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أشكناني والكندري تفقدا المالعب المخصصة
لدورة الجامعات بدول مجلس التعاون
بد�أ العد التنازيل النطالق الدورة
الريا�ضية الثامنة للجامعات
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ،وي��ق��ود
د.ح�سني املكيمي رئي�س اللجنة
املنظمة عدة اجتماعات يوميا
النهاء كافة الرتتيبات واكد
املكيمي حر�ص راعي الدورة �سمو
رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ
جابر املبارك احلمد ال�صباح
واللجنة املنظمة العليا على
توفري االمكانات واال�ستعدادات
لتقدمي دورة ناجحة وكاملة
للعر�س اخلليجي على مالعب
كويت ال�صداقة وال�سالم وحتقيق
االهداف املرجوة.
ومن ناحية اخرى عقد م�ساعد
املدير العام للإن�شاءات د.
من�صور ا�شكناين اجتماعا مع ادارة
ال�ش�ؤون الهند�سية بقيادة عي�سى
ال�ستالن وال�رشكات املخت�صة
ب�أحوا�ض ال�سباحه لالطمئنان
على جميع التجهيزات.
كما قام رئي�س جلنة املن�ش�أت
الريا�ضية طارق الكندري بتفقد
ال�صاالت واملالعب التي �ستقام
عليها مباريات الدورة والت�أكد
من جتهيزها وع��دم وج��ود اية

رياضة

«كوبا أميركا» تجبر قطر على إلغاء
بطولة الكأس
قررت م�ؤ�س�سة دوري النجوم،
�إلغاء بطولة ك�أ�س قطر لكرة
القدم هذا املو�سم ،وهي البطولة
ال��ت��ي ت��ق��ام ب�ين ف��رق املربع
الذهبي لبطولة ال��دوري ،على
خلفية روزنامة البلد اخلليجي
العامرة باال�ستحقاقات ،يف
املو�سم احلايل.
و�أ���ص��درت امل�ؤ�س�سة ،بيانا
ر�سميا ،لتو�ضيح الأ�سباب التي
�أدت �إل��ى �أل��غ��اء البطولة يف
ن�سخة العام احل��ايل ،م�ؤكدة
�أنها وبالتن�سيق مع كافة اجلهات
املعنية مبناق�شة روزن��ام��ة
املو�سم احلايل ،والذي يعترب
مو�سم ًا ا�ستثنائياً ،حيث انطلقت
مناف�ساته ،يف �شهر �أغ�سط�س

.2018
كما مت بحث م�شاركة املنتخب
ال��ق��ط��ري الأخ��ي�رة يف بطولة
ك�أ�س �آ�سيا  ،2019وت�أثري ذلك
على الالعبني ،واال�ستحقاقات
املتبقية للمنتخبات والأندية
ال��ق��ط��ري��ة ،ح��ي��ث �سي�شارك
امل��ن��ت��خ��ب يف ب��ط��ول��ة كوبا
�أمريكا  ،2019والتي �ستقام يف
الربازيل ،خالل الفرتة من 14
يونيو حتى  7يوليو املقبل.
وت�ضمنت الروزنامة القطرية،
ا�ست�ضافة مناف�سات جمموعة
امل��ن��ت��خ��ب الأومل�����ب�����ي ،يف
الت�صفيات امل�ؤهلة �إلى نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا ،حتت  23عاماً،
وامل�ؤهلة �إل��ى دورة الألعاب

الأوملبية «طوكيو  ،»2020ف�ضال
عن م�شاركة ثالث �أندية قطرية
«الدحيل ،ال�سد ،الريان» ،يف
دور املجموعات ،من بطولة
دوري �أبطال �آ�سيا .2019
واخ��ت��ت��م��ت امل��ؤ���س�����س��ة« :على
����ض���وء م���ا ���س��ب��ق وم���راع���اة
ل�سالمة الالعبني واملحافظة
ع��ل��ي��ه��م ،وم��ن��ح��ه��م ال��وق��ت
الكايف لال�ست�شفاء وجتهيزهم
واال�ستحقاقات
للم�شاركات
املقبلة��� ،س��واء على م�ستوى
املنتخبات �أو �أنديتهم ،فقد
قررت عدم �إقامة بطولة ك�أ�س
قطر لهذا املو�سم فقط ،على �أن
يتم �إعادة جدولتها يف روزنامة
املو�سم املقبل».

• طارق الكندري يتفقد ال�صاالت واملالعب اخلا�صة بالدورة

عوائق واكد الكندري ان كل �شيء
ي�سري على مايرام وان اجلوالت

�سوف ت�ستمر يوميا لالطمئنان
ع��ل��ى اك��ت��م��ال ك��اف��ة االع��م��ال

واال�ستعدادات.

رمزي :منتخب مصر يبحث عن العبين
بشخصية قوية
• منتخب قطر

أهلي جدة يكشف مدة غياب
السومة عن المالعب

• جانب من تدريب منتخب م�رص

�أكد هاين رمزي ،مدرب املنتخب
امل����صري� ،أن مع�سكر الفراعنة
احل��ايل ي�سري ب�شكل جيد ويحقق
�أهدافه وعلى ر�أ�سها منح الفر�صة
للعنا�رص اجلديدة.
وي�����س��ت��ع��د امل��ن��ت��خ��ب امل����صري
ملواجهتي النيجر يوم  23مار�س
احلايل ،يف ت�صفيات �أمم افريقيا،
ونيجرييا  26م��ن نف�س ال�شهر
ودي ًا.
و�أ���ش��ار رم��زي يف ت�رصيحات له
� ،إلى �أن هدف اجلهاز الفني من
مع�سكر م��ار���س ه��و البحث عن

العبني �أ�صحاب �شخ�صية قوية
ي�ستطيعون حتمل امل�س�ؤولية يف
املرحلة املقبلة.
و�أو����ض���ح رم���زى �أن���ه مت جتهيز
خطتني خمتلفتني ملباراتي النيجر
ونيجرييا ،للوقوف على بع�ض
الأمور الفنية وجتربة طرق جديدة
للعب.
وعلى جانب اخ��ر ر�شح امل��درب
الفرن�سي �سبا�ستيان دي�سابر،
املدير الفني ملنتخب �أوغندا،
املنتخب امل�رصي للتتويج بلقب
ك�أ�س الأمم االفريقية  ،2019م�ؤكدا

�أن الفراعنة �سي�ستفيدون من عامل
الأر�ض واجلمهور.
وق���ال دي�����س��اب��ر يف ت�رصيحات
تلفزيونية� ،إن منتخب ال�سنغال
�سيكون �أق��وى املناف�سني مل�رص
على اللقب القاري من �أجل اعتالء
العر�ش االفريقي.
و�أ�شاد دي�سابر بتجربته مع منتخب
�أوغندا ،مو�ضح ًا �أنه �سعيد بالت�أهل
لبطولة �أم��م افريقيا ويتمنى �أن
يحقق نتائج طيبة يف البطولة
القارية خا�صة �أن فريقه يلعب
ب�شكل جماعي وال يعتمد على �أي

العربي القطري يتعاقد
مع جونارسون رسمي ًا
• جونار�سون

�أعلن العربي القطري ،م�ساء �أول �أم�س الثالثاء ،التعاقد
مع قائد منتخب �أي�سلندا� ،أرون جونار�سون العب كارديف
�سيتي ،وذل��ك اعتبارا من املو�سم املقبل .و�ستكون
مدة العقد مو�سمني قابلة للتمديد ملو�سم ثالث ،وذلك
لدعم خط و�سط الفريق العرباوي يف املو�سم اجلديد.
وجاءت عملية التعاقد مع قائد منتخب �أي�سلندا،
تلبية لطلب وتر�شيح من مدرب الفريق القطري،
الأي�سلندي هيمري هاجلري�سون ال��ذي يقود
العربي منذ منت�صف املو�سم احلايل ،وبعقد
ملدة مو�سم ون�صف.
ويعول املدرب هاجلري�سون على الالعب
اجل��دي��د ،وذل��ك يف �إط���ار خطة التجديد
بالنادي ،حيث ي�سعى الفريق �إلى املناف�سة
على كافة البطوالت يف املو�سم املقبل.

حارس الوحدة السعودي يودع ميدو
برسالة عاطفية
عرب الدويل امل�رصي حممد عواد،
ح��ار���س م��رم��ى ف��ري��ق ال��وح��دة
ال�سعودي ،عن �شعوره باالمتنان
ملدربه ال�سابق �أحمد ح�سام «ميدو»
الذي �أقيل من من�صبه ب�شكل مفاجئ
من جانب �إدارة فر�سان مكة ،على
خلفية �سب م�شجع وحداوي.
وكتب عواد ،عرب ح�سابه الر�سمي
على «تويرت»�« :شكر ًا ميدو �أف�ضل
م��ن تعاملت معه يف حياتي،
وحا�صل على �أف�ضل مدير فني يف
الدوري ال�سعودي مرتني ،خالل
�شهرين فقط ،يف �أف�ضل دوري يف
املنطقة هذا املو�سم ،كل التوفيق
لك يف رحلتك القادمة».
و�أ�ضاف عواد�« :أنا العب حمرتف
بكل ت�أكيد ،ولن �أت�أثر من قرار
رحيل ميدو عن ال��وح��دة ،رغم

ك��ل ال��دع��م وامل�����س��ان��دة التي
وجدتها من جانبه خالل الفرتة
امل��ا���ض��ي��ة» .وحت���دث ع���واد عن
م�ستقبله مع الوحدة ال�سعودي،
قائال« :فرتة الإعارة تنتهي بنهاية
املو�سم احلايل ،وم�صريي �سيكون
يف يد �إدارة الإ�سماعيلي».
وتابع حار�س ال��دراوي�����ش« :لن
�أح�سم خطوتي املقبلة �إال يف نهاية
املو�سم احلايل ،وبعد معرفة قرار
�إدارة الإ�سماعيلي ب�ش�أين».
واخ���ت���ت���م احل����ار�����س ال����دويل
ت�رصيحاته« :كل تركيزي بالوقت
احل��ايل التعايف م��ن الإ�صابة،
وا�ستكمال برناجمي الت�أهيلي،
من �أج��ل ال��ع��ودة للم�شاركة مع
ال��وح��دة ومنتخب م�رص خالل
الفرتة املقبلة ،ولن �أتخلى عن

فر�صة امل�شاركة بك�أ�س الأمم
الأفريقية».
وك���ان ع���واد ،ان�ضم مطلع هذا
املو�سم على �سبيل الإع��ارة �إلى
ن��ادي الوحدة ال�سعودي قادم ًا
من الإ�سماعيلي امل�رصي ،ليقدم
م�ستويات الفتة رفقة الفريق
املكي ،وي�صبح �أحد �أبرز احلرا�س
يف دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان.
ورحل ميدو عن تدريب الوحدة،
بعد �ساعات من �أزمة �سب م�شجع
للفريق بلفظ خارج عرب ح�سابه
على «تويرت» ،قبل �أن ي�ؤكد جنم
توتنهام هوت�سبري الإنكليزي
ال�����س��اب��ق� ،أن ح�سابه تعر�ض
ل�ل�اخ�ت�راق� ،إال �أن���ه مت��ك��ن من
ا�سرتجاعه.

جنوم.
و�أو�ضح �أنه ال يفكر حالي ًا يف العودة
لتدريب الأندية جمدد ًا ،م�ؤكد ًا �أنه
مل يرف�ض تدريب الأهلي امل�رصي
كما تردد ورمبا يكون الأهلي فتح
ات�صاالت مبدئية مع وكيله ولكنها
مل ترق للجدية املطلوبة.
و�أ�شار �إلى �أن م�شاركة الإ�سماعيلي
يف دوري �أبطال افريقيا رغم �أنها مل
تكن قوية� ،إال �أنها مهمة الكت�ساب
اخلربات وت�أهيل الالعبني خا�صة
�أن الفريق كان غائب ًا منذ �سنوات
عن البطولة القارية.

• عبدالله
عطيف

�أعلن نادي �أهلي جدة ال�سعودي،
م��دة غ��ي��اب مهاجمه ال�سوري
عمر ال�سومة عن املالعب ،بعد
الإ�صابة الأخرية التي حلقت به
يف مباراة الهالل.
وقال احل�ساب الر�سمي لأهلي جدة
على «تويرت»� ،إن ال�سومة �سيغيب
عن الفريق ملدة �أ�سبوعني ،وذلك
بعد ان �أكدت الفحو�صات الطبية
التي �أجراها الالعب عن �إ�صابته
بالتواء يف الكاحل.
وك���ان عمر ال�سومة ق��د غ��ادر
م�صابا مباراة فريقه مع الهالل،
ً
التي جرت يوم الأحد املا�ضي،
وانتهت بخ�سارة الأهلي بهدف
نظيف ،يف ذه���اب دور ن�صف
نهائي ك�أ�س ال�شيخ زايد للأندية
الأبطال «البطولة العربية».
و�أ�ضاف ح�ساب النادي�« :أثبتت
الفحو�صات التي �أجراها الكابنت
عمر ال�سومة مهاجم الفريق الأول
لكرة القدم� ،أن �إ�صابته عبارة
عن التواء يف الكاحل».
وتابع�« :أكد رئي�س اجلهاز الطبي
بالنادي الدكتور حامت جمعة� ،إن
عمر ال�سومة يحتاج �إلى �أ�سبوعني
ع�لاج وت�أهيل قبل ال��ع��ودة من
جديد للمالعب».
ولن ي�شارك ال�سومة ،يف مواجهتي
الأهلي �أم��ام الرائد والفيحاء،

• عمر ال�سومة يحاول ال�سيطرة على الكرة

فيما �ستكون عودته قبل مواجهة
ال�شباب يف ال��دوري ،وبالتايل
�سيتمكن الالعب من امل�شاركة يف
لقاء الهالل بالدوري والبطولة
العربية.
وك��ان احت��اد ال��ك��رة ال�سوري،

قد �أعلن م�سب ًقا �أن عمر ال�سومة
�سيغيب عن ن�سور قا�سيون يف
دورة ال�صداقة الودية الدولية،
التي تنطلق الأربعاء املقبل ،يف
مدينة الب�رصة العراقية ب�سبب
الإ�صابة.

عبداهلل عطيف إلى صربيا
لمتابعة برنامجه التأهيلي
يغادر العب الهالل ال�سعودي ،عبدالله عطيف� ،إلى �رصبيا ،لالطمئنان على
�سري برناجمه الت�أهيلي ،قبل الدخول يف مرحلة اجلري ا�ستعداد ًا للعودة
للتدريبات اجلماعية لفريقه.
ووفقا للح�ساب الر�سمي لنادي الهالل على «تويرت» ،ف�إن عطيف �سوف يعر�ض
حالته على الطبيبة «ماريانا» ،لو�ضع الت�صورات النهائية لربنامج التعايف من
�أجل العودة للمالعب .وكان عبدالله عطيف ،تعر�ض لآالم م�ؤثرة �أثناء برنامج
الت�أهيل حيث ك�شفت الفحو�صات التي خ�ضع لها عن جتدد الإ�صابة ،فيما اكتفى
النادي بالإعالن عن �أن مدة غياب الالعب قد متتد ل�شهر.
جدير بالذكر �أن عطيف ابتعد عن املالعب منذ مباراة الهالل والقاد�سية التي �أقيمت
باجلولة الـ  20من دوري ك�أ�س دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،ب�سبب
�إ�صابة يف الع�ضلة ال�ضامة.
ويف �سياق اخر مازالت فكرة تخ�صي�ص الأندية ال�سعودية ،تغري الكثري من رجال الأعمال
الكبار لال�ستثمار يف هذا املجال ،حيث ينتظرون القرار الر�سمي يف هذا ال�صدد على �أحر
من اجلمر.
وتخ�صي�ص الأندية فكرة تلمع ،من وقت لآخر على ال�ساحة ال�سعودية ،وكل جهود الهيئة
العامة للريا�ضة تتجه نحو التخ�صي�ص ،لكنها تتحني الوقت
املنا�سب لإعالن القرار الر�سمي.
يذكر �أن الهيئة يف طريقها �إل��ى �إق��رار تخ�صي�ص
الأندية ،وتتجه �إلى �إنهاء تكليف جميع ر�ؤ�ساء
الأندية الذين يتولون املهمة يف الوقت احلا�رض
بقرارات تكليف منها مع نهاية املو�سم احلايل �أو
بنهاية مدة تكليف كل واحد منهم.
من جانبه �أعلن الأمري الوليد بن طالل ،ع�ضو
�رشف نادي الهالل ،الإثنني ،ا�ستعداده ل�رشاء
ن��ادي الهالل ف��ور �صدور ق��رار بتخ�صي�ص
الأندية.
وقال يف ت�رصيحات تلفزيونية�« :إذا مت �إ�صدار
قرار بتخ�صي�ص الأندية اليوم ،ف�سوف �أ�شرتي
الهالل غد ًا».
ووعد الوليد بن طالل ،جماهري الهالل� ،أنه يف حال حدوث ذلك ف�إنه �سيعمل على بناء فريق
عاملي يناف�س الفرق الأوروبية وي�صل �إلى ك�أ�س العامل للأندية.
وك�شف ع�ضو �رشف نادي الهالل عن تلقيه لعرو�ض ،لال�ستثمار يف �أندية �أوروبية لكنه رف�ض
ذلك لأنه يريد اال�ستثمار يف الهالل ،لأنه ناد متمكن ولديه بطوالت عديدة حملي ًا وعربي ًا
و�آ�سيوي ًا وهو منا�سب لال�ستثمار الريا�ضي.

