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أعلن احتاد الكرة الكويتي عن تأجيل اجتماع مجلس اإلدارة 
الذي كان مقررا له أول من أمس بانتظار صدور قرار اللجنة 
الثالثية املشكلة من اللجنة األوملبية والهيئة العامة للرياضة 

ووزارة الصحة.
وتعقد اللجنة الثالثية عدة اجتماعات من أجل دراسة تطور 
الوضع الصحي وإمكانية استئناف النشاط الرياضي خالل 
الفترة القادمة في ض��وء املتغيرات الصحية على الساحة 
احمللية. وتسعى اللجنة األوملبية والهيئة بالتنسيق مع وزارة 
الصحة لوضع إستراتيجية تضمن عودة النشاط خالل الشهر 

القادم.
ويأتي ذلك من خالل السماح لألندية ببدء رحلة االستعداد 
الستئناف املوسم من خالل العودة للتدريبات متهيدا لعودة 
النشاط في سبتمبر املقبل كما كان مخططا له من أجل استكمال 

االحتاد الكويتي لكرة القدمما تبقى من منافسات املوسم اجلاري.

مرسيدس يستعّد للتفاوض
مع هاميلتون لتجديد عقده

أعلن مدير فريق مرسيدس توتو وول��ف أنه 
سينتظر انطالق املوسم احلالي من بطولة العالم 
للفورموال وان للتشاور بشأن جتديد عقد سائقه 

البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات.
إال أن وولف أشار إلى أن احملادثات مع هاميلتون 
ال تعني استبعاد إج���راء م��ح��ادث��ات م��ع األمل��ان��ي 
سيباستيان فيتل بطل العالم أرب��ع م��رات، الذي 

سيترك فيراري نهاية املوسم احلالي.
وبعد أن عّطل فيروس كورونا املستجد انطالق 
سباقات العام احلالي، من املتوقع أن تنطلق بطولة 
العالم من سباق النمسا في يوليو املقبل، وقال 
وولف في اتصال عبر تقنية الفيديو أنه يأمل في 

التوصل إلى اتفاق مع هاميلتون “قريباً جداً«.
ويبدو البريطاني )35 عاماً( في طريقه لتجديد 
ع��ق��ده م��ع مرسيدس إال أن وول���ف أك��د أن م��ا من 
مشاورات حتى اآلن موضحاً “لم نتقابل خالل فترة 
االقفال التام، كنا في مكانني مختلفني حول العالم 

ولكن على تواصل مستمر«.
وتابع “لم نعمل على أي اتفاق بيننا ولكن هناك 
ثقة كبيرة، نحن سوياً منذ فترة طويلة ولم نضطر 
خالل تلك الفترة إلى االطالع على العقد وقراءة ما 

هو مكتوب ألن االتفاق يأتي بشكل تلقائي«.
وأش��ار إلى أنه “ما إن تبدأ املنافسات سنمضي 
وقتاً أكثر سوياً، ُنخرج العقد من الدرج، نلقي نظرة 
على األوقات، األرقام، احلقوق ونأمل أن نتوصل إلى 
اتفاق قريباً ج��داً«. أما بالنسبة إلى احتمال انتقال 
فيتل إل��ى مرسيدس، ق��ال وول��ف “من غير الالئق 
أن تقول لبطل العالم أربع مرات “ال” على الفور. 

حتتاج إلى التفكير في األمر«.
وتابع “في املقلب اآلخ��ر لدينا مجموعة رائعة 
وأن��ا سعيد جدا بسائقينا )هاميلتون والفنلندي 
فالتيري بوتاس( وجورج” راسيل، سائق ويليامز 

والذي هو جزء من “برنامج” مرسيدس.
من جهة أخرى، أكد النمساوي أنه ينوي البقاء 
مع فريق مرسيدس حالًيا بعد التقارير التي حتدثت 
عن عملية استحواذ في أستون مارتن، وهي شركة 
مساهم فيها. وعّلق “فيما يخص مستقبلي، لقد 
اشتريت أسهما في أستون مارتن كاستثمار مالي... 

ولكن مهامي التنفيذية لن تتغير في مرسيدس«.
وت��اب��ع “أنا م��دي��ر ف��ري��ق ومساهم أخ��ط��ط مع 
مرسيدس ولدي أفضل النوايا للبقاء هنا وهذا لن 

يتغير«.

12 اجلاري معسكر تدريبي ملنتخب قطر 
في أول جتمع له منذ نوفمبر املاضي، 
يقيم املنتخب القطري معسكرا تدريبيا 

من 12 اجلاري إلى الثالث من يوليو.
يقيم منتخب قطر لكرة القدم معسكرا 
تدريبيا من 12 احلالي إلى الثالث من 
يوليو املقبل في أول جتمع له منذ نوفمبر 
املاضي حيث استدعى مدربه اإلسباني 
فيلكيس سانشيز قائمة مؤلفة من 34 

العبا.
وذك���ر احل��س��اب ال��رس��م��ي ل��الحت��اد 
القطري على تويتر “التجمع سيتم 
وفق تنسيق مسبق بني إدارة املنتخبات 
وم��ؤس��س��ة دوري جن��وم قطر وكذلك 

األندية«.
وأض��اف “سوف ينخرط الالعبون 
خ��الل تلك ال��ف��ت��رة ببرنامج تدريبي 
ي��ت��م��اش��ى م���ع ال��ب��روت��وك��ول الطبي 
اخل��اص ال��ذي مت إع��داده بالتنسيق مع 
اجل��ه��ات املعنية ب��ال��دول��ة وخصوصا 
وزارة الصحة، ويراعي تطبيق اجراءات 
اح��ت��رازي��ة بشأن التباعد االجتماعي 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى امل��س��اف��ات اآلم��ن��ة بني 

الالعبني«.
ويأتي املعسكر في إطار التحضيرات 
لعملية االستكمال احملتملة للتصفيات 
امل��زدوج��ة املؤهلة إل��ى نهائيات كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خالل 
ف��ت��رات ال��ت��وق��ف امل��درج��ة على أجندة 
االحت��اد الدولي لكرة القدم اعتبارا من 

شهر سبتمبر املقبل.
وتتبقى للعنابي ثالث مباريات في 

تلك التصفيات من أج��ل حسم التأهل 
الى النهائيات القارية، وخاض املنتخب 
القطري آخر مبارياته بالتصفيات في 
نوفمبر أمام أفغانستان ضمن املجموعة 

اخلامسة.
وضمت القائمة اجل��دي��دة للمنتخب 
القطري كل من محمد البكري وبسام 
ال����راوي ومحمد ع��ي��اش وس��ل��ط��ان ال 

بريك وعاصم مادبو وك��رمي بوضياف 
وعبدالله عبدالسالم واسماعيل محمد 
وعبدالرحمن محمد ومحمد مونتاري، 
امل��ع��ز ع��ل��ي )جميعهم م��ع ال��دح��ي��ل(، 
سعد الشيب ومشعل برشم وبيدرو 
ميغيل وخوخي بوعالم وطارق سلمان 
وعبدالكرمي حسن ومحمد وعد وحسن 
الهيدوس وأك��رم عفيف )جميعهم مع 

ال��س��د(، ي��وس��ف حسن وامل��ه��دي علي 
وه��م��ام األم���ني وم��ؤي��د ح��س��ن وأح��م��د 
ع���الء )ال���غ���راف���ة(، وم��ص��ع��ب خضر 
وأحمد فتحي وجاسم جابر ويوسف 
عبدالرزاق  ومحمد صالح )العربي(، 
عبدالعزيز حامت وفهد يونس )كالهما 
مع الريان(، أحمد معني )قطر( وأحمد 

سهيل )الوكرة(.

منتخب قطر
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القادسية يطلب 
استضافة مجموعته 

بكأس االحتاد اآلسيوي
تقدمت إدارة القادسية بطلب إل��ى االحت��اد 
اآلسيوي لكرة القدم، من أجل استضافة ما تبقى 
من مباريات املجموعة الثالثة لتصفيات كأس 
االحتاد اآلسيوي والتي توقفت منافساتها ملكافحة 

انتشار فيروس كورونا.
واستقر االحت��اد اآلسيوي خالل اجتماعه مع 
ممثلي ال��دول املشاركة في البطولة، على إقامة 
املباريات بنظام التجمع، خ��الل الفترة من 27 

أكتوبر وحتى 4 نوفمبر املقبلني.
وي��ق��ام دور ال��ث��م��ان��ي��ة وق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي في 
أواخر  ومطلع ديسمبر، على أن يقام النهائي 12 

من الشهر ذاته.
وت��ض��م م��ج��م��وع��ة ال��ق��ادس��ي��ة ف���رق ال��رف��اع 
البحريني، ظفار العماني واجل��زي��رة األردن��ي، 
وميتلك امللكي 3 نقاط حققها من خالل الفوز على 

الرفاع البحريني.

تأجيل اجتماع احتاد الكرة انتظارًا 
لقرارات اللجنة الثالثية

لويس هاميلتون

مارادونا ميدد عقده
مع خيمناسيا

ق��ال ن���ادي خيمناسيا اي إس��غ��رمي��ا ال بالتا 
األرجنتيني إن املدرب دييغو مارادونا سيبقى مع 
الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021 بعد أن 
وافق أسطورة كرة القدم األرجنتيني على متديد 

التعاقد.
وت��ول��ى م��ارادون��ا، الفائز بكأس العالم مع 
األرجنتني في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه 
أحد أفضل الالعبني في التاريخ، تدريب خيمناسيا 
في سبتمبر 2019 في محاولة للنجاة من الهبوط 

إلى الدرجة الثانية.
ورغم أن النتائج حتسنت، كان الفريق يتجه 
مرة أخرى للهبوط قبل إلغاء املوسم في األرجنتني 
في أبريل. لكن االحت��اد األرجنتيني للعبة قرر 

تعليق الهبوط لينقذ فريق املدرب مارادونا.

بطولة رومانيا تستأنف 
نشاطها في 12 يونيو

أعلن االحت��اد الروماني لكرة القدم بأن دوري 
الدرجة االولى سيعاود نشاطه في 12 يونيو بعد 
توقف دام قرابة ثالثة أشهر بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
وستجمع املباراة األول��ى بني جامعة كرايوفا 

وبوتوساني وراء ابواب موصدة.
لكن أنظار عشاق الكرة الرومانية ستكون 
موجهة ال��ى لقاء القمة ب��ني كلوج حامل اللقب 
ومتصدر الترتيب حاليا ومنافسه املباشر ستيوا 
ب��وخ��ارس��ت ال���ذي يتخلف عنه ب��ف��ارق 4 نقاط 

واملقرر في 14 احلالي على ملعب األخير.
وي��أت��ي ق���رار االحت���اد ال��روم��ان��ي للعبة بعد 
سماح احلكومة احمللية بالتدريبات في الهواء 
الطلق ومعاودة النشاطات الرياضية تدريجيا، 
لكن وزير الرياضة ايونون ستروي أكد بأنه لن 
يسمح للجمهور في حضور املباريات مشيرا الى 
أن الالعبني سيخضعون للفحص للكشف عن 
وباء “كوفيد19-” قبل يومني أو ثالثة من انطالق 

املباريات ثم مرة كل أسبوعني بعد ذلك.
وستخضع الفرق إلج��راءات صحية صارمة، 
وفي حال إصابة العب ما، سيخضع واألشخاص 
الذين خالطهم للحجر الصحي لفترة اسبوعني 
على أن يتم إع��ادة جدولة مباريات النادي الذي 

ينتمي إليه الالعب.

يويفا يستبعد طرابزون التركي
عن مسابقاته لعام واحد

أعلن االحت���اد االوروب����ي لكرة 
القدم )يويفا( عن استبعاد نادي 
طرابزون سبور متصدر ال��دوري 
التركي من مسابقاته القارية لعام 
واح��د خلرقه قواعد اللعب املالي 

النظيف.
وسيغيب بالتالي الفريق عن أي 
مسابقة أوروبية يتأهل إليها تاليا، 
أك��ان في موسم 2020-2021 أو 

.2022-2021
وعوقب طرابزون سبور لعدم 
احترامه اتفاقاً أب��رم ع��ام 2016 

وعد فيه بتحقيق ت��وازن مالي في 
حساباته لعام 2019.

وي��ت��ص��در ط���راب���زون س��ب��ور 
ترتيب ال���دوري التركي “سوبر 
ليغ” بفارق املواجهات املباشرة مع 
باشاك شهير، علماً أن املنافسات 
ستستأنف في 12 يونيو بعد أن 
ت��وق��ف��ت بسبب تفشي ف��ي��روس 

كورونا املستجد.
ويتأهل بطل تركيا مباشرة إلى 
دور املجموعات من دوري أبطال 
أوروبا، لذا ستكون ضربة قوية في 

حال توج طرابزون سبور باللقب.
وان��ض��م األخ��ي��ر إل���ى ع���دد من 
األندية التي وقعت ضحية قوانني 
اللعب املالي النظيف، بعد استبعاد 
يويفا ملانشستر سيتي اإلنكليزي 
من مسابقاته القارية للموسمني 
امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ًم��ا أن األخ��ي��ر تقدم 
باستئناف ام��ام محكمة التحكيم 
ال��ري��اض��ي��ة، فيما يغيب ميالن 
اإليطالي ع��ن ال���دوري األوروب���ي 
“يوروبا ليغ” في املوسم احلالي 

للسبب ذاته.

طرابزون التركي

برباتوف واثق من قدرة يونايتد
على التأهل لألبطال

ق����ال دمي��ي��ت��ار ب��رب��ات��وف 
امل��ه��اج��م ال��س��اب��ق ملانشستر 
ي��ون��اي��ت��د إن ال��ف��ري��ق ميلك 
ف��رص��ة ك��ب��ي��رة الح��ت��الل أح��د 
امل��راك��ز املؤهلة ل��دوري أبطال 
أوروب��ا عند استئناف ال��دوري 
اإلنكليزي املمتاز هذا الشهر بعد 

توقفه لثالثة أشهر.
وك��ان يونايتد يحتل املركز 
اخلامس قبل توقف املسابقة في 
م��ارس املاضي بسبب جائحة 
فيروس ك��ورون��ا لكنه ب��دا في 
حالة جيدة قبل التوقف ويتأخر 
ب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط ف��ق��ط عن 
تشيلسي صاحب املركز الرابع 
آخ��ر امل��راك��ز امل��ؤه��ل��ة ل��دوري 

األبطال.
وقال برباتوف “هذه فرصة 
كبيرة ليونايتد ويدركون ذلك. 
أمتنى أن يكون الفريق جاهزاً 
بشكل جيد لهذا التحدي ألن 

فارق الثالث نقاط ليس كبيراً«.
ويعتقد برباتوف أن استعادة 
بول بوغبا جلاهزيته ستمنح 
يونايتد دفعة معنوية إضافية. 
وغ��اب العب الوسط الفرنسي 
عن معظم املوسم احلالي بسبب 
إص��اب��ات ف��ي ق��دم��ه لكن فترة 
ال��ت��وق��ف الطويلة سمحت له 
بالتعافي ما مينح فريق املدرب 
أول���ي غ��ون��ار س��ول��ش��ار دفعة 
كبيرة. وأضاف برباتوف “هذه 
أنباء جيدة للفريق. لكن الشيء 
اخلطير أن��ه لم يشارك في أي 

مباراة منذ فترة طويلة. العودة 
م��ن إص��اب��ة طويلة رمب��ا تؤثر 
على مشاركته أساسياً. سيكون 
من املثير أن يضعه سولشار في 

التشكيلة مباشرة«.
وت���اب���ع “ستكون امل���رة 
األولى التي نرى فيها )برونو( 
فرنانديز وبوجبا يلعبان معاً 
وسيكون من املثير معرفة مدى 
انسجامهما. ميكن أن يشكال 

ثنائياً رائعاً«.
وقال برباتوف إنه يجب على 
اجلماهير عدم توقع مباريات 
ذات إيقاع سريع كاملعتاد عند 
استئناف ال���دوري في مالعب 
خ���ال���ي���ة. وأض������اف امل��ه��اج��م 

البلغاري “أشعر بالفضول 
ل��رؤي��ة تطور الالعبني بدنياً 
وذه��ن��ي��اً وم���دى اس��ت��ع��داده��م 
الستئناف البطولة. سيكون 
م��ث��ي��راً م��ع��رف��ة ال��وق��ت ال��ذي 
حت��ت��اج��ه امل���ب���اري���ات لبلوغ 
املستوى املماثل الذي كانت عليه 
من اجل��ودة والسرعة والقوة 
قبل التوقف. سيكون الوضع 
أشبه مبشاهدة م��ب��اراة ودي��ة 
أو حصة تدريبية على غرار ما 
تشعر به عند مشاهدة مباريات 

الدوري األملاني حالياً«.
ومن املقرر أن يعود الدوري 
اإلن��ك��ل��ي��زي ف���ي 17 ي��ون��ي��و 

احلالي.

برباتوف

تأجيل نهائيات كأس آسيا للناشئني إلى نوفمبر
كشف أمني عام االحتاد البحريني 
ل��ك��رة ال��ق��دم إب��راه��ي��م البوعينني 
عن املوعد اجلديد املقترح لتنظيم 
م��ن��اف��س��ات ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس آسيا 
للناشئني حت��ت 16 سنة والتي 

تستضيفها بالده.
وكانت البطولة مقررة في الفترة 
من 16 سبتمبر املقبل حتى اكتوبر 
من العام اجل���اري. ليتم تأجيلها 

إلى الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 
ديسمبر من العام اجلاري 2020.

وأك���د البوعينني ف��ي تصريح 
لوكالة “فرانس برس” أن “قرار 
ال��ت��أج��ي��ل ج���اء ب��ع��د اج��ت��م��اع��ات 
م��ت��واص��ل��ة م��ع جل��ن��ة املسابقات 
ب��االحت��اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
وض��م��ن االج�����راءات االح��ت��رازي��ة 
ملنع تفشي وب��اء فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19(.
وأوض����ح البوعينني أن���ه “مت 
التنسيق م��ع االحت����اد اآلس��ي��وي 
لتأجيل موعد انطالقة البطولة 
على أرض البحرين حتى األسبوع 
األخير من شهر نوفمبر بانتظار 
املوافقة النهائية واعتماد الفترة 
املقترحة من قبل جلنة املسابقات 

باالحتاد اآلسيوي لكرة القدم«.


