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اخلالدية يتعاقد مع مهدي طرادة ملو�سمني
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بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع فريق كرة اليد وال�صعود ملربع الأقوياء

�سماهيج يحافظ على احل�سناوي للمو�سم الثاين
عي�سى عبا�س:

عي�سى عبا�س:
�أعلن ن��ادي اخلالدية تعاقده
الر�سمي مع العب الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدي
ط��رادة انطالقا من املو�سم القادم
/2021 2022ومل��دة مو�سمني،
يف �صفقة ان��ت��ق��ال ح��ر لالعب
ال��ذي ينتهي عقده م��ع النادي
ب�صورة ر�سمية بنهاية املو�سم
احلايل ،وجنح اخلالدية من خالل
املفاو�ضات ال�سرية التي �أجراها مع
الالعب من احل�صول على توقيع
ب�صورة ر�سمية والإعالن الر�سمي
عن ال�صفقة يوم �أم�س الثالثاء،
حيث جرت مرا�سم التوقيع بح�ضور
الالعب ورئي�س النادي حممود
جناحي.
وت�أتي �صفقة ط��رادة بعد �أن

جنح ال��ن��ادي يف احل�صول على
توقيع الع��ب املنتخب الوطني
مهدي حميدان ملدة مو�سمني ،ليعود
الالعبان النا�شئان يف النادي الأهلي
�إىل اللعب بجوار بع�ضهما من جديد.
ويتوقع �أن يوا�صل النادي
حتركاته يف ���س��وق االنتقاالت

ال�صيفية من �أجل تدعيم �صفوف
الفريق للمو�سم الريا�ضي القادم،
حيث يقرتب فريق اخلالدية من
ال�صعود ب�صورة ر�سمية �إىل دوري
نا�صر بن حمد املمتاز باحتالله
املركز الثاين يف �سلم الرتتيب بفارق
نقطتني عن املت�صدر فريق احلالة.

تو�صل نادي �سماهيج �إىل اتفاق
ّ
مع املدرب العراقي حيدر احل�سناوي
لال�ستمرار يف من�صبه مدر ًبا للفريق
الأول لكرة اليد بالنادي للمو�سم
الريا�ضي /2021 ،2022وذلك بعد
النتائج الإيجابية التي حققها رفقة
الفريق يف املو�سم احل��ايل املنتهي
ل�سماهيج بال�صعود �إىل مربع �أقوياء
اليد مب�سابقة الدوري يف �إجناز غري
م�سبوق بالن�سبة للنادي والفريق
ال��ذي ي�ضم العديد من العنا�صر
ال�شابة ال��ق��ادرة على التطور �إىل
جانب بع�ض عنا�صر اخلربة.
وقبل مغادرة املدرب احل�سناوي
اململكة بعد خ��روج الفريق من
م�سابقة ك�أ�س خالد بن حمد لكرة
اليد من الدور الثاين ،جنحت �إدارة
النادي يف االتفاق معه على جتديد
العقد والعمل على تطوير الفريق
باملو�سم ال��ق��ادم من خ�لال تدعيم
�صفوف النادي بعنا�صر جديدة
�إىل جانب العنا�صر املوجودة التي
حققت �إجن��از ال�صعود �إىل املربع
الذهبي لدوري �أقوياء اليد ،وهو ما
القى ا�ستح�سان املدرب احل�سناوي،
لي�صل الطرفان �إىل اتفاق نهائي على
ا�ستمرار التعاون والعمل ملو�سم
جديد.
وحظي احل�سناوي باهتمام من
الأندية املحلية وغريها بعد النتائج

حيدر احل�سناوي

التي حققها رفقة فريقه �سماهيج،
بالإ�ضافة �إىل امل�ستوى الذي قدمه
الفريق رفقته منذ دوري املجموعات
مل�سابقة الدوري وو�صوالً �إىل م�سابقة
ك�أ�س خالد بن حمد لكرة اليد ،الأمر
الذي جعل من املدرب العراقي حمط
�أنظار الأندية التي كانت ترغب يف
التعاقد معه� ،إال �أن �سماهيج جنح
يف ح�سم الأمور �سريعا باالتفاق مع
احل�سناوي على اال�ستمرار يف قيادة
الفريق ملو�سم ثاين على التوايل.
و�شهد املو�سم املن�صرم بالن�سبة
ل�سماهيج تقدمي الفريق �أداء متز ًنا
يف �أغلب املباريات ،حتى �أمام الفرق
القوية واملر�شحة لتحقيق الألقاب

«االحتاد العربي» ي�سحب قرعة «ك�أ�س العرب لكرة قدم ال�صاالت»

على امل�ستوى املحلي ،حيث جنح يف
الفوز على جاره فريق الدير بنتيجة
عري�ضة ،يف ال��وق��ت ال��ذي خ�سر
بفارق ب�سيط �أمام الأهلي يف دوري
املجموعات ،ومن فريق باربار يف
املربع الذهبي لأقوياء اليد.
ومن املتوقع �أن يبد�أ �سماهيج
�إعداده للمو�سم القادم مبكرا كما كان
عليه احلال يف املو�سم املا�ضي ،حيث
و�ضحت جاهزية الفريق من الناحية
اللياقية والذهنية منذ انطالقة
املو�سم ،وهو الأم��ر ال��ذي ا�ستفاد
منه الفريق يف حتقيق االنت�صارات
والو�صول �إىل املركز الرابع يف �سلم
الرتتيب بنهاية املو�سم.

سيرة اليد

منتخبنا الوطني يف املجموعة الأوىل بجوار امل�ست�ضيف

 23رم�ضان
يكتبها :محمد طالب

بطوالت املنتخبات البحرينية
لكرة اليد خارج ًيا
] حقق منتخب الأ�شبال لكرة اليد بطولة جمل�س
التعاون الرابعة للأ�شبال يف �شهر �أغ�سط�س من عام
 1988والتي �أقيمت يف البحرين.
] بطولة جمل�س التعاون الثامنة ملنتخبات
الأ�شبال يف �أغ�سط�س  1997بدولة قطر.
] البطولة الآ�سيوية ال�سابعة لل�شباب التي
�أقيمت بالبحرين يف �أغ�سط�س .1998
] بطولة ك�أ�س العرب للرجال يف �سبتمرب 2002
بالأردن.
] دورة الألعاب امل�صاحبة لدورة ك�أ�س اخلليج
يف �شهر دي�سمرب  2004والتي �أقيمت يف الدوحة.
] دورة الألعاب امل�صاحبة يف عام  2009والتي
�أقيمت يف م�سقط.
] فاز املنتخب الأول ببطولة دورة الألعاب
الريا�ضية بدول جمل�س التعاون الأوىل يف نوفمرب
 2011بالبحرين.
] توج املنتخب الأول ت�صفيات دورة الألعاب
الأوملبية التي �أقيمت يف قطر عام .2019

الأيام الريا�ضي:
�أ�سفرت قرعة بطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم داخل ال�صاالت ،التي �أجراها االحتاد
العربي لكرة القدم م�ساء �أم�س مبقره يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،عن
حلول منتخبات م�صر وموريتانيا والبحرين والكويت يف املجموعة الأوىل.
بينما جاء يف املجموعة الثانية ،منتخبات املغرب والإمارات وال�سعودية وجزر القمر،
حيث �ستقام مناف�سات البطولة يف العا�صمة امل�صرية القاهرة خالل الفرتة من 30 - 20
مايو احلايل.
و�أقيمت قرعة بطولة ك�أ�س العرب لكرة القدم داخل ال�صاالت لن�سختها اخلام�سة ،يف
ح�ضور الدكتور رجاءاهلل ال�سلمي الأمني العام لالحتاد العربي لكرة القدم والأمني امل�ساعد
الأ�ستاذ مبارك ال�ضفيان وعدد من ممثلي املنتخبات امل�شاركة� ،إذ تعد هذه البطولة �أوىل
بطوالت االحتاد العربي للمو�سم الريا�ضي 2022-2021م.

فيما يواجه اخلالدية «البحارة» يف لقاء قوي بدوري الدرجة الثانية

الليلة ..احلالة ير�صد نقاط البحرين ل�ضمان العودة لدوري املمتاز
ه�شام جعفر:
تتوا�صل م�ساء اليوم «الأربعاء» مناف�سات اجلولة
« »17لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم امللقب بدوري
«الظل» للمو�سم الريا�ضي  ،2021-2020وذلك ب�إقامة
« »3مباريات عند  10ال�ساعة� ،إذ يلتقي كل من :احلالة
مع البحرين على ا�ستاد النادي الأهلي ،اخلالدية مع
�سرتة على ا�ستاد ال�شيخ علي بن حممد ،قاليل مع مدينة
عي�سى على ملعب مدينة حمد ،فيما مت ت�أجيل مباراة
االتفاق مع االحتاد �إىل �إ�شعار �آخر.
و�شهدت مناف�سات ذات اجلولة « »17التي انطلقت
م�ساء يوم الأحد املا�ضي ب�إقامة مباراة وحيدة بعيدة

عن ح�سابات املناف�سة جمعت ال�شباب مع الت�ضامن على
ملعب مدينة حمد وانتهت بالتعادل ال�سلبي ،حيث �أ�ضاف
كالهما نقطة وحيدة يف ر�صيده.

الرتتيب العام

وي�شري الرتتيب العام ب�صدارة فريق احلالة 37
نقطة ،يليه اخلالدية  ،35االتفاق  ،32مدينة عي�سى ،26
�سرتة  ،25ال�شباب  ،22البحرين  ،20االحتاد  ،15قاليل
 ،11الت�ضامن  5نقاط.

هل يعلنها احلالة �أول ال�صاعدين؟
من دون �شك �أن مباريات الليلة �ستكون م�صريية
خ�صو�صا لفريق احلالة الذي ي�سعى �إىل حتقيق الفوز
ً

�أم��ام البحرين ل�ضمان خطف �إح��دى بطاقتي الت�أهل
و�إعالن نف�سه �أول ال�صاعدين لدوري نا�صر بن حمد
املمتاز من بني بقية الفرق املناف�سة القريبة اليه ،وكذا
احلال � ً
أي�ضا لفريق اخلالدية الذي �سيواجه «بحارة»
�سرتة «يف لقاء �صعب للبحث عن تعزيز تقدمه واملحافظة
على املركز الثاين يف حال فوزه ل�ضمان الت�أهل املبا�شر،
كما �أن ال�سرتاوية يف ظل نتائجهم الإيجابية الأخرية
التي حققوها جدّدت �آمالهم و�أدخلتهم يف �سباق املناف�سة
على بطاقة امللحق للمركز الثالث� ،أما لقاء قاليل ومدينة
خ�صو�صا
عي�سى فهو لتح�سني موقعهما يف �سلّم الرتتيب،
ً
و�أن املدينة �أ�ضاع فر�صة املناف�سة بعد تعادل الأخري �أمام
االحتاد بهدفني ملثلهما خالل مباراتهما «امل�ؤجلة».

] �آخر الكالم :من ي�شرتي نف�سه ال ميكن �أن
ي�شرتيه �أحد.

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

22:00

ريال مدريد

دوري كأس األمير محمد بن سلمان
النصر

21:40
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يف �إياب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا

ت�شل�سي لال�ستفادة من التعادل يف مدريد وبلوغ النهائي الثالث
باري�س �( -أ ف ب):
يعول ت�شل�سي الإنكليزي على هدف ثمني �سجله ذهابا
خارج معقله يف ملعب ريال مدريد الإ�سباين ( ،)1-1حامل
لقب دوري �أبطال �أوروبا  13مرة ،لبلوغ النهائي الثالث
يف تاريخه يف �أبرز م�سابقة قارية ،عندما ي�ستقبل �صاحب
الرقم القيا�سي اليوم الأربعاء يف لندن يف �إياب ن�صف
النهائي.
وكان فريق غرب لندن وجه ر�سالة قوية مطلع
مباراة الذهاب ،عندما �سيطر وهز ال�شباك عرب الأمريكي
كري�ستيان بولي�سيك ،قبل �أن ي�ستدرك ريال الأمور بكرة
مق�صية لهدافه الفرن�سي كرمي بنزمية ،رافعا ر�صيده �إىل
 71هدفا يف امل�سابقة القارية الأوىل.
وعلق بولي�سيك بعد تعادل الذهاب« :نقبل التعادل
 1-1يف مدريد ..نحن متفائلون ملباراة الإياب ،لكن املهمة
مل تنجز بعد».
ومن جهته ،قال الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب
ريال« :ال زلنا على قيد احلياة ،ونخو�ض مباراة الغياب
بعقلية الفوز».
وبهذه النتيجة� ،سيكون ت�شل�سي قادرا على بلوغ
املباراة النهائية ،بحال تعادله �سلبا �أو فوزه ب�أية نتيجة
على الفريق امللكي الذي يخو�ض ن�صف النهائي للمرة
الثالثني يف تاريخه الزاخر.
لكن ريال ال يعد لقمة �سائغة يف هذه البطولة،
خ�صو�صا مع مدربه زيدان الذي قاده �إىل ثالثة �ألقاب
متتالية بني  2016و.2018
ويف املرات الثالث ال�سابقة التي و�صل فيها زيدان �إىل
ن�صف النهائي ،ذهب ريال حتى النهاية و�أحرز اللقب ،ما
يعزز حظوظه يف مواجهة ت�شل�سي الطامح لإحراز لقبه
الثاين يف امل�سابقة بعد عام  2012على ح�ساب بايرن
ميونيخ الأملاين ،علما ب�أنه خ�سر نهائي � 2008أمام مواطنه
مان�ش�سرت يونايتد.
ومبوازاة معركتهما القارية ،ال يزال كل من ريال
وت�شل�سي منخرطا يف نزال حملي ،لكن ب�أهداف خمتلفة.

كري�ستيان بولي�سيك

كرمي بنزمية

يف الدوري الإ�سباين ،يحاول ريال الدفاع عن لقبه
حيث يحتل املركز الثاين بفارق نقطتني عن جاره املت�صدر
�أتلتيكو مدريد ومت�ساويا مع غرميه بر�شلونة ،قبل �أربع
مراحل على ختام الليغا.
�أما ت�شل�سي ،الذي فقد الأمل ب�إحراز لقب الربميريليغ
املتجهة بقوة نحو مان�ش�سرت �سيتي ،فيقاتل ملركز رابع
ي�ؤكد عودته �إىل دوري الأبطال ويحتله راهنا بفارق 3
نقاط عن و�ست هام.

الإثنني �إ�صابة مدافعه الدويل الفرن�سي رافائيل فاران يف
ع�ضالت املحالب يف املباراة �ضد �أو�سا�سونا (�-2صفر)
ال�سبت يف الدوري املحلي ،وا�ضطراره �إىل ترك مكانه يف
بداية ال�شوط الثاين لنات�شو.
وعانى ريال مدريد �أخريا من �إ�صابات كثرية يف
�صفوفه �أبرزها خط الدفاع وخ�صو�صا قطب دفاعه وقائده
�سريخيو رامو�س وداين كارفاخال والفرن�سي فريالن
مندي وجناحه لوكا�س فا�سكيز الذي ا�ضطر زيدان مرات
عدة هذا املو�سم �إىل ا�شراكه يف مركز الظهري الأمين.
و�شهدت قائمة ريال مدريد تواجد الثالثي �سريجيو
رامو�س ومار�سيلو وفيدي فالفريدي.

�إ�صابات وعودة
وتعر�ض ريال ل�ضربة موجعة بعد ت�أكيده يوم

ا�ستمرار فعالية احللبة وبتلكو ال�صحية
للعدائني وراكبي الدراجات على امل�ضمار

توا�صل حلبة البحرين الدولية وبتلكو
اقامة فعاليتها ال�صحية اخلا�صة ب�شهر
رم�ضان للعدائني وراكبي الدراجات
الهوائية على امل�ضمار ،يوم اجلمعة القادم
املوافق  7مايو.
و�سبق ان دعت احللبة العدائني وراكبي
الدراجات من جميع الأعمار للم�شاركة.
وتعترب فعالية احللبة ال�صحية،
برنامج �شامل لأولئك الذين يتطلعون �إىل
احلفاظ على لياقتهم البدنية �أو حت�سينها.
وتقام الن�سخ الثالث الأوىل خالل �شهر
رم�ضان ،مع ال�سماح بدخول الأفراد
احلا�صلني على التطعيم واملتعافني من
فريو�س كورونا.
تقام الفعالية هذا الأ�سبوع من ال�ساعة
 5.30م�ساء وحتى  8.30م�ساء يف «موطن
ريا�ضة ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط»
بال�صخري .حيث ي�ستمتع امل�شاركون مبنظر
خالب لغروب ال�شم�س خالل هذه الفرتة.
بعد الغروب� ،سيتمكن امل�شاركني
يف املوقع من اال�ستمتاع مب�شاهدة برج
ال�صخري ال�شهري ،امل�ضاء برباعة بواجهته
اجلديدة متاما والتي ظهرت لأول مرة عامليا
يف �سباق جائزة البحرين الكربى لطريان
اخلليج للفورموال وان  2021يف مار�س
املا�ضي ،مت تخ�صي�ص فعالية احللبة
العطاء راكبي الدراجات والعدائني فر�صة
للتدريب �أو بب�ساطة ممار�سة الريا�ضة
يف بيئة �آمنة وخا�ضعة للرقابة يف حلبة
الفورموال وان يف البحرين.
ويتم ركوب الدراجات واجلري على
م�ضامري منف�صلة ،حيث يتمكن راكبو
الدراجات من ممار�سة ن�شاطهم على طول
امل�ضمار اخلارجي حللبة البحرين الدولية
الذي يبلغ طوله  3.543كيلومرتا،

وي�ستخدم العدائني وامل�شاة امل�ضمار
الداخلي بطول  2.554كيلومرت .كما توجد
�أي�ضا منطقة خم�ص�صة لركوب الدراجات
للأطفال.
ت�شمل املرافق املتوفرة يف املوقع
عربات املطاعم املتوفرة من غروب ال�شم�س
ف�صاعدا ،وحمطات املياه املقدمة من �شركة
�أروى ،ومنطقة لل�صالة.
وخالل الأ�سبوعني املا�ضيني ،ح�ضر
عدد كبري من امل�شاركني يف الربنامج .من
بينهم العديد من العائالت التي متكنت من
اال�ستمتاع بالتجربة �أثناء احل�صول على
مترين ممتع.
ل�ضمان �سالمة جميع امل�شاركني،
يقت�صر الدخول فقط على الأ�شخا�ص
الذين ح�صلو على التطعيم �أو املتعافني
من فايرو�س كورونا ،كما هو مو�ضح يف
ال�شارة اخل�ضراء على تطبيق جمتمع واعي.
وميكن للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن 18
عاما احل�ضور برفقة �شخ�ص بالغ م�ؤهل.
ويجب على كل م�شارك ا�ستكمال اال�ستبيان
ال�صحي املر�سل اليه قبل الفعالية.
يجب على جميع الراغبني يف امل�شاركة
الت�سجيل م�سبقا والدفع مقدما على املوقع
الإلكرتوين الر�سمي حللبة البحرين الدولية
 .bahraingp.comتكلفة امل�شاركة 2
دينار بحريني لراكبي الدراجات و 1دينار
بحريني للعدائني .ميكن ملن تقل �أعمارهم
عن  12عاما امل�شاركة جمانا �إذا كانوا
برفقة �شخ�ص بالغ م�ؤهل.
ترعى بتلكو فعاليات رم�ضان اخلا�صة
وبدعم من �أجيليتي و�أمريكان �إك�سربي�س.
ملزيد من املعلومات حول فعالية احللبة
ال�صحية ،تف�ضل بزيارة bahraingp.
.com

ويلتحق ظهريه الأي�سر الربازيلي مار�سيلو بالبعثة
مت�أخرا ب�سبب اختياره كمواطن �إ�سباين ملراقبة مراكز
اقرتاع يف انتخابات �إقليمية ،فيما ي�أمل ريال مدريد يف
عودة جنم ت�شل�سي ال�سابق ،البلجيكي �إيدن هازارد� ،إىل
فورمته بعد �سل�سلة من الإ�صابات املتالحقة املحبطة.
وبح�سب �صحيفة «ماركا» ،قد يلج�أ زيدان �إىل خطة
 3-3-4الهجومية ،بعد تعرث خطة  2-5-3ذهابا
�إثر تفوق الظهريين بن ت�شيلويل والإ�سباين �سي�سار
�أ�سبيليكويتا على كارفاخال ومار�سيلو.
يف املقابل ،غري تعيني الأملاين توما�س توخيل على
ر�أ�س اجلهاز الفني لت�شل�سي ،وجه الفريق ،ما جعله
مر�شحا �أي�ضا للو�صول �إىل �أول نهائي منذ فوزه باللقب
يف العام .2012
وحقق توخيل ،املقال من تدريب باري�س �سان جرمان
الفرن�سي� ،سل�سلة جيدة مع فريقه اجلديد خلفا لالعب
الو�سط فرانك المبارد.
ويغيب عن ت�شكيلته العب الو�سط الكرواتي ماتيو
كوفات�شيت�ش ،وبعدما �أراح العديد من �أ�سا�سييه خالل
الفوز الأخري على فولهام (�-2صفر) ،ي�ستعيد جنومه
اليوم الأربعاء على غرار العبي الو�سط الإيطايل
جورجينيو والفرن�سي نغولو كانتي يف خط الو�سط ،كما
يبدو املدافع الأملاين �أنتونيو روديغر جاهزا بعد تعر�ضه
ل�ضربة ذهابا.
وقد يدفع توخيل مبواطنه ال�شاب كاي هافريت�س يف
خط الهجوم بعد ثنائيته يف مرمى فولهام ،عندما مت �إبعاد
ر�أ�س احلربة الأملاين الآخر تيمو فرينر �إىل اجلهة اليمنى.
لكن ال�شك يحوم حول م�شاركة العب الو�سط ماي�سون
ماونت بعد �إ�صابته يف مباراة فولهام ،ما دفع توخيل
�إىل القول�« :آمل يف �أن تكون م�شكلة �صغرية بالن�سبة
ملاي�سون ،ويكون جاهزا ملباراة ريال مدريد».
وعن �إخراجه من املواجهة الأخرية� ،أ�ضاف« :كان
قراري ،مل يطلب مني �أي طبيب �أو معالج فيزيائي القيام
بذلك ،لكني ر�أيته ي�سقط بقوة وتزامن ذلك مع قرار
م�سبق با�ستبداله».

كورتوا من حار�س غري مرغوب فيه �إىل �أف�ضل �صفقات «البيت الأبي�ض»
مدريد  ( -أ� ف ب):
ولدت عملية انتقال احلار�س الدويل
البلجيكي تيبو كورتوا م�شاعر متناق�ضة حني
تخلى ت�شل�سي الإنكليزي عن خدماته ل�صالح
ريال مدريد الإ�سباين� ،إن كان من البائع ب�سبب
مترد �أحد �أف�ضل حرا�س املرمى عليه� ،أو من
ال�شاري الذي ا�ستقدم العبا غري مرغوب فيه.
ولكن من �شبه امل�ؤكد� ،أن كورتوا �سي�شعر
بالراحة لأن مدرجات ملعب «�ستامفورد
بريدج» �ستكون خالية من اجلماهري عندما
يحل مدريد �ضيفا على ت�شل�سي اليوم الأربعاء
يف �إياب الدور ن�صف النهائي مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا يف �سعيه للو�صول �إىل النهائي
للمرة اخلام�سة يف الأعوام الثمانية الأخرية.
وكان ريال قد �سقط على �أر�ضه يف فخ
التعادل الإيجابي �أمام ت�شل�سي  1-1ذهابا.
وتوترت عالقة كورتوا مع جماهري الـ
«بلوز» ،بعدما �سرع احلار�س الدويل عملية
انتقاله �إىل العا�صمة املدريدية �إثر رف�ضه
االلتحاق بالتمارين التدريبية حت�ضريا
للمو�سم اجلديد� ،أو حتى فكرة التحدث مع
مدرب ت�شل�سي حينها الإيطايل ماوريت�سيو
�ساري.
فور و�صوله �إىل مدريد يف عام ،2018
مل يتوان كورتوا عن انتقاد جودة متارين
فريقه اجلديد ،معربا يف الوقت ذاته عن �آماله
بان�ضمام زميله ال�سابق وجنم ت�شل�سي حينها
مواطنه �إدين هازارد �إىل «القلعة البي�ضاء» يف
�أقرب وقت ممكن لي�سري على امل�سار ذاته الذي
�سلكه.
مل يلق كورتوا ترحيبا حارا يف مدريد
بعد وداعه الفاتر يف لندن ،ل�سبب ب�سيط وهو
�أن البلجيكي و�صل �إىل ناد ملناف�سة احلار�س
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س �صاحب ال�شعبية
الأكرب بني اجلماهري والذي اعترب مفتاح جناح
الفوز بثالثة �ألقاب تواليا يف امل�سابقة القارية
الأعرق (بني عامي  2016و.)2018
وقال نافا�س بعد فرتة ق�صرية من و�صول
كورتوا« :ميكنك �أن تقول للجميع ب�صوت عال
ووا�ضح ،لدي رغبة يف مغادرة مدريد كرغبتي
يف املوت».
ربط نافا�س الكلمة بالفعل ،فغادر العا�صمة
الإ�سبانية بعد عام لالن�ضمام �إىل باري�س �سان
جرمان الفرن�سي ،غري �أن رحيله مل يكن
�سوى �أداة لتعميق واقع عدم الثقة يف كورتوا
املرتاجع يف عرينه ،لي�صل �إىل احل�ضي�ض يف
مباراة فريقه �أمام كلوب بروج البلجيكي يف
دوري الأبطال عندما ا�ستبدل مع نهاية ال�شوط
الأول ب�سبب �صافرات اال�ستهجان من جماهري
النادي.
بعد �شهر ،قامت جماهري �أتلتيكو يف ديربي

العا�صمة برمي �ألعاب دمى لفئران على املرمى
اجلار حيث كان يقف كورتوا للتعبري عن
غ�ضبهم من قرار حار�س مرماهم ال�سابق الذي
ارتدى قمي�ص النادي على �سبيل الإعارة بني
عامي  2011و ،2014باالن�ضمام �إىل القطب
الثاين للعا�صمة املدريدية.
ويختلف حال كورتوا عن مواطنه هازارد
الذي تقبلت اجلماهري فكرة رحيله �إىل مدريد
يف عام  ،2019خ�صو�صا �أن ذكريات ت�ألقه
داخل امل�ستطيل الأخ�ضر ما زالت تلك التي
عا�شها بقمي�ص ت�شل�سي.

واحد من بني الأف�ضل
�شكلت االنتقادات التي تعر�ض لها كورتوا
احلافز االول يف ت�ألقه جمددا ،خ�صو�صا �أنه
مل يهرب �أو يدير ظهره للأل�سن البغي�ضة،
بل بخالف ذلك جاءت ت�صريحاته يف و�سائل
الإعالم وقراراته يف م�سريته على �أ�س�س ثابتة
وتركيز فريد عال ال هوادة فيه ،على ما يعتقد
انه ي�ستحقه ك�أحد �أف�ضل احلرا�س يف العامل.
وقال�« :أعتقد �أنني من بني الأف�ضل ،حتى
لو �أن ال�صحافة الإ�سبانية تريد قتلي» ،وقال
كورتوا يف عامه الأول يف ملعب �سانتياغو
برنابيو ،قبل �أن ينتق�ض ال�شهر املا�ضي قلة
التقدير ملوهبته يف بلده الأم.
وتابع ل�صحيفة «�إت�ش �إل �إن» البلجيكية:
«جنوت من ت�سونامي يف مدريد وقر�أت �أن
(روميلو) لوكاكو (مهاجم �إنرت الإيطايل)
ي�ستحق جائزة �أف�ضل العب بلجيكي يف
اخلارج» ،م�ضيفا�« :أ�شعر بالتقدير يف �إ�سبانيا
�أكرث منه يف بلجيكا».
وال يعترب كورتوا �أول العب يجد العزاء
يف ريال مدريد� ،إذ �سبق �أن وجد العبون عدة
يرتدون القمي�ص لأبي�ض التقدير يف العا�صمة

الإ�سبانية بوجه االنتقادات التي طالتهم من
اخلارج ،على غرار املهاجم الفرن�سي كرمي
بنزمية والعب الو�سط الأملاين توين كرو�س
واملدافع القائد �سريخيو رامو�س.
بات كورتوا بعد عودته للت�ألق �صورة
نادي ريال للعقد املقبل ،فهو وقع عقدا ملدة
�ستة �أعوام وا�شرتى قطعة �أر�ض يف بواديال
ديل مونتي ،وهي بلدة ي�سكن فيها الأثرياء �إىل
الغرب من مدريد .كما بات يتكلم الإ�سبانية مع
ولديه ،على غرار ما يفعل داخل امللعب عندما
يريد توبيخ رفاقه.
ولكن الأهم بالن�سبة للجماهري ومدربه
الفرن�سي زين الدين زيدان هو الأداء الذي
يقدمه داخل امل�ستطيل الأخ�ضر بعد عامني
مت�أرجحني قبل �أن يتميز بني اخل�شبات الثالث،
حيث فر�ض نف�سه ،لي�س فقط اخليار الأول بل
ك�أحد �أبرز الالعبني يف «روخيبالنكو�س».
يثني زيدان على كورتوا بعدما كان �أول
من وقف يف �صف نافا�س مع و�صول البلجيكي
�إذ قال�« :إنه �أ�سا�سي ،لي�س لدي �أي �شكوك».
وال �شك �أن التناق�ض بني كورتوا وهازار
�صارخ ،حيث ا�ستقبلت مدريد الأخري ا�ستقبال
الأبطال واحت�شد � 50ألف عا�شق للنادي
املدريدي للرتحيب ب�صانع الألعاب يف �أول
ظهور له ،كما كان انتقاله �أولوية بالن�سبة
لزيدان.
مل يح�صل كورتوا على �أي من هذه املزايا
ومل يعامل معاملة «الطفل املدلل» يف الريال،
يف عملية انتقال اعتربها الكثريون يف
العا�صمة اال�سبانية غري �ضرورية حلار�س
غري مرغوب فيه ،قبل �أن ي�صبح على الرغم
من جميع ال�صعاب �أحد �أف�ضل ال�صفقات للبيت
الأبي�ض منذ �أعوام.
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الريا�ضة 03

تكرم اخلباز
اللجنة املنظمة لدورة ال�سقية ّ

احتاد ال�سيارات يختتم مو�سم الأوتوكرو�س بنجاح كبري وم�شاركة وا�سعة
�أ�سدل ال�ستار م�ساء يوم اجلمعة املا�ضي
على رابع جوالت (�أوتوكرو�س البحرين)
الذي ينظمه االحتاد البحريني لل�سيارات
مبواقف حلبة البحرين الدولية موطن ريا�ضة
ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط ،حيث �شهدت
اجلولة اخلتامية م�شاركة  48مت�ساب ًقا يف
جميع الفئات.
وتربع على عر�ش اجلولة اخلتامية
املت�سابق �سلمان حممود من فريق بابكو
لريا�ضة ال�سيارات حمق ًقا �أ�سرع زمن يف اجلولة
بلغ  44.193ثانية ،بينما جاء و�صيفا �سائق
فريق بابكو لريا�ضة ال�سيارات الآخر املت�سابق
عي�سى حممود بزمن بلغ  44.575ثانية،
واملركز الثالث كان من ن�صيب املت�سابق معز
حممد الزهراوي والذي بلغ زمنه 45.509
ثانية.
وعلى م�ستوى الفئات و�ضمن مناف�سات
فئة  SAفقد حقق املركز الأول املت�سابق يو�سف
عادل اخلمريي حمققا �أ�سرع زمن يف هذه الفئة
وبلغ  48.24ثانية ،وجاء يف املركز الثاين
املت�سابق حممد �شويطر بزمن بلغ 48.76
ثانية ،ويف املركز الثالث جاء املت�سابق �أليك�س
ماركو�س بزمن بلغ  48.993ثانية.
ويف مناف�سات فئة الـ� MAأحرز املركز
الأول يف هذه الفئة وتفوق على جميع مناف�سيه
املت�سابق حبيب عقيل والذي حقق زمنا بلغ
 45.745ثانية ،تاركا املركز الثاين للمت�سابق
خالد ح�سام والذي انهى �سباقه بزمن بلغ
 47.046ثانية ،واملركز الثالث للمت�سابق
عبداهلل عي�سى البنعلي بزمن بلغ 47.557
ثانية.

ك ّرم اللجنة املنظمة لدورة ال�سقية الرم�ضانية لكرة القدم احلكم املتقاعد رئي�س جلنة
احلكام جعفر اخلباز بدورة ال�سقية الرم�ضانية ( )37مبنا�سبة خروجه من امل�ست�شفى
متعاف ًيا من احلمى التي �أملت به.
قدم درعا بهذه املنا�سبة مدير البطولة ر�سول �أحمد املخلوق وع�ضو اللجنة املنظمة
رمزي جمعة.
احلمد هلل على ال�سالمة وال �أراك اهلل �ش ًرا.
ويف مناف�سات فئة الـ  MBفاز باملركز
املت�سابق عي�سى حممود والذي حقق �أ�سرع
زمن يف هذه الفئة بلغ  44.575ثانية ،ويف
املركز الثاين املت�سابق �أحمد بوجريي بزمن بلغ
 47.461ثانية ،ويف املركز الثالث املت�سابق
عاقب �صديقي بزمن بلغ  47.824ثانية.
ويف مناف�سات فئة الـ SBفاز باملركز الأول
وحمققا �أ�سرع زمن املت�سابق �أحمد عبداحلميد
علي �إذ بلغ زمنه  49.795ثانية ،ويف املركز
الثاين املت�سابق فهد عي�سى مظفر بزمن بلغ
 49.884ثانية ،ويف املركز الثالث املت�سابق
علي د�شتي بزمن بلغ  49.89ثانية.
ويف مناف�سات فئة الـ SUفاز باملركز الأول
�سلمان حممود والذي �أنهى �سباقه ب�أ�سرع
زمن وبلغ  44.193ثانية ،ويف املركز الثاين
املت�سابق معز حممد الزهراوي بزمن بلغ
 45.509ثانية ،ويف املركز الثالث املت�سابق
ح�سن �صالح بزمن بلغ  50.402ثانية.

املت�سابقون امل�شاركون يف اجلولة
الرابعة واخلتامية ملو�سم �أوتوكرو�س
البحرين �أعربوا عن جزيل �شكرهم وامتنانهم
لالحتاد البحريني لل�سيارات على التنظيم
الرائع واجلهود التي يبذلها االحتاد وطاقم
التنظيم من �أجل حتقيق جميع عوامل
النجاح ل�سباقات الأوتوكرو�س خ�صو�صا
يف ظل الظروف الراهنة ،م�ؤكدين على قوة
املناف�سات يف كل �سباق وجولة نظرا للتنظيم
املميز وتهيئة احتاد ال�سيارات لكل الظروف،
داعني املوىل عز وجل �أن يبعد هذا الوباء عن
اململكة احلبيبة.
من جهته �أ�شاد القائمون واملنظمون على
تنظيم هذه البطولة بالتزام املت�سابقني بجميع
التدابري والإجراءات الوقائية واالحرتازية
ملكافحة فريو�س كورونا ،م�ؤكدين �أن تعاونهم
الكبري معهم والتزامهم بهذه الإجراءات �ساهم
يف حتقيق النجاح املن�شود.

ال�سماح لكل منتخب
ب�ضم  26الع ًبا يف ك�أ�س �أوروبا
لوزان �( -أ ف ب):
قرر االحتاد الأوروبي
لكرة القدم (ويفا) �أم�س
ال��ث�لاث��اء ال�����س��م��اح لكل
منتخب م�شارك يف ك�أ�س
�أوروب��ا  2020املقررة من
 11يونيو �إىل  11يوليو املقبلني،
ب�ضم  26الع ًبا ر�سم ًيا بدال من  23كما
جرت العادة.
وقال االحتاد القاري يف بيان ب�أنه

قام بهذه اخلطوة« :من �أجل
ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن خم��اوف
امل��ن��ت��خ��ب��ات لنق�ص
ال�لاع��ب�ين امل��ت��اح�ين يف
بع�ض امل��ب��اري��ات ج��راء
�إمكانية الإ�صابة بجائحة
ك���وف���ي���د ،19-وب��ال��ت��ايل
اال�ضطرار �إىل احلجر ال�صحي».
و�أ���ش��ار (ويفا) يف املقابل �إىل �أنه
�سي�سمح فقط لـ 23فقط بالتواجد يف
ورقة املباراة.

الأهلي يعاقب العبيه ماليًا بعد اخل�سارة من املحلة

الدعوة جلمعية عمومية للجنة الأوملبية ال�سعودية

الأمري عبدالعزيز الفي�صل يعلن ت�أ�سي�س ً 26
كيانا ريا�ض ًيا �سعود ًيا
دعا �سمو الأمري عبدالعزيز بن تركي
الفي�صل وزير الريا�ضة ورئي�س اللجنة
الأوملبية ال�سعودية �إىل عقد اجلمعية العمومية
الرابعة والع�شرين للجنة يف  23من مايو
مبجمع الأمري في�صل بن فهد الأوملبي يف
الريا�ض ،كما �أعلن عن ت�أ�سي�س  26كيا ًنا
ريا�ض ًيا.
وبح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية «وا�س»،
اعتمد الأمري عبدالعزيز الفي�صل ت�شكيل
اجلمعية العمومية وف ًقا لالئحة التنفيذية
للجنة الأوملبية ،التي تن�ص على �أن تقام
اجلمعية بح�ضور ممثلي االحتادات الريا�ضية،
�إ�ضافة �إىل الأع�ضاء ال�سعوديني باللجنة
الأوملبية الدولية واللجان التابعة لها واملجل�س
الأوملبي الآ�سيوي ،وعدد من اجلهات احلكومية
وع�ضويات فردية لنخبة من الأ�شخا�ص ذوي
اخلربة الريا�ضية.
من جهة �أخرى� ،أ�صدر رئي�س اللجنة
الأوملبية ال�سعودية قرا ًرا بت�أ�سي�س 26
احتادًا وجلنة ورابطة �سعودية ،وهي:
االحتاد ال�سعودي للريا�ضات ال�صحراوية،
االحتاد ال�سعودي لريا�ضات املغامرة ،االحتاد
ال�سعودي لكرة التيك ،االحتاد ال�سعودي
للخما�سي احلديث ،االحتاد ال�سعودي للثقافة
الريا�ضية ،االحتاد ال�سعودي للكرة احلديدية،
اللجنة ال�سعودية للكورا�ش ،اللجنة ال�سعودية

الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل

للألعاب ال�شعبية ،اللجنة ال�سعودية لكرة
الركلة (�سباك تاكرو) ،اللجنة ال�سعودية
لريا�ضة الأ�ساتذة ،اللجنة ال�سعودية للتزلج
على املاء ،اللجنة ال�سعودية لال�ستعرا�ض
الريا�ضي ،اللجنة ال�سعودية لل�سامبو ،اللجنة
ال�سعودية لريا�ضات القوة ،اللجنة ال�سعودية
لركوب الأمواج ،اللجنة ال�سعودية لكرة
ال�شبكة ،اللجنة ال�سعودية للطبق الطائر،
اللجنة ال�سعودية للو�شو ،اللجنة ال�سعودية
لكرة قدم الطاولة (فرفرية) ،اللجنة ال�سعودية
للبينتبول ،اللجنة ال�سعودية للبادل ،اللجنة
ال�سعودية للكيوكو�شن ،اللجنة ال�سعودية

لليوغا ،اللجنة ال�سعودية للآيكيدو ،الرابطة
ال�سعودية للحكام ،و�أخريا الرابطة ال�سعودية
للمدربني.
كما �أ�صدر قرا ًرا بف�صل االحتاد ال�سعودي
للمواي تاي والكيك بوك�سينغ ،لي�صبح لكل
لعبة كيان م�ستقل حتت ا�سم االحتاد ال�سعودي
للمالكمة التايلندية (املواي تاي) ،واالحتاد
ال�سعودي للمالكمة والركل (الكيك بوك�سينغ)،
�إ�ضافة �إىل ف�صل الريا�ضات الذهنية عن
الريا�ضات الإلكرتونية ،لي�صبح لكل لعبة
كيان م�ستقل حتت ا�سم االحتاد ال�سعودي
للريا�ضات الإلكرتونية ،واالحتاد ال�سعودي
للريا�ضات الذهنية.
و�أ�ضافت «وا�س» �أي�ضا« :ي�أتي ذلك بهدف
رفع م�ستوى الأداء الريا�ضي يف اململكة،
وتنظيم الريا�ضة مبا ي�صب يف م�صلحة
املجتمع بفئاته واهتماماته كافة ،ومبا يتما�شى
مع ر�ؤية اململكة  ،2030يف ظل التطورات
الكربى التي ت�شهدها الريا�ضة ال�سعودية على
جميع الأ�صعدة واجلوانب� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
ا�سرتاتيجيات اللجنة الهادفة �إىل بناء جيل
ريا�ضي مميز مبختلف الألعاب والريا�ضات
املتنوعة ،من �أجل متثيل اململكة ورفع ا�سمها
عاليا يف املحافل الدولية والإقليمية والقارية
كافة ،ويف مقدمتها دورة الألعاب الآ�سيوية
 ،2034التي �ستقام يف اململكة مب�شيئة اهلل».

اختيار  7العبني عرب �سفراء عامليني حلملة النزاهة لالحتاد الدويل للري�شة
بعد النجاح العاملي والأ�صداء
الدولية التي حققتها حملة
النزاهة التي �أطلقها االحتاد
الدويل للري�شة الطائرة ()BWF
حتت �شعار «�أنا نظيف� ..أنا
�صادق� ..أنا الري�شة الطائرة»،
قرر االحتاد الدويل تو�سيع نطاق
احلملة وتعيني املزيد من ال�سفراء
يف خمتلف �أنحاء العامل لدعم تلك
املبادرة والرتويج للقيم واملبادئ
التي تنادي بها احلملة عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
االحتاد الدويل ك�شف عن
املزيد من ال�سفراء العامليني اجلدد
لزيادة الوعي باحلملة ومبادئها
ومت اختيار العديد من الالعبني
العرب وهم الالعب اجلزائري
عادل حامك والالعبة امل�صرية
هادية ح�سني (قارة �أفريقيا)،

كما مت اختيار يو�سف �صربي
من اجلزائر وعدنان �إبراهيم من
مملكة البحرين ،و�شيماء �سامي
من م�صر ،ورنا �أبوحرب�ش من
اململكة العربية ال�سعودية،
وحممد الزرعوين من دولة
الإمارات (املنطقة العربية).
وي�سعى االحتاد الدويل

لإ�شراك املزيد من الالعبني
والالعبات يف احلملة لتعزيز
الريا�ضة النظيفة والعادلة بدعم
من الوكالة الدولية ملكافحة
املن�شطات (الوادا).
و�ستكون حملة «�أنا نظيف..
�أنا �صادق� ..أنا الري�شة الطائرة»
من�صة للتعبري عن حب اجلميع

للري�شة الطائرة وحر�صهم
على احرتام قواعدها و�أنظمتها
وقوانينها وااللتزام باللعب
النظيف ،وت�ستهدف احلملة كذلك
بالإ�ضافة �إىل الالعبني كال من
املدربني والإداريني الذين يعملون
معا حلماية اللعبة من خماطر
تناول املن�شطات والتالعب
بالنتائج واملراهنات غري القانونية
والف�ساد بكل �أ�شكاله و�صوره.
كما تهدف احلملة �إىل تر�سيخ
القيم الريا�ضية النبيلة و�إظهار
التزام كل من له عالقة باللعبة
بالنزاهة مثل اللعب ب�أف�ضل ما
لديك واللعب بهدف الفوز واللعب
ب�شكل �صحيح وقانوين واالبتعاد
عن تناول املن�شطات والإبالغ عن
�أي حالة تالعب باملباريات �أو �أي
ن�شاط م�شبوه كاملراهنات.

القاهرة ( -د ب �أ):
�أكد �سيد عبداحلفيظ ،مدير الكرة
بالنادي االهلي� ،أن الفريق الأول لكرة
القدم مل يكن موفقا يف مباراة غزل املحلة
بعد اخل�سارة بهدف نظيف �ضمن مناف�سات
م�سابقة الدوري.
وقال عبداحلفيظ يف ت�صريحات للموقع
الر�سمي لناديه م�ساء �أم�س الأول الإثنني �إن
املرحلة احلالية حتتاج �إىل الرتكيز ،خا�صة
�أن الفريق مقبل على لقاءين مهمني �أمام
االحتاد ال�سكندري ثم الزمالك ،يف نهاية
املرحلة ال�صعبة التي ت�شهد �ضغطا كبريا
يف املباريات التي يخو�ضها الأهلي يف
م�سابقة الدوري امل�صري.
و�أ�ضاف �أن الأهلي يدفع �ضريبة هذه
املرحلة التي ت�شهد مباريات متوا�صلة يف
�أقل عدد من الأيام ،م�شريا �إىل �أن فريق
املحلة قدم مباراة جيدة خا�صة يف ال�شوط

الأول ،ويف ال�شوط الثاين حاول الأهلي
العودة ولكن مل يكن الفريق موفقا ،و�شدد
مدير الكرة على �أن الأهلي خا�ض 17
مباراة حتى الآن يف بطولة الدوري املمتاز،
مليحت�سب له �سوى �ضربتي جزاء.
وقال« :ال �أريد �سوى احل�صول على
حقي ..الفار ا�ستدعى حكم مباراة املحلة
حممدمعروف ولكنه ر�أى �أن احلالة لي�ست
�ضربة جزاء ،يف حني ان هناك فرقا ح�صلت
على �ضربات جزاء بقرارات خاطئة من
الفار .وهناك فرق حت�صل على �ضربات
جزاء وترى �أنها تعر�ضت لظلم ،وهناك
جتاهل حلاالت طرد وا�ضحة �أمام �أعني
اجلميع». و�شدد عبداحلفيظ على �أن الأهلي
يجب �أن يتعامل مع الواقع و�أن يحاول
تخطي هذه املرحلة ،على �أن يكون الرتكيز
فيما هو قادم ،وقال �إن هناك مكاف�آت يف
حالة الفوز ويف حالة اخل�سارة يكون هناك
عقوبات مالية.

حتديد موعد الظهور الأول
ملوراي�س يف تدريب الهالل ال�سعودي
عوا�صم  -وكاالت:
ك�شف تقرير �إخباري ام�س الثالثاء،
عن موعد �أول تدريب �سيظهر فيه املدرب
الربتغايل جوزيه موراي�س مع نادي الهالل
ال�سعودي ،بعدما عني خلفا للربازيلي
روجريو ميكايل.
و�أو�ضحت �صحيفة «الريا�ضية»
ال�سعودية� ،أن موراي�س �سيقود تدريب
الهالل لأول مرة اليوم الأربعاء ،وذلك بعد
نهاية فرتة احلجر ال�صحي التي خ�ضع لها
وطاقمه لدى و�صولهم ال�سعودية.
و�أ�شارت �إىل �أن موراي�س ق�ضى وطاقمه

يومني يف احلجر ال�صحي قبل اخل�ضوع
مل�سحة طبية للت�أكد من �سالمتهم ،بعد ما
وفرت �إدارة الهالل طائرة خا�صة لنقلهم من
�إ�سبانيا �إىل ال�سعودية.
و�أ�ضافت �أن عبدالعزيز الدو�سري
مدرب اللياقة يف فريق ال�شباب بنادي
الهالل� ،سين�ضم �إىل اجلهاز الفني امل�ساعد
ملوراي�س .وكانت �إدارة الهالل قد �أعلنت
التعاقد مع املدرب الربتغايل الأحد املا�ضي،
وذلك خلفا للربازيلي ميكايل الذي �أقيل
من من�صبه ب�سبب نتائج الفريق يف دوري
�أبطال �آ�سيا ،وذلك رغم ت�أهله �إىل دور
ال�ستة ع�شر.

