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اكتمال صفوف األزرق قبل مواجهة 
البحرين في ملحق كأس العرب

اك��ت��م��ل��ت ص��ف��وف منتخب 
ال��ك��وي��ت ف��ي رح��ل��ة التحضير 
ملواجهة البحرين املرتقبة في 
ملحق ك��أس العرب، بانضمام 
ال��ث��ن��ائ��ي ش��ب��ي��ب اخل���ال���دي 
ويوسف ناصر، اللذان غابا عن 
انطالقة التدريب بسبب تلقي 

لقاح كورونا.
وي��ل��ت��ق��ي منتخب ال��ك��وي��ت 
نظيره البحريني، اجلمعة املقبل، 
في سباق بلوغ دور املجموعات 
للبطولة االستثنائية، التي تقام 

حتت مظلة االحتاد الدولي.
وخضع وفد األزرق ملسحات  
كورونا أمس، متهيدا للمغادرة 
ال��ث��الث��اء إل��ى ال��دوح��ة خلوض 
اللقاء، وم��ن املنتظر أن تظهر 

النتائج خالل الساعات املقبلة.
ووض�����ح ارت����ف����اع ال����روح 
امل���ع���ن���وي���ة ل���الع���ب���ن خ���الل 
التدريبات وسعيهم لتعويض 
م���ا ف��ات��ه��م خ���الل التصفيات 
اآلسيوية، من أجل بلوغ الدور 
الرئيسي لكأس ال��ع��رب، التي 
تعد محطة مهمة ف��ي مسيرة 

منتخب الكويت بعد جتديد دماء 
األزرق.

وشهدت التدريبات التركيز 
على بعض اجل��وان��ب البدنية، 

إلى جانب اجلمل اخلططية التي 
يسعى اجلهاز الفني لالعتماد 

عليها خ���الل م���ب���اراة األح��م��ر 
احلاسمة.

جانب من تدريبات األزرق
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منصة »نافس«.. خطوة غير مسبوقة 
في تاريخ الرياضة السعودية

أعلن وزي��ر الرياضة السعودي، األمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، أمس اإلثنن، إطالق 
منصة »ن��اف��س« اخل��اص��ة بتراخيص األندية 
واألكادمييات والصاالت الرياضية اخلاصة، 

وذلك للمرة األولى في اململكة.
وذكرت وزارة الرياضة عبر موقعها، أن هذا 
امل��ش��روع العمالق ال��ذي يندرج حتت برنامج 
جودة احلياة، يهدف إلى متكن القطاع اخلاص 
م��ن االستثمار ف��ي ق��ط��اع ال��ري��اض��ة باململكة، 
وإتاحة الفرصة للمستثمرين احمللين واألجانب، 
لتأسيس وتطوير أندية وأكادمييات وصاالت 
رياضية خاصة، من خالل طلب احلصول على 
التراخيص الالزمة عبر ه��ذه املنصة، حتقيًقا 
ملستهدفات رؤية اململكة 2030، وتنويع مصادر 

االقتصاد نحو بناء مجتمع صحي.
جاء ذلك خالل حفل افتراضي، أعلن فيه وزير 
الرياضة، إطالق هذا املشروع الضخم والفريد 

من نوعه.
وق��ال الفيصل في تصريحات صحفية »أود 
أواًل أن أتقدم بالشكر اجلزيل خل��ادم احلرمن 
الشريفن، وول��ي العهد، على اهتمامهما غير 

احملدود بنهضة ومنو القطاع الرياضي«.
وتابع »من هذا الدعم نستمد اإللهام والتحفيز 
نحو قطاع رياضي واع��د بفرصه االستثمارية 
وبيئته اجل��اذب��ة، ونسير بخطى واث��ق��ة نحو 
املساهمة ف��ي حتقيق األه���داف ال��ث��الث لرؤية 

.»2030
وأض��اف الوزير »لقد شهد القطاع الرياضي 
في األع��وام املاضية، بفضل الله عز وج��ل، ثم 
الدعم واالهتمام من قيادتنا الرشيدة، قفزات 
نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح في 
منو القطاع بنسبة %170 في األع��وام الثالثة 

املاضية«.
ون���وه »إل���ى ج��ان��ب ارت��ف��اع ع��دد املواطنن 
امل��م��ارس��ن للرياضة بانتظام بنحو 19%، 
وارت��ف��اع قيمة القطاع لتصل إل��ى 6.5 مليار 

ريال«.
وت��اب��ع »ال��ي��وم نحن أم���ام مرحلة جديدة 
للرياضة السعودية ب��إط��الق منصة نافس، 
التي نسعى من خاللها إلى زي��ادة عدد األندية 
واألكادمييات والصاالت الرياضية اخلاصة، 
رغبة ف��ي تعزيز املستوى الرياضي وج��ودة 
املنافسة، وتطوير أداء الرياضين، ودعم منو 

الرياضة واالقتصاد«.
واختتم »هذه املنصة ستكون بإذن الله، نقطة 
حتول في صناعة الرياضة باململكة، حيث أنها 

تتيح الفرصة للقطاع اخل��اص لالستثمار في 
رياضتنا، واملساهمة في منوها وازدهارها، من 
خالل احلصول على الرخص الالزمة لتأسيس 
أندية وأكادمييات وص��االت رياضية ملختلف 

األلعاب«.
وسيتضمن امل��ش��روع ف��ي مرحلته األول��ى، 
ع��ددا م��ن ال��ري��اض��ات، التي ميكن فيها إص��دار 
رخص تأسيس أندية أو أكادمييات وفق نوع 
ال��ري��اض��ة، وم��ن��ه��ا ك���رة ال��س��ل��ة واالس��ك��واش 
وال��ت��ج��دي��ف وال��ت��ج��دي��ف ال��داخ��ل��ي واجلمباز 
واجلودو والتايكوندو والكاراتيه واجلوجيتسو 
واملصارعة وفنون القتال املتنوع والفروسية 
وال��دراج��ات الهوائية وك��رة ال��ق��دم وامل��ب��ارزة 
والتنس واملالكمة واملواي تاي والكيك بوكسينج 
والتزلج الشراعي واملالحة الشراعية والسباحة 
والرياضات اإللكترونية والشطرجن والرياضات 

الالسلكية والرماية والريشة الطائرة.
وأكدت وزارة الرياضة استعدادها لتقدمي كافة 
اإلمكانيات والدعم الالزم للمستثمرين، لتسهيل 
خدمة التراخيص واملساعدة في حصولهم على 

عضوية االحتاد املعني.
ويشهد املشروع، تعاون مختلف ال��وزارات 
واملؤسسات باململكة، مثل وزارة التجارة ووزارة 
االستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلس��ك��ان ووزارة الداخلية والبنك املركزي 
ال��س��ع��ودي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى جميع االحت���ادات 
الرياضية املعنية، كما سيتم دعم منصة »نافس« 
عبر تفعيل ع��دد م��ن م��ب��ادرات الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة واملتوسطة »منشآت«.

وزير الرياضة السعودي األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

مانشيني يتحلى بالتواضع رغم العالمة الكاملة 
واألرقام القياسية للمنتخب اإليطالي

رغ��م ت��ص��در مجموعته بالعالمة 
الكاملة ف��ي بطولة األمم األوروب��ي��ة 
لكرة القدم )ي��ورو 2020( ومعادلته 
رقما قياسيا ظل صامدا منذ 82 عاما 
فإن روبرتو مانشيني حتلى بالتواضع 

في تصريحاته بعد الفوز على ويلز.
وواص�������ل امل��ن��ت��خ��ب اإلي���ط���ال���ي 
انتصاراته في املسابقة القارية بعدما 
حقق فوزه الثالث في املجموعة األولى 
للبطولة إثر تغلبه -1صفر على نظيره 
الويلزي مساء أمس األحد في اجلولة 

األخيرة للمجموعة.
وأن��ه��ى منتخب إيطاليا م��ش��واره 
في املجموعة متربعا على الصدارة 
ومحققا العالمة الكاملة، لينتظر في 
ال���دور ثمن النهائي مل��الق��اة صاحب 
املركز الثاني بترتيب املجموعة الثالثة 
الذي يتصارع عليه منتخبا أوكرانيا 

والنمسا.
وح��اف��ظ املنتخب اإليطالي )بطل 
امل��س��اب��ق��ة ع���ام 1968( ع��ل��ى سجله 
خاليا م��ن الهزائم للمباراة رق��م 30 
على التوالي في مختلف املسابقات، 

ليعادل أطول سلسلة من عدم اخلسارة 
في تاريخه التي حققها خالل الفترة 
بن عامي 1935 و1939 حتت قيادة 

املدرب الراحل فيتوريو بوتسو.
وحت�����دث م��ان��ش��ي��ن��ي -ال�����ذي لم 
يتلق فريقه أي هدف خالل مبارياته 
ال�11 األخ��ي��رة بجميع البطوالت- 
عن بوتسو، حيث قال »لقد فاز أيضا 
بأشياء مهمة أخرى، ونحن متأخرون 

في الوقت احلالي«.
وتطرق مانشيني إل��ى التغييرات 
التي أجراها على التشكيلة األساسية 
للفريق أمام ويلز بعد ضمان صعوده 
إل��ى األدوار اإلقصائية منذ اجلولة 
املاضية، حيث قال »الهوية ظلت كما 
هي، عند تغيير عدد قليل من الالعبن 
فإنني ال أغير أي ش��يء ألن اجلميع 

يعلم ماذا يفعل، واملنتج ال يتغير«.
ويستعد منتخب إيطاليا ملغادرة 
العاصمة اإلي��ط��ال��ي��ة روم���ا باجتاه 
العاصمة البريطانية لندن، خلوض 
مباراة ثمن النهائي على ملعب وميبلي 

العريق يوم السبت املقبل. إيطاليا بالعالمة الكاملة 

التفاؤل يسيطر على األملان
بعد موقعة البرتغال

عزز فوز أملانيا الكبير على البرتغال حاملة 
اللقب 4-2، فرصة فريق املدرب يواخيم لوف في 
التأهل ملراحل خروج املغلوب في بطولة أوروبا 
2020، كما أنه أيضا أشعل حماس اجلمهور ولو 
في مرحلة متأخرة، بإمكانية املنافسة فعليا على 

لقب البطولة القارية.
وبعد الهزمية أم��ام فرنسا ث��م ال��ف��وز على 
البرتغال أصبح املنتخب األملاني في حاجة للفوز 
على نظيره املجري في اجلولة الثالثة واألخيرة 
من دور املجموعات األرب��ع��اء املقبل، لضمان 

التأهل لدور 16 عن املجموعة السادسة.
وق��ال امل��درب ل��وف »بفوزنا على البرتغال 

وصلنا إلى البطولة«.
وبعد 15 عاما فاز خاللها مع الفريق بكأس 
العالم 2014 سيتخلى لوف عن قيادة اجلهاز 
الفني للمنتخب األملاني بعد البطولة احلالية، 
وهو بالتأكيد يرغب في الرحيل بصورة مشرفة 
ومخالفة للتوقعات التي لم ترشح فريقه لتحقيق 

نتائج متميزة في البطولة احلالية.
وأض���اف ل��وف »ف��وزن��ا على البرتغال كان 
مستحقا، ومثل ه��ذا النجاح مينحك ق��وة ما، 

وع��ل��ى مستوى البطولة ِف��إن��ه يعني جت��اوز 
مرحلة، املباراة في مواجهة املجر رمبا تكون أكثر 

صعوبة«.
وتسعى أملانيا بطلة أوروبا ثالث مرات وبطلة 
العالم أرب��ع م��رات لتعويض خروجها املخيب 
لآلمال من ال��دور األول في كأس العالم 2018 
في روسيا وجتاوز عدد من النتائج السيئة بعد 

ذلك أيضا.
وبعد الهزمية في مباراتها األولى أمام فرنسا 
حتولت أملانيا من فريق مستبعد من التوقعات 
إل��ى منتخب م��رش��ح للتتويج بفضل أدائ��ه��ا 

الهجومي الرائع في مواجهة البرتغال.
وأوضح لوف »هناك ما يكفي من الفرق القوية 
في البطولة، لكن هذه الفرق التي تقدم أداء دون 
شائبة في أول جولتن وتعمل بكل دق��ة مثل 
الساعة فهي نادرا ما تستمر حتى النهاية وتفوز 

بالبطوالت«.
وسيتعن على أملانيا استغالل ثقتها اجلديدة 
بالنفس والبناء عليها في مواجهة املجر التي 
ال يزال أمامها فرصة للتأهل أيضا بعد تعادلها 

بشق األنفس 1-1 مع فرنسا.

فوز أملانيا على البرتغال منحها دفعة قوية

أوملبياد طوكيو: السماح 
10 آالف مشجع  بحضور 
خالل األلعاب كحد أقصى

أع��ل��ن منّظمو أومل��ب��ي��اد طوكيو االث��ن��ن أنهم 
سيسمحون بحضور 10 آالف مشجع كحد أقصى 
ف��ي املنشآت الرياضية، قبل ق��راب��ة الشهر من 
انطالق احل��دث العاملي، مضيفن أن املنافسات 
قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد 

االصابات بفيروس كورونا.
وأضافوا في بيان أّن القرار بشأن عدد املشجعن 
الذين سُيسمح لهم بحضور األلعاب الباراملبية 
سيتأجل حتى 16 يوليو مت��وز، أي قبل أسبوع 
من موعد انطالقها. يشكل ه��ذا القرار نبأ س��اًرا 
للرياضين الذين سيحظون بدعم جماهيري ولو 
خافت نسبًيا مقارنة بالنسخ السابقة ب��دال من 
املنافسة ام��ام مدرجات فارغة، وذل��ك بعد حظر 

املتفرجن القادمن من اخلارج في مارس املاضي. 
وق��ال املنظمون ف��ي بيان »ف��ي ض��وء القيود 
احلكومية املتعلقة ب��األح��داث العامة، سُيسمح 
بحضور جماهيري بنسبة 50 في املئة من سعة 
املنشآت، بحد أقصى يصل الى 10 آالف شخص 

في جميع املنشآت«.
هذا وترك املسؤولون الباب مفتوًحا أمام احتمال 
إقامة املنافسات خلف أبواب موصدة في حال تفاقم 

الوضع الوبائي.
ق��ال��ت حاكمة طوكيو ي��وري��ك��و كويكي قبل 
اإلعالن عن القرار: »إذا طرأ تغيير جذري في عدد 
اإلص��اب��ات، فقد نحتاج إلى إع��ادة النظر في هذه 
املسألة وإلى التفكير في خيار عدم وجود متفرجن 

في املنشآت«.
مع اقتراب موعد حفل االفتتاح املقرر في 23 
يوليو املقبل، سبق أن أكد كبار اخلبراء الطبين، 
مبن فيهم مستشارون للحكومة، أن إقامة االلعاب 
خلف أبواب موصدة سيكون »مثالًيا« من وجهة 

نظر صحية.
وص���در ال��ق��رار بعد م��ح��ادث��ات خماسية بن 
منظمي طوكيو 2020 ومسؤولن من احلكومة 
اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة األوملبية 

الدولية واللجنة الباراملبية الدولية.

إصابة الفرنسي دميبلي تبعده
2020 حتى نهاية يورو 

سيغيب املهاجم الفرنسي عثمان 
دميبيلي ع��ن باقي مباريات ي��ورو 
2020، بعد إصابته خالل مواجهة 
امل��ج��ر األخ���ي���رة، بحسب م��ا أعلن 

االحتاد الفرنسي للعبة االثنن.
ك��ان دميبيلي، الع��ب برشلونة 
اإلس��ب��ان��ي البالغ 24 ع��اًم��ا وال��ذي 
يعاني دوم��ا م��ّر اإلص��اب��ة، قد دخل 
ك��ب��دي��ل ض��د امل��ج��ر ق��ب��ل أن يصاب 

بركبته ويخرج مجدًدا.
وك��ش��ف��ت ال��ف��ح��وص الشعاعية 
األحد »تأخًرا في تعافيه ال يتطابق 
مع بقائه ضمن املجموعة« بحسب 

احتاد بالده.
ك��ت��ب االحت����اد »ب��ع��د االج��ت��م��اع 
بالالعب والطبيب فرانك لو غ��ال:، 
أحيط امل��درب ديدييه ديشان علماً 

باستبعاد الالعب«.
وسجل »دمبوز« هدفاً في مواجهة 
ويلز )-3صفر( الودية مطلع يونيو 

ودخل كبديل في مواجهتي أملانيا )-1
صفر( واملجر )1-1( في النهائيات 

القارية.

ولن يكون مبقدور ديشان استبدال 
دميبيلي )27 م��ب��اراة دول��ي��ة( في 

النهائيات احلالية بحسب النظام.

دميبيلي

البورتا: »مشروع دوري السوبر األوروبي ال يزال على قيد احلياة«
أك��د رئ��ي��س ن���ادي برشلونة ج��وان 
البورتا األح��د على أن مشروع ال��دوري 
السوبر لكرة القدم املثير للجدل »ال يزال 
على قيد احلياة« رغ��م التنديد به على 
نطاق واسع باعتباره انفصالياً عن الكرة 

األوروبية.
  وقال البورتا إن »املشروع على قيد 
احل��ي��اة«، وذل��ك خ��الل اجتماع ألعضاء 
ال��ن��ادي حيث زع��م أن املسابقة ستدّر 

أرباحاً »مبا ال يقل عن 700 مليون يورو 
)830،3 م��ل��ي��ون دوالر( ف��ي امل��وس��م 

الواحد« لبرشلونة.
ورغ��م معارضة االحت���اد األوروب���ي 
لكرة القدم )يويفا( واجلماهير واألندية 
املنافسة، أصر البورتا على أن الدوري 
ال��س��وب��ر سيعني »االس��ت��دام��ة املالية 
لألندية، ويجعل املنافسة أكثر جاذبية«.

وأضاف »ال ترغمونا على االعتذار عن 

التفكير في مسابقة أو تنظيمها، أو عن 
رغبتنا في أن نكون أسياد مصيرنا في 

عالم كرة القدم«.
ووص����ف ال��رئ��ي��س ال��ق��دمي اجل��دي��د 
للنادي الكاتالوني يويفا بأنه »محتكر 

بحكم األمر الواقع«.
برشلونة وري��ال مدريد اإلسبانيان 
ويوفنتوس اإلي��ط��ال��ي ه��ي آخ��ر ثالثة 
أندية متبقية في املشروع، بعد تراجع 

األن��دي��ة التسعة املؤسسة األخ��رى في 
مواجهة معارضة اجلماهير والالعبن 

واملنظمات.
واستبعد رئيس يويفا السلوفيني 
ألكسندر تشيفرين إمكانية التراجع عن 
اإلجراءات التأديبية ضد األندية الثالثة، 
قائالً لوكالة فرانس برس عشية انطالق 
بطولة أمم أوروب���ا 2020 إن الثالثي 

رئيس نادي برشلونة جوان البورتا »خسر املعركة األخالقية والرياضية«.


