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األمناء / متابعات :

 أعلن اتحاد غرب آسيا  عن تأجيل 
)مواليد  الثامنــة  الناشــئني  بطولة 
2006(، التي كان من املقرر انطالقها 
يــوم 14 أكتوبــر 2021 يف اململكة 

العربية السعودية. 
وجــاء التأجيــل بعد التنســيق 
األهلية  االتحادات  كافة  مع  واالتفاق 
أكدت مشاركتها سابقا،  التي  العرشة 
اإلدارية  الرتتيبات  بعض  بسبب  وذلك 

واللوجستية الخاصة بالتنظيم. 
آســيا شــهر  اتحاد غرب  وحدد 
ديســمرب املقبل موعدا جديدا إلقامة 
تحديد موعدها  يتم  أن  البطولة، عىل 
رسميا يف وقت الحقا، بالتنسيق مع 

االتحاد السعودي لكرة القدم. 
منتخبات   9 البطولة  يف  ويشارك 
إىل جانب الســعودية )حامل اللقب( 

هــي: البحرين، الكويــت، اإلمارات، 
لبنان،  ســوريا،  فلســطني،  اليمن، 

األردن، العراق.
ويلعب منتخب الســعودية ضمن 
منتخبات  برفقــة  األوىل  املجموعة 
يتنافس  بينام  ولبنان،  والعراق  اليمن 
يف املجموعة الثانية منتخبات سوريا 

وفلسطني واإلمارات.
الثالثة منتخبات  وتضم املجموعة 

البحرين واألردن والكويت.
من  الســابعة  النســخة  وكانت 
البطولة أقيمت عام 2019 يف األردن 
الســعودي،  املنتخب  بلقبها  وتــوج 
فيام حل املنتخب األردين ثانيا، وجاء 

املنتخب السوري يف املركز الثالث.
وإىل جانب هذا الثاليث شــهدت 
النسخة املاضية مشــاركة منتخبات 
لبنان، الكويت، البحرين، فلســطني، 

العراق وُعامن.

األمناء / متابعات :

لكرة  الفرنــي  االتحــاد  أعلن 
العب  إصابة  الســبت،  امس  القدم، 
وســط منتخب الديوك أدريان رابيو، 

بفريوس كورونا املستجد.
بيان  الفرني، يف  االتحاد  وقال 
بفريوس  أصيب  رابيو  إن  رســمي، 
كورونــا، ولن يكــون متواجًدا يف 
قامئة منتخب الديوك أمام إســبانيا، 
اليوم األحــد، يف نهايئ دوري األمم 

األوروبية.
وأضاف االتحاد الفرني أن رابيو 
دخل يف عزل صحي، عقب حصوله 
اختبارات  يف  إيجابيــة  نتيجة  عىل 

كورونا.

»ليكيــب«  صحيفــة  وذكــرت 
الفرنسية، أن ديدييه ديشامب، مدرب 
رابيو  اســتبدال  الديــوك، ال ميكنه 
بالعب آخر من خارج قامئة منتخب 
فرنسا ألســباب تنظيمية، وبالتايل 
بآخر  االستعانة  عىل  مجربًا  سيكون 
من القامئة املختارة للمشــاركة يف 

نهايئ البطولة.
فوز  أساسًيا يف  رابيو  وشــارك 
فرنســا عىل بلجيــكا بنتيجة 3-2، 
الخميس املــايض، يف نصف نهايئ 

دوري األمم األوروبية.
وعــىل الجانــب اآلخــر، نجح 
املنتخب اإلسباين يف إقصاء إيطاليا، 

من نفس الدور، بالفوز )2-1(.

األمناء / متابعات :

  كشــف تقرير صحفي إســباين، امس السبت، عن 
كواليس مفاوضات األرجنتيني ليونيل ميي، نجم باريس 

سان جريمان، لتجديد عقده مع برشلونة 
يف الصيف املايض.

برشــلونة  مع  ميي  عقد  وانتهى 
الصيــف املايض، وفشــلت مفاوضات 
التجديد بســبب قانــون اللعب املايض 

النظيف الذي تطبقه رابطة الليجا.
رئيــس  البورتــا،  خــوان  ورصح 
برشلونة، مؤخًرا: »كنت أمتنى أن تتغري 
ويقول  األخــرية،  اللحظة  يف  األمــور 

ميي إنه سيلعب مجانًا لربشلونة«.

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن إدارة البورتا 
مل تعــرض عىل ميي خيار اللعب مجانًا يف برشــلونة، 

خالل مفاوضات تجديد العقد.
وأشارت الصحيفة اإلســبانية إىل أن برشلونة اقرتح 
%50، ومل يستغرق  خفض راتب ميي بنسبة 

الربغوث وقًتا للموافقة عىل هذا العرض.
وأوضحــت مصادر مقربة مــن البورتا أن 
التخفيض كان ســيزيد عن %50 يف املوســم 
األول من العقد، حيث كان سيحصل ميي عىل 
10 ماليني يورو فقط يف موسم 2021-2022.

وذكرت »سبورت« أنه عندما واجه برشلونة 
اللعب املايل  صعوبات للوصول إىل متطلبــات 
النظيف، بات هناك توتــر يف الجزء األخري من 

مفاوضات التجديد مع ميي.

رياضة

تاأجيل بطولة �حتاد غرب �آ�شيا للنا�شئني

 ببالغ  الأ�سى واحلزن  يتقدم موظفو الوحدة التنفيذية ل�سرائب كبار املكلفني باأحر التعازي وعظيم املوا�ساة
ملعايل وزير  املالية

�لأ�شتاذ/ �شامل �شالح بن بريك
واإىل كافة اإخوانه وذويه يف وفاة

والده ال�سخ�سية الجتماعية
�سالح بن بريك

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

املعزون/ موظفو  الوحدة  التنفيذية ل�سرائب كبار املكلفني
عنهم/ املدير  العام

نظري عبد �لكرمي �لطهي�ش

يَبٌة َقاُلوا اإَِنّا ِلَلِّه َواإَِنّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن« اَبْتُهْم ُم�صِ �صَ َذا اأَ اِبِريَن اَلِّذيَن اإِ ّ ِر ال�صَ ّ »َوَب�صِ

كورونا يحرم ر�بيو من نهائي دوري �لأمم �لأوروبية

حقيقة رف�ش مي�شي �ل�شتمر�ر مع بر�شلونة جمانا


