جهاز منتخب الكويت للصاالت يستقر في قطر مؤقت ًا
جنحت جهود االحت���اد الكويتي لكرة ال��ق��دم ،في
التوصل التفاق مع نظيره القطري الستقبال اجلهاز
الفني ملنتخب الصاالت ،العالق في مطار قطر ،من أجل
دخول الدوحة.
وسينتظر اجلهاز الفني للمنتخب ،حتى إنهاء أزمة
دخول الرياضيني للكويت ،القادمني من الدول الـ،31
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من جانبه توجه الشيخ أحمد اليوسف ،رئيس
مجلس إدارة االحت���اد الكويتي ،وأع��ض��اء املجلس،
بالشكر إلى رئيس االحت��اد القطري ،الشيخ حمد بن
خليفة أل ثاني ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،على تعاونهم
وإنهاء كافة إجراءات استقبال اجلهاز الفني للمنتخب،
حتى اتضاح الصورة بشأن موعد عودتهم.

الذين مت تعليق رحالت الطيران القادمة من بالدهم.
وكان اجلهاز الفني للمنتخب قد وصل إلى الدوحة
السبت ،قادما من البرازيل في طريقة للكويت ،قبل أن
مينعه قرار تعليق الرحالت من العودة ،ليبقى في مطار
الدوحة حتى اتفاق االحت��اد مع نظيره القطري على
استقبالهم.
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املكتب التنفيذي للبولينغ يجري تعديالت على الالئحة

احملمد :نهدف ملشاركة الالعبنب في رسم مستقبل اللعبة
ت��وج��ه رئ��ي��س االحت���ادي���ن ال��دول��ي
واالسيوي رئيس نادي البولينغ الشيخ
طالل احملمد الصباح بالشكروالتقدير
إل��ى جميع اع��ض��اء املكتب التنفيذي
لالحتاد ال��دول��ي للعبة على تعاونهم
البناء وسعيهم الدؤوب من أجل االرتقاء
باللعبة والنهوض بها مؤكدا أن منظومة
البولينغ العاملية تعمل من خالل التوافق
التام بنب جميع اعضاء املكتب التنفيذي

مب��ا يحقق الطموح والتطلعات التي
تهدف إلى توسيع رقعة انتشار اللعبة
حول العالم بشكل أكبر خالل املرحلة
املقبلة
وأوض��ح احملمد أن املكتب التنفيذي
لإلحتاد الدولي للبولينغ عقد إجتماعا
ع��ب��ر ت��ق��ن��ي��ة اإلت���ص���ال امل���رئ���ي ف��دي��و
(ك��ون��ف��راس) مت خ�لال��ه إج���راء بعض
التعديالت على الالئحة مبايسمح في

فهد البكر يتقدم بعرض
لشراء نادي روما

فهد البكر

كشف رجل األعمال الكويتي فهد البكر عن تقدمه بعرض رسمي
لشراء نادي روما اإليطالي.
وقال البكر في تغريدة عبر حسابه مبوقع تويتر« ،ميكنني أن أؤكد
اآلن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما) ،لشراء
النادي».
وأوضح أن العرض مت تقدميه عبر مفوضه ،احلارث العتيقي.
وتابع« :ننتظر رد السيد بالوتا ،ونأمل في موافقته على العرض».
وك��ان البكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة ش��راء النادي
اإليطالي تقارب  400مليون يورو ،سيتم توفيرها عبر مجموعة من
رجال األعمال واملستثمرين.

املستقبل بالتعامل املرن والسريع مع
أي أزمة طارئة أو جائحة كما هو احلال
اآلن بسبب انتشار فيروس كورونا
كما اعتمد املكتب التنفيذي خالل
اإلج��ت��م��اع آل��ي��ة الترشيح للمناصب
التنفيذية للمرشحني من قبل القارات
لتصبح بشكل مباشر دون ال��ع��ودة
لرؤساء القارات وهو مايسمح مبساحة
أكبر من احلرية لكل من يجد في نفسه

عبد الله بن مساعد

الشخصي يوسف جيان سراكوزا».
وأكد« :املبدع خلف هذا اإلجناز
هو صديقي العزيز يان فان وينكل
ال��ذي عمل معي في ع��دة محطات
في حياتي الرياضية بدءا من نادي
الهالل ،وتواصلت معه في عمله
كخبير فني لالحتاد السعودي لكرة
القدم أثناء عملي رئيسا للهيئة
العامة للرياضة».
وقال إنه يعتبر وينكل «اجلندي
املجهول وأح��د أسباب الكثير من
اإلجن�����ازات ال��ت��ي حتققت للكرة
السعودية».
ك��م��ا وج���ه اب���ن م��س��اع��د شكره
لعائلته ،وخصوصا ابنته رمي التي
وصفها بـ (الذراع األمين ألبيها).

الشيخ طالل احملمد

إنفانتينو سيبقى رئيسا للفيفا
رغم التحقيق اجلنائي بحقه
اعلن االحت���اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) ب��أن رئيسه جاني إنفانتينو
سيبقى ف��ي منصبه على ال��رغ��م من
التحقيق اجلنائي الذي فتحه القضاء
السويسري بحقه لـ»تواطؤ» و»سلوك
جرمي» على خلفية اجتماعاته باملدعي
العام املستقيل مايكل الوبر.
وق����ال ال��ف��ي��ف��ا ف���ي ب��ي��ان رس��م��ي
«ينفي الفيفا ورئيسه اي تدخل او
تلميح ميكن ان يكون ق��ام ب��ه وأدى
الى استنتاج بأنه حاول التأثير على
املدعي العام للفيديرالية».
وت��اب��ع «س��ي��واص��ل رئ��ي��س الفيفا
مهامه بشكل كامل في كنف االحت��اد
الدولي وحتمل مسؤولياته .سيواصل
ت��ق��دمي ت��ع��اون��ه م��ع ال��س��ل��ط��ات في
سويسرا وفي العالم اجمع كما فعل
ذلك دائما».
وأعلن القضاء اخلميس في بيان
أن امل��دع��ي اخل���اص س��ت��ي��ف��ان كيلر
«ت��وص��ل إل��ى استنتاج م��ف��اده أن...

عبد الله بن مساعد يحتفي بصعود
بيرشكوت للدوري البلجيكي
أبدى األمير عبد الله بن مساعد،
مالك ن��ادي بيرشكوت البلجيكي،
س��ع��ادت��ه ال��ك��ب��ي��رة ب��ف��وز فريقه
ب���دوري ال��درج��ة األول���ى للموسم
احلالي ،وصعوده للدوري املمتاز.
األم��ي��ر ال��س��ع��ودي ال���ذي ميلك
نادي شيفيلد يوناتيد اإلجنليزي
أيضا ،ق��ال عبر تويتر ،في بيان:
«أحمد الله العلي العظيم على إجناز
آخر بتأهل نادي بيرشكوت لدوري
الدرجة املمتازة في بلجيكا».
وأوض���ح« :استثمرت ف��ي هذا
النادي العريق قبل حوالي عامني
ونصف بهدف إعادته للمكانة التي
يستحقها ،إذ ميلك إح��دى أفضل
األكادمييات في العالم ،تخرج منها
جن��وم ب���ارزون لعب  4منهم في
نصف نهائي كأس العالم األخير».
وواصل« :أقول وبصدق ،حتى ال
أنال إطراء أعرف أنني ال أستحقه،
أن ه��ذا التأهل ينسب إل��ى أبطال
ق��ام��وا بعمل دؤوب وكبير فلهم
جزيل الشكر والعرفان».
وب�ّي�« :أخ��ص بالذكر الرئيس
نّ
التنفيذي للمجموعة عبد الله
الغامدي ،وأخي وشريكي ومحامي

الكفاءة وتنطبق عليه الشروط لترشيح
نفسه دون أى قيود
وأضاف احملمد أنه وضمن اخلطوات
اجلادة للمكتب التنفيذي إلفساح املجال
أمام الالعبني للمشاركة في رسم خارطة
طريق النهوض باللعبة واالرتقاء بها
خالل املرحلة املقبلة قرر املكتب التنفيذي
منح الالعبني مقعدا ضمن عضويته
ع��ن ط��ري��ق االن��ت��خ��اب م��ن قبل جميع

الالعبني على مستوى العالم مبا يعد
إضافة قوية إلستقطاب اصحاب الفكر
املتطور وللتعبير عن آم��ال وتطلعات
وال��رؤي��ا اخل��اص��ة ألب��ن��اء اللعبة من
العبني والع��ب��ات ح��ول مستقبل لعبة
البولينغ في جميع قارات العالم متمنينا
أن تساهم تلك ال��ق��رارات ف��ي نهضة
حقيقية وت��ط��ور متواصل مب��ا يحقق
الهدف املنشود.

وأوضح أن فريق العمل هذا هو
نفس الفريق ال��ذي عمله معه في
فريق شيفيلد يونايتد ،باإلضافة
لصديقه جيمس فيبس «الذي كان
معي منذ البداية وقام بعمل كبير
يشكر عليه».
وواص����ل ب��ت��ق��دمي ال��ش��ك��ر ،إل��ى
ص�لاح الدين باكي عضو مجلس
إدارة فنربخشة احلالي الذي كان
معه أي��ض��ا منذ ال��ب��داي��ة ،وأيضا
«االب��ن األمير مساعد بن خالد بن
مساعد بن عبد الرحمن وصديقه
سعد اللذيذ».
وش���دد على ف��خ��ره ب��أن نسبة
ك��ب��ي��رة م���ن ف���ري���ق ال��ع��م��ل من
ال��س��ع��ودي�ين ،وأن حت��ق��ي��ق ه��ذا
اإلجن��از مت مبيزانية أقل من كثير
من منافسيه ،وشكر كل من وجه له
التهنئة خصوصا من أبناء اململكة
العربية السعودية.
واختتم برسالة مفادها« :أصبح
لدى السعوديني ولله احلمد فريقني
في الدرجة املمتازة في بلدين من
أعرق الدول في كرة القدم في العالم
(إجنلترا وبلجيكا) ،فلله الفضل
واملنة من قبل ومن بعد».

هناك دالئل على سلوك جرمي» يحيط
باالجتماعات بني إنفانتينو والوب��ر
وري��ن��ال��دو أرن��ول��د ،صديق الطفولة
لرئيس فيفا والذي أصبح املدعي العام
األول ملنطقة هو-فاليه.
وتطرق البيان الى مخالفات تشمل
«إس���اءة استخدام الوظائف العامة
وخ��رق السرية الرسمية ومساعدة
امل��خ��ال��ف�ين وال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ه��ذه
األفعال».
وت��اب��ع أن امل��دع��ي ال��ع��ام الفدرالي
«فتح حتقيقا جنائيا ضد رئيس فيفا
جاني انفانتينو وري��ن��ال��دو ارنولد
امل��دع��ي ال��ع��ام االول ف��ي هو-فاليه»
خصوصا بسبب «اس���اءة استخدام
السلطة»« ،انتهاك سرية العمل»،
«م��س��اع��دة امل��خ��ال��ف�ين» و»ع��رق��ل��ة
االجراءات اجلنائية».
وك���ان���ت جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة فتحت
ف��ي مايو امل��اض��ي إج���راء بشأن عزل
الوبر ،املشتبه في تواطئه مع مواطنه

انفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية
جمعت الطرفني .وقدم الوبر استقالته
من منصبه االسبوع املاضي.
وأف��ادت تقارير صحافية عن عقد
انفانتينو والوبر سلسلة لقاءات غير
رسمية أث��ارت شبهات بشأن تعاطي
القضاء السويسري مع امللفات املتعلقة
في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع
االحتاد الدولي.
ووف � ًق��ا لتقرير ص��ادر ع��ن الهيئة
املشرفة ملكتب املدعي العام ،فإن الوبر
( 54ع��ا ًم��ا) امل��س��ؤول عن اإلج���راءات
املتعلقة بفضائح الفساد في االحتاد
ال��دول��ي منذ م��ارس « ،2015انتهك
العديد م��ن مهام منصبه» م��ن خالل
االجتماع بشكل غير رسمي وفي ثالث
مناسبات ،م��ع انفانتينو ف��ي عامي
 2016و.2017
وتابع التقرير «فشل الوب��ر م��رارًا
وت��ك��رارًا في ق��ول احلقيقة ،وتصرف
بطريقة غير ع��ادل��ة ،وانتهك مدونة

إنفانتينو

قواعد السلوك اخلاصة مبكتب املدعي
ال��ع��ام ال��س��وي��س��ري وأع����اق حتقيق
الهيئة املشرفة ملكتب املدعي العام».
ول��م ينف االحت��اد الدولي حصول
لقاءات بني انفانتينو والوبر ،موضحا
أن��ه��ا ك��ان��ت ت��ه��دف ال���ى اإلظ��ه��ار أن
الفيفا «مستعد للتعاون مع القضاء
السويسري» .لكن الغموض القانوني
ال��ذي عُ قدت فيه تلك اللقاءات يثير
مسألة التواطؤ احملتمل ب�ين الفيفا
والقضاء السويسري.

أعلن غياب أكرم عفيف ألربعة أسابيع بسبب اإلصابة

السد يعلن وصول سانتي كازورال إلى «الدوحة»
نشر ال��س��د ال��ق��ط��ري ف��ي حسابه
الرسمي عبر تويتر صورا ً من وصول
النجم اإلسباني سانتي ك��ازورال إلى
العاصمة القطرية الدوحة.
وغ���رّد ال��س��د ح��ام��ل لقب ال���دوري
القطري على الصور التي ظهر بها
ك���ازورال وه��و ي��رت��دي وش��اح �ا ً حمل
شعار النادي« :صور وصول سانتي
كازورال إلى الدوحة».
وارتبط كازورال أسطورة فياريال
اإلسباني باالنتقال إلى السد القطري
في وقت سابق وبات اكتمال الصفقة
بانتظار اإلعالن الرسمي فقط.
وك���ان ال��س��د ق��د غ���رّد منذ أق��ل من
أسبوعني« :االتفاق مت ،بانتظار قدوم
الالعب إلى العاصمة القطرية الدوحة
المتام بقية التفاصيل».
وبدأ ك��ازورال مسيرته في صفوف
ال��ن��ادي األص��ف��ر وأم��ض��ى فيه معظم
مراحل مسيرته كما لعب أيضاً لعدة
ف��رق منها ملقا وأرس��ن��ال ثم ع��اد إلى
ال��ن��ادي ف��ي  2018بعد معاناته من
مشكالت في الكاحل.
ويبقى التتويج بلقب أمم أوروب��ا
 2008و 2012م��ع إسبانيا األب��رز
في مسيرة زميل تشافي هيرنانديز

السابق ،وال��ذي يتولى مهمة تدريب
السد حاليا ً.
من جهة أخرى أعلن نادي السد أنّ
إصابة جنمه أك��رم عفيف ستتسبب
بغيابه ع��ن امل�لاع��ب ل��ق��راب��ة أربعة
أسابيع.
وج��اء ف��ي امل��وق��ع الرسمي لنادي
السد بطل ال��دوري القطري أنّ الفترة
التي يحتاجها أفضل الع��ب في آسيا
من أجل التعافي من إصابة في أربطة
الكاحل ستقارب الشهر.
وأوض��ح السد« :تأكد غياب أكرم
عفيف جنم الفريق األول لكرة القدم
بنادي السد عن املالعب خالل الفترة
املقبلة بسبب إص��اب��ت��ه ف��ي أرب��ط��ة
الكاحل خالل تدريبات الفريق األول».
وت��اب��ع« :عقب الفحوص الطبية
التي خضع لها الالعب أظهرت إصابته
في أربطة الكاحل ،وأنّه سيغيب بسبب
هذه اإلصابة ملدة تتراوح ما بني ثالثة
وأربعة أسابيع».
وفقد السد أمله في التتويج بلقب
ال��دوري القطري منطقياً لكنه يتطلع
إلكمال مشواره في دوري أبطال آسيا
الذي سيستكمل في قطر بدءا ً من شهر
سبتمبر املقبل.

وصول كازورال إلى الدوحة

بعد رحيل حكيم زياش ..أياكس بثالثة إطارات فقط ..هاميلتون يتمسك بالقمة
مطالب بتغيير أسلوب لعبه

ق��ال إري���ك ت�ين ه���اغ ،م���درب أياكس
أمستردام ،إن فريقه يحتاج إلى تغيير
أسلوب لعبه بعد انتقال حكيم زياش
إلى تشيلسي وإمكانية رحيل  6العبني
قبل انطالق موسم الدوري الهولندي.
وفي املوسم املاضي ،انتقل فرينكي
دي ي��ون��غ إل���ى ب��رش��ل��ون��ة وم��ات��ي��س
دي ليخت إل��ى يوفنتوس كما انضم
م��ؤخ��را ً جويل فيلتمان إل��ى برايتون
وسفني بومتان إلى ليل .ومن احملتمل
أيضاً رحيل أندريه أونانا ونيكوالس
تاليافيكو ودون���ي ف��ان دي بيك قبل
انطالق املوسم اجلديد الشهر املقبل.
وق�����ال ت�ي�ن ه����اغ حمل��ط��ة (ن����وس)
الهولندية التلفزيونية اليوم األحد« :إذا
خسرت العبني لديهم تأثير كبير على
األداء ،فإن األسلوب سيتغير».
وأض���اف« :يفتقر الفريق إلمكانات

م��ح��ددة ،لكن بكل تأكيد يبقى الهدف
دون تغيير .يجب دائماً رف��ع مستوى
التوقعات عن املوسم املاضي .يتعلق
التحدي باستخراج املزيد من الالعبني
املتاحني» .وتابع« :لقد وضعنا تشكيلة
قوية .منلك اثنني من الالعبني في كل
مركز باستثناء الظهير األيسر .سنرى
إن كان بوسعنا تعويض ذلك داخلياً أو
سنبحث عن العب من اخلارج».
وتعاقد أياكس مع املهاجم البرازيلي
الشاب أنطوني من س��او باولو مقابل
 15مليون ي��ورو لكن تني ه��اغ أك��د أن
الالعب سيحتاج إلى بعض الوقت من
أجل التأقلم.
وأض����اف «س��ي��دخ��ل ف��ي مسابقة
جديدة في ق��ارة جديدة بلغة مختلفة.
إنه ميلك إمكانيات خاصة وسنرى كيف
سيتناسب ذلك مع أياكس».

وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات السويسرية
أوق��ف��ت ف��ي أح��د الفنادق الفخمة في
مدينة زيوريخ في  27مايو ،2015
م��س��ؤول�ين ك��روي�ين ادي���ن ع��دد كبير
منهم في الواليات املتحدة ،في سلسلة
الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية
عاملية وأدت ال��ى اإلط��اح��ة ب��رؤوس
كبيرة فيها ،السيما رئيسها السابق
السويسري جوزيف بالتر ورئيس
االحت��اد األوروب���ي السابق الفرنسي
ميشال بالتيني.

ع���زز ب��ط��ل ال��ع��ال��م س��ائ��ق م��رس��ي��دس،
البريطاني لويس هاميلتون ،رقمه القياسي
في االنتصارات على حلبة سيلفرستون،
بفوز س��اب��ع ،األح���د ،ف��ي ج��ائ��زة بريطانيا
ال��ك��ب��رى ضمن بطولة ال��ع��ال��م للفورموال
 ،1حيث عبر خط النهاية بثالثة إط��ارات
سليمة وراب��ع مثقوب .وهيمن البريطاني
على السباق منذ االنطالق وحتى اللفة 52
األخ��ي��رة ،حيث ت��ع��رض لثقب ف��ي اإلط��ار
األمامي األيسر ،واضطر ملواصلة القيادة،
وح��اف��ظ على تقدمه أم��ام سائق ري��د بول
الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل ثانيا،
وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.
وحقق هاميلتون انتصاره الثالث على
التوالي في سباقات الفورموال  ،1بعد أن
خسر السباق األول لزميله ف��ي الفريق،
الفنلندي فالتيري بوتاس.
وتصدر هاميلتون بذلك الترتيب العام
للبطولة على حساب ب��وت��اس ( 88نقطة
مقابل  ،)58يليهما الهولندي فيرشتابن
برصيد  52نقطة.

لويس هاميلتون

ورفع البريطاني البالغ من العمر  34عاما،
رصيده ال��ى  87ف��وزا في مسيرته ،مقتربا
بشكل إضافي من رق��م قياسي آخ��ر يحمله
شوماخر ( 91ف���وزا) ،في مسعاه ملعادلة
رقم آخر يحمله السائق األسطوري السابق،

هو ع��دد األلقاب في بطولة العالم (سبعة
لشوماخر مقابل ستة حاليا لهاميلتون).
واستأنفت الفورموال  1منافساتها في
مطلع ي��ول��ي��و ،بعد ت��وق��ف بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد.

العب بايرن ميونيخ
السابق يعتزل بعمر
الـ 32عام ًا
أعلن ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونيخ
األمل��ان��ي السابق اع��ت��زال��ه لعب ك��رة القدم
رسميا ً.
وفاجأ بديل ليفاندوفسكي في فترة لعبه
الثانية مع بايرن  2019 – 2018عشاق كرة
القدم في أملانيا ،خاصة وأن الالعب الدولي
السابق اعتزل بعمر  32عاما ً.
ولعب فاغنر مع العديد من األندية األملانية
البارزة قبل أن يختم مسيرته في الصني مع
تياجنني تيدا .وق��ال فاغنر في تصريحات
نقلتها صحيفة بيلد األملانية« :ممنت للغاية
ألن كرة القدم منحتني حياة رائعة ،متكنت من
حتقيق كل أهدافي وأحالمي ،ارتداء القميص
الوطني جعلني فخور بشكل خاص».
وفاز فاغنر بلقب ال��دوري األملاني مرتني،
مع بايرن ميونيخ  2008 – 2007و-2017
.2018

