن طــمــوحــن

على  خاصة  الجديد  الموسم 

آسيا  أبــطــال  دوري  مــســتــوى 

التوفيق  يــحــالــفــنــا  أن  نتمنى 

اآلسيوي  اللقب  على  وننافس 

لذلك  جديد  إنجاز  وتحقيق 

ـــاج إلــــــى صـــفـــقـــات مــن  ـــحـــت ن

الثقيل.  العيار 

النشاط استئناف 

قــــرار  فــــي  رأيـــــــك  ومــــــا   •
؟  الرياضي  النشاط  استئناف 
قــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الــنــشــاط 

الــــــريــــــاضــــــي قــــــــــرار صــــائــــب 

جــــاء لــخــدمــة الــمــنــتــخــب في 

الــالعــبــيــن  ألن  األول  الــمــقــام 

بسبب  كــبــيــر  ضـــرر  أصــابــهــم 

ـــة،  ــــرة الــــتــــوقــــف الـــطـــويـــل فــــت

راعــى  الــكــرة  اتــحــاد  أن  وأرى 

كـــــافـــــة األمــــــــــــور فــــــي خـــطـــة 

على  للحفاظ  الـــدوري  عـــودة 

واإلداريــيــن  الالعبين  ســالمــة 

واألجهزة الفنية والجماهير، 

النظر  إعـــادة  أتــمــّنــى  أنــنــي  إال 

فـــــي مــــنــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر مــن 

الحضور في المباريات، نحن 

ــتــمــّنــى ســالمــة  بـــكـــل تـــأكـــيـــد ن

لو  أنــه  أرى  أنني  إال  الجميع، 

تم السماح ألعداد بسيطة جداً 

بالحضور  األندية  روابــط  من 

على  جّيد  أثــر  لذلك  سيكون 

ومعنوياتهم  الالعبين  نفوس 

داخــــل الــمــســتــطــيــل األخــضــر، 

تحفزهم على تقديم مستوى 

الـــمـــبـــاراة  تـــكـــون  وأال  جـــيـــد، 

عبارة عن تقسيمة في مران، 

سيلعبون  الالعبين  أن  خاصة 

فــــي ظــــــروف قـــاســـيـــة وفـــقـــاً 

لإلجراءات االحترازّية. 

ترى  كيف  حسن  كابتن   •
الـــمـــنـــافـــســـة فــــي انـــتـــخـــابـــات 

؟  حالياً  األندية 

الــمــنــافــســة فــي االنــتــخــابــات 
هــــــذه الـــــمـــــرة مــخــتــلــفــة عــن 
المرات السابقة فهناك مناسة 
شــرســة لــلــغــايــة فــي أكــثــر من 
ــــاٍد وهــــذه ظـــاهـــرة صــحــيــة،  ن
فــالــتــنــافــس مـــطـــلـــوب ولـــكـــّن 
يجب  أنــفــســهــم  الــمــرشــحــيــن 
ليست  الرئاسة  أن  يعلموا  أن 
إليه،  يسعون  منصب  مــجــرد 
وأطــــالــــب أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
االختيار  يحسنوا  أن  العمومية 
تــكــون  وأن  االنـــتـــخـــابـــات  فـــي 
اختياراتهم للشخص المناسب 

بدون تحّيز أو عواطف، 
فــــي  ذلـــــــــــــك  ألن 

مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة 
األنــــــــديــــــــة، 

فــيــجــب أن يــتــم الــنــظــر إلــى 
مصلحة النادي قبل كل شيء.

• كلمة أخيرة ؟ 
نـــتـــمـــّنـــى الـــتـــوفـــيـــق لــجــمــيــع 
المقبلة  المرحلة  فــي  األنــديــة 
الـــفـــتـــرة  هــــــذه  تـــنـــتـــهـــي  وأن 
وننتظر  خــيــر،  على  الحرجة 
ـــدة  جـــّي مــــبــــاريــــات  نــــــرى  أن 
ومنافسة قوّية فيما تبقى من 
مباريات في الموسم، مع أننا 

نلتمس العذر لجميع 

الــالعــبــيــن ألنــهــم يــلــعــبــون في 
ظروف قاسية، غير طبيعّية، 
وســتــنــتــهــي،  مــرحــلــة  أنــهــا  إال 
ومـــع الــمــوســم الــجــديــد يجب 
أن تتغير أمور كثيرة وأهمها 
العبيها  عــلــى  األنــديــة  اعــتــمــاد 
الشباب وضرورة ظهور أندية 
حتى  بقوة  للُمنافسة  الــوســط 
يرتفع المستوى الفني للدوري 
الُمنافسة  وتـــزداد  عــام  بشكل 
بين الفرق قوة وإثارًة.

ــــــع الــــفــــريــــق ـــــرك بــــصــــمــــة م ـــــت ــــــم ي ــــر» وفـــــابـــــيـــــان ل ــــص ــــق ــــــــم ي ــــم اإلســـــبـــــانـــــي «ل ــــج ــــن ال

أكـــد حــســن مــطــر، نــجــم الــســد الــســابــق، أن فريق 
السد لن يتأثر برحيل الُمحترفين جابي فيرنانديز 
أن  مــؤكــداً  تعاقدهما،  انــتــهــاء  بعد  فــابــيــان  ومــاركــو 
السد يضم بين صفوفه العبين أكفاء قادرين على 
تــعــويــض رحــيــل أي العـــب وأنــــه قــــادر عــلــى إكــمــال 
والسؤال  اآلن  األهــم  ولكن  جــّيــدة،  بصورة  الموسم 

الذي يرّدده كل السداوية.. من سيكون بديل ماركو 
قوية  صفقات  نريد  فنحن  نريده  ما  هذا  وجابي؟، 
السد  ليواصل  الجديد  الموسم  بــدايــة  مــع  بالفريق 
كما  البطوالت،  حصد  على  المنافسة  في  مــشــواره 
قرار  أكد حسن مطر أن قــرار عــودة الــدوري حالياً 
المقام  فــي  المنتخب  مصلحة  فــي  يــصــّب  صــائــب 
الفترة  في  تنتظره  التي  لالستحقاقات  نظراً  األّول 
أضــّرت  الطويلة  التوقف  فترة  أن  خاصة  المقبلة، 

بــضــرورة إعــــادة النظر  بــالــالعــبــيــن، مــطــالــبــاً  كــثــيــراً 
مثالً  تقتصر  الجماهير  من  قليلة  أعــداد  دخول  في 
ُيراعى  على روابط التشجيع بعدد ٣٠ أو ٤٠ مشجعاً 
خـــالل تــواجــدهــم الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي لــكــي يكون 
هناك تشجيع ُيحفز الالعبين في الملعب وأال تكون 
المباراة عبارة عن تقسيمة «مران»، وتطّرق حسن 
مطر للحديث عن األمور األخرى في حوار خاص 

مع [ * جاءت تفاصيله كما يلي: 

حوار – حسام نبوي 

تــكــون وأن  االنـــتـــخـــابـــات  فـــي 
ختياراتهم للشخص المناسب

دون تحّيز أو عواطف،
فــــي ذلـــــــــــــك  ألن 

مـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة
ألألنـنـــــــدديـيـــــــةة،،
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كـــــــان مــــهــــاجــــم بــــرشــــلــــونــــة أنـــــطـــــوان 
جـــريـــزمـــان يـــتـــوق لــالســتــمــتــاع بــالــتــأكــيــد 
مدريد  أتليتيكو  السابق  نــاديــه  بمواجهة 
خــالل  حــتــى  لــكــن  الـــثـــالثـــاء  األول  أمــــس 
لــلــفــوز  فـــريـــقـــه  واحـــتـــيـــاج   ٢-٢ الـــتـــعـــادل 
على  الــمــنــافــســة  فـــي  بـــاألمـــل  لــالحــتــفــاظ 
اإلســبــانــي  األولـــــى  الـــدرجـــة  دوري  لــقــب 
ـــشـــارك حــتــى الــوقــت  ـــقـــدم لـــم ي لـــكـــرة ال

المحتسب بدل الضائع.  لكن بعد المباراة 
دور  وضــع  تــدهــور  عــلــى  األضـــواء  سلطت 
العام  لبرشلونة  انضم  الــذي  جريزمان، 
الماضي مقابل ١٢٠ مليون يورو (١٣٤٫٤٨ 
أكبر  بشكل  أتليتيكو،  من  دوالر)  مليون 
االحتفاظ  أمــل  تقلص  عــن  الحديث  مــن 
ذلك  من  األســوأ  كان  ربما  لكن  باللقب.  
بأنه  سيتين  كيكي  الــمــدرب  تصريح  هــو 
ألنه  مبكر  وقت  في  بجريزمان  يدفع  لم 

الفريق.   يساعد  ال 

دور جريزمان يتراجع في البرشا

برشلونة رويترز :

برايتون رويترز  :

يستضيف فريق مانشستر 
مساء  ليفربول  فريق  سيتي 
من   ٣٢ الــجــولــة  فـــي  الـــيـــوم 
اإلنجليزي  الــــدوري  بطولة 
ليفربول  فريق  نجح  والــذي 
لمصلحته،  اللقب  حسم  في 
السيتي  خــســارة  بــعــد  وذلـــك 
الــجــولــة  فـــي  تشيلسي  أمــــام 
الماضية وفوز ليفربول على 

كريستال باالس.
ويــتــوقــع أن تــكــون مــبــاراة 
وأن  ومتميزة  مثيرة  الليلة 
جيد  استقبال  هــنــاك  يــكــون 
ليفربول  بفريق  لالحتفال 
ـــا بــلــقــب  بـــعـــد فــــــوزه رســـمـــًي

الدوري اإلنجليزي.
األلماني  المدرب  وطالب 
ــــوب مــشــجــعــي  يـــــورغـــــن كــــل
باالنتظار  ليفربول  فريقه 
مـــــــن أجـــــــــل االحــــــتــــــفــــــاالت 
الــجــمــاعــيــة بـــفـــوز فــريــقــهــم 
ــــــدوري اإلنــكــلــيــزي  بــلــقــب ال
للمرة  الــقــدم  لكرة  الممتاز 
األولى منذ ثالثين عاًما، في 
ظــل أزمـــة فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
مـــن  اآلالف  وتـــــجـــــمـــــع 
مــشــجــعــي الــــنــــادي األحـــمـــر 
مـــــــــــــراًرا وفــــــــي أكـــــثـــــر مــن 
خالل  المدينة  مــن  منطقة 
األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، بــعــدمــا 
البطولة  لقب  الفريق  حسم 
الــمــحــلــيــة لــصــالــحــه لــلــمــرة 

األولى منذ العام ١٩٩٠.
شابها  االحـــتـــفـــاالت  لــكــن 

التباعد  قواعد  احــتــرام  عــدم 
خالل  المطبقة  االجتماعي 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة لـــلـــحـــد مــن 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس، إضــافــة 
ًًإلـــى مــنــاوشــات مــع الشرطة 
أماكن  فــي  النفايات  وتــرك 
للنادي  سبق  وبعدما  عامة. 
والشرطة  المدينة  وسلطات 
إصـــــــــــــدار بــــــيــــــان مـــشـــتـــرك 
فــــي نـــهـــايـــة األســـــبـــــوع، نــشــر 

الــى  مفتوحة  رســالــة  كــلــوب 
الــمــشــجــعــيــن فــــي صــحــيــفــة 
فيها  أكــد  إيــكــو»،  «ليفربول 
أن طــريــقــة االحــتــفــال «لــم 

ترق لي».
وتابع «أنا إنسان وشغفكم 
اآلن  لكن  شغفي،  أيــًضــا  هــو 
مثل  نــقــيــم  أال  الــمــهــم  مـــن 
هـــذه الــتــجــمــعــات الــعــامــة»، 
بعدم  نــديــن  «نــحــن  مضيًفا 

(االحــتــفــاالت)  بــذلــك  القيام 
ضعًفا  األكثر  األشخاص  إلى 
في  الصحي)  الصعيد  (على 
مــجــتــمــعــنــا، إلــــى الــعــامــلــيــن 
الذين  الصحي  الــمــجــال  فــي 
الشرطة  وإلــى  الكثير  قدموا 
والــســلــطــات الــمــحــلــيــة الــتــي 

تساعدنا».
وشــــــدد كـــلـــوب عـــلـــى أنـــه 
مختلفة،  األمـــور  كــانــت  «لــو 

ــــكــــان األحــــــــب إلـــــــى قــلــبــي  ل
ننظم  أن  مــًعــا،  نحتفل  أن 
مـــســـيـــرة تــــكــــون أكــــبــــر مــن 
لقب  بعد  أقمناها  التي  تلك 
العام  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
الماضي، لنتمكن جميًعا من 
اللحظة  هــــذه  نــتــشــارك  أن 
الــمــمــيــزة، لــكــن ذلــــك ليس 

ممكنًا».
يصبح  «عندما  أنــه  وأكـــد 

سنحتفل  ــا،  مــنــاســبً الـــوقـــت 

ـــهـــذه الــلــحــظــة  ســنــســتــمــتــع ب

ونـــصـــبـــغ الـــمـــديـــنـــة بـــالـــلـــون 

األحــــمــــر. لـــكـــن فــــي الـــوقـــت 

تبقوا  أن  أرجــوكــم  الــراهــن، 

في منازلكم قدر اإلمكان».

وحـــســـم لـــيـــفـــربـــول لــقــب 

األسبوع   ٢٠١٩-٢٠٢٠ موسم 

مطارده  بخسارة  الماضي، 

الموسمين  وبــطــل  المباشر 

سيتي  مانشستر  الماضيين 

تبقي  مع   ،١-٢ تشلسي  أمام 

سبع مراحل على النهاية.

ـــيـــفـــربـــول الـــــذي  ورفـــــــع ل

أبــطــال  دوري  لــقــب  يــحــمــل 

أوروبــــــــــــــا وكــــــــــأس الــــعــــالــــم 

صدارة  في  الفارق  لألندية، 

اإلنكليزي  ــــدوري  ال تــرتــيــب 

الممتاز إلى ٢٣ نقطة.

الذي  بالدعم  كلوب  ونــوه 

إنفيلد  ملعب  مشجعو  وفره 

لــفــريــقــهــم خـــــالل الــمــوســم 

ألكثر  منافساته  علقت  الذي 

مـــــن ثــــالثــــة أشــــهــــر بــســبــب 

أن  قـــبـــل  «كوفيد-١٩»، 

تستأنف خلف أبواب موصدة 

اعتباًرا من ١٧ يونيو الحالي.

وكـــتـــب «أحـــــب شــغــفــكــم، 

لتقبل  رفــضــكــم  أغــنــيــاتــكــم، 

الهزيمة، التزامكم، فهمكم 

نقوم  بــمــا  وإيــمــانــكــم  للعبة 

به».

الليـلة قمة التحــدي بيـــن ليفربــول والسيتــي
هندرسون نجم ليفربول:كلوب يطالب مشجعي فريقه بتأجيل االحتفاالت باللقب الكبير

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن التحدي الذي يواجه 
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري  لقب  إحــراز  ضمان  بعد  ناديه 
اللعب  مواصلة  على  الحفاظ  هو  عاًما   ٣٠ في  مــرة  ألول  القدم 
بــقــوة والــبــحــث عــن الــمــزيــد مــن األلــقــاب. وتـــوج ليفربول بلقب 
النهاية  على  جـــوالت  سبع  قبل  تــاريــخــه  فــي   ١٩ للمرة  الــــدوري 
وكــأس  ـــا  أوروب أبــطــال  دوري  بألقاب  الماضي  الــعــام  فــاز  بعدما 
وسائل  هندرسون  وأبلغ  لألندية.  العالم  وكأس  األوروبية  السوبر 
إعالم بريطانية أن عقلية الفريق لن تتغير. وقال العب الوسط 
«هم يريدون مواصلة المضي قدًما والتطور ألن الجزء الصعب 
المستويات  أعلى  في  والجدية  الثبات  على  بالحفاظ  يتعلق  اآلن 
ومواصلة حصد األلقاب». وأضاف «هذا سيكون التحدي الجديد 
بالنسبة لنا ولدي الثقة التامة في الفريق أننا سنفعل ذلك». وأكد 
هندرسون أن يورجن كلوب مدرب ليفربول ساعد الالعبين على 
الحفاظ على تركيزهم. وتابع هندرسون «نحن نرى أن المدرب 
هو شخص ال يدع أبًدا أي شيء يشتت تركيزه عما يحاول تحقيقه. 
«بعد (لقب) دوري أبطال أوروبا، كان يمكن السؤال عما إذا كنا 
والفوز  قدًما  للمضي  الرغبة  هذه  ونفس  النهم  هذا  نفس  نملك 
بالمزيد؟ وأعتقد أننا أثبتنا نجاحنا هذا الموسم في إثبات ذلك». 
المركز  صاحب  سيتي  مانشستر  ضيافة  في  ليفربول  وسيلعب 

الثاني في الدوري اليوم الخميس.

لقب الدوري يدفعنا 
للمزيد من البطوالت

لندن رويترز:

لندن (أ ف ب):

بــاألجــواء  صــالح  محمد  الــهــداف  يستمتع 
في ليفربول، المتوج مؤخًرا بلقب الدوري 
ـــقـــدم ألول  اإلنـــجـــلـــيـــزي الــمــمــتــاز لـــكـــرة ال
هناك  الــبــقــاء  ويتمنى  عــاًمــا،   ٣٠ فــي  مــرة 
األلقاب  من  المزيد  وتحقيق  طويلة  فترة 
بلقب  التتويج  ليفربول  وضمن  واألحـــالم. 
الــــــدوري قــبــل ســبــع جــــوالت عــلــى الــنــهــايــة 
لـــيـــواصـــل صــــالح نــجــاحــه فـــي أنــفــيــلــد بعد 
أوروبــا  أبــطــال  دوري  بلقبي  أيــًضــا  التتويج 

وكأس العالم لألندية العام الماضي.

 beIN) وقال صالح في مقابلة مع شبكة
جــًدا  «مــبــســوط  الــتــلــفــزيــونــيــة   (SPORTS
وهــــذا شــعــور ال يـــوصـــف، الـــفـــوز بـــالـــدوري 
فرحة  وأرى  عــاًمــا   ٣٠ بــعــد  لــيــفــربــول  مــع 
الهداف  وأضــاف  كبير».  شيء  وهذا  الناس 
ليفربول  مع  بعقد  يرتبط  الــذي  المصري 
هنا  باألجواء  االستمتاع  «أحب   ٢٠٢٣ حتى 
قبل  حتى  المشجعين  أجـــواء  على  وأتــفــرج 
المباراة وأكون مستمتًعا وهذا المكان أحبه 

وأتمنى البقاء هنا فترة طويلة».
وانتقل صالح (٢٨ عاًما) إلى ليفربول في 
مع  إنجلترا  في  اللعب  له  سبق  بينما   ٢٠١٧

تشيلسي قبل أن يذهب إلى إيطاليا ويلعب 
هناك مع فيورنتينا ثم روما.

وقال صالح الذي يعد أحد أضالع المثلث 
ساديو  مع  ليفربول  في  الخطير  الهجومي 
ماني وروبرتو فيرمينو «شّكلنا فريًقا في 
وعالقتنا  بعضنا  مع  وتأقلمنا  سنوات  ثالث 
رائــعــة ومــع اســتــمــرار ذلــك يمكن أن نفوز 
بـــبـــطـــوالت أخــــــرى. «الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
وكلما  مستحيًال  ليس  لكن  صعب  المستوى 
تــبــحــث عـــن شــــيء أفــضــل تــقــدمــه، يمكن 

الحفاظ على هذا المستوى بشكل كبير».
ونفى صالح أن يشعر بالتشبع بالبطوالت 

وقال مبتسًما «لست أنا».
اإلنجليزي  الدوري  هداف  وقال 
أمامي  «يبقى  موسمين  آخــر  في 
مشوار طويل. أرسم لنفسي هدفا 
الهدف  بتغيير (زيـــادة)  أقــوم  ثم 
الذي أحاول الوصول إليه. القادم 

سيكون أفضل مما حدث».
 أفــضــل العــــب   ويــــرى صــالح 
العب  أفــضــل  اختيار  فــي  صعوبة 

فـــــي الـــــــــــدوري اإلنــــجــــلــــيــــزي هـــذا 
من  العديد  ظهور  ظــل  فــي  الموسم 

العبي ليفربول بشكل مميز.

أتطلع لتحــقيق المزيد من األحـالم مع ليفـربول
:  beIN SPORTS   محمد  صالح في لقاء مع

لندن رويترز :

ن 

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(٢٠:٠٠) شيفيلد- توتنهام
beIN HD ٢

(٢٢:١٥) مانشستر سيتي- ليفربول
beIN HD ٢

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٣)

(٢٠:٣٠) ريال سوسيداد- إسبانيول
beIN HD ١

(٢٠:٣٠) إيبار- أوساسونا

(٢٣:٠٠) ريال مدريد- خيتافي
beIN HD ١

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٢٩)

(٢٠:٣٠) أتالنتا- نابولي
beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) روما- أودينيزي
beIN HD ٤

الدوري األلماني (الفاصلة)

(٢١:٣٠) فيردر بريمن- هايدنهايم
beIN HD ٥

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

فرنانديز  برونو  يترك 
أداء  على  واضــحــة  بصمة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــنــذ 
انــضــمــامــه مــن ســبــورتــنــج 
وجــاء  يــنــايــر،  فــي  لشبونة 
تــأقــلــمــه الــســريــع مـــع بــول 
بـــــوجـــــبـــــا فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــمــلــعــب لــيــمــنــح الــفــريــق 
دفـــــــعـــــــة هــــــائــــــلــــــة أمــــــــام 
ألبيون  هوف  آند  برايتون 
فـــي الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
األول  أمــــــــس  ــــمــــمــــتــــاز  ال

الثالثاء.
أن  فـــرنـــانـــديـــز  ويـــثـــق    
يـــونـــايـــتـــد يــســتــطــيــع إنـــهـــاء 
الـــــمـــــوســـــم فــــــي الــــمــــربــــع 
الذهبي، مع التأخر بفارق 
نــقــطــتــيــن عــــن تــشــيــلــســي 
يتبقى  الذي  الترتيب  رابع 
ووجه  مؤجلة،  مباراة  له 

ــا الــتــحــيــة لــزمــالئــه  ســريــًع

عــلــى الــتــألــق تــحــت قــيــادة 

ـــــــي جـــونـــار  ـــــمـــــدرب أول ال

فرنانديز  وأبلغ  سولشار. 

شــبــكــة ســـكـــاي ســبــورتــس 

مقعد  عــلــى  نــقــاتــل  «نــحــن 

ونحن  األبطال  دوري  في 
تحقيق  بوسعنا  أن  نــدرك 

ذلك».
أود  «ال  وأضــــــــــــــــاف 
وعن  عني  كثيًرا  الحديث 
سعداء  ونحن  بوجبا،  بول 
سعيد  لكني  مــعــا  بــالــلــعــب 
بـــالـــلـــعـــب إلــــــى جـــــــوار أي 
العــــب. يــمــكــنــنــا الــتــفــاهــم 
مـــعـــا ولـــديـــنـــا اإلمـــكـــانـــات 
لـــديـــنـــا  أن  نــــعــــرف  لـــكـــن 
زمـــــالء بــوســعــهــم الــقــيــام 

أيًضا». بذلك 
وتــــابــــع «نــــحــــن نــــدرك 
أنـــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا الــتــقــدم 
إلــــــى األمـــــــــام ومـــحـــاولـــة 
ــتــســجــيــل مــــن الــدقــيــقــة  ال
األولــــــى. كــنــت مــحــظــوظــا 
بينما  األول،  هــدفــي  فــي 
ــــهــــدف الـــثـــانـــي  ســـجـــلـــت ال
بــعــد تــمــريــرة رائـــعـــة من 

(جرينوود)». ميسون 

ســــنقــاتل عــلى مقــعـــد األبطـال
فرنانديز نجم مانشستر يونايتد :
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أّكد رجل األعمال التونسي- 
ــاشــي  ــعــّي الـــفـــرنـــســـي مــحــمــد ال
الـــعـــجـــرودي فـــي تــصــريــحــات 
ـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــــــرس، أن  ل
مرسيليا  نادي  لشراء  العرض 
تشارك  القدم  لكرة  الفرنسي 
فيه أطراف من كامل حوض 
ـــــهـــــدف إلــــى  الــــمــــتــــوســــط، وي
عابر  طفولة»  «حلم  تحقيق 

لحدود البحر.
وسبق للعّياشي العجرودي، 
لنادي  السابق  المدير  شريك 
بوجالل،  مراد  للركبي  تولون 
أن أفــــاد بـــوجـــود مــفــاوضــات 
المدينة  نادي  على  لالستحواذ 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــي 
فــيــه  دور  عــــن  تـــقـــاريـــر  ظــــل 

لمستثمرين سعوديين.
ويـــأتـــي ذلــــك بــالــرغــم من 
ومالكه  الـــنـــادي  إدارة  تــأكــيــد 
ــــكــــي فـــرانـــك  الـــــثـــــري األمــــري
مــــاكــــورت «عـــــدم وجـــــود أي 
أكان  كــان،  نــوع  أي  من  بحث 
مــــع الـــســـيـــد الــــعــــجــــرودي أو 
شــركــائــه، بعكس مــا يــرد في 
النادي  وأن  اإلعــالم»،  وسائل 

ليس للبيع.
فيما يأتي نص الحوار الذي 
أجـــــري مـــع مــحــمــد الــعــيــاشــي 

العجرودي الثالثاء:
•  ما هو الدافع لشراء نادي 

أولمبيك مرسيليا؟

طــــويــــلــــة،  قــــصــــة  هــــــــذه   -

هـــــي لـــيـــســـت الـــــمـــــرة األولــــــى 
الـــتـــي أبـــحـــث فــيــهــا األمـــــر مع 
مــرســيــلــيــا، جــــرت مــقــاربــات 
 ،٢٠٠٠ وفي   ،١٩٩١ العام  في 
للتطوير  شركتي  طــريــق  عــن 
ـــعـــقـــاري فــــي كــــــاّن (جـــنـــوب  ال
ــيــا  فــــرنــــســــا). نــــــــادي مــرســيــل
ســيــكــون الــمــحــرك لــمــشــروع 
أكـــبـــر، هـــو الــفــريــق الــفــرنــســي 

الوحيد الذي تُوج بلقب دوري 
في   .(١٩٩٣) أوروبـــــا  أبــطــال 
من  يتقاربون  الــنــاس  الــفــرح، 
بعضهم البعض، وبهجة الفوز 

هي قاطرة التسامح.
يضم  بــفــريــق  تــحــلــمــون    •

العبين من كل المتوسط؟
-  إذا وجدنا العبين من كل 
دول حوض البحر المتوسط، 
أن  يمكننا  لكن  ال،  لم  بالطبع 

نبدأ مع الشبان من هذه الدول 
حاضنة  ونــوفــر  ونـــطـــّورهـــم، 
لــكــرة الــقــدم فــي الــمــتــوســط، 
ونلمس  نفسها  الفئة  في  كلنا 
الـــكـــرات ذاتـــهـــا، الــمــســلــمــون، 
الــدروز،  اليهود،  المسيحيون، 
ــــحــــدون عــــنــــدمــــا كــنــت  ــــمــــل ال
كنا  (تــونــس)،  قابس  في  طفالً 
خليطاً من المسلمين، اليهود، 
المسيحيين، المالطيين... هذا 

الخليط هو ما أبحث عنه في 
مرسيليا، هذا حلم طفولة.

دور  أي  ثـــــمـــــة  هـــــــل    •
(في  سعوديين  لمستثمرين 

عرض شراء النادي)؟
ـــنـــادي الــعــلــم  - لـــن يـــرفـــع ال
الـــســـعـــودي األمـــــر لــيــس بــهــذه 
البساطة، تقول وسائل اإلعالم 
وصل السعوديون وسيواجهون 
الــقــطــريــيــن مـــالـــكـــي بـــاريـــس 

ســـان جــيــرمــان، الــســعــوديــون 
يــشــكــلــون  ال  واإلمــــــاراتــــــيــــــون 
الــــغــــالــــبــــيــــة، وســــتــــكــــون ثــمــة 
شــــركــــات مــــن كـــامـــل حـــوض 
استثناء.  دون  مــن  المتوسط 
منذ بــدء تـــداول هــذه األنــبــاء، 
الموجة،  ركــوب  البعض  يريد 
لــــكــــن نــــحــــن هــــنــــا مـــــن أجــــل 
التسامح، من أجل العيش معاً. 
ليس لــدي أصــدقــاء وال أعــداء 

حملة،  هو  مرسيليا  أولمبيك 
ولدي  السالم  أجــل  من  حملة 

قناة تلفزيونية (الجنوبية).
•   إدارة مرسيليا تؤكد أن 
أيــن  الـــى  للبيع.  لــيــس  الــنــادي 

وصلت المفاوضات؟
لــلــبــيــع  هــــــو  شــــــــيء  كــــــل   -

(فـــي  تــقــدمــنــا  إذا  والـــــشـــــراء، 
أن  يعني  فهذا  المفاوضات)، 
األمــــر مــمــكــن لــكــن نــريــد أن 

ننجز ذلك بكثير من الدقة. 
عن  الــحــديــث  يمكن  أال    •

األرقام؟
من  الفائدة  مــا  لكن  بــال،   -

ــــاألرقــــام؟ الــمــالــك  الــحــديــث ب
لويس-  (روبـــــــيـــــــر  الـــــســـــابـــــق 
درايـــــفـــــوس) أنـــفـــق كــــم، ٣٥٠ 
مليون يـــورو؟ أنــا لــن أقــامــر، 
لــكــن كـــونـــوا واثــقــيــن مـــن أنــنــا 
ســنــســتــثــمــر، ســنــضــخ األمــــوال 

تطويره.  أجل  من  النادي  في 

ــــــرة مـــن الـــرجـــال  جــمــعــنــا دائ

ذوي النوايا الطيبة المستعدين 

للعمل.

فــي  دوركــــــــــم  هـــــو  مـــــا    •
العملية؟

- حين أقــرأ كل ما يــروى، 

والــقــول إنــي مجرد وســيــط... 

ــــا رجــــل صـــنـــاعـــي، لـــم أكــن  أن

ـــشـــركـــات  وســـيـــطـــاً أبـــــــــداً، وال

الــكــبــيــرة تــعــرف ذلــــك. أضــخ 

الـــســـيـــولـــة، الـــطـــاقـــة، الـــوقـــت، 

ولست وسيطاً ألحد االستحواذ 

عــلــى مــرســيــلــيــا هـــي فــكــرتــنــا 

مـــع فـــريـــقـــي، ولـــســـت حــامــالً 

للسعوديين  (الــمــال)  لحقائب 

أو أي كان على هذه األرض.

•  هــــل الــتــقــيــتــم بــفــرانــك 
ماكورت؟

بــشــكــل  لـــيـــس  اآلن  حـــتـــى   -

مباحثات  ثــمــة  لــكــن  مــبــاشــر، 

ال نريد أن نقوم باألعمال عن 

لكننا  اإلعـــالم،  وســائــل  طريق 

حــال  فــي  سيبيع  مــســتــعــدون. 

كـــان مــوافــقــاً، وفـــي أي حــال 

مـــن األحــــــوال نــبــقــى أصــدقــاء  

في  نفسها  سفينة  وجــدت  اذا 

من  سيكون  العاصفة،  خضم 

الــجــيــد أن تــعــثــر عــلــى مــيــنــاء 

لترسو فيه.

نادي مـرســــيليا لــن يرفــع العـــلــم الســــعودي
كشف تفاصيل صفقة شراء النادي الفرنسي.. رجل األعمال التونسي العّياشي:

مرسيليا - (أ ف ب):

ً أرتيتا مدرب أرسنال:للمرة األولى منذ ١١٨ عاما

على  عاماً   ١١٨ مرور  وبعد  أخيراً، 
تــأســيــســه، أطـــلـــق نــــادي ريــــال مــدريــد 
في  مــحــتــرفــاً  نــســائــيــاً  اإلســبــانــي فــريــقــاً 
على  االستحواز  خالل  من  القدم  كرة 
يكرر  أن  في  آمالً  تاكون،  نادي  ملكية 
حققها  التي  الهائلة  اإلنــجــازات  بعض 

رجاله.
في  ثــورة  بمثابة  الخطوة  هــذه  تُعّد 
مـــدريـــد: فــريــال الـــذي اخــتــيــر «نـــادي 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن» بــحــســب االتـــحـــاد 
أحد  كان  (فيفا)،  القدم  لكرة  الدولي 
يؤسس  لم  الذي  العالمية  األندية  أكبر 

بعد. للسيدات  محترفاً  فريقاً 
استحواز  مــع  تغير  الــواقــع  هــذا  لكن 
الــــنــــادي الـــمـــلـــكـــي عـــلـــى تــــاكــــون، أحـــد 
العاصمة  فــي  الــعــهــد  الــحــديــثــة  األنــديــة 
 ،٢٠١٤ عــام  تأسس  والــذي  اإلسبانية، 
ـــــدرجـــــة األولــــــــى هـــذا  وصــــعــــد إلــــــى ال

العمومية  الجمعية  الــمــوســم.صــادقــت 
لــحــامــلــي األســـهـــم فـــي ريـــــال مـــدريـــد 
تــاكــون  شــراء  عــلــى   ٢٠١٩ سبتمبر  فــي 
اتــفــاق  فـــي  يــــــورو،  ألــــف   ٣٠٠ مــقــابــل 
من  اعتباراً  رسمياً  التنفيذ  حيز  يدخل 
نسخة  ليطلق   ،٢٠٢٠ يوليو  من  األول 
أحد  »غاالكتيكوس»،  الـ من  السيدات 
عــلــى  أطــلــقــت  أن  ســبــق  الــتــي  األســـمـــاء 
صفوفه  فــي  ضــم  يــوم  الــرجــال،  فريق 
كــوكــبــة مــن نــجــوم الــلــعــبــة فــي أوروبـــا 
«اس»  صــحــيــفــة  وكـــشـــفـــت  والــــعــــالــــم. 
سيتعاقد  مــدريــد  ريـــال  أن  الــريــاضــيــة 
بــلــبــاو)،  (اأتــلــتــيــك  أوروس  مــايــتــي  مــع 
كـــورونـــيـــا)  ال  ـــفـــو  ـــي ـــورت ـــب (دي أبـــيـــلـــيـــرا 
واقــــــتــــــرب مـــــن االتــــــفــــــاق مـــــع أولــــغــــا 
(أتلتيك  داماريس  (إشبيلية)،  كارمونا 
ــافــارو وإيــفــانــا انــدريــس  بــلــبــاو)، ايــفــا ن
(كــلــتــاهــمــا مــن لــيــفــانــتــي)، إضــافــة الــى 
مــارتــا كـــاردونـــا ونــاهــيــكــاري غــارســيــا 

سوسييداد). (ريال 

أرسنال  مدرب  أرتيتا  ميكيل  يتفهم 
شـــعـــور صـــانـــع الـــلـــعـــب مـــســـعـــود أوزيـــــل 
منذ  مــشــاركــتــه  عـــدم  بسبب  بــاإلحــبــاط 
الممتاز  اإلنجليزي  الــــدوري  استئناف 
ــكــنــه قـــــال إنـــــه يــخــتــار  ـــكـــرة الــــقــــدم ل ل

الالعبين بناء على مستواهم.
أرســنــال  تشكيلة  مــن  أوزيـــل  وخـــرج 
سيتي  مانشستر  أمـــام  الهزيمة  خــالل 
أمــام  يشترك  ولــم  كبديل  جلس  بينما 
برايتون آند هوف ألبيون وساوثامبتون 
تغييرات  خمسة  بــإجــراء  الــســمــاح  رغــم 
لكل فريق. وغاب أوزيل عن الفوز ٢-١ 
الثمانية  دور  في  يونايتد  شيفيلد  على 
لــكــأس االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي يـــوم األحــد 
بسبب إصابة في الظهر وتحوم شكوك 
حول جاهزيته لمواجهة نوريتش سيتي 
أعتقد  أرتيتا «أنــا  وقــال  األربــعــاء.  اليوم 
في  لكن  يلعب.  ال  ألنــه  سعيد  غير  أنــه 
ظـــل أنــــه تـــعـــرض إلصـــابـــة فــيــجــب أن 

ننتظر ونرى كيف ستكون حالته».
وأضاف «أنا أتوقع من الالعب الذي 
ال يــشــارك أن يشعر بــاأللــم واإلحــبــاط. 
في  فريقي  العــبــي  كــل  يــكــون  أن  أريـــد 
قــمــة مــســتــواهــم ولــديــهــم الـــقـــدرة على 
قدر  بأكبر  التشكيلة  ومساعدة  اللعب 

ممكن... هذا هدفي الوحيد».
وأكـــد أرتــيــتــا العـــب أرســـنـــال السابق 

أن  أوزيــل  يستطيع  ما  تماما  يــدرك  أنه 

يــقــدمــه حــيــث لــعــب إلـــى جــــواره سابقا 

لمدة ثالث سنوات.

مسعود  أن  أرتــيــتــا «أعــتــقــد  وأضـــاف 

يملك إمكانيات خاصة، فهو العب رائع 

في مركزه. ما هي جودة ما يملكه وما 

أن  أعتقد  ال  للفريق؟  يقدمه  أن  يمكن 

األمور تغيرت كثيرا».

أتفهم شــعور أوزيل بســبب اســتبعادهفــريـق ســـيدات لريـال مــدريد
مدريد (أ ف ب):

أسونسيون رويترز:

لندن- رويترز: 

اليافـــــع كواســي ينضــم للبايــرن

بلقب  الــمــتــّوج  ميونيخ  بــايــرن  أنــهــى 
للمرة  الــقــدم  لــكــرة  األلــمــانــي  الـــدوري 
ــاً، تــعــاقــده مــع الــمــدافــع  ــي الــثــامــنــة تــوال
الــــفــــرنــــســــي الــــيــــافــــع تــــانــــغــــي نـــيـــانـــزو 
كــــواســــي الـــــقـــــادم مــــن بــــاريــــس ســـان 
جــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي ألربــــــع ســـنـــوات.

وشـــــارك كـــواســـي الـــــذي بــلــغ الــثــامــنــة 
عــشــرة مــن الــعــمــر فــي يــونــيــو الــحــالــي، 
١٣ مــبــاراة مــع ســان جــرمــان في  فــي 
عقده  وقع  لكنه  المسابقات،  مختلف 
البافاري.  الفريق  مع  األول  االحترافي 
وأصـــبـــح كـــواســـي أصـــغـــر العـــب يــمــثــل 
أوروبا  أبطال  دوري  في  فرنسا  بطل 
في  أيام،  و٥  أشهر  و٦  عاماً   ١٧ بعمر 

التركي. سراي  غلطة  مواجهة 
وانــــضــــم كــــواســــي إلـــــى كــتــيــبــة مــن 
كينغسلي  تضم  بايرن  في  الفرنسيين 
كورنتان  هرنانديز،  لوكاس  كــومــان، 
تـــولـــيـــســـو، بـــنـــجـــامـــان بـــافـــار ومــايــكــل 

كويزانس.
ُولــــد كـــواســـي فـــي بـــاريـــس لــوالــديــن 
التكوين  مركز  إلــى  وانتقل  عاجيين، 
فــــي ســـــان جـــيـــرمـــان بــعــمــر الـــرابـــعـــة 
ـــدولـــي  ــــاره اإليـــطـــالـــي ال عــــشــــرة. اخــــت
لــتــشــكــيــلــة  الــســابــق تــيــاغــو مــوتــا قـــائـــداً 
الــعــاصــمــة  فـــريـــق  مـــع  ســنــة   ١٩ تــحــت 
بـــرغـــم   ،٢٠١٨-٢٠١٩ مــــوســــم  فــــي 
توخل  منحه  أن  لبث  وما  سنه.  صغر 
فــرصــة الــمــشــاركــة مــع الــفــريــق األول 

.٢٠١٩ ديسمبر  في 

يـونايتد ســـيرعى موهــبة جــرينـوود االستثنائية
سولشار مدرب مانشستر يؤكد:

(ألمانيا - أ ف ب) :

عرض االستحواذ تشارك فيه أطراف متوسطية ويهدف إلى تحقيق «حلم طفولة» 

لســت وســيطاً ألحــد وال حامــالً لحقائــب «المــال» للســعوديين أو أي كان على هــذه األرض

 إذا تقدمنا «في المفاوضات» سننجز الصفقة.. ونريد أن نفعل ذلك بكثير من الدقة

مانشستر رويترز

ــــار ســـولـــشـــار مــــدرب  وصــــــف أولـــــــي جــــون
جرينوود  ميسون  مهاجمه  يونايتد  مانشستر 
بعد  للرعاية  تحتاج  استثنائية»  بأنه «موهبة 
آخر  وصنع  هدفاً  الصاعد  الالعب  سجل  أن 
خالل الفوز ٣- صفر على برايتون أند هوف 
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري  في  ألبيون 
جرينوود  ووضــع  الثالثاء.  األول  أمــس  القدم 
يــونــايــتــد فـــي الــمــقــدمــة بــعــد تــوغــل وتــالعــب 
وتسديدة منخفضة في اتجاه القائم القريب 
إلى  متقنة  عرضية  تمريرة  يــهــدي  أن  قبل 
بــرونــو فــرنــانــديــز ليهز الــشــبــاك فــي الــشــوط 
الثاني. وكان هذا الهدف السادس في الدوري 

أعــلــى  وهــــو  األول  مــوســمــه  فـــي  لــجــريــنــوود 
المسابقة  فــي  عــامــاً   ١٨ يبلغ  لــالعــب  رصــيــد 
مــنــذ ويـــن رونـــي حــيــن ســجــل تسعة أهـــداف 
وفقاً   ٢٠٠٣-٢٠٠٤ مــوســم  فــي  إيــفــرتــون  مــع 

مؤتمراً  سولشار  وأبلغ  أوبتا.  شركة  لبيانات 

استثنائي  وفتى  مميزة  موهبة  «إنه  صحفياً 

العباً  ليصبح  وتطويره  بــه  لالعتناء  ونتطلع 

من الصفوة»..وأضاف «يقوم بعمل جيد اآلن 
ليتعلمها.   أشــيــاء  وأمــامــه  شــابــاً  يــزال  ال  لكنه 
بالموسم  وسجل جرينوود إجمالي ١٣ هدفاً 
بــفــارق ســتــة أهــــداف خــلــف هــدافــي الــفــريــق 
ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ليجني 
الشابة  المواهب  على  االعتماد  ثمرة  سولشار 

بعد انتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر ميالن.

أديبايور يرحل سريعاً 
عن  الباراجواي

أعــــلــــن نـــــــادي أولـــمـــبـــيـــا مــن 

بــــــاراجــــــواي رحــــيــــل الـــمـــهـــاجـــم 

من  أقل  بعد  أديبايور  إيمانويل 

خــمــســة أشـــهـــر مــــن انــضــمــامــه 

فــــي ظــــل الـــمـــشـــكـــالت الــنــاتــجــة 

عـــن جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا 

الــمــســتــجــد. ويـــقـــيـــم الــمــهــاجــم 

فــي  عــــامــــاً   ٣٦ عــــمــــره  الــــبــــالــــغ 

مــنــزلــه فــي تــوجــو أغــلــب فــتــرة 

عودته  أن  النادي  وأعلن  الوباء 

ــــى بـــــاراجـــــواي ســتــتــســبــب فــي  إل

بالصحة  تتعلق  كبيرة  مشكالت 

والــســالمــة. وقـــال أولــمــبــيــا «لــم 

يكن بوسع أولمبيا التعامل أيضاً 

العالية  اللوجستية  التكلفة  مــع 

الموجود  االقتصادي  والموقف 

ــــد الـــنـــادي أن  فــي الـــبـــالد»، وأّك

الطرفين  بين  االنــفــصــال  قـــرار 

جاء بالتراضي.



 استئناف الدوري 
الصيني ٢٥ 

الجاري 

ب):  ف  (أ   - بكين 

االتــــــحــــــاد  حـــــــــــّدد   
القدم  لكرة  الصيني 
تاريخ  األربــعــاء  أمــس 
ـــحـــالـــي  ال يــــولــــيــــو   ٢٥
ـــــطـــــالق  الن مــــــــوعــــــــداً 
مـــــــوســـــــم الــــــــــــــدوري 
الــــمــــحــــلــــي، بـــتـــأخـــيـــر 
أشــــهــــر عــــن مـــوعـــده 
ــــــــقــــــــّرر بـــســـبـــب  ــــــــُم ال
فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 

لمستجد.  ا
االتـــــحـــــاد  وأفــــــــــاد   
الموسم  أن  بيان  في 
الــجــديــد مــن الــدوري 
الــــســــوبــــر الـــــــذي كـــان 
أن  ـــفـــتـــرض  ـــُم ال مــــن 
يــنــطــلــق فـــي فــبــرايــر 
الــــــمــــــاضــــــي ســــيــــقــــام 
بــنــظــام مــجــمــوعــتــيــن 
الــفــرق  عليهما  تـــوّزع 

.١٦ الـ 
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باريس  (أ ف ب) -

بطل  جيرمان  سان  باريس  نادي  أعلن   
الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس األربعاء 
لوهافر  ضــد  وّديـــة  مــبــاراة  سيخوض  أنــه 

من الدرجة الثانية أمام نحو خمسة آالف 
النهائيتين  لــلــمــبــاراتــيــن  اســتــعــدادا  مشجع 
الــرابــطــة  وكــــأس  فــرنــســا  كـــأس  لمسابقتي 
والدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 
يحتضنها  التي  المباراة  وستكون  أوروبـــا. 

في  بــلــوهــافــر  الــخــاص  ملعب «أوســـيـــان» 
١٢ يوليو هي األولى للفريق الباريسي منذ 
من  األلماني  دورتموند  بوروسيا  إقصائه 
الدور ثمن النهائي لدوري األبطال في ١١ 

مارس الماضي،

سان جيرمان 
يواجه لوهافر 

ً وديــــا

 الدوحة - [:

مــــنــــصــــور  بــــــمــــــشــــــاركــــــة   

األنصاري األمين العام التحاد 

المؤتمر  أمــس  اختتم  الــكــرة، 

الــســنــوي الـــذي نظمه االتــحــاد 

اآلســــيــــوي لـــألمـــنـــاء الــعــامــيــن 

لالتحادات اإلقليمية واألهلية 

فــــــي الـــــقـــــارة،عـــــبـــــر تــقــنــيــة 

والمسموع  الــمــرئــي  االتــصــال 

هذه المرة.

 ونــاقــش الــمــؤتــمــر الــعــديــد 

المتعلقة  ســواء  المحاور  من 

بــــرؤيــــة االتـــــحـــــاد اآلســــيــــوي 

والـــمـــســـؤولـــيـــات الــُمــشــتــركــة 

ــــــحــــــادات  لـــــديـــــه ولـــــــــدى االت

وعرض  واألهلية،  اإلقليمية 

ـــادل  ـــب ــــجــــارب بــــغــــرض ت ــــت ال

مناقشة  جانب  إلى  الخبرات 

على  ُفرضت  التي  التحديات 

جائحة  بسبب  الراهن  الوضع 

ــتــي  كـــــورونـــــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ال

أجـــبـــرت الــنــشــاط الــريــاضــي 

والكروي على التوقف لفترة 

غالبيته  عـــودة  قــبــل  طــويــلــة، 

تــــدريــــجــــيــــاً مـــــؤخـــــراً وســـط 

احترازية  وإجــــراءات  تدابير 

غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وأكـــــد داتــــو 

ويـــــنـــــدســـــور جـــــــون األمــــيــــن 

الــعــام لــالتــحــاد اآلســـيـــوي أن 
استكماالً  يــأتــي  الــحــدث  هــذا 
لــبــرنــامــج ســـنـــوي ُمــخــّصــص 
لــألمــنــاء الــعــامــيــن فـــي كــافــة 
االتــــــحــــــادات األعـــــضـــــاء لـــدى 
واالتحادات  اآلسيوي  االتحاد 
اإلقــلــيــمــيــة عــلــى حـــد ســــواء، 
بعدما كانت فعالياته انطلقت 
رســـمـــيـــاً مــطــلــع يـــونـــيـــو عــبــر 
من  العامين  األمناء  ُمشاركة 
آسيا،  وجنوب  وسط  مناطق 
في  المناطق  كافة  يشمل  ثم 

القارة. وأشار ويندسور جون 
االتــحــاد  بين  التشاركية  إلــى 
اآلسيوي واالتحادات األخرى 
فــي الـــقـــارة، وأهــمــيــة تــبــادل 
ـــومـــات، األمــــــر الــــذي  الـــمـــعـــل
يُــســهــم فــي تــعــزيــز الــخــبــرات 
ومــعــرفــة أحـــدث الــتــطــّورات 
إلى  الكرة  إدارة  أصابت  التي 
العالقة  إلــى  الــتــطــّرق  جــانــب 
الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط قــارتــي 
آســـيـــا وأوروبــــــــا، وأثـــــر ذلــك 
الفنية.   الــنــواحــي  تطوير  فــي 

شين  كشف  المؤتمر  وخــالل 
جــيــل مــديــر الــمــســابــقــات في 
التعديالت  اآلســيــوي  االتــحــاد 
التي أصابت نظام التصفيات 
الــُمــشــتــركــة الــمــؤهــلــة لــكــأس 
وكـــأس   ٢٠٢٢ قــطــر  الــعــالــم 

آسيا ٢٠٢٣.
 وتـــخـــلـــل الـــمـــؤتـــمـــر قــيــام 
المدير الفني لالتحاد الدولي 
مارتنز  ستيفن  القدم  لكرة 
ـــعـــرض تـــفـــاصـــيـــل مـــشـــروع  ب
الذي  العمرية  الفئات  تطوير 

يــعــمــل عــلــيــه مـــديـــر تــطــويــر 
 «FIFA» فـــي  الـــقـــدم  كــــرة 
أكد  واألخير  فينجر،  ارسين 
ضــــرورة الــعــمــل بــجــهــد على 
والمدربين  العمرية  الفئات 

بهم.  واالستثمار  المحليين 
فــــعــــالــــيــــات  وشــــــــهــــــــدت   
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الــمــؤتــمــر 
جـــــلـــــســـــة عــــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 
الـــريـــاضـــي قـــّدمـــهـــا الــمــديــر 
الـــعـــام لــشــركــة االســـتـــشـــارات 
الـــريـــاضـــيـــة أنــــتــــر إســــحــــاق، 

وأخــــــــــــرى قـــــّدمـــــهـــــا مـــديـــر 

االتحاد  فــي  التجاري  القسم 

اآلســيــوي أنــدرو روجــرز عن 

على  «كوفيد-١٩»  تــأثــيــرات 

االستثمارات في كرة القدم، 

فــــيــــمــــا شـــــرحـــــت مــــســــؤولــــة 

الـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 

جاسمين  اآلســـيـــوي  االتـــحـــاد 

شــيــنــج فــــي جــلــســة ُمــمــاثــلــة 

بـــــرنـــــامـــــج حــــمــــايــــة حـــقـــوق 

األطـــــفـــــال فــــي كــــــرة الـــقـــدم 

بينما  وبــرامــجــه،  وأهـــدافـــه 

عن  مارتسون  كيفن  تحّدث 

أهــمــيــة الــشــراكــات الــتــجــاريــة 

والــــحــــوكــــمــــة وعــــنــــاصــــرهــــا 

ودورهــــــــــــــــــا فــــــــي صــــيــــاغــــة 

استراتيجيات االتحادات على 

الصعيد المالي.  وفي الجلسة 

رئيس  استعرض  الختامية، 

االتــحــاد الــرومــانــي «رزفـــان 

بالده  اتحاد  تجربة  بورلينو» 

التحديات  رغم  التطوير  في 

الــتــي عــانــى مــنــهــا، وخــطــوات 

تــنــفــيــذ االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 

لــغــايــة   ٢٠١٤ مـــنـــذ  وضـــعـــهـــا 

األمين  ينهي  أن  قبل   ،٢٠٢٤

الـــــعـــــام لــــالتــــحــــاد اآلســــيــــوي 

خاللها  ثّمن  بكلمة  المؤتمر 

الجميع.  مشاركة 

 مناقشات مهمة في مؤتمـر االتحــادات اآلسيـويـة 
 أقيم عن بُعد بمشاركة منصور األنصاري 

 الشحانية يجّهز اليحمدي للتسجيل 
 الفريق يواصل استعداداته بقوة

نبوي:   - حسام  متابعة 

أن   «*  ]  » عـــلـــمـــت   
األخضر  الضوء  تنتظر  الشحانية  إدارة 
مــــن اتــــحــــاد الــــكــــرة مــــن أجـــــل إتـــمـــام 
اليحمدي  جميل  العماني  مــع  التعاقد 
الــذي  العكايشي  أحــمــد  للتونسي  بــديــالً 
انتهى تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما 
بين  التفاصيل  كــافــة  عــلــى  االتــفــاق  تــم 
إدارة  أن  خاصة  والشحانية،  اليحمدي 
الــشــحــانــيــة حــرصــت عــلــى تــوفــيــر كــافــة 
الــشــروط فــي تــعــاقــدهــا الــجــديــد وفــقــاً 
شهر  من  حر  فالالعب  االتحاد،  للوائح 
مع  الموسم  تكملة  له  يحق  لذلك  يناير 
بقيادة  الفني  الجهاز  ويعقد  الشحانية، 
على  عريضه  أمــاالً  أنــور  نبيل  المدرب 

اإلضـــافـــة  ـــحـــقـــق  يُ أن  فــــي  الـــيـــحـــمـــدي 
كبير  بشكل  ويُساهم  للفريق  المطلوبة 
فـــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــمــرجــوة خــالل 
مسابقة  عمر  مــن  الُمتبقية  الــجــوالت 
االكــبــر  الــهــدف  وأن  خــاصــة   , الــــدوري 
حــالــيــا هــو الــهــروب مــن شــبــح الــهــبــوط 
والبقاء في دوري النجوم . على صعيد 
اليومية  تدريباته  الفريق  يواصل  أخر 
انتهاء  بعد  ملعبه  على  وحماس  بجدية 
الــمــعــســكــر الــمــغــلــق , وفــقــا لـــالجـــراءات 
االحـــتـــرازيـــة , وهـــنـــاك رغـــبـــة كــبــيــرة 
على  الفريق  داخل  الجميع  لدى  للغاية 
تــحــقــيــق أكـــبـــر اســـتـــفـــادة مـــرجـــوة مــن 
الفريق  يظهر  حتى  اليومية  التدريبات 
بـــالـــصـــورة الــمــطــلــوبــة بـــعـــد اســتــئــنــاف 

الدوري .

مدريد - (أ ف ب): 

ــــــال مـــدريـــد  ــتــقــي فـــريـــق ري ــل  ي
مـــســـاء الـــيـــوم مـــع فـــريـــق خــيــتــافــي 
فـــي الـــجـــولـــة الـــــ ٣٣ مـــن الـــــدوري 
اإلســـبـــانـــي، بــمــلــعــبــه الــفــريــدو دي 
ســـتـــيـــفـــانـــو ويـــســـعـــى مــــن خــاللــهــا 
الــــريــــال إلـــــى تــحــقــيــق الــــفــــوز مــن 
برشلونة  عــن  الــفــارق  توسيع  أجــل 
أقـــــرب مـــطـــارديـــه إلــــى ٤ نــقــاط.  
وشــــــّدد الــــمــــدرب الــفــرنــســي زيــن 
ريال  فريقه  أن  على  زيدان  الدين 
الـــدوري،  لقب  يحسم  لــم  مــدريــد 
لغريمه  جــديــد  تعثر  غـــداة  وذلـــك 
بــرشــلــونــة لــم يــزعــزع ثــقــة مــدربــه 

ودعمهم  بالعبيه  سيتيين  كيكي 

التي  النتائج  من  الرغم  وعلى  له. 

مؤتمر  في  زيدان  رفض  يُحققها، 

فريقه  أن  إلـــى  التلميح  صــحــافــي 

انتزاع  الــمــوســم،  هــذا  عملياً  حسم 

المتوج  برشلونة  من  الدوري  لقب 

في الموسمين الماضيين. بطالً 

 وقال: «لم نفز بأي شيء بعد، 

طالما  الحقيقة،  ــواقــع،  ال هــو  هــذا 

أن الموسم لم ينتِه، طالما أننا لم 

حسابياً، ال يمكن أن  نصبح أبطاالً 

نقول أي شيء». 

ثالث  تحقيقنا  «مجرد  وتابع:   

أن  يعني  ال  جــيــدة  نــتــائــج  أربـــع  أو 

األمور انتهت». 

 لقب الليجـــا مازال فـــي المــلعب 
الريال يواجه خيتافي الليلة..زيدان: 

 اقترب من البايرن بـ ٤٥ مليون يورو 

رويترز:  مانشستر - 

 قـــــال بـــيـــب جـــــوارديـــــوال 

مــــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي 

الــجــنــاح  إن  األربــــعــــاء  أمــــس 

ُمغادرة  قــّرر  ساني  ليروي 

ــنــادي لــيــبــدأ عــلــى األرجـــح  ال

مــســيــرة جــديــدة مــع بــايــرن 

ـــا.  ـــي ـــمـــان ـــيـــخ بــــطــــل أل ـــون مـــي

ــــل إعــــالم  وتـــكـــّهـــنـــت وســــائ

بــريــطــانــيــة وألـــمـــانـــيـــة بــأن 

بـــايـــرن تـــوّصـــل التـــفـــاق مع 

ساني  األلماني  لضم  سيتي 

يــــورو  مـــلـــيـــون   ٤٥ مـــقـــابـــل 

دوالر)  ـــيـــون  مـــل  ٥٠٫٤٧)

زائــــــــــد إضـــــــافـــــــات أخــــــرى 

خمس  لمدة  التعاقد  نظير 

ســـنـــوات.  وأكـــد جــوارديــوال 

األمــــــور  بـــعـــض  هــــنــــاك  أن 

قبل  للحل  بحاجة  العالقة 
وأبلغ  الصفقة.  عن  اإلعالن 
الــصــحــفــيــيــن قــبــل مــواجــهــة 
لـــيـــفـــربـــول بـــطـــل الـــــــدوري 
«يبدو  الممتاز  اإلنــجــلــيــزي 
طــريــقــهــا  فـــي  الــصــفــقــة  أن 
ـــكـــن لـــــم تــنــجــز  لــــإلتــــمــــام ل

كـــل األمــــــور وتـــوجـــد بــعــض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــعـــالـــقـــة لــكــن 
يــبــدو أنـــه فــي طــريــقــه إلــى 
«نتمنى  وأضــاف  ميونيخ». 
لــه الــتــوفــيــق ونــشــكــره على 
الـــــســـــنـــــوات الـــــتـــــي قـــضـــاهـــا 

معنا». 

 سـاني عـلى أبـواب البوندزليجـا 
 اليويفا : ال بدائل للدوري األوروبي 

رويترز:    - بيرن 

 قـــال االتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الـــقـــدم (الــيــويــفــا) أمــس 
األربـــعـــاء إنـــه ال تــوجــد خــطــة بــديــلــة لــلــمــوســم الــحــالــي من 
مصّغرة  بطولة  فــي  استكماله  الــمــقــّرر  األوروبـــي  الـــدوري 

المقبل.  الشهر  ألمانيا  في  أندية   ٨ من 
 وقـــال الــيــويــفــا فــي بــيــان أمـــس إنـــه خـــالل مــؤتــمــر عبر 
الــفــيــديــو أكــد االتـــحـــادان األوروبــــي واأللــمــانــي مــرة أخــرى 
المسابقة  توقف  بعد  ألمانيا  في  البطولة  بتنظيم  التزامهما 
ـــا  فــــي مــــــارس الـــمـــاضـــي بــســبــب جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورون

لمستجد.  ا
 وأضـــاف الــبــيــان «أكـــد الــطــرفــان الــتــزامــهــمــا الــقــوي بــأن 
المباريات  كل  إقامة  لضمان  اتخاذها  سيتم  المعايير  كافة 

وأمان».  بسالمة 
هو  «كــمــا  الــيــويــفــا:  رئــيــس  تشيفرين  ألــكــســنــدر  وأضـــاف   
فرق   ٨ تضم  البرتغال  في  ُمصّغرة  بطولة  إقامة  في  الحال 
بديلة  لخطة  حــاجــة  تــوجــد  ال  األبــطــال،  دوري  الســتــكــمــال 

ألمانيا».  في  البطولة  لهذه 
من  والــنــهــائــي  الــنــهــائــي  وقــبــل  الــثــمــانــيــة  أدوار  وســتــقــام   
مــــبــــاراة واحــــــدة فــــي بـــطـــولـــة ســـتـــقـــام فــــي مــــدن كــولــونــيــا 
العاشر  مــن  وجيلسنكيرشين  ودوســلــدورف  ودويــســبــورج 
النهائية  الــمــبــاراة  تــقــام  أن  عــلــى  المقبل  أغــســطــس   ٢١ إلــى 

كولونيا.  في 

 إلغاء مباراة 
بالدوري 
الروسي 

رويترز:    - موسكو 

الــدوري  رابــطــة  أعلنت   
عن  الــقــدم  لكرة  الــروســي 
إلــغــاء مـــبـــاراة أوريــنــبــورج 
كـــانـــت  الــــتــــي  أورال  ضــــد 
ُمـــــقـــــّررة أمـــــس األربــــعــــاء 
بـــســـبـــب تـــســـجـــيـــل الـــمـــزيـــد 
مـــــــن حـــــــــــاالت اإلصــــــابــــــة 

 .١٩ بكوفيد-
الماضي  األســبــوع  وفــي   
العــــبــــي  مـــــــن   ٦ أصــــــيــــــب 
أوريـــــــــنـــــــــبـــــــــورج بــــجــــانــــب 
اثــنــيــن مــن طــاقــم الــنــادي 
تـــســـّبـــب  مــــا  بكوفيد-١٩ 
فــــي إلــــغــــاء مــــبــــاراتــــه ضــد 
رابطة  وقالت  كراسنودار. 
إن  األربعاء  أمس  الــدوري 
العـــبـــي  مـــــن   ١٠ عـــيـــنـــات 
أورينبورج  طاقم  وأعضاء 
وأضافت  إيجابية.  جــاءت 
الـــــــرابـــــــطـــــــة «مـــــشـــــاركـــــة 
الـــفـــريـــق فــــي الـــمـــبـــاريـــات 
الـــمـــقـــبـــلـــة تــــتــــوقــــف عــلــى 
ـــتـــائـــج فــــحــــوص كــــورونــــا  ن
الــمــقــبــلــة وتــتــبــقــى لــلــفــريــق 

مباريات». ست 
ـــــورج،  ـــــب ـــــن أوري وقــــــــال   
 ١٦ مــتــذيــل الــتــرتــيــب بــيــن 
فــريــقــاً، ورابــطــة الـــدوري 
فــي  يـــــزال  ال  الـــفـــريـــق  إن 

الصحي. الحجر 

 أرسنال يربط 
ساكا بعقد طويل 

لندن - (د ب أ): 

أرسنال  نــادي  أعلن   
القدم  لكرة  اإلنجليزي 
أمــــس األربــــعــــاء تــوقــيــع 
عـــــقـــــد جــــــديــــــد طــــويــــل 
الــمــدى مــع العـــب خط 

الوسط بوكايو ساكا.
أرتيتا  ميكيل  وقــال   
الــمــديــر الــفــنــي لــفــريــق 
العب  أرسنال: «بوكايو 
شاب موهوب وذكي».   

 الكويتي المسلم يترشح لرئاسة االتحاد 

قنا: الكويت 

 أعــلــن االتــحــاد الــكــويــتــي 
حسين  ترشح  عن  للسباحة 
األول  الــــنــــائــــب  الــــمــــســــلــــم 
لـــرئـــيـــس االتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــعــبــة (فـــيـــنـــا)، لــلــمــنــافــســة 
في  الــرئــاســة  مــنــصــب  عــلــى 
هـــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــريـــاضـــيـــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة بــــانــــتــــخــــابــــات 
الــــمــــجــــلــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــ 
(فــيــنــا) الـــتـــي ســتــقــام عــلــى 
العمومية  الجمعية  هامش 
ــــتــــي ســـتـــعـــقـــد فـــــي قــطــر  ال
الـــــعـــــام الــــمــــقــــبــــل.   وقـــــال 
الصباح  الــبــدر  خــالــد  الشيخ 

ــــحــــاد الــكــويــتــي  ـــيـــس االت رئ
لــــلــــســــبــــاحــــة فــــــي تـــصـــريـــح 
بثته  أمــس  يــوم  له  صحفي 
وكــــالــــة األنـــــبـــــاء الــكــويــتــيــة 
الـــذي  الــمــســلــم  إن  (كـــونـــا): 
منصب  الــكــويــت  فــي  يشغل 
األولمبية  اللجنة  سر  أمين 

كويتية  كفاءة  يُعد  الكويتية 
لــــهــــا عــــالــــمــــيــــاً.   مـــــشـــــهـــــوداً 
البدر  خالد  الشيخ  وأضاف 
عــلــى  قــــــــادر  ـــم  ـــمـــســـل ال أن 
قــــيــــادة االتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لــلــعــبــة لـــواليـــة تــمــتــد حــتــى 
للرئيس  خــلــفــاً   ٢٠٢٥ عـــام 
الــــحــــالــــي األوروجـــــويـــــانـــــي 
خـــولـــيـــو مـــالـــيـــونـــي.  وذكـــر 
بــكــل  يـــتـــمـــتـــع  الـــمـــســـلـــم  أن 
وبسيرة  الــتــرشــيــح  شـــروط 
ذاتــيــة مــمــيــزة لــيــشــغــل هــذا 
الــــمــــنــــصــــب وقـــــــــــادر عـــلـــى 
ـــجـــاح فـــيـــه ورفــــــع اســـم  ـــن ال
عالم  في  الكويتية  الرياضة 

الدولية.  الرياضة  إدارة 

 الدوحــــــة تستضيف عمــــــوميــــة
 السبــــاحة الـــدوليــــــة 
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