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المباريات التجريبية تشغل األجهزة الفنية على طريق استئناف الدوري تكريم مستحق 
لمدرب العالمي 

بـــرشــــم

جوارديوال 
يخطط للنهاية 

السعيدة 

٨٨ صفحات صفحات

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الجمعة 12 ذو القعدة 1441هـ - 3 يوليو 2020م - العدد (13936)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

حكيمـــي إلــى اإلنتـــر
روما - د ب أ: 

أعلن نادي إنتر ميالن اإليطالي، أمس الخميس، أنه وافق على 
شراء الدولي المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد اإلسباني، 
بعقد مدته خمس سنوات. وكان حكيمي والذي يلعب في مركز 
الظهير األيــمــن، أنــهــى مــوســمــه الــثــانــي مــع بــوروســيــا دورتــمــونــد 
األلماني، حيث لعب مع الفريق على سبيل اإلعارة من ريال مدريد.

الــوديــات.. أهـــم وأخطـــر المحطـــات الــوديــات.. أهـــم وأخطـــر المحطـــات 
ـــة ـــع ـــوق ـــت ـــم ــــــــات ال ــــــــاب ــــى اإلص ــــش ــــخ ـــــــة تـــتـــطـــلـــع لــــلــــتــــجــــريــــبــــيــــات وت ـــــــدي جــــمــــيــــع األن

ــــــــــــــواء الـــــــحـــــــارة أكـــــثـــــر مــــــن الـــــــظـــــــروف الــــعــــاديــــة  فــــــــرص اإلصــــــــابــــــــات فــــــي األج
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الدوحة - [: 

علمت [ الرياضية، أن خالد عبداهللا 

الزراع المرشح لرئاسة النادي األهلي، والذي 

االنتخابات  خــوض  من  قائمته  استبعاد  تم 

إلـــى إدارة الــشــؤون الــريــاضــيــة  أرســـل كــتــابــاً 

صورة  فيه  يطلب  والرياضة  الثقافة  بوزارة 

من قرار لجنة شؤون العضوية واالنتخابات 

السابق  القرار  أصــدرت  التي  األهلي  بالنادي 

االنتخابات.  ســبــاق  لــدخــول  قائمته  بــرفــض 

ويــأتــي هــذا الــطــلــب مــن قــبــل خــالــد الـــزراع، 

وذلك لالطالع على أسباب رفض اللجنة له 

اللجنة  منهم  المشكلة  األعضاء  بيان  وكذلك 

عبداهللا  السابق  رئيسها  منها  استقال  أن  بعد 

يراه  ما  واتخاذ  أوراقــه  لترتيب  وذلــك  المال 

مناسباً له في المرحلة المقبلة .

الزراع يطلب حيثيات استبعاده من االنتخابات

فتحي:  - رجائي  متابعة 

دفــاع  قلب  كنجي،  مرتضى  تلقى 
العربي  بــالــنــادي  األول  الــكــرة  فــريــق 
عرضاً لالحتراف في الدوري الصيني 
أحد  طريق  عن  الكبيرة  األندية  بأحد 
العرض  بــدوره  نقل  الــذي  السماسرة 

إلى مسؤولي النادي العربي. 
كنجي  بــانــتــقــال  الــســمــســار  وطــالــب 
الــــــــدوري  إن  حـــيـــث  الــــصــــيــــن،  ــــــى  إل
الجاري  يوليو   ٢٥ يــوم  ينطلق  هناك 
هناك  إلــى  كنجي  سافر  لــو  وبالتالي 
ســـــــوف يـــخـــضـــع لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي 
ــــوعــــيــــن وهــــــــو الـــحـــجـــر  ـــــمـــــدة أســــب ل
فــيــروس  بسبب  عــالــمــيــاً  بــه  الــمــعــمــول 

هــذا  ويــجــد    .  «١٩ كورونا»كوفيد- 
تنفيذه  فــي  كــبــيــرة  صــعــوبــة  الــعــرض 
بالمباريات  مرتبط  العربي  ألن  نظراً 
الــدوري  بطولة  في  األخيرة  الخمسة 

والـــتـــي يــســعــى مـــن خــاللــهــا لــدخــول 
لتواجد  يحتاج  وهــو  الــذهــبــي  الــمــربــع 

الالعب معه لعدم وجود بديل له.
وكــذلــك ألن الــعــربــي وصــل لــلــدور 
سمو  كأس  بطولة  من  النهائي  نصف 
وبالتالي  موعدها  يتحدد  ولم  األمير 
في  العبيه  كــل  الســتــمــرار  يسعى  هــو 
هـــذه الــفــتــرة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف وهــو 
اللقب.  على  واللعب  للنهائي  الوصول 

الالعب  استمرار  مناقشة  تتم  وقد 
السيما  الموسم  نهاية  بعد  عدمه  من 
لموسمين  مستمر  بعقد  مرتبط  وهو 
مقبلين ويعتمد عليه المدرب هيمير 
هــالــجــريــمــســون بــصــفــة أســاســيــة في 

المباريات.

عــرض صينــي لمــدافــع العــربي
كنجي مطلوب على وجه السرعة استمرار إيقاف 

القوى الروسية

برلين - د ب أ: 

ـــدولـــي  أعـــلـــن االتــــحــــاد ال
أللــــــــعــــــــاب الــــــــقــــــــوى أمـــــس 
إعـــادة  عملية  أن  الخميس 
ـــحـــاد الـــروســـي  عــضــويــة االت
لـــلـــعـــبـــة، الــمــعــلــقــة حـــالـــيـــاً، 
تــوقــفــت بــســبــب عــــدم دفــع 
الغرامات والمبالغ التي يبلغ 
مــجــمــوعــهــا أكــثــر مـــن ستة 
تعليق  وتــم  دوالر.  ماليين 
نــــشــــاط االتـــــحـــــاد الــــروســــي 
لــلــقــوى بــســبــب ســلــســلــة من 
فضائح المنشطات منذ عام 
عليه  يــتــعــيــن  وكـــــان   ٢٠١٥
دفع نصف الغرامة المقررة 
ــــي تـــبـــلـــغ عـــشـــرة  ــــت عـــلـــيـــه ال

ماليين دوالر.  

طموحات العنابي تكبر يوماً بعد يوم
معز علي هداف منتخبنا وآسيا يؤكد:

التاريخي ــمــونــديــال  ال ــي  ف الــقــطــري  الــشــعــب  تــشــريــف  هــدفــنــا 

األبطال  ألننا  بالصدارة  آسيا  تصفيات  لحسم  55نتطلع 

بعد استبعاد قائمة محمد مبارك المهندي

الدوحة -[: 

قــــــــــررت لــــجــــنــــة شــــــؤون 

بنادي  واالنتخابات  العضوية 

الخور، عقب اجتماعها مساء 

أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، اســتــبــعــاد 

القائمة الوحيدة التي تقدمت 

لــخــوض االنــتــخــابــات والــتــي 

تضم محمد مبارك المهندي 

الــرئــيــس،  لمنصب  الــمــرشــح 

وصــــقــــر ســـعـــيـــد الـــمـــهـــنـــدي 

الــــمــــرشــــح لـــمـــنـــصـــب نـــائـــب 

الرئيس، وذلك لعدم استيفاء 

اللجنة  وقــــررت   . الـــشـــروط 

ــــاب الــتــرشــيــح  إعــــــادة فــتــح ب

مــن يـــوم غــد السبت  اعــتــبــاراً 

الرسمي  الــــدوام  نهاية  حتى 

يوم االثنين الموافق ١٣ يونيو 

إلفساح المجال للراغبين في 

عبداهللا  غانم  وكان  الترشح. 

ـــمـــهـــنـــدي رئــــيــــس الــلــجــنــة  ال

قد  الـــنـــادي  ـــــإدارة  ب المكلفة 

الترشح  من  االنسحاب  قــرر 

وأصــــدر بــيــانــاً لــدعــم محمد 

األخير  الــقــرار  لكن  مــبــارك، 

للجنة أعاد االنتخابات لنقطة 

ـــبـــاب أمـــام  الــصــفــر وفـــتـــح ال

التكهنات والمزيد من اإلثارة 

في األيام القادمة.

إعادة فتح باب الترشح النتخابات الخور

محمد مبارك المهندي 

أتلتيكــو يسـتهدف 
بطـاقـة األبطـال

88 !محمد مبارك : استبعدوني بسبب  ٢٠٠  ريال !
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إنـــــجـــــازاتـــــنـــــا ـــــــي  ف دوراً  ـــــعـــــب  ل وســـــتـــــانـــــلـــــي  قـــــطـــــر  ـــــــــل  أه شـــــيـــــم  مـــــــن  ــــــــاء  ــــــــوف ال ــــــــــواري:  ــــــــــك ال

اتحــاد ألعـاب القـوى يكّرم مدرب العالمي برشم
 تقديراً لما قّدمه على مدار عشر سنوات

فتحي: - رجائي  متابعة 

ـــادي  ـــن ال إدارة  قـــــــّررت   
مغلق  معسكر  إقامة  األهلي 
لفريق الكرة بفندق ويستن 
ـــــك خــــالل الـــفـــتـــرة مــن  وذل
الــجــاري  يــولــيــو   ١٧ إلـــى   ١١
بطولة  الستئناف  اســتــعــداداً 
المباريات  وخوض  الــدوري 
المتبقية  األخــيــرة  الــخــمــس 
نــجــوم  دوري  بــطــولــة  عــلــى 
يـــطـــمـــح  والــــــــتــــــــي   QNB
الـــعـــمـــيـــد خـــاللـــهـــا لــتــحــقــيــق 
أفــضــل الــنــتــائــج. ويــأتــي هذا 
الفترة  هذه  خالل  المعسكر 
مـــن أجــــل زيــــــادة الــتــركــيــز 
عــنــد الــالعــبــيــن واعــتــبــارهــا 
جديدة  إعــداد  فترة  بمثابة 
بالالعبين  والوصول  للفريق 
خاصة  الجاهزية،  قمة  إلى 
يــعــود  ســـــوف  الـــــــــدوري  أن 
اعتباراً  جديد  من  لــلــدوران 
بعد  أي  يــولــيــو   ٢٤ يـــوم  مــن 
أســـــبـــــوع مـــــن انــــتــــهــــاء هــــذا 
المعسكر  أن  كما  المعسكر. 
يـــأتـــي خـــــالل الـــفـــتـــرة الــتــي 
ســـوف يــلــعــب فــيــهــا الــفــريــق 
مبارياته الودية الثالثة أمام 

الـــغـــرافـــة والـــريـــان والــخــور 

والـــتـــي يــطــمــح مـــن خــاللــهــا 

الــالعــبــيــن  تــجــهــيــز  يــتــم  أن 

بـــالـــصـــورة الــمــطــلــوبــة الــتــي 

يـــمـــكـــن مــــن خـــاللـــهـــا لــعــب 

العودة  بعد  االولــى  مباراته 

أمــــــام الـــشـــحـــانـــيـــة يـــــوم ٢٥ 

وتحقيق  قوية  بصورة  يوليو 

ملف  وغــلــق  فيها  االنــتــصــار 

الهروب من دّوامة المباراة 

الوقت  نفس  وفــي  الفاصلة 

هذا  لــألمــام.  خطوة  التقدم 

ويــواصــل الــفــريــق تــدريــبــاتــه 

قيادة  تحت  القوية  اليومية 

مـــدربـــه نــيــبــوشــا بــمــشــاركــة 

جـــمـــيـــع الـــالعـــبـــيـــن ويـــرّكـــز 

فيها المدرب على الجانبين 

السيما  والــخــطــطــي  الــبــدنــي 

استئناف  عـــودة  عملية  أن 

البطولة لم يتبق عليها سوى 

٣ أســابــيــع وفـــتـــرة الــتــوقــف 

تــــخــــطــــت الـــــثـــــالثـــــة أشـــهـــر 

إلى  الفريق  يحتاج  وبالتالي 

جــهــد وعـــمـــل كــبــيــريــن من 

أجل إعادته بصورة قوية. 

 ويـــحـــاول كـــل العـــب أن 

يـُــقـــّدم أفــضــل مــا لــديــه من 

ـــتـــدريـــبـــات  مـــســـتـــوى فــــي ال

االستمرار  أجــل  مــن  وذلــك 

السيما  المقبل  الموسم  في 

بـــيـــن الــمــحــتــرفــيــن خــاصــة 

ستكون  التقييم  عملية  أن 

مــع نــهــايــة الــمــوســم وكــذلــك 

لــيــس مــعــنــى ارتـــبـــاط بعض 

الفريق  مع  بعقود  الالعبين 

يــعــنــي اســـتـــمـــرارهـــم حــيــث 

ســيــكــون هــنــاك تــقــريــر من 

إلدارة  الــــــمــــــدرب  جــــانــــب 

ــــراه  ــــخــــاذ مــــا ت الـــــنـــــادي الت

سواء برحيل البعض  مناسباً 

أو الــتــعــاقــد مــع نــجــوم جــدد 

. للفريق 

ويستن يُجّهز األهلي الستئناف الدوري 
يخوض ثالث تجارب أمام الغرافة والريان والخور

أيرلندا - [: 

 حققت المهرة الحمراء «نو 

إت أول» (لورد كانالوا × كومن 

نولدج) ملك وإنتاج قطر ريسنغ 

بحصدها  هــامــاً  فــــوزاً  ليميتد 

لقب درينز تاون ستد ستيكس 

مـــــن الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــخــيــل 

عمر  اإلنــاث  األصيلة  المهجنة 

٣ سنوات لمسافة ١٦٠٠م على 

بأيرلندا،  ليبردزتاون  مضمار 

بعدما قّدمت أداًء قوياً حققت 

بفارق  ومقنعاً  مريحاً  فوزاً  به 

طولين وربع بإشراف المدرب 

الخّيال  وبقيادة  مــورتــا  جوني 

بـــــن كـــــويـــــن، لــــتــــحــــرز بـــذلـــك 

مستوى  على  لها  انــتــصــار  أول 

جاءت  بعدما  الفئات،  سباقات 

فــــــي مـــــركـــــز الـــــوصـــــيـــــف فــي 

لها  واألولى  السابقة  مشاركتها 

في  كــانــت  والــتــي  الموسم  هــذا 

سباق ليبردزتاون فيليزترايال 

ستيكس من الفئة الثالثة وعلى 

مطلع  نــفــس الــمــضــمــار أيـــضـــاً 

هذا  جــاء  كما  الماضي،  الشهر 

الـــفـــوز فـــي أولـــــى مــشــاركــاتــهــا 

كانت  حــيــث  ١٦٠٠م  لــمــســافــة 

جــمــيــع مـــشـــاركـــاتـــهـــا الــســابــقــة 

«نو  وقدمت  ١٤٠٠م.  لمسافة 

إت أول» أداًء متميزاً في أولى 

مــشــاركــاتــهــا لــمــســافــة الــمــيــل، 

حيث أبقى عليها الخيال الواعد 

إلى  وصولها  وعند  كوين،  بن 

هذا  سيطر  المستقيم  المسار 

الشوط،  مجريات  على  الثنائي 

بقوة  أول»  إت  «نــو  فاندفعت 

مــــن خـــــالل فـــجـــوة لــتــتــجــاوز 

ـــمـــقـــدمـــة بــســرعــة  ـــي ال شـــاغـــل

مـــــن خــــــالل بـــضـــع خــــطــــوات، 

وبــــدا واضـــحـــاً تــمــامــاً قــدرتــهــا 

عـــلـــى تـــحـــّمـــل تـــلـــك الــمــســافــة 

القوي  االنــدفــاع  واصــلــت  حيث 

ومــريــحــاً  مقنعاً  فــــوزاً  لــتــحــرز 

بــفــارق طولين وربـــع، وجــاءت 

فـــي مــركــز الــوصــافــة الــمــهــرة 

(غاليليو)  «سلستياألوبجكت» 

ـــيـــوتـــاون أنـــر  مـــلـــك مــــزرعــــة ن

جيسيكا  الــمــدربــة  ـــإشـــراف  وب

شين  الخيال  وبقيادة  هارنتن 

فـــولـــي، وفــــي الــمــركــز الــثــالــث 

وبـــفـــارق إضـــافـــي قــــدره طــول 

(سي  المهرة «ريــدنــزا»  وربـــع 

خـــان  أغــــــا  مـــلـــك  ســـــتـــــارز)  ذا 

وبـــــإشـــــراف الــــمــــدرب مــايــكــل 

رونن  الخيال  وبقيادة  هلفرد 

ويالن . والمهرة « نو إت أول 

لــورد   » الياباني  الفحل  ابنة   »

كانالوا «، وهي من إنتاج قطر 

«كومن  الفرس  وأمها  ريسنغ، 

المتميز  الفحل  ابــنــة   » نــولــدج 

أيضاً  وهــي  كويست»،  «ريبنو 

الــفــئــات  ســـبـــاقـــات  بــطــلــي  أم 

«أسترو فزيكالِجت» (دباوي) 

أوف  (روك  ويـــف»  و»كــــورال 

جبرالتر ) .

المهرة «نو إت أول» تفوز بلقب درينز تاون 
 سّجلت فوزها األول على مستوى سباقات الفئات بأيرلندا   

الدوحة - [:

البرامج  مدير  الخوري،  ناصر  أكد   

ــمــبــهــر وهـــــو أحـــــد بـــرامـــج  ــالــجــيــل ال ب

قــطــر  الـــعـــالـــم  كـــــأس  ــبــطــولــة  ل اإلرث 

في  تماماً،  تبّدلت  األوضــاع  أن   ٢٠٢٢

فيروس  انتشار  بسبب  األخيرة  اآلونــة 

كورونا المستجد، حيث أُغلقت العديد 

مـــن الــمــالعــب الــُمــجــتــمــعــيــة، وجــلــس 

األطـــــفـــــال فــــي مـــنـــازلـــهـــم يـــتـــرّقـــبـــون 

ـــتـــي يــــعــــودون فــيــهــا  تـــلـــك الــلــحــظــة ال

إلــى االســتــمــتــاع بلعب كــرة الــقــدم مع 

ــلــعــب ضمن  أصـــدقـــائـــهـــم، وتـــخـــّيـــل ال
وتحتم  الــمــفــضــل.  فــريــقــهــم  صــفــوف 
حافز  إيــجــاد  الراهنة  الــظــروف  علينا 
على  للحفاظ  الناشئين  هـــؤالء  يحث 
أنــمــاط حــيــاتــهــم الــصــحــيــة والــنــشــطــة، 
الظروف  هذه  خالل  هممهم  وشحذ 
عبر  لــه  كلمة  فــي  وقـــال  االستثنائية. 
الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث: لقد أدركنا خالل هذه األزمة 
والمجتمعات  الشباب  تجاه  واجبنا  أن 
الجيل  فــي  علينا  يــحــّتــم  الــعــالــم  حـــول 
في  مهمتنا  أداء  في  االستمرار  المبهر 
تعزيز التواصل الفّعال، وتوحيد جهود 

من  وتمكينهم  العالم،  حــول  الشباب 
خــالل قــوة وشعبية كــرة الــقــدم. ففي 
الــوقــت الــــذي أجــبــرتــنــا فــيــه إجــــراءات 
التباعد االجتماعي على تعليق برامجنا 
واضح  تحٍد  أمامنا  بــرز  األرض،  على 
يــتــمــثــل فــــي كــيــفــيــة مـــواصـــلـــة إلـــهـــام 
الـــشـــبـــاب ومــســاعــدتــهــم فـــي الــحــفــاظ 
في  الــبــقــاء  فــتــرة  أثــنــاء  نشاطهم  عــلــى 
السياق؛  هــذا  وفــي  وأضـــاف:  المنزل.  
قـــّرر بــرنــامــج الــجــيــل الــمــبــهــر، مطلع 
يومية  سلسلة  إطــالق  الماضي،  أبريل 
من  القدم  كــرة  جلسات  من  مباشرة 
أجل التنمية عبر منصاته على وسائل 

على  للمحافظة  االجتماعي،  التواصل 
والشباب  األطفال  مع  الفّعال  التواصل 
فــــي قـــطـــر والــــعــــالــــم.   وقــــــال نــاصــر 
الخوري: منذ إطالق جلساتنا المباشرة 
عبر اإلنترنت، تلقينا العديد من ردود 
في  متابعينا  مــن  اإليــجــابــيــة  األفــعــال 
جلساتنا  وشهدت  العالم،  وحول  قطر 
تخطى  حيث  الــتــوقــعــات،  فــاق  تفاعالً 
عــلــى  ألـــــف   ١٠٠ الـــمـــشـــاهـــدات  عـــــدد 
واجهنا  أننا  شك  وال  أسابيع.   ١٠ مدار 
تــحــديــات خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، ســـواء 
جودة  ضمان  أو  الفنية،  الناحية  من 

تنظيم الجلسات.  

١٠٠ ألف شاهدوا جلسات الجيل الُمبهر   
 ناصر الخوري مدير البرامج يؤكد:

متابعة - رمضان مسعد:

اتحاد  قــام  طّيبة  لفتة  في   
الدكتور  برئاسة  القوى  ألعاب 
ثاني بن عبد الرحمن الكواري 
ـــســـويـــدي ســتــانــلــي  بــتــكــريــم  ال
ســـانـــيـــســـالف مـــــــدرب بــطــلــنــا 
الــعــالــمــي فـــي الـــوثـــب الــعــالــي 
الحاصل  عيسى  برشم  معتز 
عــلــى ذهــبــيــة بــطــولــة الــعــالــم 
األخــيــرة أللــعــاب الــقــوى التي 
اســتــضــافــتــهــا  الـــدوحـــة أواخـــر 
الــــعــــام الــــمــــاضــــي.   وحــــرص 
منتخبنا  مـــدربـــي  مـــن  عــــدد 
التكريم،  حضور  على  الوطني 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى مـــســـؤولـــي 
االتـــحـــاد خــلــيــفــة عــبــد الــمــلــك 
االتــحــاد،  إدارة  مجلس  عضو 
الوطنية،  المنتخبات  ومــديــر 
والـــــســـــهـــــم  الـــــذهـــــبـــــي طــــالل 
المساعد  الــســر  أمــيــن  منصور 
ـــتـــن ثــابــت  ـــكـــاب لــــالتــــحــــاد، وال
في  الــمــســتــشــار  الفني  ســــرور 
بمكتب  التكريم  وتم  االتحاد. 

الـــدكـــتـــور ثـــانـــي الــــكــــواري في 

وسط  اللجنة  األولمبية،  مقر 

االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق 

وإجراءات التباعد االجتماعي.    

هذا التكريم الخاص للمدرب 

مرور  بمناسبة  جاء  السويدي 

على  توليه  كاملة  ســنــوات   ١٠

تدريب  على  اإلشـــراف  مهمة 

برشم،  معتز  الــذهــبــي  بطلنا 

لــإلنــجــازات  الكبيرة  وتــقــديــراً 

العالمي  الــبــطــل  حققها  الــتــي 

فــي كــافــة الــمــحــافــل الــدولــيــة، 

تحت  واألولـــمـــبـــيـــة  الــعــالــمــيــة 

صاحب  الــمــدرب  هـــذا   قيادة 

الــــخــــبــــرة الــــكــــبــــيــــرة.  رئـــيـــس 

اتـــحـــاد ألـــعـــاب الـــقـــوى حــرص 

عــلــى االجـــتـــمـــاع مـــع الــمــدرب 

قــبــل إهـــدائـــه درعـــــاً تــذكــاريــة 

مــا  الـــشـــكـــر  على  لــــه  ووّجــــــــه 

العشرة  السنوات  طــوال  قّدمه 

الماضية ألم األلعاب القطرية 

ــنــا  معتز  وبــطــل عـــــام،  بــشــكــل 

مــؤكــداً  خـــاص،  بشكل  بــرشــم 

رائــعــاً  أمـــراً  يعد  تحقق  مــا  أن 

لــلــغــايــة، لــكــن اآلمــــال ال تــزال 

من  المزيد  لتحقيق   معقودة 

اإلنـــجـــازات ورفــــع اســـم قطر 

عــالــيــاً فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة 

األلــعــاب  دورة  فـــي  خــاصــة   ،

طوكيو  في  المقبلة  األولمبية 

والتي تأجلت إلى عام ٢٠٢١ .  

ومن جانبه قال الدكتور ثاني 

الـــكـــواري إن تــكــريــم الــمــدرب 

ـــــســـــويـــــدي، يــــأتــــي تــــقــــديــــراً  ال

والمجهودات  الكبير،  لعطائه 

الــتــي قــّدمــهــا طــــوال الــســنــوات 

ودوره  الــــمــــاضــــيــــة،  ـــعـــشـــر  ال

الرائعة  في  اإلنجازات  الواضع 

واالســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا 

عيسى  مــعــتــز  الــعــالــمــي  بطلنا 

بـــرشـــم ، ومــــازلــــنــــا.   وشـــــّدد 

الـــكـــواري عــلــى أن الـــوفـــاء هو 

مــن شيم أهــل قــطــر، ودائــمــاً 

مـــا تــأتــي مــثــل هـــذه الــلــفــتــات 

الكامل  تقديرنا  على   للتأكيد 

من  ويجتهد  يعمل  مــن  لكل 

أجل خدمة الرياضة القطرية 

 بشكل عام، وأعتقد أن ستانلي 

واحـــــد مـــن الــمــدربــيــن الـــذي 

األلـــعـــاب  ألم  الــكــثــيــر  قـــّدمـــوا 

ـــســـنـــوات  ـــقـــطـــريـــة خــــــالل ال  ال

يعمل  اليـــزال  وهــو  الماضية، 

لتحقيق  واجــتــهــد  بــجــد  بــكــل 

الـــمـــزيـــد  مـــن اإلنــــجــــازات مع 

بــطــلــنــا مــعــتــز بـــرشـــم.   ومــن 

السويدي  المدرب  عّبر  جهته 

للدكتور  الــجــزيــل  شــكــره  عــن 

ثـــانـــي الــــكــــواري، ولــمــســؤولــي 

 االتـــــحـــــاد عـــلـــى هـــــذه الــلــفــتــة 

الــطــبــيــة لــلــغــايــة، مـــؤكـــداً أنــهــا 

ليست ُمستغربة على اإلطالق 

باالمتنان  يشعر  إنها  وقــال:   ،

الــشــديــد بــســبــب هـــذا الــتــقــديــر 

أنه  مؤكداً  يُقّدمه،  لما  الكبير 

جــهــده  قـــصـــارى  دائـــمـــاً   يبذل 

لــتــحــقــيــق اآلمـــــــال الـــمـــرجـــوة 

وكــــل الـــطـــمـــوحـــات، لــتــســتــمــر 

مسيرة  ألعاب القوى القطرية 

المميزة، وتتحقق المزيد من 

االستحقاقات  في  اإلنــجــازات 

المقبلة.  
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متابعة – صابر الغراوي:

األول  ــــق  ــــفــــري ال يـــــواصـــــل 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــغــرافــة 
تــــدريــــبــــاتــــه الــــيــــومــــيــــة عــلــى 
الــمــلــعــب الـــفـــرعـــي بـــالـــنـــادي 
الصربي  مدربه  قيادة  تحت 
ســالفــيــســا يــوكــانــوفــيــتــش بعد 
منحها  التي  القصيرة  الراحة 
ــنــيــن الــمــاضــي،  لــالعــبــيــن االث
وهــو نفس الــيــوم الــذي توجه 
فيه جميع أعضاء الفريق إلى 
نتيجة  صدور  عقب  منازلهم 
الفحص الطبي الثاني الخاص 
خضع  الذي  كورونا  بفيروس 

له الفريق.
التقسيمة  فــقــرة  ودخــلــت 
في  بالكرة  واللعب  الجماعية 
تدريبات الفريق بالتزامن مع 
المغلق  المعسكر  فترة  انتهاء 
بفندق الريتز، وقبل أقل من 
أســـبـــوع مـــن خــــوض الــفــريــق 
التي  الودية  المباريات  ألولــى 
تــجــهــزه الســتــئــنــاف الــــدوري 
بداية  مباريات  ثالث  وتشمل 
االثنين  يــوم  األهلي  لقاء  من 
فريق  بلقاء  ومــــروراً  المقبل 
ــثــالــث  قـــطـــر يـــــوم االثـــنـــيـــن ال

إلى  ووصـــوالً  يوليو  من  عشر 
الخميس  يوم  الريان  مواجهة 
ــــســــادس عـــشـــر مــــن الــشــهــر  ال
نـــفـــســـه.  وشـــهـــدت تــدريــبــات 
الـــفـــهـــود األخــــيــــرة مــشــاركــة 
الــثــنــائــي الــمــحــتــرف الــكــوري 
الــــجــــنــــوبــــي جــــاتــــشــــول كـــــو و 
اإليـــفـــواري جــونــاثــان، وذلــك 

عزلهما  فترة  انتهت  أن  بعد 
ـــتـــي امــتــدت  عـــن الـــفـــريـــق وال
ألســبــوعــيــن كــامــلــيــن مــنــذ أن 
وصــــال إلــــى الــــدوحــــة، حيث 
خــــاض الــثــنــائــي تــدريــبــاتــهــمــا 
بــشــكــل مـــنـــفـــرد طــــــوال هـــذه 
على  االطمئنان  حتى  الفترة 
ثم  ومـــن  تــمــامــاً،  سالمتهما 

الجماعية  للتدريبات  انضما 
بداية من مساء أمس األول.

في  الــغــرافــة  قائمة  وتخلو 
خمسة  من  الحالية  تدريباته 
العـــبـــيـــن دفـــعـــة واحـــــــدة هــم 
أعــــضــــاء الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
والمهدي  حسن  يوسف  وهم 
عــلــي وهـــمـــام أحــمــد ومــؤيــد 

حــســن وأحـــمـــد عــــالء، فــضــالً 
عــــن الـــالعـــبـــيـــن الــمــصــابــيــن، 
العبي  عــدد  يقتصر  وبالتالي 
الــغــرافــة فـــي الــمــعــســكــر على 
مــن أصــل ٢٨ العباً  ٢٣ العــبــاً 
يــشــكــلــون قـــــوام الـــفـــريـــق في 
الــفــتــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن عمر 

.QNB مسابقة دوري نجوم

«التقسيمة الجماعية» تجهز الفهود للوديات 
بمشاركة الكوري جاتشول واإليفواري جوناثان يتدرب على ملعبه جماعياً وفقاً للبروتوكول الصحي

الدوحة- [:

 أنهى فريق الكرة بالنادي 

الـــعـــربـــي مــعــســكــره الــمــغــلــق 

أمس  اإلنتركونتننتال  بفندق 

وذلك بعد التدريب الصباحي 

بمشاركة  الفريق  أداه  الـــذي 

جميع الالعبين. 

وغــــــادر الــجــمــيــع الــفــنــدق 

بــعــد انــتــهــاء الــفــحــص الــثــانــي 

الـــخـــاص بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

الــمــســتــجــد  «كوفيد-١٩» 

إجـــراءات  بتطبيق  وااللــتــزام 

ـــي، وذلــــك  ـــزل ـــمـــن الـــحـــجـــر ال

الُمعتمد  الــبــروتــوكــول  ضمن 

اســـتـــعـــداداً لـــعـــودة مــنــافــســات 

 .QNB نجوم  دوري  بطولة 

التعهدات  على  التوقيع  وتــم 

بتطبيق  والــخــاصــة  الـــالزمـــة 

كـــافـــة اإلجـــــــــراءات الــوقــائــيــة 

النادي  ِقبل  من  واالحترازية 

الفني  والــطــاقــم  والــالعــبــيــن 

إجراء  يتم  وسوف  واإلداري. 

الــفــحــوصــات بــصــفــة دوريــــة 

ـــــوع كــل  ـــيـــن فـــــي األســـــب مـــرت

بالتعاون  وذلـــك  أيـــام)   ٣-٥)

الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  مـــع 

ومــســتــشــفــى ســبــيــتــار وفـــقـــاً 

حفاظاً  وذلـــك  لــلــبــروتــوكــول 
على الالعبين واألطقم الفنية 
عملية  تكون  وأن  واإلداريــــة 
للجميع  آمنة  الـــدوري  عــودة 
ــــهــــاء الــمــســابــقــة بـــصـــورة  وإن
طــيــبــة. هــــذا وقـــــرر الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة األيــســلــنــدي 
ـــمـــســـون  ـــجـــري ـــمـــيـــر هـــال هـــي
مـــنـــح الـــالعـــبـــيـــن راحــــــة مــن 
ـــيـــوم عــلــى أن  الـــتـــدريـــبـــات ال
يـــعـــودوا لــلــتــدريــبــات اعــتــبــاراً 
مــن يـــوم غــد الــســبــت بملعب 
الــنــادي. وســـوف يــشــارك في 
الالعبين  جــمــيــع  الــتــدريــبــات 
بــمــن فــيــهــم الــثــالثــي الــعــائــد 
مـــن الــســفــر جــومــيــز حـــارس 
الــمــرمــى والســـوغـــا مــهــاجــم 
الـــفـــريـــق وكــــذلــــك مــرتــضــى 

أن  بــعــد  الــدفــاع  قــلــب  كنجي 

أجـــــروا الــفــحــص الــثــانــي مع 

وكان   .. أمــس  أول  الالعبين 

الــالعــبــون الــثــالثــة يــتــدربــون 

بــصــورة مــنــفــردة مــن قــبــل.. 

جماعية  التدريبات  وستكون 

ـــــإلجـــــراءات  ولــــكــــن وفـــــقـــــاً ل

االحـــــتـــــرازيـــــة الـــمـــتـــبـــعـــة فــي 

البروتوكول من حيث تقسيم 

الــالعــبــيــن عــلــى مــجــمــوعــات 

وتنفيذ الفكر التكتيكي الذي 

يرغب المدرب في عمله بما 

يضمن سير الجانبين البدني 

االتجاه.  نفس  في  والتكتيكي 

ويــطــمــح الــجــهــاز الــفــنــي أن 

جيدة  بصورة  العبيه  يجهز 

للمرحلة المقبلة. 

العـــربي يغـــادر معسكـــر اإلنتـــر

ً

أم صـــالل يبحث عـــن ودية ثانيــة
الجهاز الفني يُبعد الفريق عن أجواء االنتخابات

سليم: - أحمد  متابعة 

عسكر  بــن  عــزيــز  حـــرص 

صــــالل  أم  ــــق  فــــري مــــــــدرب 

عــلــى رفــع وتــيــرة االســتــعــداد 

بعد  الــحــالــيــة  الــفــتــرة  خـــالل 

المرحلة  في  الفريق  دخــول 

ــــوكــــول  ــــروت الــــثــــانــــيــــة مـــــن ب

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة 

وسط اإلجراءات االحترازية 

المتبعة،  الوقائية  والتدابير 

لخوض  الفريق  يستعد  حيث 

مــــبــــاراة وديـــــة أمـــــام فــريــق 

الـــجـــاري،  يــولــيــو   ١٧ الـــريـــان 

فـــــــي إطـــــــــــار الــــتــــجــــهــــيــــزات 

الســـتـــئـــنـــاف الـــــــدوري حــيــث 

يـــتـــحـــضـــر لـــمـــرحـــلـــة صــعــبــة 

مع  تــواجــده  عــن  فيها  يــدافــع 

الفريق  ينتظر  حيث  الكبار 

لــلــغــايــة  قـــويـــة  مــــبــــاريــــات   ٥

عن  لــالبــتــعــاد  خــاللــهــا  يسعى 

يحتل  حيث  الهبوط،  منطقة 

األخير  قبل  المركز  الفريق 

وفـــي  نـــقـــطـــة.   ١٤ بـــرصـــيـــد 

ثانية  ودية  توافر  عدم  حال 

ســوف  المقبلة  األيـــام  خــالل 

ــاتــه  ــب يـــواصـــل الـــفـــريـــق تــدري

وفق  الجماعة  مــالعــب  على 

استعداداً  المتبعة،  اإلجراءات 

لــلــمــرحــلــة األهـــم فــي تــاريــخ 

بداية  ستكون  حيث  الــنــادي 

عودة أم صالل أمام الدحيل 

الجولة  في  الجاري  يوليو   ٢٥

استاد  وعلى  الدوري  من   ١٨

الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة أحـــد 

الــمــالعــب الــتــي تـــم اإلعــــالن 

عـــنـــهـــا مــــؤخــــراً الســتــضــافــة 

 ،٢٠٢٢ مباريات كأس العالم 

ثـــم يــلــتــقــي نـــــادي قــطــر فــي 

عــلــى  أغـــســـطـــس  مــــن  األول 

اســـتـــاد الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة 

األهلي  أمام  يلعب  ثم  أيضاً، 

٨ أغــســطــس وأمــــام الــغــرافــة 

السيلية  وأمــام  أغسطس   ١٤

آخر  في   ٢٠٢٠ أغسطس   ٢١

مـــبـــاراة بـــالـــدوري. وحــرص 

واإلداري  الــفــنــي  الـــجـــهـــازان 

إبعاد  على  صــالل  أم  بــنــادي 

الــفــريــق عـــن أجـــــواء الـــنـــادي 

حمد  الــشــيــخ  اعــتــذر  أن  بــعــد 

عدم  عن  ثاني  آل  ناصر  بن 

في  المقبلة  للفترة  الترشح 

رئــاســة الــنــادي الســيــمــا وأن 

يوليو   ٧ يــغــلــق  الــتــرشــح  بـــاب 

الــــــجــــــاري ومــــــن الــمــنــتــظــر 

أســـــمـــــاء  إعـــــــــــالن  يـــــتـــــم  أن 

الساعات  خــالل  المرشحين 

المقبلة.

ً

متابعة – رمضان مسعد:

الدحيل  مــدرب  الركراكي  وليد  أكــد 

رضــــــاه الــــتــــام عــــن الـــمـــرحـــلـــة األولـــــى 

مـــن الــتــدريــبــات والـــتـــي دخــــل خــاللــهــا 

الـــفـــريـــق مــعــســكــراً مــغــلــقــاً فـــي فــنــدق 

إنتركونتيننتال لمدة أسبوعين في إطار 

التحضيرات الستكمال بطولة الدوري، 

الدحيل  النادي  لموقع  الركراكي  وقال 

ـــمـــردود الــالعــبــيــن  الـــرســـمـــي: ســعــيــد ب

خــالل المرحلة األولـــى، وتــابــع مــدرب 

ليست  الطويلة  التوقف  فترة  الدحيل: 

ســهــلــة عــلــى الــجــمــيــع ومـــا يــحــدث في 

العالم شيء استثنائي، ومؤسسة دوري 

نجوم قطر تسعى لتهيئة أجواء مناسبة 

واإلجــراءات  الضوابط  وفق  للتدريبات 

االحترازية ونحن نقدر ونحترم ذلك.

الــدوري  لقب  على  المنافسة  وحــول 

لمواصلة  فترة  أمامنا  الركراكي:  قال 

اإلعداد ونحن نحترم جميع المنافسين 

وفــريــقــي مــتــصــدر الــــدوري حــتــى اآلن 

ولـــن نــتــرك فــرصــة ألحـــد لــلــحــاق بنا. 

ودوري  األمــــيــــر  كـــــأس  ـــخـــصـــوص  وب

أبطال آسيا قال: نفكر أوال في الدوري 

مباراتنا  بخطوة،  خطوة  األمور  ونأخذ 

الرسمية القادمة أمام فريق أم صالل 
في الدوري وهي كل ما نفكر فيه اآلن 
وبعد ذلك نرى ما سيحدث وعلينا أن 

نكون في الموعد لتحقيق طموحاتنا.
كـــمـــا تـــطـــرق مــــــدرب الـــدحـــيـــل عــن 
مونديال قطر ٢٠٢٢ وقال إنه سيكون 
أكثر من رائع  وشرف لكل العرب وكل 
النسخة  سيكون  أنــه  تــؤكــد  الــمــؤشــرات 
األفــضــل فــي تــاريــخ بطولة الــعــالــم، أنا 
شاهدت  ولقد  قطر  فــي  أعيش  حالياً 
خصيصاً  إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  الــمــالعــب 
مــن أجــل مــبــاريــات كــأس الــعــالــم قطر 
٢٠٢٢ وهناك مالعب تم االنتهاء منها 
وجميعها  اإلنشاء  قيد  وأخــرى  بالفعل 
رائعة للغاية كما أن الدولة كلها تستعد 
ستكون  التي  البطولة  إنــجــاح  أجــل  مــن 
األجمل واألفضل في تاريخ كأس العالم 
بفضل ما تمتلكه قطر من إمكانيات ال 

تتوفر في مكان آخر.

لن نترك فرصة ألحد للحاق بالدحيل 
المدرب المغربي وليد الركراكي يؤكد:

أهدافنا لتحقيق  بخطوة  خطوة  االستحقاقات  مع  سنتعامل 

األفضل سيكون   ٢٠٢٢ ومونديال  آسيا..  أبطال  دوري  هدفنا 

متابعة - حسام نبوي: 

العبو  ينتظم  أن  المنتظر  مــن 

الــســد الــدولــيــون فــي مـــران الفريق 

الــســداوي مــســاء غــٍد السبت وذلــك 

ـــهـــاء مــعــســكــر الــمــنــتــخــب  ـــت بـــعـــد ان

أمس، والحصول على راحة اليوم، 

لــتــكــتــمــل صـــفـــوف الــزعــيــم لــلــمــرة 

التدريبات  إلــى  الــعــودة  منذ  األولــى 

خاصة وأن السد عانى من غيابات 

الالعبين  انــضــمــام  بــســبــب  عــديــدة 

الـــدولـــيـــيـــن لـــصـــفـــوف الــمــنــتــخــب 

وأيـــضـــاً إصـــابـــة عــلــي أســـد وســالــم 

الهاجري، ومن المنتظر أن يكثف 

اإلســبــانــي تــشــافــي مــن اســتــعــداداتــه 

اكتمال  بعد  المقبلة  الفترة  خــالل 

ـــصـــفـــوف بـــانـــضـــمـــام الـــدولـــيـــيـــن  ال

قبل  الــالزمــة  للجاهزية  لــلــوصــول 

انطالق مباريات الموسم. 

وكـــــــان الـــفـــريـــق الــــــســــــداوي قــد 

خــــاض مـــرانـــه أمــــس بــــ ١١ العــبــاً 

فـــقـــط مــعــظــمــهــم مــــن الــالعــبــيــن 

الــشــبــاب نــظــراً لــلــغــيــابــات الــعــدديــة 

محترفين  اثــنــيــن  رحـــيـــل  وأيـــضـــا 

وهــمــا جــابــي ومــاركــو فــابــيــان بعد 

انــتــهــاء تــعــاقــدهــمــا، وقــبــل الــمــران 

خـــضـــع الـــفـــريـــق لــلــفــحــص الــطــبــي 

لالنتقال  تمهيداً  كورونا  لفيروس 

لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــــن اإلعــــــداد 

االحــتــرازيــة  اإلجــــــراءات  بتخفيف 

فـــي الـــتـــدريـــبـــات، واتـــســـم الـــمـــران 

أمــــس بـــالـــقـــوة والـــنـــديـــة مـــن قبل 

جميع الالعبين المتواجدين خاصة 

يسعون  الـــذيـــن  الــصــغــار  الــالعــبــيــن 

إلثــبــات وجـــودهـــم بــالــفــريــق ونيل 

ثقة الجهاز الفني . 

يبحث  أن  المتوقع  مــن  أنــه  كما 

الــــفــــريــــق الــــــســــــداوي عــــن مــــبــــاراة 

اكتمال  بعد  تقدير  أقــل  على  وديــة 

صفوفه إلكساب الالعبين حساسية 

المستوى  على  والوقوف  المباريات 

مباريات  عــودة  قبل  للفريق  العام 

دخل  أخـــرى  ناحية  مــن  ــــدوري.  ال

نادي بشكتاش التركي في منافسة 

مـــــع الــــســــد كـــمـــا ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر 

صــحــفــيــة مــــن أجــــــل ضــــم صــانــع 

ينتهي  الذي  كــازورال  سانتي  اللعب 

بنهاية  اإلسباني  فياريال  مع  عقده 

الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة «داريو اس» أن 

بشكتاش يسعى بقوة لضم كازورال 

من أجل تعزيز قدراته الهجومية. 

إذاعــة «كادينا  أشــارت  جانبها  من 

في  دخل  أيضاً  السد  أن  إلى  سير» 

مـــفـــاوضـــات مـــع الــنــجــم اإلســبــانــي 

المخضرم للتعاقد معه.

ً الدوليون ينضمون لتدريبات السد غدا
بعد انتهاء معسكر المنتخب أمس 

ـــــــازوال  ــــي ك ــــت ــــافــــس الـــــســـــد فــــــي ضــــــم ســــان ــــن بـــشـــكـــتـــاش ي
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المباريات الودية .. الشــغل الشــاغل  لألجهزة الفنية
 جميع األندية بين مطرقة اللقاءات التجريبّية وسندان اإلصابات المتوّقعة

ــــــة  ــــــعــــــادي ــــــــــظــــــــــروف ال ـــــــر مـــــــــن ال ـــــــث ــــــــــحــــــــــارة أك ـــــــــــات فـــــــــي األجـــــــــــــــــــواء ال ـــــــــــاب ـــــــــــرص اإلص ف
متابعة - صابر الغراوي: 

فيه  تدخل  الذي  الوقت  في 
تحضيراُت جميع أندية دوري 
نجوم QNB، مراحلها الجاّدة 
والحاسمة، وذلك مع انطالقة 
التي  الــوديــة  الــُمــبــاريــات  رحلة 
تــســعــى مـــن خــاللــهــا األجـــهـــزُة 
الــــفــــنــــيــــة لــــالطــــمــــئــــنــــان عــلــى 
أعضاء  جميع  جــاهــزيــة  مــدى 
الـــفـــريـــق مـــن كـــافـــة الــنــواحــي 
هذه  أّن  نجد  والبدنية،  الفنية 
صــداًعــا  تشكل  بــاتــت  الــوديــات 
باعتبار  الــمــدربــيــن  رأس  فــي 
تكون  قد  السلبية  نتائجها  أن 
اإليجابيات  درجــة  نفس  على 
والـــمـــكـــاســـب الــمــنــتــظــرة مــن 

هذه المباريات.
أي  تــــوجــــد  ال  أّنـــــــه  ورغـــــــم 
الودية  المباريات  لهذه  بدائل 
الفنية  األجـــهـــزة  جــمــيــع  أمـــام 
تسبق  التي  الفترة  هــذه  خــالل 
هذا  أن  إال  البطولة،  استئناف 
ال يــمــنــعــنــا مـــن اإلشـــــــارة إلــى 
المشاكل  هذه  بعض  من  جزٍء 
األنــديــة  إداراُت  تخشاها  الــتــي 
وأجـــهـــزتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة نــتــيــجــة 
خـــــــوض بــــعــــض الــــمــــبــــاريــــات 
القوية في هذه األجواء الحاّرة 

والرطوبة المرتفعة.
وهـــنـــاك اتـــفـــاٌق كــبــيــر بين 
األطباء على أن فرص إصابات 
الالعبين في هذه األجواء أكثر 
إصاباتهم  فـــرص  مــن  بكثير 
وبالتالي  العادية،  األجــواء  في 
حماية  فــي  نجحنا  قــد  نــكــون 
الالعبين من فيروس كورونا، 

فشلنا  نفسه  الوقت  في  ولكننا 

اإلصــابــات  مــن  حمايتهم  فــي 

وعمليات  والعضلية  الــعــاديــة 

اإلعياء وغيرها.

االستماع لكل اآلراء 

أن  عـــلـــى  نـــتـــفـــق  كـــنـــا  وإذا 

جميع  وضعت  كورونا  جائحة 

في  وبطوالته  العالم  دوريــات 

البعض  أن  إال  حــــرج،  مـــــأِزق 

فــي   - ســـيـــنـــجـــح  أو   - نــــجــــح 

الخروج من هذا المأزق بأقل 

وبالتالي  الممكنة،  الــخــســائــر 

هذا  إلنهاء  بدورنا  نسعى  فإننا 

التميز  درجــة  بنفس  الموسم 

االستماع  بشرط  بها،  بدأ  التي 
التوقيت  هـــذا  فــي  اآلراء  لــكــل 
الحرج، ألنه ال يوجد أحد على 
الخبرات  يملك  األرض  وجــه 
المشكلة  هذه  مع  التعامل  في 

غير المسبوقة.
والمشكلة التي تطل برأسها 
كــل  أن  هـــــي  الـــجـــمـــيـــع  بــــيــــن 
هذه  تكون  أن  يخشى  مــدرب 
ــا في  الــمــبــاريــات الـــوديـــة ســبــبً
نتيجة  العــبــيــه  بــعــض  إصـــابـــة 
االرتــفــاع الــواضــح فــي درجــات 
الفترة،  هــذه  خــالل  الــحــرارة 
وهو أمر غير مسبوق ألنه لم 
هذه  في  اللعب  ألنديتنا  يسبق 

األجواء - على األقل في األعوام 
العبينا  فــإن  لذلك   - األخــيــرة 
لـــم يـــتـــعـــودوا عــلــى مــثــل هــذه 
األجــــواء مــن قــبــل، مــن خــالل 
مالعب  في  المباريات  خوض 

مفتوحة وغير مكّيفة.
ـــــت هـــــــذه الــمــشــكــلــة  وأطـــــل
في  التدريبات  خــالل  برأسها 
األيـــــام الــمــاضــيــة مـــع الــجــهــود 
جميع  بــذلــتــهــا  الــتــي  الــكــبــيــرة 
األجــــهــــزة الــطــبــيــة فـــي كــافــة 
الالعبين  بعض  لعالج  األنــديــة 
الذين لم يتحّملوا هذا الضغط 
الــــبــــدنــــي الـــكـــبـــيـــر وتـــعـــرضـــوا 
لــإلصــابــات الــمــتــتــالــيــة، األمـــر 

إلمكانية  مؤشًرا  يعطي  الــذي 

زيادة حدة هذه اإلصابات مع 

الــمــبــاريــات  مسلسل  انــطــالقــة 

الودية.

أقّل األضرار الممكنة 

هذه  بــأن  نعترف  كنا  وإذا 

الـــمـــبـــاريـــات الــــوديــــة ضــــرورة 

حــتــمــيــة تـــمـــهـــيـــًدا النـــطـــالقـــة 

الــمــبــاريــات الــرســمــيــة لــدرجــة 

شرٌّ  بأنها  وصفها  البعض  أن 

على  نتفق  كنا  وإذا  منه،  البــد 

فــرضــت  ـــا  كـــورون جــائــحــة  أن 

عــلــيــنــا ظـــروًفـــا خـــاصـــة يجب 

هذا  أن  إال  معها،  نتعامل  أن 

ــا  ــًم ال يــمــنــعــنــا مـــن الــبــحــث دائ
المأزق  هــذا  من  الــخــروج  عن 
بأقل األضرار الممكنة، وأكبر 
الـــمـــكـــاســـب الـــتـــي يـــأتـــي عــلــى 
رأســهــا بــالــطــبــع الــحــفــاظ على 

سالمة جميع العبينا.
وإذا كان القائمون على كرة 
الـــقـــدم اتــفــقــوا عــلــى اســتــحــالــة 
ــــاريــــات الـــــــدوري  إقـــــامـــــة مــــب
المكيفة،  غــيــر  الــمــالعــب  فــي 
المالعب  تحديد  تم  ثم  ومــن 
ـــتـــي ســتــســتــضــيــف  الــمــكــيــفــة ال
المتبقية،  الــخــمــســة  األســابــيــع 
المباريات  أن  على  نؤكد  فإننا 
عن  كثيًرا  تختلف  لــن  الــوديــة 

حيث  مــن  الرسمية  نظيرتها 

الحماس والقّوة والندية داخل 

أرض الملعب.

يختلف  ال  أحـــــًدا  أنَّ  وبــمــا 

يـــعـــانـــون  ـــا  ـــن ـــي العـــب أن  عــــلــــى 

ــــا مـــــن الـــــتـــــدريـــــب فــي  ــــًي حــــال

درجـــــــــة حــــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة، 

في  الـــمـــبـــاريـــات  خــــوض  وأن 

نــفــس هــــذه الـــمـــالعـــب «غــيــر 

المشكلة  سيضاعف  المكيفة» 

واحتماالت اإلصابة، فإن هذا 

ال يمنع من جود بعض الحلول 

والبدائل  بالفعل  نملكها  التي 

التي تقلل من تلك األضرار.

حلول وبدائل 

وأكثرها  الحلول  هــذه  أول 
إمكانية  بــمــدى  يتعلق  نجاعة 
خوض هذه المواجهات الودية 
المكيفة،  مالعبنا  أرضية  على 
وبـــالـــتـــالـــي تـــبـــقـــى الــمــخــاطــر 
واألضـــــــــــرار مـــقـــتـــصـــرة فــقــط 
فيها  يقل  التي  التدريبات  على 
الحماس والجهد عن المباريات 

حتى ولو كانت ودية.
وبــمــا أن أحــــًدا مــن األنــديــة 
ال يــمــكــنــه اتــــخــــاذ مـــثـــل هـــذا 
مــؤســســة  أن  وبــــمــــا  ـــــقـــــرار،  ال
األكثر  هي  قطر  نجوم  دوري 
المالعب  هذه  باستعداد  دراية 
المباريات  الستقبال  المكيفة 
الحل  فإن  عدمها،  من  الودية 
العديد  اتخاذ  في  يكمن  الثاني 
من اإلجــراءات التي يمكن أن 
نطلق عليها إجراءات احترازية 
لــحــمــايــة الــالعــبــيــن مــن خطر 
اإلصابات المختلفة، منها على 
سبيل المثال ال الحصر االتفاق 
التغييرات  عــلــى  األنـــديـــة  بــيــن 
فقط  ذلــك  وليس  المفتوحة، 
عدم  على  المدرب  وإجبار  بل 
إشـــــــراك الــــالعــــب ألكـــثـــر مــن 

شوط.
أيًضا  اآلراء  بعض  واتــفــقــت 
المباراة  خــوض  إمكانية  على 
على شوَطين ولكن بشرط أن 
ساعة،  نصف  شوط  كل  يكون 
إمكانية  إلـــى  الــبــعــض  وذهــــب 
ثالثة  إلــى  دقيقة  الـــ٩٠  تقسيم 
أشـــــواط بــحــيــث تـــكـــون هــنــاك 
كل  عقب  مناسبة  راحــة  فترة 

شوط.

ــــن ..  ــــك ــــول ول ــــحــــل ــــل ال ــــض ـــة أف ـــف ـــّي ـــك ـــم ــــمــــالعــــب ال ـــــي ال ــــات ف ــــاري ــــب ــــم ـــــامـــــة ال إق

ا لك

ـــب ـــل الع ـــك ــــشــــوط ل ـــوحـــة ضـــــــــرورة حـــتـــمـــيـــة واالكـــــتـــــفـــــاء ب ـــت ـــف ـــم ـــرات ال ـــي ـــي ـــغ ـــت  ال

 حسين جالل مدير الفريق يؤّكد في حوار لـ    :

ــــكــــبــــار ال مــــــع  ـــــاء  ـــــق ـــــب ال عــــلــــى  ــــــــــــــــادرون  وق كــــبــــيــــرة  بــــالعــــبــــيــــنــــا  ثـــقـــتـــنـــا   
ــــب   الع أي  ـــــل  ـــــرح ي ــــــــن  ول ـــــقـــــاط  ـــــن ال ــــــن  م عــــــــدد  ـــــر  ـــــب أك ـــع  ـــي ـــم ـــج ت ــــا  ــــن ــــدف ه  

 َمهمــة الشحــانيـــة ليست مستحيـــلة !

الكــرة  اتحــاد  ــة  موافق ننتظــر  ــا  ولكنن جاهــز  العكايشــي  ــل  بدي الفريــق  ــادة  لقي األنســب  وهــو  ــل  التفاصي بــكل  ــمٌّ  مل المــدرب 
• فـــي الــبــدايــة كــيــف تــرى 
البقاء  فــي  الشحانية  فرصة 

النجوم؟  بدوري 
َمهمتنا  أن  جـــيـــًدا  نــعــلــم   -

صــــعــــبــــة، ولــــكــــّنــــهــــا لـــيـــســـت 

ــــة، فــــــــال يــــوجــــد  مــــســــتــــحــــيــــل

مــســتــحــيــل فـــي كــــرة الـــقـــدم، 

بيننا  بــكــبــيــر  لــيــس  فــالــفــارق 

ونحن  منافسينا،  أكبر  وبين 

قــــــادرون عــلــى تـــجـــاوز هــذه 

الــمــرحــلــة الــصــعــبــة بــتــكــاتــف 

والعمل  النادي  داخل  الجميع 

الـــجـــاّد، نــحــن نــعــلــم جــيــًدا أن 

الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هــي أهــّم 

نحن  الــمــوســم،  فـــي  مــرحــلــة 

نــســتــعــّد بــشــكــل جـــيـــد بــصــفــة 

يومية للوصول إلى الجاهزية 

المنافسة  عـــودة  قــبــل  الــتــامــة 

من جديد على أمل أن نظهر 

ونحّقق  المطلوبة،  بالصورة 

نـــتـــائـــج تـــمـــّكـــنـــا مــــن تــحــقــيــق 

بالبقاء.  هدفنا 

الــفــريــق رحــل منه  • لــكــن 
العــبــان مــهــمــان وهــمــا علي 
العكايشي؟  وأحمد  فريدون 

ـــا  ـــًي حـــال نـــــحـــــاول  نــــحــــن   -

تـــعـــويـــض الـــغـــيـــابـــات، وبــكــل 

تـــأكـــيـــد الـــفـــريـــق لــــن يــتــوقــف 

اثنَين،  أو  العــب  رحــيــل  على 

ســنــتــعــامــل وفــًقــا لــإلمــكــانــات 

المتاحة، ونحن لدينا العبون 

شــــبــــاب عـــلـــى مـــســـتـــوى جــيــد 

قــــادرون عــلــى الــتــعــويــض في 

نــفــس الـــوقـــت، ونــنــتــظــر الــرد 

ــعــمــانــي جــمــيــل  بـــشـــأن قــيــد ال

ــتــعــويــض غــيــاب  الـــيـــحـــمـــدي ل

العكايشي. 

الــــفــــريــــق  يــــتــــأثــــر  ألــــــــن   •
بـــالـــضـــغـــوطـــات الــــتــــي عــلــيــه 
بــســبــب مــوقــفــه فـــي جـــدول 

الترتيب؟ 
على  تركيُزنا  اآلن  نحن   -

أنــفــســنــا، وهـــدفـــنـــا هـــو جــمــع 

خالل  النقاط  من  عــدٍد  أكبر 

الـــُمـــبـــاريـــات الــمــتــبــقــيــة، ولــن 

يــكــون عــلــيــنــا ضــغــوطــات، بل 

ســنــلــعــب بــكــل قــــوة وعــزيــمــة 

ــنــا فــي  وإصــــــــرار مــثــلــمــا فــعــل

لعبنا  حيث  الماضي،  الموسم 

ـــقـــاط فــــقــــط، وفـــي  ـــن عـــلـــى ال

السابع،  المركز  احتللنا  اآلخر 

جيًدا،  ذلك  يعلمون  والعبونا 

ــــا ُخـــــطـــــة مـــوضـــوعـــة  ــــن ــــدي ول

حتى  بنجاح  لتنفيذها  نسعى 

ونخرج  الهبوط  شبح  نتفادى 

الحرجة.  المرحلة  هذه  من 

نبيل  تــوّلــي  تــرى  • وكــيــف 
الفريق  تــدريــب  َمــهــمــة  أنـــور 
في مثل هذا الوقت الصعب؟ 
َمــهــمــة  أن  يـــعـــلـــم  الـــكـــل   -

ـــــــور لـــيـــســـت ســهــلــة،  نـــبـــيـــل أن

مــفــروًشــا  لــيــس  طــريــقــه  وأن 

بــــالــــورود، بــالــعــكــس الــَمــهــمــة 

صـــعـــبـــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــل 

شــــــاّق وجـــهـــد كـــبـــيـــر، ولــكــن 

هــنــاك ثــقــة كــبــيــرة جــــًدا من 

المدرب  في  الشحانية  إدارة 

نــبــيــل وقــــدرتــــه عـــلـــى قـــيـــادة 

ليس  فهو  األمان،  لبّر  الفريق 

حيث  الشحانية،  عن  بغريب 

ـــــه عــمــل كــمــســاعــد مـــدرب  إّن

خاللها  قــمــنــا  ســنــوات،  ثـــالث 

مسؤولية  لــيــتــوّلــى  بــتــجــهــيــزه 

يتمّتع  وهــو  الــفــريــق،  تــدريــب 

بــــخــــبــــرات جــــيــــدة وعـــالقـــتـــه 

الالعبين  جميع  مــع  مــمــتــازة 

نــظــًرا لــلــفــتــرة الــطــويــلــة الــتــي 

ـــفـــريـــق ســــواء  قـــضـــاهـــا مــــع ال

قــبــل،  مـــن  ـــا  العـــبً أو  مــــدربًــــا 

ــتــفــاصــيــل  فـــهـــو مـــلـــم بـــكـــل ال

ويــعــلــم كـــل شــــيء بــالــفــريــق، 

وهــــذا ســيــســهــل مـــن َمــهــمــتــه 

بــكــل تــأكــيــد، ونــحــن جــمــيــًعــا 

فالمدرب  التوفيق،  له  نتمّنى 

الـــوطـــنـــي يــحــتــاج إلــــى الــدعــم 

ينجح.  لكي  والثقة 

كلمة أخيرة؟ 

التوفيق  يحالفنا  أن  نتمّنى 

فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مــن 

بواجبنا  نقوم  نحن  الـــدوري، 

عــلــى أكــمــل وجـــه مـــن خــالل 

وهناك  اليومّية،  التدريبات 

جميع  قبل  مــن  كبيرة  رغبة 

الــالعــبــيــن لــتــقــديــم أفــضــل ما 

جيدة،  نتائج  وتحقيق  لديهم 

وهــــــذا مــــا يـــدعـــو لـــلـــتـــفـــاؤل، 

بــإذن  كبير  أثــر  لــه  وســيــكــون 

اهللا في تخّطي هذه المرحلة 

بنجاح. الصعبة 

حوار - حسام نبوي: 

أّن  على  الشحانية  بــنــادي  الــكــرة  فريق  مــديــُر  جــالل  حسين  أّكــد 

َمهمة فريقه ليست مستحيلة في البقاء بدوري النجوم، وأنه على 

الهدف  تحقيق  على  وقدرتهم  الالعبين  إمكانات  في  كبيرة  ثقة 

رحيل  على  يتوّقف  لن  الشحانية  فريق  أّن  على  مــؤكــًدا  المنشود، 
أحمد  التونسي  بديل  لتسجيل  جــادة  مــحــاوالت  هناك  وأن  العــب، 
العكايشي لكي يستطيع المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية 
إلى  الشحانية  فريق  مدير  تطّرق  كما  الـــدوري،  مسابقة  عمر  من 
الصعب،  التوقيت  هذا  في  الَمهمة  أنور  نبيل  الوطني  المدرب  تولي 

مؤكًدا على أن نبيل ليس بغريب عن الفريق، حيث إن اإلدارة كانت 
تقوم بإعداده لهذه الَمهمة منذ ثالث سنوات، وأنه ملٌمّ بكل كبيرة 
وصغيرة بالفريق وعلى دراية تامة بكل شيء، وأنه األنسب لقيادة 
الفريق في الوقت الحالي، وتحّدث عن العديد من األمور األخرى 

التي تخّص الفريق في حواره مع «[ الرياضية «فيما يلي: 
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:  FIFA   معز علي هداف منتخبنا وهداف آسيا يؤكد في حواره لموقع الـ

ــــخــــي ــــاري ــــت ـــــال ال ـــــدي ـــــون ـــــم ــــــي ال ـــــطـــــري ف ـــــق هــــدفــــنــــا تــــشــــريــــف الــــشــــعــــب ال

طــمــوحــات الــعــنــابــي تــكــبــر يــومــاً بــعــد يــوم

ـــــــــال  ـــــــــط ـــــــــا األب ـــــــــن ـــــــــــصـــــــــــدارة ألن ـــــــــــال ـــــــــا ب ـــــــــي نــــــتــــــطــــــلــــــع لــــــحــــــســــــم تـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات آس

ـــمـــي  ـــال ـــع ال ــــــراز  ــــــط ال مـــــن  بــــمــــالعــــب  الــــعــــالــــم  ســـتـــفـــاجـــئ   ٢٠٢٢ قــــطــــر   

• كانت المشاركة في كأس 
للعنابي  مــمــيــزة   ٢٠١٩ آســيــا 
ولـــك، مـــاذا أضــافــت البطولة 

بالنسبة لك شخصياً؟
كــان  الــبــطــولــة،  بــدايــة  -عند 

دور  تـــخـــطـــي  هـــــو  طـــمـــوحـــنـــا 
مرحلة  تــجــاوز  بعد  الثمانية، 
الـــمـــجـــمـــوعـــات، نــجــحــنــا فــي 
تــخــطــي الــــعــــراق وفـــزنـــا على 
كنا  ما  لنحّقق  الجنوبية  كوريا 
من  نكون  أن  وهــو  إليه  نصبو 
بين أفضل أربعة منتخبات في 
بعدما  كبر  الحلم  ولكن  آسيا، 
األرض  أصـــحـــاب  عــلــى  فـــزنـــا 
في نصف النهائي ووصلنا إلى 
بها  فزنا  التي  النهائية  المباراة 
بطولة  كــانــت  الــلــقــب.  وحّققنا 
الشخصي  هدفي  وكــان  رائعة 
أفضل  بين  مــن  أكـــون  أن  هــو 
الـــمـــهـــاجـــمـــيـــن فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
وهـــــو األمــــــر الــــــذي ســُيــعــطــي 
دافـــعـــاً إلـــى الــالعــبــيــن الــصــغــار 
فـــي الــمــســتــقــبــل بــــأن يــواصــلــوا 
تعزيز  أجـــل  مــن  طموحاتهم 
قدراتهم واالستمرار من أجل 
السير على خطاي واللعب في 

المنتخب وتحقيق أهدافهم.
•  بعد التألق في كأس آسيا، 
سّجلت الهدف األول في كوبا 
أمريكا، كيف كانت المشاركة 
في تلك البطولة أمام عمالقة 
ـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـــــاذا  أمـــري

أضافت المشاركة للعنابي؟

- بــصــراحــة الــمــشــاركــة في 
بطولة  مــثــل  عــمــالقــة  بــطــولــة 
يُشعرني  أمــر  هو  أمريكا  كوبا 
بـــالـــفـــخـــر. أتــــــذّكــــــر أنــــنــــا كــنــا 
األولــى  المباراة  في  متخّلفين 
سبباً  وكنت  بــاراجــواي)  (أمـــام 
المباراة  في  الفريق  عــودة  في 
بــتــســجــيــلــي هـــــدف الــمــنــتــخــب 
هـــذه  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة  األول. 
البطولة هي شرف لكل العب 
قــطــري ولــلــفــريــق كــكــل. لقد 
تعلمنا الكثير من المشاركة في 
مستوى  وقّدمنا  أمريكا  كوبا 
وصلنا  لقد  البطولة.  في  جيد 
به  نحلم  نكن  لم  مستوى  إلــى 
بمواجهة  اللعب  مثل  قبل  من 
منتخب عريق مثل األرجنتين. 
صحيح أننا خسرنا أمام فريق 
كــبــيــر، ولــكــنــنــا كــســرنــا رهــبــة 
عريق  منتخب  أمـــام  الــخــوف 
سيفيدينا  الـــــذي  األمـــــر  وهــــو 

كثيراً في المستقبل.
طعم  تــــذّوقــــت  أن  ســبــق   •
الــمــشــاركــة فـــي كـــأس الــعــالــم 
فــي   ٢٠١٥ ســـنـــة   ٢٠ تـــحـــت 
نــيــوزيــلــنــدا. كــيــف كــانــت تلك 
الـــتـــجـــربـــة، ومـــــــاذا اســتــفــدت 

منها؟
- بطولة كأس العالم تختلف 
القارية  الــبــطــوالت  عــن  كــثــيــراً 
سواء التصفيات أو بطولة مثل 
أفضل  تجمع  ألنها  آسيا  كــأس 
الــمــنــتــخــبــات فـــي الــعــالــم. لقد 

البطولة  فــي  الــمــشــاركــة  كــانــت 

وال يُــمــكــن ألحــد  صــعــبــة جــــداً 

تلك  أعطتنا  لقد  يتخيلها.  أن 

في  صغار  كالعبين  المشاركة 

الــســن حــمــاســاً ودافـــعـــاً كــبــيــراً. 

حيث  األمـــــور  تختلف  الـــيـــوم، 

 ٢٠٢٢ فــــي  ــــصــــورة  ال ســتــكــبــر 

على  العالم  كأس  نلعب  عندما 

ــا ولـــن يــكــون هــنــاك أي  أرضــن

عالية  بــثــقــة  وســنــلــعــب  خــــوف 

ألنــنــا ســنــخــوض الــبــطــولــة على 

أرضنا وبين جماهيرنا.

•  العنابي الحالي نصفه من 
العبي المنتخب الذين شاركوا 
فــي نــيــوزيــلــنــدا. إلـــى أي مدى 
في  بينكم  االنــســجــام  ســاهــم 
للنتائج  األول  العنابي  تحقيق 

المميزة؟
كــبــيــر  انـــــســـــجـــــام  -هناك 

خــصــوصــاً بــعــد مــشــاركــتــنــا في 

العمرية  للفئات  بطولة  أقــوى 

فـــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، لــقــد زرعـــت 

الالعبين  فــي  الــمــشــاركــة  تــلــك 

طـــمـــوحـــات كــبــيــرة بـــــدون أن 

يُالحظها أحد ألننا لعبنا بعمر 

أحد  ال  نــيــوزيــلــنــدا.  فــي  صغير 

يعلم مدى حب هؤالء الشباب 

وللمنتخب  الــقــدم  كــرة  للعب 

خــصــوصــاً بــعــدمــا حــّقــقــوا حلم 

الــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم. 

لــقــد كــبــرت طــمــوحــاتــنــا الــيــوم 

بعد  نفوسنا  من  الخوف  وزال 

كبيرة  بطوالت  في  مشاركتنا 

مثل كأس العالم تحت ٢٠ سنة 

ـــفـــوز بــكــأس آســيــا والــلــعــب  وال

كوبا أمــريــكــا. كــل هــذه األمــور 

ـــشـــارك فـــي كــأس  ســتــجــعــلــنــا ن

خوف  أي  بــدون   ٢٠٢٢ العالم 

على اإلطالق.

ــعــنــابــي يــتــصــدر حــالــيــاً  • ال

الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة فــي 
المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 
ـــــــى مــــــــونــــــــديــــــــال٢٠٢٢، مــا  إل
هـــــو طــــمــــوح الـــمـــنـــتـــخـــب فــي 
التصفيات خصوصاً مع تأهله 
النهائيات  إلــى  مباشر  بشكل 

بصفته البلد المضيف؟
ـــتـــأهـــل  ال هـــــو  ـــا  طـــمـــوحـــن  -

ــــى كــــأس آســـيـــا فـــي صــــدارة  إل

الــــمــــجــــمــــوعــــة. لــــقــــد واجـــهـــنـــا 

مــنــتــخــبــات صــعــبــة ومــتــطــورة 

المنتخب  مثل  التصفيات  فــي 

الـــهـــنـــدي الــــــذي أحـــرجـــنـــا في 

الـــــدوحـــــة بـــيـــنـــمـــا فــــزنــــا عــلــى 

بصعوبة.  الــعــمــانــي  الــمــنــتــخــب 

نــتــعــامــل مـــع الــتــصــفــيــات مثل 

أن  ويجب  النهائية  المباريات 

نتأهل إلى البطولة التي ستُقام 

اللقب  حاملو  ألننا  الصين  في 

وهــو األمـــر الـــذي يضعنا أمــام 

بأننا  إلثــبــات  كبيرة  مسؤولية 

لم نحّقق اللقب العام الماضي 

بــضــربــة حـــظ. ســنــكــون رقــمــاً 

صعباً في األعوام القادمة.

مفاجآت مونديال ٢٠٢٢

استضافة  عن  بالحديث    •
كأس العالم بعد عامين، كيف 
ترى استضافة قطر للبطولة؟

- أستطيع القول بأن كل من 

سيتفاجأ  الــبــطــولــة  ســيــحــضــر 

قطر،  بها  قامت  التي  باألمور 

بالمالعب  الــجــمــيــع  ســيــتــفــاجــأ 

مــثــل  الـــعـــالـــمـــي  الــــطــــراز  ذات 

على  المصّمم  الجنوب  ملعب 

شـــكـــل صــــدفــــة الــــتــــي تــعــكــس 

تراث مدينة الوكرة المعروفة 

بــالــصــيــد ومــلــعــب الــبــيــت الــذي 

يُمّثل بيت الشعر الذي يستعمله 

ــــصــــحــــراء. كــمــا  ــــنــــاس فــــي ال ال

استاد  ملعب  على  سيتعّرفون 

خليفة الحديث وملعب الريان 

الخارج  من  بالشاشات  المليء 

الثمامة  ملعب  إلــى  بــاإلضــافــة 

معمارية.  تحفة  يشّكل  الـــذي 

سيتفاجأ المشجعون من جميع 

أنحاء العالم بالتصاميم الفريدة 

التي  البطولة  خــالل  للمالعب 

تعكس التراث الذي يتمسك به 

الشعب القطري.

العنابي  أهـــــداف  هـــي  مـــا   •
عندما يستضيف كأس العالم 

على أرضه؟
- هــدفــنــا هـــو تــشــريــف كل 

ـــقـــطـــري، نـــريـــد أن  الــشــعــب ال

نجعل الجميع فخوراً بالمنتخب 

حّققوا  الــذيــن  الالعبين  وجيل 

للمنتخب،  كــبــيــرة  نــجــاحــات 

لــديــنــا طــمــوح كــبــيــر ولــكــنــي ال 

أستطيع التحدث عنه ألن هذا 

ولكن  يـــوم،  كــل  يكبر  الطموح 

ــمــكــنــنــي أن أعـــــد بــــه هو  مــــا يُ

أنــنــا ســنــحــّقــق مــفــاجــأة كبيرة 

وســنــصــل إلـــى مـــدى بعيد في 

النهائيات.

الدوحة - [:

الوطني،  منتخبنا  هــداف  علي،  معز  مسيرة  حفلت   
الكثير  له  أضافت  التي  المضيئة  المحطات  من  بالعديد 
كــأس  نــهــائــيــات  خـــاض  فبعدما  الــكــرويــة.  مسيرته  فــي 
العالم تحت ٢٠ سنة ٢٠١٥ في نيوزيلندا، خطف المهاجم 

الشاب األنظار في نهائيات كأس آسيا عام ٢٠١٩ بعدما 
قاد العنابي إلى اللقب األول محققاً في نفس الوقت لقب 
باللعب  نـــادرة  بفرصة  يحظى  أن  قبل  البطولة  هـــّداف 
خالل  أمريكا  كوبا  في  األســطــوري  ماراكانا  ملعب  على 
أحالم  أن  إال  الحافلة،  المسيرة  هــذه  رغــم   . العام  نفس 
وطــمــوحــات مــعــز عــلــي ال تــتــوّقــف وأكـــد مــعــز عــلــي في 

»أنه   FIFA» القدم  لكرة  الدولي  اإلتحاد  لموقع  حــواره 
يأمل أن يقود العنابي إلى المزيد من النجاحات باللعب 
أن  يــأمــل  حيث   ،٢٠٢٢ قطر  العالم  كــأس  نهائيات  فــي 
إلى  والوصول  المفاجآت  من  المزيد  تحقيق  في  ينجح 
الشرق  في  سُتقام  التي  البطولة  في  ممكنة  نقطة  أبعد 

األوسط للمرة األولى.

نهائية مــبــاريــات  بــالــتــصــفــيــات  الــمــتــبــقــيــة  الـــلـــقـــاءات  نــعــتــبــر 

ال ا ك

ــا أمــريــكــا ــوب ــــى فــي ك نــشــعــر بــالــفــخــر لــمــشــاركــتــنــا لــلــمــرة األول

الدوحة - [: 

عــــاد نــخــبــة مـــن خــريــجــي 

وطـــــالب أكـــاديـــمـــيـــة أســبــايــر 

ــــيــــن الســـتـــئـــنـــاف  ــــاضــــي ــــري ال

تــــدريــــبــــاتــــهــــم فــــــي رحــــــاب 

األكــــــاديــــــمــــــيــــــة ومــــالعــــبــــهــــا 

مــنــتــصــف الــشــهــر الــمــاضــي، 

مــع بــدايــة الــرفــع الــتــدريــجــي 

للحجر الذي فرضه فيروس 

منذ  الــمــســتــجــد   ١٩- كــوفــيــد 

مــنــتــصــف مـــــارس الــمــاضــي، 

فـــــــي ظـــــــل الــــــــتــــــــزام صـــــــارم 

والسالمة  الصحة  بــإجــراءات 

واالحـــتـــيـــاطـــات الـــتـــي أقــرهــا 

ووضعها فريق أسباير إلدارة 

األزمـــــــات فـــي إطـــــار تــدابــيــر 

تـــتـــمـــاشـــى مـــــع الـــتـــوجـــيـــهـــات 

ـــيـــة وبـــــــاإلشـــــــارة إلـــى  ـــوطـــن ال

إرشــــادات الــســالمــة الــصــادرة 

الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  عـــن 

العالمية. الصحة  ومنظمة 

فــــــال يـــســـمـــح لـــلـــمـــدربـــيـــن 

والــريــاضــيــيــن بــالــدخــول إلــى 

الــمــبــانــي والــمــرافــق إلـــى بعد 

إبـــــراز الـــرمـــز األخـــضـــر على 

ــــــــراز» عــلــى  تـــطـــبـــيـــق «احــــــــت

هـــواتـــفـــهـــم الـــنـــقـــالـــة وكـــذلـــك 

اجتياز اختبار درجة الحرارة.

أسباير  أكــاديــمــيــة  وتــتــخــذ 

الــــعــــديــــد مــــن االحـــتـــيـــاطـــات 

لــــضــــمــــان ســــالمــــة الــــطــــالب 

والمدربين.

وتــشــمــل الـــريـــاضـــات الــتــي 

تـــــمـــــارس حــــالــــيــــاً فـــــي هــــذه 

ــــعــــودة إلـــى  الـــمـــرحـــلـــة مــــن ال

ـــقـــوى  الـــــتـــــدريـــــب، ألـــــعـــــاب ال

(ســــبــــاقــــات الـــــعـــــدو الـــســـريـــع 

والــــــتــــــحــــــمــــــل والــــــــــرمــــــــــي)، 

واإلســـكـــواش وتــنــس الــطــاولــة 

والمبارزة.

بروتوكوالت  وضعت  وقد 

محددة  واعــتــبــارات  النظافة 

التدريبية  لــلــدورات  بالنسبة 

الــــــتــــــي تـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــات 

عن  عــددهــا  يزيد  ال  صغيرة 

خــمــســة ريـــاضـــيـــيـــن فــــي كــل 

دورة. 

فــي ريــاضــة اإلســـكـــواش ال 

واحد  لطالب  إال  حالياً  يسمح 

يلعب  وأن  الملعب  في  فقط 

الخاص.  بمضربه 

معداته  لــديــه  طــالــب  وكـــل 

ــــــــه الـــخـــاصـــة بــــه، وال  وأدوات

يــســمــح بـــــأي مـــشـــاركـــة عــلــى 

اإلطالق. 

وفــــي تــنــس الـــطـــاولـــة، كل 

الكرات  من  سلة  لديه  العب 

بجمع  ويــقــوم  لــه  مخصصة 

وينطبق  األرض  مــن  كــراتــه 

الـــشـــيء نــفــســه عــلــى ريــاضــة 

الرمي. 

تنس  طـــاوالت  وضــع  ويتم 

الطاولة على بعد ثالثة أمتار 

عـــن بــعــضــهــا كــمــا هـــو الــشــأن 

في  المشي  ألجــهــزة  بالنسبة 

ــــاضــــة الــتــحــمــل.  ــــب ري ــــدري ت

العدو  لسباقات  بالنسبة  أمــا 

الــســريــع فــيــقــوم الــريــاضــيــون 

عداء  كل  بين  مسافة   بترك  

كرسي  ريــاضــي  طالب  ولكل 

منفصل عن الذي يليه حسب 

ـــوائـــح الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي  ل

ـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا وعـــلـــى  ال

الــجــمــيــع جــلــب قــنــيــنــة مــيــاه 

خاصة بهم. كما يتم تنظيف 

جــمــيــع األمـــاكـــن واألرضـــيـــات 

وتطهيرها  المعدات  وكذلك 

وتــعــقــيــمــهــا بــعــد كـــل تــدريــب 

وقــــد كــــان جــمــيــع األطـــــراف 

ســـعـــداء  اآلن  لـــحـــد  الــمــعــنــيــة 

للغاية بهذه الترتيبات.

أسباير أكــاديــمــيــة  إلـــى  الــحــيــاة  ـــودة  ع
على منصات التواصل االجتماعيوفق بروتوكول اإلجراءات الصحية والوقائية المتبعة

الدوحة - [: 

أطــلــقــت مــؤســســة أســبــايــر 
بـــرنـــامـــج  الــــعــــام  هـــــذا  زون 
االفتراضي  الصيفي  أسباير 
عــلــى الـــحـــســـابـــات الــرســمــيــة 
ـــمـــؤســـســـة عــــلــــى وســــائــــل  ـــل ل
الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
خالل  يوتيوب   - االنستجرام 

شهر يوليو.
المؤسسة  تنظمها  والــتــي 
لــبــث الــحــيــويــة فـــي صــفــوف 
فصل  خــالل  المجتمع  أفــراد 
الــــصــــيــــف ضــــمــــن رســـالـــتـــهـــا 
الرامية للترويج لنمط حياة 

صحي ونشط.
صيف هذه السنة يتضمن 
فــعــالــيــة لــفــئــة األطـــفـــال من 
وهي  سنوات   ١٠ إلى   ٥ عمر 
أسباير-  مــع  وتــحــٍد  تـــدرب   -
حيث توفر المؤسسة أنشطة 
مرة  وسهلة  مختلفة  لياقة 
بــــاألســــبــــوع ســـيـــتـــم تــحــمــيــل 
الــــتــــمــــاريــــن عـــلـــى الـــحـــســـاب 
الـــرســـمـــي لــلــمــؤســســة وعــلــى 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ويقوم بها األطفال بمساعدة 

وإرســال  بتطبيقها  أهاليهم 
ـــهـــاشـــتـــاغ  الــــفــــيــــديــــو عــــلــــى ال
 ،A s p i r e K i d s ٢ ٠ ٢ ٠ #
لفئة  فعالية  يتضمن  وكــمــا 
الناشئين والناشئات من عمر 
١١ إلى ١٤ سنة وهو - تحدي 
والناشئات  للناشئين  اللياقة 
- وهــــي عـــبـــارة عـــن تــحــدي 

تمارين   ٦ مــن  مكون  لياقة 
كل  بعمل  المتسابقون  يقوم 
تـــمـــريـــن عـــلـــى حــــــدة خـــالل 
أحد  سيقوم  واحــدة،  دقيقة 
بتنفيذ  المؤهلين  المدربين 

ــتــمــاريــن وشــرحــهــا  جــمــيــع ال
فـــي فــيــديــو مـــصـــور وســيــتــم 
عـــــرض هـــــذا الـــفـــيـــديـــو عــلــى 
االجتماعي  التواصل  منصات 
(االنستجرام-  ــمــؤســســة  ــل ل
ـــعـــد تــطــبــيــقــهــا  يــــوتــــيــــوب) وب
مـــن قــبــل الــمــشــاركــيــن يتم 
إرسال الفيديو على الهاشتاغ 

.AspireJuniors٢٠٢٠#
برنامج  يتضمن  وكــذلــك 
بالتغذية  الــخــاصــة  الــنــصــائــح 
وصفات  مع  الصحي  واألكــل 

وجبات صحية.

أسباير تطلق برنامج الصيف االفتراضي
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ــــدوري األلــمــانــي  أعــلــنــت رابــطــة ال
الموسم  منافسات  أن  القدم،  لكرة 
ـــمـــانـــي  ــــــــــدوري األل الـــمـــقـــبـــل مـــــن ال
من   ١٨ فــي  ستنطلق  (بــونــدزلــيــجــا) 
وجود  إمكانية  مع  المقبل،  سبتمبر 

فترة عطلة شتوية قصيرة.
وذكرت الرابطة في بيان لها، أنها 
تقدم نماذج متنوعة ألندية الدوري 
الممتاز والدرجة الثانية (٣٦ ناديًا)، 
أقصر  شــتــويــة  عطلة  ذلـــك  فــي  بــمــا 
في  المباريات  مــن  المزيد  وإقــامــة 
القرار  وسيكون  األســبــوع.  منتصف 
ــنــهــائــي لـــالتـــحـــاد األلـــمـــانـــي لــكــرة  ال
لجدولة  الــحــاجــة  وظــهــرت  الــقــدم. 
الــمــواعــيــد الــجــديــدة، وذلــــك بسبب 
تأخر موعد نهاية الدوريات المحلية 
 ،٢٠٢٠-٢٠١٩ لموسم  واألوروبـــيـــة 
نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات انــتــشــار فــيــروس 
تحديد  تــم  فيما  المستجد،  كــورونــا 
فــصــل الــخــريــف كــمــوعــد لــمــبــاريــات 
كريستيان  وقال  األلماني.  المنتخب 

شـــايـــفـــرت رئـــيـــس رابـــطـــة الـــــدوري 

لصحيفة  تصريحات  في  األلماني، 

األلمانية  األنــديــة  أن  فليت»،  «دي 

األوروبية  المسابقات  في  المشاركة 

بشكل  المحلية  منافساتها  تبدأ  ربما 

ــــاك خـــمـــســـة أنـــديـــة  مـــتـــأخـــر. وهــــن

ألــمــانــيــة تــنــافــس فــي دوري أبــطــال 

أوروبــــا والــــدوري األوروبــــي، حيث 

ســتــســتــكــمــل الــمــســابــقــتــيــن بــنــظــام 

البرتغال  فــي  الــمــصــغــرة  الــبــطــوالت 

حــتــى ٢٣ أغــســطــس الــمــقــبــل وفــي 

ألمانيا حتى ٢١ من الشهر ذاته على 

الترتيب.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
«هناك  شايفرت: 

حــاجــة إلـــى قــدر 
ـــة  ـــمـــرون مـــــن ال
فــــــــــــــــي هـــــــــــذه 

األوقــــــــــــــــات فـــفـــي 
يمكن  االستثنائية،  الــفــتــرات 

بشكل  مــعــتــادة  غير  قــــرارات  اتــخــاذ 
اســتــثــنــائــي». وذكــــر شـــايـــفـــرت، أن 
يظل  لــلــمــدرجــات  الجماهير  عـــودة 
التــزال  التجمعات  أن  رغــم  هــدًفــا، 
 ٣١ يـــوم  حــتــى  ألــمــانــيــا  فــي  ممنوعة 
أكتوبر المقبل، مالم يتوفر برتوكول 

صحي صارم لكل المتفرجين.
السبب  شــايــفــرت: «لـــهـــذا  وقــــال 
ــــكــــرة األلـــمـــانـــيـــة  ــــطــــة ال مـــهـــمـــة راب

هـــي تــطــويــر إطــــار لــمــا يــمــكــن أن 
يتضمنه مفهوم السالمة الصحية 

الـــصـــارم». وتــابــع أنـــه لــيــس من 
حل  هــنــاك  يــكــون  أن  الممكن 

يطبق بشكل عام. 

نسخة البوندزليجا الجديدة تنطلق ١٨ سبتمبر
مع إمكانية وجود فترة عطلة شتوية قصيرة

برشلونة وافق على تمديد إعارته

الــبــرازيــلــي  الــوســط  العـــب  أن  صحفية  تــقــاريــر  ذكـــرت 
إلى  اإلسباني  برشلونة  مــن  إعــارتــه  مــدد  كوتينيو  فيليب 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ األلــمــانــي حــتــى نــهــايــة الــمــوســم الــحــالــي 
األلــمــانــيــة  «بـــيـــلـــد»  صــحــيــفــتــا  وبــحــســب   ٢٠٢١٩-٢٠٢٠
و«مـــاركـــا» اإلســبــانــيــة فـــإن كــوتــيــنــيــو ســيــبــقــى مــع بــايــرن 
ألمانيا  كــأس  نهاية  حتى  األلماني  الـــدوري  بطل  ميونيخ 
كوتينيو  أن  إلى  وأشارت «ماركا»  أوروبا.  أبطال  ودوري 
من  بالمئة   ٥٠ بواقع  بايرن  في  راتبه  خفض  على  وافــق 
الموسم،  نهاية  حتى  البافاري  النادي  مع  االستمرار  أجل 
وهو نفس ما حدث مع زميليه الفارو أودريوزوال المعار 
إنتر  مــن  الــمــعــار  بيريسيتش  وإيـــفـــان  مــدريــد  ريـــال  مــن 
ميونيخ  بايرن  إلى  كوتينيو  إعــارة  عقد  ويتضمن  ميالن. 
نهائي  بشكل  الالعب  بشراء  لألخير  يسمح  جزائًيا  شرًطا 
هدفا   ٢١ البرازيلي  وسجل  يورو.  مليون   ١٢٠ دفع  مقابل 
خالل ٧٦ مباراة مع برشلونة بعد انتقاله للفريق في يناير 
قياسية  صفقة  في  اإلنجليزي  ليفربول  من  قادًما   ٢٠١٨

١٢٠ مليون يورو. بلغت قيمتها 

كوتينيـو يخفض راتبــه
برلين- د ب أ:

يـــســـعـــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد إلـــى 

مــــواصــــلــــة زحـــــفـــــه نــــحــــو ضـــمـــان 

مشاركته في دوري أبطال أوروبا 

يستضيف  عندما  المقبل  الموسم 

مايوركا في افتتاح المرحلة الرابعة 

والــثــالثــيــن مــن الــــدوري اإلســبــانــي 

لكرة القدم اليوم.

ويــــتــــســــلــــح فـــــريـــــق الـــــمـــــدرب 

األرجــنــتــيــنــي ديــيــجــو ســيــمــيــونــي 

منذ  حققها  التي  الجيدة  بالنتائج 

من  أكــثــر  بعد  المنافسات  عــودة 

ثــالثــة أشــهــر مــن اإليــقــاف بسبب 

وكان  المستجد،  كورونا  فيروس 

 ٢-٢ برشلونة  مع  التعادل  آخرها 

نو. كامب  في 

وفــــــــــاز أتــــلــــتــــيــــكــــو فــــــي أربــــــع 

مـــبـــاريـــات مــقــابــل تــعــادلــيــن فــي 

منذ  خاضها  التي  الستة  اللقاءات 

االستئناف.

ويـــحـــتـــل الـــفـــريـــق الـــمـــدريـــدي 

 ٥٩ الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث بـــرصـــيـــد 

نــقــطــة. وكـــان أتــلــتــيــكــو عــانــى في 

أفضل  يقدم  لكنه  الموسم  مطلع 

الـــعـــروض فـــي األمـــتـــار األخــيــرة 

بأنه  علًما  المحلية  البطولة  مــن 

حامل  اإلنجليزي  ليفربول  أزاح 

من  األبـــطـــال  دوري  فـــي  الــلــقــب 

عليه  بــفــوزه  النهائي  ثمن  الـــدور 

بعد  و٣-٢  ١-صفر  ــا  وإيــابً ــا  ذهــابً

الـــتـــمـــديـــد قـــبـــل تـــوقـــف الــبــطــولــة 

مارس. في  القارية 

وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــحـــاول 

أتـــلـــتـــيـــكـــو تـــأكـــيـــد حـــصـــولـــه عــلــى 

يسعى  األبطال،  دوري  في  مقعد 

مــــايــــوركــــا لــــلــــهــــروب مـــــن شــبــح 

ــيــة.  ــان ــث الـــهـــبـــوط إلــــى الــــدرجــــة ال

فيسينتي  الــمــدرب  فــريــق  ويــأمــل 

األول  فـــــوزه  يـــكـــون  أن  مـــوريـــنـــو 

ــــــذي جــــاء عــلــى  مـــنـــذ الــــعــــودة وال

حــــســــاب ســـيـــلـــتـــا فـــيـــجـــو الـــمـــهـــدد 

في   ٥-١ بنتيجة  بــالــهــبــوط  أيــًضــا 

ـــة الــــمــــاضــــيــــة، كــنــقــطــة  ـــمـــرحـــل ال

انــطــالق جــديــدة نحو بــر األمــان، 

الـــخـــمـــس  مــــبــــاريــــاتــــه  أن  عـــلـــًمـــا 

الــمــتــبــقــيــة أســـفـــرت عـــن تـــعـــادل 

خسارات. وأربع  وحيد 

أتلتيكــــــو يســـــتهدف بطـــاقـــة األبطـــــال
بفوزه اليوم على مايوركا في الليجا

حتى نهاية العام الجاري

التنفيذي  الرئيس  فاتسكه  هانز-يواخيم  قال 
لــنــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد إن العــبــي الفريق 
ومــســؤولــيــه ســيــواصــلــون التخلي عــن جــزء من 
العبو  وكان  الجاري.  العام  نهاية  حتى  رواتبهم 
تخفيض  على  وافقوا  قد  ومسؤولوه  دورتموند 
نسبة من رواتبهم خالل فترة توقف المنافسات 
بــســبــب جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد 
سيستمر  األمــر  إن  فاتسكه  وقــال  (كوفيد-١٩)، 
حتى نهاية العام الجاري، وقد تردد أن الالعبين 

يتنازلون عن نسبة ٢٠٪ من الرواتب. وكان نادي 
دورتموند قد أعلن أنه يتوقع أن تصل خسائره 
إلى نحو ٤٥ مليون يورو (٥ر٥٠ مليون دوالر) 
األزمــة  بسبب  وذلـــك  المنقضي،  الــمــوســم  فــي 
الناجمة عن جائحة كورونا. وأوضح دورتموند 
ــتــوقــف الــتــي  فـــي بــيــانــه لــلــبــورصــة أن فــتــرة ال
واستئناف  كورونا  أزمــة  بسبب  شهرين  دامــت 
المنافسات بدون حضور الجماهير «أثــًرا على 
جميع جوانب الدخل والعائدات». وحذر فاتسكه 
من أن المشكالت المالية ستستمر في الموسم 
المقبل طالًما أن المباريات تقام بدون حضور 

اإليـــرادات  «نقص  فاتسيه:  وقــال  جماهير. 

يشكل أمًرا صعبًا فاألمر ال يتعلق فقط بفقدان 
بنحو  تقدر  التي  الجماهيري  الحضور  عائدات 
أربعة ماليين يورو في المباراة الواحدة، وإنما 
هناك تراجع أيًضا في عائدات البث التليفزيوني 
نواجه  نحن  والتسويق 
من  هائلة  سلسلة 
المخاطر». 

وكشف فاتسكه أيًضا أن النادي ال يعتزم إبرام 
صفقات في الوقت الحالي. ومن ناحية أخرى، 
بحضور  السماح  في  باألمل  تمسكه  فاتسه  أكد 
بداية  مع  االســتــادات  في  المشجعين  من  عــدد 
وأوضـــح:  سبتمبر.  فــي   ٢٠٢٠-٢٠٢١ مــوســم 
«أعــتــقــد أن هــنــاك رغــبــة فـــي دراســـــة األمـــر. 
رؤية  تكوين  على  حالًيا  تعمل  الدوري  فرابطة 
لإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتقديمها إلى 
نفسه  الــوقــت  فــي  وأشـــار  المعنية».  السلطات 
مستوى  على  حل  إلى  التوصل  يتوقع  ال  أنه  إلى 
الدولة ككل، نظًرا ألن كل استاد يتسم بتصميم 

مختلف عن غيره.

العــبو  دورتمــوند يواصـلـون تخــفـيض رواتـبهــم
دوسلدورف- د ب أ:

مدريد- أ ف ب:

روما- د ب أ: 

مدريد- د ب أ:

ميالن يشتري سالياميكرس 

رايلو مستمر مع مايوركا

أعـــــلـــــن نــــــــــادي مـــــيـــــالن اإليــــطــــالــــي 

لــكــرة الــقــدم، شـــراء الــمــدافــع ألكسيس 

سالياميكرس من أندرلخت البلجيكي، 

بعد التعاقد معه على سبيل اإلعارة في 

يناير الماضي. وأصبح المدافع صاحب 

٢١ عاًما مرتبًطا بعقد مع الفريق حتى 

شـــارك  وكــــان   ،٢٠٢٤ عـــام  مـــن  يــونــيــو 

فـــي أربــــع مـــبـــاريـــات بــبــطــولــة الــــدوري 

انضمامه  منذ  الــكــأس  فــي  ومــبــاراتــيــن 

لميالن بعد مشاركته في ٥٧ مباراة في 

عامين مع النادي البلجيكي.

عن  القدم،  لكرة  اإلسباني  مايوركا  ريال  نادي  أعلن 

.٢٠٢٤ عام  حتى  رايلو  أنطونيو  مدافعه  عقد  تجديد 

اإللكتروني،  موقعه  عبر  له  بيان  في  مايوركا  وذكر 

مع  مــبــاراة   ١٣٣ فــي  شــارك  رايــلــو  الــدفــاع  متوسط  أن 

الفريق وسجل ستة أهداف، منذ انضمامه إلى الفريق 

٢٠١٦ وقـــال رايــلــو في  قــادًمــا مــن إســبــانــيــول فــي عــام 

من  سعيد  «أنــا  لــنــاديــه:  الــرســمــي  للموقع  تصريحات 

النادي  أن  دائــًمــا  قلت  ونفسي،  والــنــادي  عائلتي  أجــل 

نحن  سيئة،  وأخرى  جيدة  بلحظات  يمر  العائلة  مثل 

نحقق  لم  وإذا  النجاة،  فيها  نحاول  صعبة  بفترة  نمر 

ذلك يجب أن نتحد مًعا أكثر من أي وقت مضى».

ف

يمكن ئية، 
بشكل  مــعــتــادة  ير 
ـــر شـــايـــفـــرت، أن 
يظل  لــلــمــدرجــات 
التــزال  لتجمعات 
٣١ يـــوم  حــتــى  نــيــا 
لم يتوفر برتوكول 

المتفرجين.
السبب  ت: «لـــهـــذا 
ــــكــــرة األلـــمـــانـــيـــة  ل

لــمــا يــمــكــن أن  ر
سالمة الصحية 

أنـــه لــيــس من 
حل هــنــاك  ن

بر

ذكـــرت
ك فيليب 
بـــايـــرن م
٢٠٢١٩-٠
و«مـــارك
ميونيخ 
ودوري
عل وافــق 
االس أجل 
وهو نفس
ريـــا مــن 
و ميالن. 
ج شرًطا 
د مقابل 
٧٦ خالل
قا ٢٠١٨
بلغت ق

األزمــة بسبب  وذلـــك  ي، 
ورونا. وأوضح دورتموند
ــتــوقــف الــتــي أن فــتــرة ال
واستئناف كورونا  أزمــة 
ور الجماهير «أثــًرا على
لعائدات». وحذر فاتسكه
لية ستستمر في الموسم
بدون حضور ريات تقام

اإليـــرادات  «نقص  يه: 

هناك تراجع أيضا فيعائدات البث التليفزيوني
نواجه نحن  والتسويق 
من هائلة  سلسلة 
المخاطر»

مدريد- د ب أ:

أجندة اليوم

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٤)

(٢٣:٠٠) أتلتيكو مدريد- ريال مايوركا
beIN HD ١

المباراة بالتوقيت المحلي
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يواجه خصم ١٢ نقطة من رصيدهعقب خسارته أمام نيوكاسل

يـــؤكـــد إيــــــدي هـــــاو مــــــدرب بـــورنـــمـــوث 
الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري  في  المنافس 
تأكيدات  أي  إلى  يحتاج  ال  أنه  القدم  لكرة 
مـــن الـــنـــادي حــــول مــســتــقــبــلــه عــلــى رأس 
فيه  يواجه  الــذي  الوقت  في  الفني  الجهاز 
 ٤-١ هزيمته  بعد  الــهــبــوط  خطر  الــفــريــق 
أمــــام نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. وإثــــر الــهــزيــمــة 
وقبل   ١٩ الــمــركــز  إلـــى  بــورنــمــوث  تــراجــع 
األخـــيـــر بــيــن فــــرق الــبــطــولــة ورغـــــم أنــه 
فإنه  الــهــبــوط  عــن  وحــيــدة  بنقطة  يبتعد 
ال تــــزال أمـــامـــه مـــواجـــهـــات صــعــبــة أمـــام 
سيتي  وليستر  وتوتنهام  يونايتد  مانشستر 
مع  استمراره  ظل  وفي  سيتي.  ومانشستر 
حالياً  هاو  فإن  أعــوام  سبعة  طول  الفريق 
الجهاز  رأس  على  مدة  أطــول  صاحب  هو 

الفني بين أندية الدوري الممتاز.
إلى  أحتاج  «ال  هاو  قال  مستقبله  وعن 
سيتخذ  وأضـــاف «الــنــادي  تــأكــيــدات».  أي 
العالقة  مصلحته  فــي  يصب  الــذي  الــقــرار 

بـــيـــنـــي وبــــيــــن الـــــنـــــادي عــــالقــــة مــفــتــوحــة 

القرار  صاحب  هو  النادي  جــداً  وصريحة 

وســيــتــخــذ الـــقـــرار األفــضــل بــالــنــســبــة لــه». 

العبيه  أن  اإلنجليزي  الــمــدرب  واعــتــرف 

أن  بعد  بالنفس  الثقة  مــن  الكثير  فــقــدوا 

خسروا ١٩ مرة وتعادلوا ست مرات خالل 

الحالي  الموسم  فــي  خاضوها  مــبــاراة   ٣٢

حتى اآلن. وتتبقى للفريق ست مباريات.

وقــــــال هـــــاو «مـــــن الـــصـــعـــب الـــوصـــول 

لــإليــجــابــيــات فـــي ظـــل هـــذه الــنــتــيــجــة وال 

يمكنني التغطية على تأثير هذه النتيجة».

يــقــدم  كــــان  «الـــفـــريـــق  ـــًال:  قـــائ وأردف 

عليه  الموقف  تأثير  لكن  لديه  مــا  أفضل 

كــــان واضـــحـــاً وعــلــيــنــا الـــخـــروج مـــن هــذا 

الــوضــع ســريــعــاً جــــداً، أعــتــقــد أنـــه ال يــزال 

من  الخروج  بوسعنا 

ـــمـــوقـــف وأنــــا  هـــــذا ال

أثــــــــــق فـــــــي هـــــذه 

المجموعة».

قــــــال جــــيــــرالــــد كــــراســــنــــر مـــســـؤول 

الــحــراســة الــقــضــائــيــة الــمــفــروضــة على 

نــــادي ويـــجـــان أثــلــيــتــيــك الــمــنــافــس في 

لكرة  اإلنجليزي  الثاني  القسم  دوري 

في  ترغب  مختلفة  جهة   ١٢ إن  القدم 

اآلن  عليهم  يتعين  وإنـــه  الــنــادي  شـــراء 

إثـــبـــات قــدرتــهــم الــمــالــيــة عــلــى الــشــراء 

حــتــى يــتــســنــى لــهــم الــمــضــي قـــدمـــاً في 

ووضع  بالصفقة.  الخاصة  المحادثات 

ومن  القضائية  الحراسة  تحت  ويجان 

من  نقطة   ١٢ لخصم  معرض  فهو  ثم 

رصيده حسب اللوائح.

مسؤولية  يتولى  الذي  كراسنر  وقال 

الــحــراســة الــقــضــائــيــة عــلــى الـــنـــادي إلــى 

جــانــب ديــــن واطـــســـون وبــــول ســتــانــلــي 

زمــيــلــيــه فـــي شــركــة بــجــبــيــز تــيــلــور إن 

األطــــــراف الـــراغـــبـــة فـــي شــــراء الــنــادي 

عليها أن تثبت امتالك كل منها عشرة 

ماليين جنيه إسترليني (١٢٫٥١ مليون 

فــي  لـــالســـتـــمـــرار  األقــــــل  عـــلـــى  دوالر) 

المحادثات الخاصة بالصفقة.

وقــــال كـــراســـنـــر: «فــعــلــيــاً لــديــنــا ١٢ 

طرفاً يهتمون بشراء النادي».

ويالن  لعائلة  مملوكاً  ويجان  وكــان 

عليه  تــســتــحــوذ  أن  قــبــل   ٢٠١٨ حــتــى 

إنـــتـــرنـــاشـــونـــال إنــتــرتــيــنــمــنــت كــــورب 

ومقرها هونج كونج.

وتـــغـــيـــرت مــلــكــيــة الـــــنـــــادي لــلــمــرة 

الثانية في عامين عندما استحوذ عليه 

كونسورتيوم من هونج كونج بقيادة أو 

يونج في يونيو الماضي.

وضع ويجان تحت الحراسة القضائيةهاو يترقب مصيره مع بورنموث
لندن- رويترز:

لندن- د ب أ:

برلين- د ب أ:

إصابة باولينيو 
بالصليبي

ـــــــــــــــادي بـــــايـــــر  أعــــــــلــــــــن ن
لــــــيــــــفــــــركــــــوزن األلـــــمـــــانـــــي 
البرازيلي  مهاجمه  إصــابــة 
الرباط  فــي  بقطع  باولينيو 
الصليبي للركبة. وسيضطر 
مباراته  لخوض  ليفركوزن 
الـــمـــرتـــقـــبـــة أمــــــــام بـــايـــرن 
ميونيخ الغد في نهائي كأس 
وقال  باولينيو.  دون  ألمانيا 
وذلك  مؤسف»،  يوجد «نبأ 
النقاب  كشفه  مــعــرض  فــي 
عـــن اإلصــــابــــة، مــضــيــفــاً أن 
لجراحة  سيخضع  الــالعــب 
اليوم في إنسبروك بالنمسا.

ــــــد ســيــمــون رولــفــس  وأّك
ليفركوزن  في  الكرة  مدير 
:«إنــهــا مــأســاة ال تصدق أن 
يــغــيــب بــاولــيــنــيــو عـــن قمة 
(نهائي  برلين  فــي  الموسم 
كــــأس ألــمــانــيــا) ولــــن يــكــون 
متواجداً أيضاً خالل الدوري 
األوروبـــــــــي فــــي أغــســطــس، 
ـــتـــه الـــســـيـــئـــة تــحــفــزنــا  إصـــاب
الكأس  بلقب  للفوز  جميعاً 

من أجله».
وانــــضــــم بـــاولـــيـــنـــيـــو إلـــى 
لكنه   ٢٠١٨ فــي  ليفركوزن 
ثـــبـــت أقـــــدامـــــه بـــالـــفـــريـــق 
إذ  فـــــــقـــــــط،  مــــــــــؤخــــــــــراً 
مــبــاراة   ١٣ فـــي  شــــارك 
بــالــمــوســم الــحــالــي من 

البوندزليجا.

تــوقــع األلــمــانــي يــورجــن كــلــوب الــذي قاد 

ــيــفــربــول إلــــى إحـــــراز لــقــب بــطــل  فــريــقــه ل

الـــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــلــمــرة األولــى 

على  رباعياً  الصراع  يكون  أن  عاماً   ٣٠ منذ 

المقبل. الموسم  بالبريميرليج  التتويج 

الموسم  اللقب  على  الصراع  أن  كلوب  واعتبر 

الــمــقــبــل لــن يــنــحــصــر بــيــن لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 

بل  المنصرمين  الموسمين  في  حصل  كما  سيتي 

رشـــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشــيــلــســي لــلــدخــول في 

يونايتد  «مانشستر  الــصــدد  هــذا  فــي  وقـــال  صلبه 

اليملكون  بأنهم  يعتقدون  الناس  بعض  بقوة،  آت 

اثنين  أو  العب  إضافة  مع  رأينا  لكننا  فرصة،  أي 

أنهم  واألكــيــد  جـــداً  أقــويــاء  يــكــونــوا  أن  يستطيعون 

لــن يــكــونــوا أســـوأ مــن الــمــوســم الــحــالــي كــمــا هناك 

أيضاً». تشيلسي 

وأضاف «لن ينحصر األمر بيننا وبين مانشستر 

األمر،  هذا  حصل  الماضيين  الموسمين  في  سيتي 

على  المنافسة  صلب  في  سيتي  مانشستر  كان  كما 

٥ سنوات». ٤ أو  اللقب منذ 

صراع ربــاعــي 
على البريميرليج

كلوب مدرب ليفربول:

يـــــــرى اإلســـــبـــــانـــــي بــيــب 
جــــــــــــــوارديــــــــــــــوال مــــــــــدرب 
اإلنجليزي  سيتي  مانشستر 
تنتظر  رائــعــة»  «أشــيــاء  أن 
الموسم  نهاية  فــي  فريقه 
ـــرغـــم تــنــازلــه  الـــــجـــــاري، ب
المحلي  الـــدوري  لقب  عــن 

لليفربول.
وإلــــــى احـــتـــفـــاظـــه بــلــقــب 
بلغ  األنـــديـــة،  رابــطــة  كـــأس 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي نــصــف 
ــــكــــأس ويـــتـــقـــّدم  نـــهـــائـــي ال
 ٢-١ اإلسباني  مدريد  ريال 
ــهــائــي  فــــي ذهـــــــاب ثـــمـــن ن
في  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 

القدم. كرة 

قـــــــــــــــال جـــــــــــــوارديـــــــــــــوال 

فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صـــحـــفـــي 

عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو «خـــســـرنـــا 

الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــج قـــبـــل ســبــع 

مع  نهايتها  مــن  مــبــاريــات 

فـــــارق أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 

نـــــقـــــطـــــة. كــــــــان الــــتــــحــــدي 

نــحــرز  أن  ـــمـــوســـم  ال هـــــذا 

ـــــــــدوري مــــجــــدداً،  لـــقـــب ال

لــكــن مـــا حــصــل قـــد حصل 

يــكــن  لــــــم  مــــســــتــــوانــــا  ألن 

المواسم  فــي  كما  مستقراً 

الماضية».

تـــابـــع مـــــدرب بــرشــلــونــة 

ميونيخ  وبــايــرن  اإلســبــانــي 

األلــــمــــانــــي ســــابــــقــــاً «حـــتـــى 

لم  جــداً  جيد  بعمل  القيام 

يــكــن كــافــيــاً نــظــراً لــألرقــام 

الــتــي حــقــقــهــا لــيــفــربــول. ال 

واأن  دائــمــاً،  الفوز  يمكنك 

دائماً». جيد  بعمل  تقوم 

واعـــتـــبـــر جــــوارديــــوال أن 

لــيــفــربــول بــقــيــادة مــدربــه 

األلـــمـــانـــي يــــورجــــن كــلــوب 

أصــــعــــب خـــصـــم واجــــهــــه، 

الموسم  عليه  تفوقه  برغم 

بعد  نقطة  بفارق  الماضي 

طاحنة. معركة 

إحــراز  عــن  تحدث  لكنه 

األبــــــطــــــال  دوري  لـــــقـــــب 

مسيرته  في  الثالثة  للمرة 

كـــمـــدرب، بـــدالً مــن إنـــزال 

لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــــــن عــــرشــــه 

الــمــوســم الــمــقــبــل «خــضــت 

تـــحـــديـــات كـــثـــيـــرة، كــثــيــرة 

فــــي مــســيــرتــي كــــمــــدرب.. 

الجميع  إضــافــي  تــحــد  هــذا 

الكبير  فشلي  عــن  يتحدث 

ــــــم أفــــــــز بــــــــدوري  ألنــــــــي ل

األبــــطــــال فــــي مــيــونــيــخ أو 

هنا».

ــــــرغــــــم الــــعــــجــــز عـــن  وب

االحــتــفــاظ بــلــقــب الــــدوري 

الــمــحــلــي لــلــمــوســم الــثــالــث 

تـــــــوالـــــــيـــــــاً، أشــــــــــــاد العـــــب 

بـ»العبين  الــســابــق  الــوســط 

اســتــثــنــائــيــيــن» فـــي ســيــتــي 

لــجــهــودهــم هــــذا الــمــوســم 

«لـــــديـــــنـــــا أشــــــيــــــاء رائــــعــــة 

تنتظرنا».

جوارديوال يخطط للنهاية السعيدة 
من خالل المنافسة على كأس إنجلترا وأبطال أوروبا

لندن- أ ف ب:

مافيديدي ينضم إلى مونبلييه

لشبونة يواصل انتصاراته

الدرجة  دوري  في  المنافس  مونبلييه  نــادي  أعلن 
األولــــى الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم تــعــاقــده مــع المهاجم 
يوفنتوس  العب  مافيديدي  ستيفي  الشاب  اإلنجليزي 
إلى  أعير  عــامــاً)   ٢٢) مافيديدي  وكــان  إيطاليا.  بطل 
ديجون الفرنسي خالل موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأحرز له 

ثمانية أهداف في ٢٨ مباراة في جميع المنافسات.
وبـــهـــذا أصـــبـــح مــافــيــديــدي أول العــــب إنــجــلــيــزي 
مسيرته  مافيديدي  وبــدأ  مونبلييه.  لصفوف  ينضم 
إلى  انضمامه  قبل  اللندني  أرســنــال  مــع  االحــتــرافــيــة 

يوفنتوس في ٢٠١٨.

واصـــل ســبــورتــنــج لــشــبــونــة انــتــصــاراتــه فــي الـــدوري 
فيسنتي  جــل  على  فـــوزه  بعد  الــقــدم  لــكــرة  البرتغالي 
٢-١، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من 
ويندل  طريق  عن  لشبونة  سبورتنج  وتقدم  المسابقة. 
في الدقيقة ٢١، قبل أن يضيف جونزالو بالتا الهدف 
الثاني في الدقيقة ٤٩، ثم سجل روبن ريبيرو هدف 
جل فيسنتي الوحيد في الدقيقة األخيرة من المباراة 
من ضربة جزاء. ورفع سبورتنج لشبونة، الذي حقق 
في  نقطة   ٥٥ إلــى  رصيده  التوالي،  على  الثالث  فــوزه 
عند  فيسنتي  جل  رصيد  تجمد  بينما  الثالث،  المركز 

٣٣ نقطة في المركز الحادي عشر.

ـــق فـــــــي هـــــذه 

وموعة». جج

المو
كــــأس
متوا
األور
إصـــا
جمي
من
و
ليفر
ثـــبـ
م
ش

سم 

ســتــر

بل  ن 

ول في 

ونايتد 

ملكون 

اثنين 

أنهم  

هناك 

شستر 

ألمر، 

على  ة

ول:

باريس- رويترز:

لشبونة- د ب أ: 

لندن- أ ف ب:

الجماهير لم تلتزم بالتباعد االجتماعي

ســـــوندريســــك بطــــل كأس الدنــمــــارك
تُـــــوج فـــريـــق ســـونـــدريـــســـك بــلــقــب كــأس 

الدنمارك عقب الفوز على مضيفه أولبورج 

٢- صــفــر فـــي نــهــائــي الــبــطــولــة. وتــوقــفــت 

المباراة لنحو ١٤ دقيقة بسبب عدم التزام 

بعض المشجعين بقواعد التباعد االجتماعي 

التي تم إقرارها لمكافحة فيروس كورونا. 

وســجــل انــدريــس ياكوبسن العــب أولــبــورج 

ـــفـــوز لــســونــدريــســك في  الـــســـابـــق هـــدفـــي ال

سوندريسك  وحــصــد  و٥٦   ٣٨ الدقيقتين 

لــقــب الــــــدوري الــدنــمــاركــي لــلــمــرة األولـــى 

التمهيدي  ــــدور  ال فــي  الــمــشــاركــة  ليضمن 

لــلــدوري األوروبـــــي، فــي الــوقــت الـــذي توج 

قبل. من  مــرات  أربــع  أولبورج باللقب  فيه 

امتنعت  المباراة  من  األول  الشوط  وخــالل 

بعض جماهير أولبورج عن االلتزام بقواعد 

الجلوس  رفضوا  حيث  االجتماعي،  التباعد 

في مقاعدهم رغم تلقيهم عدة تحذيرات 

وغادر بعض المشجعين الملعب في الوقت 

المباراة. إليقاف  الحكم  فيه  اضطر  الــذي 

ووقــعــت بــعــد االضـــطـــرابـــات خــــارج ملعب 

على  قبضت  أنها  الشرطة  وأكــدت  المباراة 

٤٤ مشجعاً الولبورج.

كوبنهاجن- د ب أ: 



الترجي يتعاقد 
مع النقاز

االتحاد األلماني 
يدافع عن مالك 
هوفنهايم

وجـــــــــهـــــــــت لــــجــــنــــة 
باالتحاد  األخــالقــيــات 
القدم،  لكرة  األلماني 
الـــــدعـــــوة لــلــجــمــاهــيــر 
واألنـــــــــــــديـــــــــــــة لـــــبـــــدء 
محادثات مع االتحاد، 
حــــول اإلســـــــاءات الــتــي 
لمالك  ســابــقــاً  وجــهــت 
نـــــــــــادي هــــوفــــنــــهــــايــــم 
ديتمار هوب. وذكرت 
الــهــجــوم  أن  الــلــجــنــة، 
عـــــلـــــى هـــــــــوب أظــــهــــر 
عــــــدم وجــــــــود تـــوافـــق 
حـــــــول الــــمــــســــمــــوح بــه 
بــيــن كــافــة األطـــــراف.

وأضــــــافــــــت الـــلـــجـــنـــة: 
يجب أن يكون الهدف 
بشأن  توافق  إعادة  هو 
ـــقـــافـــة تـــشـــجـــيـــع مــن  ث

جانب الجماهير.  

أعـــــــلـــــــن الـــــتـــــرجـــــي 
حـــامـــل لــقــب الـــــدوري 
لكرة  الممتاز  التونسي 
الخميس  أمــس  الــقــدم 
تـــعـــاقـــده مــــع الــظــهــيــر 
النقاز  حــمــدي  األيــمــن 
لـــمـــدة ثـــالثـــة مـــواســـم. 
وقــــــال الـــتـــرجـــي عــبــر 
اإلنترنت  على  موقعه 
أمـــــس «انـــتـــهـــت أمـــس 
كافة إجــراءات التعاقد 
مــــع الـــظـــهـــيـــر األيـــمـــن 
حـــمـــدي الـــنـــقـــاز الـــذي 
لمدة  عــقــداً  معنا  وقــع 
ولعب  مواسم».  ثالثة 
الـــــنـــــقـــــاز فــــــي الـــنـــجـــم 
الساحلي قبل أن ينتقل 
الزمالك  صــفــوف  إلــى 

المصري في ٢٠١٨.
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ليفربول  احتفاالت  سيتي  مانشستر  أفسد 

له  ووّجــه  اإلنجليزي،  الــدوري  لقب  بانتزاع 

٤-صفر  عليه  تغلب  حــيــث  مــوجــعــة  ضــربــة 

بروين  دي  كيفن  وافتتح   ،٣٢ الـ  الجولة  في 

 ٢٥ الدقيقة  فــي  سيتي  لمانشستر  التسجيل 

من ضربة جزاء، ثم أضاف رحيم سترلينج 

وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق 

الثاني،  الشوط  و٤٥.وفــي   ٣٥ الدقيقتين  في 

عـــــّزز مــانــشــســتــر ســيــتــي انـــتـــصـــاره بــالــهــدف 

الرابع في الدقيقة ٦٦ وسجله البديل أليكس 

أوكسليد تشامبرلين العب ليفربول بالخطأ 

فــي مــرمــى فــريــقــه لـــدى مــحــاولــة التصدي 

لتسديدة من سترلينج.

السيتي أسقط 
ليفـــربـــول 
بـــاألربعــة

٢٠٠ مليون يورو لألنشطة 
الرياضّية في ألمانيا

دوري  في  ألمانيا  في  الُمحترفة  األندية  حصلت 
الــدرجــتــيــن األولـــى والــثــانــيــة لــكــرة السلة وكـــرة اليد 
والـــكـــرة الــطــائــرة وهـــوكـــي الــجــلــيــد وأنـــديـــة دوري 
الــدرجــة الــثــالــثــة لــكــرة الــقــدم عــلــى دعـــم مـــادي من 
الــحــكــومــة لــرفــع الــضــغــوط عــن كاهلها خـــالل أزمــة 
التشريعي  المجلس  المستجد.ووافق  كورونا  فيروس 
يــورو  مليون   ٢٠٠ ضــّخ  على  االتــحــادي (بــونــدســتــاج) 
لدعم األندية التي تفتقد لعوائد المباريات بسبب إلغاء 
الدوريات أو إقامتها بدون جماهير.ويمكن لألندية 
الحصول  بطلب  الــتــقــّدم  أيــضــاً  للسيدات  الُمحترفة 
على الدعم الذي يستهدف وقف مخاطر التعثر في 
من  ناٍد  كل  نصيب  تحديد  وسيتم  الرياضة.  صناعة 
الدعم من خالل نسبة مئوية للخسائر التي تعرضت 
حيث   ،٢٠٢٠ ديسمبر  وحتى  أبريل  من  األندية  لها 

سيتم منح كل ناٍد ٨٠٠ ألف يورو كحد أقصى.

برلين- د ب أ: 

يعاني من إصابة في الركبة

اعــــتــــبــــر اإلســــبــــانــــي 

هـــيـــكـــتـــور بــيــلــيــريــن 

فـــريـــقـــه  أمــــــــل  أن 

اإلنجليزي  أرســنــال 

بــــالــــتــــأّهــــل لـــــــدوري 

بكرة  أوروبــــا  أبــطــال 

قــائــمــاً  ـــــزال  ي ال  الـــقـــدم 

قـــــبـــــل ســــــت مــــــراحــــــل مـــن 

الممتاز.  اإلنجليزي  الدوري  انتهاء 

المرحلتين  في  عافيته  أرسنال  واستعاد 

هامين  انــتــصــاريــن  حــقــق  إذ  األخــيــرتــيــن، 

رفعاه للمركز السابع على جدول الترتيب، 

إثر  المنافسات  عــودة  استهّل  كــان  بعدما 

نتيجة  أشــهــر  الــثــالثــة  قـــرابـــة  دام  تــوقــف 

انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

الــمــســتــجــد بــخــســارتــيــن، 

نهائي  نصف  بلغ  كما 

كــــأس االتــــحــــاد بــعــد 

على  الــصــعــب  فـــوزه 

شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 

الظهير  وقــال   .٢-١

لنا  «بالنسبة  األيــمــن 

كـــــان هـــــذا هــــو الـــهـــدف 

(الــتــأهــل لــــدوري األبــطــال) 

الــواضــح  ومــن  الموسم  بــدايــة  منذ 

هدفنا».  دائماً  كــان  أيضاً  العودة  بعد  أنــه 

بـــفـــارق  نـــقـــطـــة   ٤٦ أرســـــنـــــال  ويـــمـــتـــلـــك 

صاحب  الــرابــع  تشيلسي  عــن  نقاط  ثماني 

للبطولة  رســمــيــاً  الــمــؤهــلــة  الــمــراكــز  آخـــر 

األوروبّية.

إصابة  بإعالن  فالنسيا  مشاكل  تعمقت 
مــهــاجــمــه الــــبــــارز رودريــــجــــو 

عقب  ركبته  فــي  مورينو 
٢-صفر  الـــــخـــــســـــارة 

أتليتيك  ضيفه  أمام 
الــدوري  في  بيلباو 
وسيغيب  اإلسباني 
الموسم.  باقي  عن 
وقـــــــــــال فـــالـــنـــســـيـــا 

فـــي بـــيـــان أمــــس إن 
رودريــــــجــــــو، تـــعـــّرض 

إلصـــابـــة بــتــمــزق جــزئــي 

لركبته  الــخــارجــي  الــجــانــبــي  الـــربـــاط  فـــي 

سيغيبها  التي  الــمــدة  تحديد  دون  اليمنى 

عــن الــمــالعــب. وخـــاض رودريــجــو مــبــاراة 

أي  يظهر  ولــم  كاملة  أتليتيك 

عـــــالمـــــات عـــلـــى إصـــابـــتـــه 

ــقــاء. ويــحــتــّل  ــل خـــالل ال

ـــــــذي  فـــــالـــــنـــــســـــيـــــا، ال

أنــــهــــى الــمــوســمــيــن 

الـــــمـــــاضـــــيـــــيـــــن فـــي 

ــــــع  ــــــراب الــــــمــــــركــــــز ال

دوري  ــــى  إل لــيــتــأّهــل 

أبـــطـــال أوروبــــــا، حــالــيــاً 

المركز العاشر في الدوري.  

بيليرين: أرسنال هدفه دوري األبطال
انتهاء موسم رودريجو مع فالنسيا

لندن- أ ف ب: 

مدريد- رويترز: 
ي 

ة

ـمــاً

ــل مـــن 

انــــتــــشــــار

الــم

ك

كـــــ

(الــتــأه

رودريــــجــــو 
عقب

فر 
ك

ن
ض 

جــزئــي

ك أتليتيك 

عـــــال

خ

أبـــ

المركز

لندن - د ب أ:

تونس- رويترز: 

شتوتجارت- د ب أ: 

نجـم ريـفــر بليت مـطلوب في دورينا
الصحافة األرجنتينية تؤكد تلقي ايفرتون عرضاً من الدحيل

الدوحة الراية: 

الكولومبي  الالعب  أن  صحفّية  تقارير  ذكــرت 

ريفير  فــريــق  العــب  عــامــاً)   ٢٧) كوينتيرو  خــوان 

بليت اقترب من االنضمام إلى أحد أندية دورينا.  

األرجنتينية  الرياضّية   «TNT» صحيفة  وقالت 

دخــل فــي مــفــاوضــات مــع نــادي  قــطــريــاً  إن نــاديــاً 

الصحيفة  تــحــّدد  ولــم  الــالعــب  لضم  بليت  ريفير 

صحيفة  ذكـــرت  أخـــرى،  جهة  مــن  الــنــادي.  اســم 

جــلــوبــو الــبــرازيــلــيــة أن نــــادي الــدحــيــل دخـــل في 

مفاوضات مع نادي غريميو البرازيلي لالستفسار 

 ٢٤) سيبولينا  ايــفــرتــون  الــجــنــاح  مــع  الــتــعــاقــد  عــن 

إن  الصحيفة  وقــالــت  لــلــفــريــق.  لــالنــضــمــام  عــامــاً) 

مــفــاوضــات الــدحــيــل مــع الــالعــب ايــفــرتــون كانت 

نــادي  مــع  مفاوضات  فــي  الــدخــول  قبل  بــدأت  قــد 

وأشـــــارت  «دودو».   العـــبـــه  لـــضـــم  بـــالـــمـــيـــراس 

في  رغبة  لديه  ليست  ايفرتون  أن  إلى  الصحيفة 

المرحلة.  هــذه  في  األوســط  الشرق  إلــى  االنتقال 

يُــشــار إلـــى أن صــحــيــفــة جــلــوبــو أخــــدت أن نــادي 

لضم  الرسمي  الدحيل  عــرض  ينتظر  بالميراس 

رسمًيا  حدد  الكرة  اتحاد  أن  المعروف  «دودو». 

باب  لفتح  موعًدا  الُمقبل  أغسطس  من  الثاني  يوم 

 -  ٢٠٢٠ لــلــمــوســم الــكــروي  الــصــيــفــيــة  االنــتــقــاالت 

الُمقبل. أكتوبر   ٢٥ حتى  تستمّر  أن  على   ،٢٠٢١

استبعدوني من انتخابات الخور بسبب ٢٠٠ ريال !
تداعيات ساخنة لما يدور في أروقة األندية قبل الجمعيات العمومّية.. محمد مبارك المهندي يؤكد:

ــــئ    ــــاج ــــف ــــُم ـــــب وال ـــــغـــــري ـــــــرار ال ـــــــق ــــــي ال ـــــن ف ـــــع ــــــي وســــــــــوف أط ــــــم يــــشــــفــــع ل ـــــخـــــي ل ـــــاري ت

ــــر قـــانـــونـــي   ــــي ـــــات غ ـــــراك ـــــالشـــــت ــــق ل ــــب ــــس ــــُم ــــد ال ــــدي ــــس ــــت ــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــــــــدوســـــــــري: ال ــــب ع
متابعة - أحمد سليم:

أشعلت الجمعيات العمومّية 

الرياضي  الــشــارع  فــي  األجـــواء 

خاصة بعد قرار لجنة شؤون 

بنادي  واالنتخابات  العضوية 

رقم  القائمة  باستبعاد  الخور 

مــبــارك  مــحــمــد  بــرئــاســة   (١)

الــــمــــهــــنــــدي وصـــــقـــــر ســعــيــد 

لمنصب  الــُمــرشــح  الــمــهــنــدي 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس بــســبــب عـــدم 

استيفاء الشروط، وإعادة فتح 

بــاب الــتــرشــح مــجــدداً اعــتــبــاراً 

مــن يـــوم غــد الــســبــت ٤ يوليو 

الرسمي  الـــــدوام  نــهــايــة  حــتــى 

الموافق  االثــنــيــن  يــوم  لــلــنــادي 

١٣ يوليو الجاري.

وأبــــــــــدى مـــحـــمـــد مــــبــــارك 

الــــمــــهــــنــــدي حــــــزنــــــاً شـــــديـــــداً 

بــســبــب اســـتـــبـــعـــاده وقــائــمــتــه 

مــن االنــتــخــابــات وقـــال خــالل 

مـــداخـــلـــة لـــه بــحــلــقــة ســاخــنــة 

لبرنامج المجلس بقناة الكاس 

ريــال   ٢٠٠ بسبب  تــم  ذلــك  إن 

مــعــلــومــة  تــلــقــيــت  وقـــــــال:   ،!

مـــن لــجــنــة شـــــؤون الــعــضــويــة 

واالنــتــخــابــات أنــنــي لــم أســدد 

بالتوّجه  وقمت   ،٢٠١٨ لعام 

إلـــــــى الــــمــــحــــاســــب وســـــــددت 

السنة  نهاية  قبل   ٢٠١٨ لــعــام 

بسداد  قمت  كما  بأسبوعين، 

ولــم  وقــتــهــا  فـــي   ٢٠١٩ عــــام 

غرامة،  وجــود  أحــد  لي  يذكر 

أو أنــنــي دفــعــت الــرســوم قبل 

لجنة  أكــدت  كما   ،٢٠١٩ عــام 

العضوية أن أوضاعي سليمة، 

وتــّم رفــع الكتاب إلــى الــوزارة 

الرد  وجاء  بالموافقة  األربعاء 

بــشــكــل رســـمـــي مــــن الـــــــوزارة 

غــرامــة  علينا  أن  بــاالســتــبــعــاد 

٢٠١٨ لم يتم سدادها.

ــــديــــنــــا خــــبــــرات  وقــــــــــــال: ل

االتحادين  في  وعملت  كبيرة 

اآلســـــيـــــوي والــــعــــربــــي ولــــدي 

اإلدارة  فـــــــي  مــــاجــــســــتــــيــــر 

إلى  للوصول  وتعبنا  الرياضّية 

كـــل هــــذه الـــخـــبـــرات، وكــانــت 

للتغيير،  كــبــيــرة  آمــــال  لــديــنــا 

وما أحد أهداني إياها، ولكن 

لي  يشفع  لم  تاريخي  لألسف 

وال يوضع له أي اعتبار.

ــــاضــــي  ــــــــا ري وأضــــــــــــــاف: أن

وخــــدمــــت الـــــنـــــادي لـــســـنـــوات 

طويلة في النادي والمنتخب، 

يــحــبــنــي  الــــجــــمــــيــــع  أن  كــــمــــا 

لرئاسة  أتــرشــح  أن  ويريدني 

مرشح  أي  يــوجــد  وال  الــنــادي 

غــيــري، كــمــا أن الــخــور عــاش 

أوضــــــاعــــــاً صـــعـــبـــة فـــــي آخـــر 

ســنــتــيــن ولــــــم يـــتـــرشـــح أحـــد 

لــرئــاســة الــنــادي، والــمــادة ١١ 

ال يـــوجـــد فــيــهــا نــقــطــة الــدفــع 

العضو  أن  أكدت  كما  المسبق، 

الـــريـــاضـــي يـــحـــّق لــــه الــتــقــدم 

في  الــعــامــلــة  الــعــضــويــة  بطلب 

حــــال اعـــتـــزالـــه الــلــعــب نــهــائــيــاً 

 ٢٠٠٠ عــام  فــي  تقدمت  وقــد 

وأدفـــع  الـــنـــادي  فــي  للعضوية 

بصورة مستمّرة.

وأكد المهندي قائالً: سوف 

وأستخدم  الــقــرار  فــي  أطــعــن 

كـــل حــقــوقــي وعـــنـــدي مــحــاٍم 

سليمة  أوراقــــي  أن  لــي  وأكـــد 

وال يوجد ما يمنع ترشحي.

أستغرب  الــمــهــنــدي:  وقـــال 

ـــــطـــــّور الــــريــــاضــــة  فـــــي ظـــــل ت

اســتــبــعــاد  يـــتـــم  أن  واألنـــــديـــــة 

مرشح للرئاسة بسبب غرامة 

٢٠٠ ريــال، وأنــا أخــدم النادي 

مــن أي مــوقــع ولــكــن الــنــادي 

كان   ٢٠١٧ وفــي  بــأزمــة،  يمّر 

التصويت على انتخاب الرئيس 

باليد اآلن من أجل ٢٠٠ ريال 

كلها  الــنــاس  شــخــصــاً  تستبعد 

وراءه وتريده رئيساً للنادي.

ــــى أن  وأشــــــار الــمــهــنــدي إل

الــثــقــافــة  وزارة  فـــي  مـــســـؤوالً 

عبر  معي  تــحــّدث  والــريــاضــة 

الــهــاتــف وقـــال لــي «خــلــي حد 

وهذا  مكانك»،  يــدش  غيرك 

أوراقـــك  ال  يصير،  مــا  الــكــالم 

تدفع  تصير  وال  سليمة  غير 

مـــادة  أي  يــوجــد  وال  مــقــدمــاً 

أدفع  أن  لي  يحّق  ال  أنه  تؤّكد 

مــقــدمــاً وكــــل شــخــص يــفــّســر 

الالئحة على كيفه.

ــــي الـــنـــعـــيـــمـــي  وطــــــــــرح عــــل

إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــســـديـــد الــمــســبــق 

طرف  من  االشــتــراك  لحقوق 

العمومّية  الجمعيات  أعــضــاء 

فـــي األنــــديــــة وكـــيـــف تــتــعــامــل 

معها وزارة الثقافة والرياضة 

وقال  األنــديــة،  انتخابات  قبل 

لـــمـــاذا يــتــم إيـــقـــاف عــضــويــتــي 

بسبب عدم سداد االشتراكات، 

وهــــنــــاك بـــعـــض الــمــعــلــومــات 

يــجــب أن تــصــل إلــــى ســعــادة 

وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة 

وطالب بمعالجة الخلل.

ورّد عبد الرحمن الدوسري 

ـــثـــقـــافـــة  مــــســــتــــشــــار وزيـــــــــر ال

النعيمي  علي  على  والرياضة 

المسبق  الــتــســديــد  إن  وقـــــال: 

لـــــالشـــــتـــــراكـــــات مــــــن طــــرف 

العمومّية  الجمعيات  أعــضــاء 

فــي األنــديــة غــيــر قــانــونــي وال 

يخالف  أن  شخص  ألي  يحّق 

النظام األساسي واالشتراكات 

الــمــقــدمــة مــرفــوضــة والــدفــع 

المؤّخر عليه غرامة والقانون 

الــرســوم  مــن  يعفي  نــّص  فيه 

مــثــل عــضــو الـــشـــرف والــعــضــو 

الــــريــــاضــــي فــــي حـــــال تـــقـــّدم 

بطلب لــذلــك، وأشـــار إلــى أن 

الوزارة تعرف القوانين وكيف 

تسير اإلجراءات وإذا فيه شك 

هي  ريــاضــّيــة  محكمة  هــنــاك 

الفيصل في الموضوع.

الــوزيــر إلــــى  ــصــل  ت أن  ــجــب  ي ــات  ــوم ــل ــع ــم ال ــعــض  ب هــنــاك  ــمــي:  ــعــي ــن ال ــي  ــل ع

وقع عقداً معه لمدة ٥ مواسم

برلين - وكاالت:

ـــــرن  ـــــاي ــــــــــــادي ب أعــــــلــــــن ن

مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي، الــتــعــاقــد 

األلماني  الــدولــي  مــع  رسمياً 

لــيــروي ســانــي، خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفّية الحالية، 

سيتي  مانشستر  مــن  قــادمــاً 

ــيــزي، بــعــقــد لــمــدة ٥  اإلنــجــل

بلغت  حيث  ُمقبلة،  مــواســم 

للعديد  وفقاً  الصفقة  قيمة 

ـــقـــاريـــر الــصــحــفــّيــة  ـــت مــــن ال

مــلــيــون   ٥٠ نــحــو  األلـــمـــانـــيـــة 

 ٥٤٫٨) إســـتـــرلـــيـــنـــي  جـــنـــيـــه 

مليون يورو). ويستعّد ساني 

في  الثانية  تجربته  لخوض 
الدوري األلماني، بعدما سبق 
له اللعب في صفوف شالكه 
و٢٠١٦   ٢٠١٤ عـــامـــي  بــيــن 
مانشستر  إلى  ينتقل  أن  قبل 
بيب  اإلسباني  وكــان  سيتي. 
الفني  الــمــديــر  جــــوارديــــوال، 

لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
أعلن أن ساني رفض تجديد 
تــعــاقــده مـــع الــفــريــق خــالل 
إلى  مشيراً  األخيرة،  الفترة 
ـــه يــريــد الــلــعــب لـــنـــاٍد آخــر  أن
-٢٠٢٠ الُمقبل  الموسم  فــي 

.٢٠٢١

ساني في البايرن بـ ٥٤٫٨ مليون يورو
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