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قطر تشارك في الكأس 
الذهبية ٢٠٢١

بيل: رحيلي بيد ريال مدريد

فان دي بيك يختار 
رقم نوري في «اليونايتد»

فرنسا لتقليل تأجيل املباريات

أعلن احتاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) 
لكرة القدم، أن قطر بطلة كأس آســيا ٢٠١٩ ستشارك في الكأس 

الذهبية ٢٠٢١ بعد إدخال تعديالت على شكل املسابقة.
وستنضم قطر الدولة املضيفة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ إلى ١٢ فريقا 
من أميركا الشمالية حجزت مواقعها في دور املجموعات من خالل 
دوري الكونكاكاف، مبا في ذلك املكســيك حاملة اللقب والواليات 
املتحدة وكندا وجامايكا وكوستاريكا وكوراساو والسلفادور وغرينادا 
وهندوراس وبنما ومارتينيكا وسورينام. كما ستنضم إليها ثالثة 
منتخبات من أصل ١٢ منتخبــا هي: بربادوس، برمودا، ترينيداد 
وتوباغو، جزر البهاما، غيانا، غواتيماال، كوبا، هايتي، سانت فنتسنت، 
غرينادين، غوادلوب، مونسيرا، إذ ستخوض تصفيات فاصلة بني 
٢ و٦ يوليو ٢٠٢١ في الواليات املتحدة. وستشارك قطر أيضا في 
نســخة العام ٢٠٢٣ من الكأس الذهبية، كما شارك سابقا في كوبا 
أميركا ٢٠١٩ بالواليات املتحدة. وقال الكندي فيكتور مونتالياني، 
رئيس احتاد الكونــكاكاف ونائب رئيس االحتاد الدولي: «الكأس 
الذهبية تتطور كمنافسة ونحن متحمسون للغاية ملشاهدة نسخة 
العام ٢٠٢١ من املسابقة، بعد هذا الوقت العصيب في جميع أنحاء 
العالــم، نأمل أن توفر عودة كرة القدم الدولية ومســابقة الكأس 

الذهبية الرائعة بعض األمل واالستمتاع للمشجعني».

قال العــب منتخب ويلز غاريث بيل إنه ســيفكر في العودة إلى 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إذ سمح فريقه ريال مدريد 

بإنهاء فترته في إسبانيا.
وأبلغ بيل، الذي شارك في ١٤٦ مباراة مع توتنهام هوتسبير ما بني 
٢٠٠٧ و٢٠١٤ قبل انتقاله إلى ريال مدريد، شبكة سكاي سبورتس: 
«لو زاد (االهتمام من أندية الدوري اإلجنليزي) ســأفكر في األمر 
بالتأكيد، سنرى ماذا سيحدث ومازال هناك وقت طويل قبل غلق 
باب االنتقاالت احلالي. الزمن ســيوضح كل شيء لكنني أعتقد أن 
الســبب في ذلك هو أن األمر بيد ريــال مدريد». وقال بيل، الذي 
انضم إلى تشكيلة ويلز ملواجهة فنلندا (أمس) وبلغاريا في دوري 
األمم األوروبية، إنه سعيد بالعودة إلى بيئة يشعر فيها بـ «التقدير».

قال العب وســط مان يونايتد 
اإلجنليــزي اجلديد، الهولندي 
دوني فان دي بيك، إنه سيرتدي 
القميص رقــم ٣٤ تكرميا منه 
أياكس  الســابق فــي  لزميله 
أمستردام عبد احلق نوري الذي 
عانى من أضرار جسيمة في املخ 
عقب تعرضــه ألزمة قلبية في 
٢٠١٧. وخاض نوري، الذي كان 
يرتدي هــذا الرقم، أول مباراة 
مع الفريق األول ألياكس موسم 
٢٠١٦-٢٠١٧ قبل انتهاء مسيرته 

قبل األوان عقب تعرضه ألزمة قلبية في مباراة ودية في النمســا 
استعدادا للموسم اجلديد. ورغم إفاقته في امللعب ونقله بطائرة إلى 

املستشفى لكنه عانى من أضرار دائمة وخطيرة في املخ.
وقال دي بيك، الذي انضم إلى النادي املنافس في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم قادما من أياكس بعقد ملدة خمس سنوات، ملوقع 
النادي على اإلنترنت «هذا أمر مميز بالنســبة لي بسبب صديقي 
العزيــز عبد احلق نوري، تعرض ألزمة قلبية وهو صديق مقرب 
لي هو وعائلته كما أن شقيقه أحد أقرب أصدقائي وأحتدث كثيرا 
معهم. لهذا قررت أن أحصل على رقم قميصه القدمي ألنني أرغب 

في حتقيق بعض الذكريات اجليدة مع هذا الرقم». 

أعلن املدير العام التنفيذي لرابطة الدوري الفرنســي لكرة القدم 
ديدييــه كويو أن األندية تؤيد «وضع» البروتوكول الطبي، وتأمل 
أن تتواصل إقامة مباريات الدوري «ما دام ٢٠ العبا» في كل فريق 

«سلبيا» باختبارات ڤيروس كورونا املستجد.
وقال كويو في تصريح لوكالة فرانس برس ان الرابطة تبنت قاعدة 
تنص على انه مادام هناك ٢٠ العبا في الفريق سلبيا (من ڤيروس 
كورونا) ميكن اقامة املباراة. وينص البروتوكول الطبي احلالي على 
أنه في حال وجود أربع حاالت إيجابية بڤيروس «كوفيد-١٩» ال تقام 
املباراة لكن األندية تأمل تخفيف هذه اإلجراءات من جانب السلطات.

وفي لقاء مع «مجموعة عمل كوفيد» التي مت إنشاؤها هذا األسبوع، 
ضم أطباء من أندية من بينها فريق باريس ســان جرمان وليون، 
«أوصى مجلس اإلدارة باعتماد قاعدة العشرين العبا من الفريق»، 
على حد قول كويــو. واعتبر انه من الناحية العملية هذه القاعدة 
تعني استمرار اقامة املباريات مادامت نتائج فحوصات ٢٠ العبا من 
قائمة مسبقة تضم ٣٠ العبا لكل فريق جاءت سلبية، موضحا أنه 
«على اتصال يومي مع السلطات» للمضي قدما في هذا املوضوع، 

لكنه لم يحدد جدوال زمنيا للتنفيذ احملتمل لهذا املشروع.

إيطاليا وهولندا في مواجهة 
البوسنة وپولندا اليوم

تغير مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة
كشــف خورخــي والد ووكيــل أعمــال النجم 
األرجنتيني ليونيل ميســي، عن تغير طارئ في 
مسار األزمة مع برشلونة، التي وصلت حد إعالن 
قائد «بلوغرانا» رسميا عن رغبته في مغادرة قلعة 
كامب نو.  وقال خورخي خالل تصريح مقتضب 
لقناة «كواترو» اإلسبانية: «ندرس إمكانية بقاء ليو 
مــع الفريق».  وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع 
رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وأكد 
رغبة جنله في الرحيل، لكن بارتوميو رفض متاما 
فكرة السماح له بالرحيل وطالبه بالبقاء وجتديد 
عقده.   ورفض برشلونة الدخول في أي مفاوضات 
مع أي ناد يرغب في ضم ميســي، وأصر على أن 
التخلــي عنه لن يكون إال من خالل دفع الشــرط 
اجلزائــي في عقــده والبالغة قيمتــه ٧٠٠ مليون 
يورو.  وأفادت عدة تقارير صحافية أرجنتينية، 
بأن ميســي سيبقى في صفوف برشلونة بنسبة 
٩٠٪، على أن يرحل بنهاية عقده الصيف املقبل.

راموس: من حق «الليو» تقرير مصيره
رأى قائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد سيرخيو راموس 
أنه يجب السماح للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي باتخاذ قراره 
بشأن مســتقبله إن كان يريد البقاء أو مغادرة فريقه برشلونة 

بعد عقدين من الزمن قضاهما في صفوفه.
وقال راموس: «لقد اكتسب (الليو) احلق في تقرير مستقبله. ال 
أعرف ما إذا كان يفعل ذلك بأفضل طريقة. بالنســبة لكرة القدم 
اإلسبانية، بالنسبة لبرشلونة وبالنسبة لنا نحن الذين علينا التغلب 

على األفضل، نوده أن يبقى».
وأضاف: «ليو يجعل الدوري اإلسباني وفريقه أفضل، إنه يجعل 
الكالسيكو أكثر جماال ألنك حتب الفوز بينما تلعب ضد األفضل 
وهو واحد من األفضل في العالم. لكن لديه احلق في تقرير مصيره».

«العزل» يبعد تشيك 
وسوسيك عن التشيك

أعلن االحتاد التشيكي لكرة القدم غياب باتريك تشيك وتوماس 
سوســيك عن مواجهة سلوڤاكيا اليوم في مستهل مشوار 
الفريقني بدوري األمم األوروبي وذلك في املستوى الثاني.

واضطر الالعبان لدخول العزل الطبي الوقائي اخلاص بڤيروس 
كورونا املستجد. ومت إخضاع الالعبني الختبارات الكشف عن 
ڤيروس كورونا وجاءت عينتيهما سلبية، لكنهما كانا مخالطني 
مؤخرا بشكل وثيق لعضو بالفريق تبني إصابته بالعدوى.

ويلعب تشيك في صفوف روما اإليطالي لكن متت إعارته إلى 
اليبزيغ األملاني في املوسم املاضي، فيما يحترف سوسيك 
في وست هام يونايتد اإلجنليزي. ويغيب احلارس اوندري 
كوالر أيضا عن املباراة بناء على طلب فريقه سالفيا براغ. 
وبعد تبني إصابة أحد أعضاء الفريق بكورونا، أرجأ منتخب 
التشيك سفره إلى سلوڤاكيا خلوض مباراتهما اليوم، قبل 
أن يقرر الحقا إلغاء ســفره بالطائرة واالنتقال بحافلة إلى 

سلوڤاكيا لتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى.

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة
٧:٠٠beIN sports HD٧ليتوانيا ـ كازاخستان
٩:٤٥beIN sports HD١٠بيالروسيا ـ ألبانيا

٩:٤٥beIN sports HD٣هولندا ـ بولندا
٩:٤٥beIN sports HD١إيطاليا ـ البوسنة
٩:٤٥beIN sports HD٥النرويج ـ  النمسا

٩:٤٥beIN sports HD٤رومانيا ـ ايرلندا الشمالية
٩:٤٥beIN sports HD٦سلوفاكيا ـ التشيك

غداً السبت
٤:٠٠beIN sports HD٣جبل طارق ـ سان مارينو

٤:٠٠beIN sports HD٥مقدونيا الشمالية ـ أرمينيا
٧:٠٠أستونيا ـ جورجيا

٧:٠٠beIN sports HD٤أذربيجان ـ لوكسمبورغ
٧:٠٠beIN sports HD٣قبرص ـ مونتينغرو

٧:٠٠beIN sports HD١أيسلندا ـ إجنلترا
٩:٤٥beIN sports HD٣الدمنارك ـ بلجيكا
٩:٤٥beIN sports HD١السويد ـ فرنسا

٩:٤٥beIN sports HD٢البرتغال ـ كرواتيا

إجنلترا في اختبار صعب أمام آيسلندا.. والبرتغال تتحدى كرواتيا.. والسويد تلتقي فرنسا غداً في دوري األمم األوروبية

صالح عبر مقال في «اندبيندنت»: «امنحوا األطفال تعليمًا جيدًا»
كتب جنم الكــرة املصرية وليڤربول محمد صالح مقاال 
عن الظروف احلالية التي بها العالم في صحيفة «اندبيندنت» 
بعنوان «امنحوا األطفال تعليما جيدا»، وفيما يلي نصه: في 
جميع أنحــاء العالم أغلق (كوفيد - ١٩) املدارس واجلامعات، 
لقد أفرغ املكاتب والفنادق واملالعب واملقاهي واملتاحف ودور 
السينما، وفي كل مكان تقريبا اعتدنا فيه على التجمع، لم يعطل 
فقط تعليم أطفالنا وشبابنا، لكن أيضا عطل عمل أولئك الذين 
يعلمونهم، مصادر رزق اآلباء الذين يبذلون كل ما بوسعهم 
لدفع ثمن الكتب والزي املدرسي والرحالت املدرسية، بالنسبة 
للعديد من األطفال الالجئني الذين تعيش الغالبية العظمى منهم 
في العالم النامي، أضاف ڤيــروس كورونا حتديات جديدة 
الى احلياة املمزقة بالفعل بسبب الصراع واالضطهاد، وقد 
ال يعود الكثير منهم إلى املدرسة أبدا، املكاسب التي حتققت 
بشــق األنفس والتي تراكمت ببطء وصبر على مدى عقود، 

تخاطر بالتراجع إلى ما ال نهاية وميكن أن تدمر حياة الشباب 
إلى األبد، أصبحت سفيرا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية 
(INS) قبل أيام فقط من تغيير جائحة ڤيروس كورونا حياتنا 
اليومية بشكل جذري، يتم تقدمي البرنامج بالشراكة مع مؤسسة 
 (UNHCR) ڤودافون ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
حيث يربط اآلالف من الطالب الالجئني والدول املضيفة لهم 
بتعليم رقمي عالي اجلودة، وكان الهدف من دوري اجلديد 
أن يشمل زيارة املدارس التي يدعمها برنامج املعهد الوطني 
لإلحصاء لزيادة الوعي باألهمية احليوية للتعليم اجليد لألطفال 
الالجئني ومثل خطط ســفر العديد من األشخاص اآلخرين 

كان يجب أن تتغير خططي كذلك.
ومع ذلك، فإن املشروع - مثل العديد من املبادرات التي مت 
تسليط الضوء عليها في هذا التقرير - يوضح كيف ميكننا 
أن جنتمع بطرق جديدة إلحداث فرق في حياة ماليني الشباب 

الذين يحتاجون أكثر من أي وقت مضى يد املساعدة، يحتاج 
األطفال الذين مت اقتالعهم مــن ديارهم الى كتب ومدارس 
ومعلمني مؤهلــني وغير ذلك، لكنهــم يحتاجون أيضا إلى 
التكنولوجيــا الرقمية التي تربطهم ببقية العالم، وهذا يعني 
شراكات أفضل من القطاع اخلاص الذي يتقدم إلنشاء وتقدمي 
حلول تكنولوجية - توفير البرامج واألجهزة واالتصال - وال 
يتعلق األمر بالتكنولوجيا فقط، ميكن لكل شركة أن حتدث 
فرقا (النقل والبنــاء والرياضة والصرف الصحي والرعاية 
الصحية وبقية األمور الضرورية) من خالل إيصال األطفال 
إلى املدرســة وبناء الفصول الدراسية التي يحتاجون إليها 

وحماية صحتهم البدنية والعقلية.
 إذا عملنــا كفريق واحد ميكننا منحهــم الفرصة التي 
يســتحقونها للحصول على مستقبل كرمي، دعونا ال نفوت 

هذه الفرصة.

تتواصل منافســات النسخة الثانية من 
بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم اليوم، 
حيــث يبــرز لقــاءا إيطاليا أمام البوســنة 
والهرســك، وهولنــدا أمــام پولنــدا ضمن 
املجموعة األولى من املستوى األول للبطولة. 
وسيخوض منتخب الطواحني الهولندية 
مباراته املرتقبة أمــام پولندا بدون املدرب 
رونالد كومان الذي رحل بشكل مفاجئ إلى 

تدريب برشلونة اإلسباني قبل أيام.
ويقود املدرب دوايت لودفيغز، الذي كان 
مساعدا لكومان، منتخب هولندا في مباراة 

اليوم بشكل مؤقت.
ويبدو املنتخب اإليطالي مرشحا للفوز 
على ضيفه البوسني قبل السفر إلى أمستردام 
ملواجهــة املنتخــب الهولندي يــوم االثنني 
املقبل، لكن املدير الفني للمنتخب اإليطالي 
روبرتو مانشــيني يرفض اعتبار مواجهة 
اليوم محسومة، حيث قال: «لن تكون مباراة 
سهلة أمام املنتخب البوسني. وبعدها سنحول 
تركيزنا إلــى مباراة أمســتردام. املباراتان 

ستكونان مختلفتني متاما».
وفي مباريات الغد من املفترض أن يكون 
املديــر الفني للمنتخــب اإلجنليزي غاريث 
ساوثغيت قد احتفل امس بعيد ميالده الـ ٥٠، 
لكن املدرب اإلجنليزي ال يبدو في أجواء تسمح 
له باالحتفال اآلن حيث يستعد فريقه لبداية 
مسيرته في البطولة باملباراة املرتقبة أمام 
مضيفه اآليسلندي ضمن املجموعة الثانية.
ولن يكون املنتخــب اإلجنليزي بأفضل 
تشكيل في مباراته أمام آيسلندا في ريكيافيك، 
حيث استبعد قائد فريق مان يونايتد هاري 
ماغواير من قائمة «األسود الثالثة» بعد إدانته 

في قضية شجار باليونان، علما بأن احلكم 
صدر مع إيقاف التنفيذ بينما يعمل الالعب 

حاليا على إجراءات الطعن على احلكم.
وضم ســاوثغيت كال من كونور كوادي 
(وولفرهامبتون) وإينسلي نيلز (أرسنال) 
إلــى القائمة بدال من ماغوايــر، حيث يأمل 
املنتخب اإلجنليزي تقدمي نتائج في النسخة 
الثانية مــن دوري األمم أفضل مما حققه 
في النســخة األولى التي حــل فيها ثالثا 

مبجموعته. 
وفي  املجموعة نفســه، يحل املنتخب 
البلجيكــي ضيفا على نظيــره الدمناركي 
في كوبنهاغن، ويأمل «الشــياطني احلمر» 
إنهاء ســجلهم السيئ أمام الدمنارك حيث 

لم يحققوا أي فوز منذ ١٩٧١.
ويفتقد املنتخب الفرنسي جهود العبيه 
كورينتني توليســو وكينغســلي كومان 
وبنيامني بافارد جنوم بايرن ميونخ في 

مباراته أمام السويد ملنحهم الراحة بعد 
فوزهــم مع فريقهم األملاني في دوري 

أبطال أوروبا منذ أسبوعني. 
وفــي املجموعة نفســها، يلتقي 
املنتخب البرتغالي حامل لقب دوري 
األمم وبطل أوروبا نظيره الكرواتي 

وصيف بطل العالم.
وتضــم قائمــة املنتخــب 
البرتغالي العبني لم يسبق لهما 
املشاركة في أي مباريات دولية 
وهما روي ســيلفا حارس 
مرمــى غرناطة اإلســباني 

وفرانسيسكو ترينكاو مهاجم 
برشلونة اإلسباني.


