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مانشستر يونايتد يحرج رونالدو على أرض الدوحة
جــاء قــرار مانشســتر يونايتــد، بفســخ تعاقــده مــع أســطورته كريســتيانو رونالــدو، قائــد منتخــب 
البرتغــال، فــي هــذا التوقيــت مفاجئــا لقطــاع كبيــر مــن جماهيــر كــرة القــدم، خاصــة وأن الالعــب مقبــل علــى 

ــم قطــر 2022. ــي كأس العال ــالده ف ــع منتخــب ب المشــاركة م
وكان رونالــدو قــد أجــرى مقابلــة تلفزيونيــة، هاجــم خاللهــا مســؤولي النــادي ومدربــه إريــك تيــن هــاج، 

وهــو مــا أشــعل األجــواء داخــل أولــد ترافــورد.
حقيقــة كان اإلبقــاء علــى رونالــدو بيــن جــدران مانشســتر يونايتــد عقــب تصريحاتــه الناريــة، أمــر أشــبه 

بالمســتحيل، خاصــة بعدمــا عبــر عــن عــدم احترامــه لتيــن هــاج صراحــة.
لكــن مــا كان ليــس متوقعــا، هــو أن يقــدم مانشســتر يونايتــد علــى تلــك الخطــوة فــي هــذا التوقيــت، 
يرســل  أن  يريــد  النــادي  وكأن 
رســالة برفــض رؤيــة رونالــدو مــرة 

ــادي. أخــرى داخــل الن
يونايتــد  مانشســتر  وأصــدر 
فيــه:  قــال  الثالثــاء،  يــوم  بيانــا، 
رونالــدو  كريســتيانو  »ســيغادر 
ــاق  ــا التف ــور وفق ــى الف ــادي عل الن

مشــترك”.
النــادي  »يشــكر  وأضــاف: 
ــة  ــى مســاهمته الهائل ــدو عل رونال
فــي أولــد ترافــورد خــالل الفتــرة األولــى والثانيــة، حيــث ســجل 145 هدفــا فــي 346 مبــاراة، ويتمنــى النــادي لــه 

وألســرته التوفيــق فــي المســتقبل”.
واختتــم: »ال يــزال الجميــع فــي مانشســتر يونايتــد يركــز علــى مواصلــة تقــدم الفريــق تحــت قيــادة إريــك 

تيــن هــاج، والعمــل معــا لتحقيــق النجــاح علــى أرض الملعــب”.
المثيــر فــي األمــر، أن العــب بحجــم كريســتيانو رونالــدو، أصبــح حاليــا بــدون نــاد، وهــو مــا سيشــعل 

ــة، عقــب االنتهــاء مــن كأس العالــم. انتقــاالت يناير/كانــون الثانــي المقبل
ــة  ــرار األندي ــال قطــر، ق ــدو فــي موندي ومــن المتوقــع أن يحســم المســتوى الــذي ســيظهر عليــه رونال

التــي تفكــر فــي ضمــه لكنهــا فــي حيــرة مــن أمرهــا.
ــم،  ــدو، الــذي وصــل إلــى عامــه ال37، مــا زال أحــد أصحــاب األجــور األعلــى فــي العال كريســتيانو رونال
ــى  ــاج إل ــإن مســألة ضمــه تحت ــي ف ــي الســابق، وبالتال ــم يعــد كمــا كان ف ــى الرغــم مــن أن مســتواه ل عل

ــة. دراســة رشــيدة ومتأني
ــخ، ســبورتنج  ــرن ميون ــي، مارســيليا، باي ــاد، أبزرهــم نابول ــر مــن ن ــدو مؤخــرا بأكث ــط اســم رونال وارتب

ــر ميامــي. ــى إنت ــة إل لشــبونة، اإلضاف

كيزنوربو يدخل أستراليا التاريخ بتدريبه ل )تروا(
اعلــن نــادي تــروا الفرنســي الثالثــاء تعييــن مدافــع ليســتر ســيتي وليــدز يونايتــد االنجليزييــن ســابقا، 
كيزنوربــو  باتريــك  األســترالي 
ضمــن  األول  للفريــق  مدربــا 
الــدوري الفرنســي لكــرة القــدم.

أنــه  للنــادي  بيــان  وأفــاد 
ــك  ــروا( باتري ــى )ت ــام إل »باالنضم
أســترالي  أول  يصبــح  كيزنوربــو 
فــي  فريــق  مســؤولية  يتولــى 
االوروبيــة  البطــوالت  إحــدى 

الكبــرى”. الخمــس 
ويأتــي تعييــن كيزنوربــو بعــد 
فتــرة ناجحــة لــه كمــدرب لنــادي ملبــورن ســيتي، حيــث فــاز بلقــب الــدوري األســترالي فــي موســمه األول 

عــام 2021 وحصــل علــى المركــز الثانــي هــذا العــام.
أمضى قائد ملبورن السابق والبالغ 41 عاما ثماني سنوات في إنكلترا مع ليستر وليدز.

ويواجــه كيزنوربــو تحديــا كبيــرا هــذا الموســم بعــد رفــع عــدد الفــرق التــي تهبــط مــن الدرجــة االولــى 
مــن 3 الــى 4 مــع قــرار تقليــص عــدد انديــة »ليــغ 1« مــن عشــرين الــى 18.

صفقة بيع مانشستر يونايتد قد تبلغ 
5 مليارات إسترليني

قــال خبــراء إن قيمــة صفقــة البيــع المحتملــة لنــادي مانشســتر يونايتــد، قــد تصــل إلــى 5 مليــارات جنيــه 
إســترليني، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يجعــل المانيــو، أغلــى عمليــة بيــع فــي تاريــخ الرياضــة.

ــإن  ــة، ف ــذي تحــدث إلــى وســائل اإلعــالم اإلنجليزي ــر، ال ــران ماجواي وبحســب االقتصــادي الشــهير كي
ــار. ــى 5.5 ملي ــارات إســترليني، وال يســتبعد أن تصــل إل ــة ســتتكلف 5 ملي ــع المحتمل ــة البي قيمــة صفق

ويتجــاوز هــذا المبلــغ، مــا تــم دفعــه مقابــل بيــع تشيلســي )4.9 مليــار يــورو(، عندمــا تولــى المليارديــر تــود 
بولــي، إدارة النــادي مــن رومــان أبراموفيتــش.

وقــد ينطبــق تصنيــف أغلــى نــاد رياضــي فــي التاريــخ أيضــا علــى ليفربــول، والــذي تقــدر قيمــة بيعــه 
بحوالــي 5 مليــارات إســترليني، علــى الرغــم مــن أن المــان يونايتــد يتمتــع بميــزة كونــه ظــل عامــا بعــد عــام 

، أحــد األنديــة األعلــى قيمــة فــي العالــم.
ــد  ــة أســهم شــركة يونايت ــاع قيم ــى ارتف ــزي إل ــادي اإلنجلي ــع الن ــة بي ــن احتمالي ــالن ع ــد أدى اإلع وق

ــابقة. ــة الس ــالت الجلس ــام تعام ــي خت ــبة 15% ف ــورك بنس ــة نيوي ــي بورص ــة ف المدرج

مونديال 2022 .. صافرة ايرانية تدير لقاء 
البرازيل وصربيا

يقــود طاقــم ايرانــي بقيــادة الحكــم الدولــي القديــر علــي رضــا فغانــي، لقــاء منتخبــي البرازيــل وصربيــا 
الســابعة  المجموعــة  اطــار  فــي 
لكــرة  العالــم  كأس  لنهائيــات 

الخميــس. اليــوم   2022 القــدم 
ويســاعد فغانــي فــي مهمتــه 
التحكيميــة االولــى فــي مونديــال 
قطــر  كل مــن مواطنيــه » محمــد 
رضــا ابوالفضلــي« و« محمــد رضــا 

منصــوري”.
وكان فغانــي قــد أدار بنجــاح 
4 مباريــات فــي مونديــال روســيا 

2018، وهــي المانيــا – المكســيك، فرنســا – االرجنتيــن، بلجيــكا – انكلتــرا، وأيضــا البرازيــل وصربيــا.

نجم اليبزيج يرفض تشيلسي من أجل بايرن ميونخ
كشــف تقريــر صحفــي أمــس األربعــاء، عــن رفــض أحــد نجــوم اليبزيــج األلمانــي، عرضــا مــن 

نــادي تشيلســي.
وأكــد كريســتيان فالــك، الصحفــي الشــهير بجريــدة “بيلــد”، أن كونــراد اليمــر العــب اليبزيــج، 

رفــض العــرض الــذي تلقــاه مــن البلــوز.
وأوضــح أن صاحــب 25 عامــا يرغــب فــي االنتظــار حتــى نهايــة عقــده الصيــف القــادم، لالنتقــال 

إلــى بايــرن ميونــخ مجانــا.
بثقــة  اليمــر  ويحظــى 
مدربــه الســابق فــي اليبزيــج، 
ممــا  ناجلســمان،  جوليــان 
ارتــداء  فــي  فرصــه  يعــزز 

البافــاري. القميــص 
منــذ  اليبزيــج  ويحــاول 
فتــرة، إقنــاع الالعب النمســاوي 
جديــد،  عقــد  علــى  بالتوقيــع 
ــك مــن  ــر رفــض ذل لكــن األخي

أجــل خــوض تجربــة جديــدة خــارج حــدود ملعــب ريــد بــول أرينــا.

سيمونز يخسر في زيارته األولى إلى فيالدلفيا
تعــرض بــن ســيمونز وفريقــه بروكليــن نتــس لخســارة مــرة أمــام فيالدلفيــا ســيفنتي 
سيكســرز 106-115 وذلــك فــي »عــودة عاطفيــة« هــي األولــى للنجــم األســترالي إلــى ملعــب فريقــه 

ــن. ــي للمحترفي ــرة الســلة األمريك ــي دوري ك الســابق ف
ــذ  ــا من ــى لالعــب سيكســرز الســابق فــي فيالدلفي ــاراة األول ــى المب ــز عل وانصــب كل التركي
صفقــة التبــادل التــي انتقــل بموجبهــا الــى نتــس فــي شــباط/فبراير الماضــي، لكــن سيكســرز 
ورغــم غيــاب نجومــه الكاميرونــي جويــل امبيــد، جيمــس هــاردن وتايريــز ماكســي، تمكــن مــن 

الهيمنــة علــى اللقــاء.
ــي  ــي، وأضــاف دي انتون ــي النصــف الثان ــن نقاطــه ال 24 ف ــاس هاريــس 18 م وســجل توبي
ميلتــون 22 نقطــة وبــول ريــد 19 نقطــة مــع 10 متابعــات. كمــا أســهم شــيك ميلتــون وجــورج نيانــغ 

ب 16 نقطــة لــكل منهمــا.
وتعــرض ســيمونز لصافــرات اســتهجان مــن قبــل مشــجعي سيكســرز خــالل المبــاراة، بعــد طريقــة االنفصــال الســيئة 

بيــن الجانبيــن بعــد مســيرة دامــت ألربــع ســنوات.
وشارك سيمونز ل 32 دقيقة سجل فيها 11 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

وفــي فينيكــس، ســجل كل 
وديفــن  بريدجــز  مايــكل  مــن 
بوكــر 25 نقطــة، ليقــودا صنــز 
المضيــف للفــوز علــى لــوس 

.105-115 ليكــرز  أنجليــس 
وأحــرز العــب االرتــكاز انتونــي 
ديفيــس 37 نقطــة مــع 21 متابعــة، 
إلــى  لــم يفــض  إال أن مجهــوده 
الفــوز مــع اســتمرار غيــاب نجــم 

ــس. ــرون جيم ــق ليب الفري
أرون  دي  ســجل  ممفيــس،  وفــي 

فوكــس 32 نقطــة، ليمنــح ســاكرامنتو كينغــز الفــوز علــى مضيفــه غريزليــز 113-109 رغــم تألــق نجــم األخيــر جــا مورانــت ب 34 نقطــة.
وتغلــب ديترويــت بيســتونز بصعوبــة علــى مضيفــه دنفــر ناغتــس 110-108 بعدمــا ســجل 

الكرواتــي بويــان بوغدانوفيتــش رميتيــن حرتيــن قبــل 8 ثــوان مــن النهايــة.

كنز غذائي في الشتاء.. 6 فواكه تعزز المناعة 
علــى الرغــم مــن أن فصــل الشــتاء لطيــف، غيــر أنــه يجلــب العديــد مــن األمــراض وااللتهابــات 
الفيروســية المختلفــة. لــذا مــن المهــم اتبــاع نظــام غذائــي يقــوي المناعــة، حيــث يجــب أن يحتــوي 
ــظ  ــا يُالح ــًا م ــن غالب ــة. لك ــادة المناع ــًا لزي ــزًا غذائي ــد كن ــي تع ــتوية الت ــة الش ــض األطعم ــى بع عل
أن النــاس يميلــون لتقليــص زياراتهــم إلــى ســوق الفاكهــة خــالل فصــل الشــتاء، ممــا يعرضهــم 
لخطــر اإلصابــة بالعــدوى واألمــراض الفيروســية األخــرى، بحســب موقــع “onlymyhealth” الطبــي 
المتخصــص، الــذي أفــاد بــأن الفواكــه الغنيــة بفيتاميــن ســي مفيــدة لتقويــة جهــاز المناعــة. وعــرض 

ــا هــذا الموســم: 1-  ــع 5 فواكــه شــتوية يمكــن تناوله الموق
البرتقــال ابــدأ بالبرتقــال. هــذه الفاكهــة الشــتوية غنيــة بفيتاميــن ســي والكالســيوم. حيــث يســاعد 
تنــاول البرتقــال يوميــًا بشــكل كبيــر فــي تقويــة جهــاز المناعــة. وبصــرف النظــر عــن هــذا، فإنــه يمنــع 
تلــف الجلــد ويمكــن أن يســاعد فــي إنقــاص الــوزن. كمــا يســاعد بخفــض مســتويات الكوليســترول 

فــي الــدم، مــا يوفــر الحمايــة مــن األمــراض األخــرى. 2
- الجوافــة تحتــوي هــذه الفاكهــة الشــتوية المليئــة بفيتاميــن ســي علــى مضــادات األكســدة 

نشــاط  تحــارب  التــي 
الخطيــر  الحــرة  الجــذور 
فــي الجســم. كمــا تحتــوي 
علــى أليــاف بنســبة جيــدة. 
وهــذا يجعلهــا فاكهــة ممتــازة 
لتحســين عمليــة الهضــم. 
3- التــوت البــري يوفــر 
لــك التــوت البــري فيتاميــن 
ســي. حيــث يقلــل التــوت 
مــن خطــر  الحلــو  األحمــر 

ــوت  ــك رش الت ــا يمكن ــترول. كم ــتويات الكوليس ــض مس ــي وخف ــريان التاج ــراض الش ــة بأم اإلصاب
البــري فــي ســلطاتك. 4

- الكيــوي هــذه الفاكهــة الخضــراء المنعشــة هــي مصــدر غنــي بفيتاميــن ســي. وبصــرف 
النظــر عــن تقويــة جهــاز المناعــة، فهــذه الفاكهــة الخضــراء اللينــة تســاعد أيضــًا فــي تنظيــم 
ضغــط الــدم ومنــع تخثــر الــدم وتحســين الرؤيــة. كمــا تســاعد خصائصــه المضــادة لألكســدة 

فــي القضــاء علــى الجــذور الحــرة داخــل الجســم. 
5- الرمــان آالم المفاصــل فــي موســم النســمات البــاردة شــائعة جــدًا لــدى الصغــار والكبــار 
ــن  ــًا، خاصــة بالنســبة لألشــخاص الذي ــون الموســم صعب ــى حــد ســواء. يمكــن أن يك عل
يعانــون مــن التهــاب المفاصــل. كمــا يمكــن أن يســاعد تنــاول الرمــان ذلــك ألنــه يحتــوي 
ــاز  ــة الحمــراء هــي أيضــًا مصــدر ممت ــوي العظــام. وهــذه الفاكه ــذي يق ــن ك ال ــى فيتامي عل

لألليــاف وفيتاميــن ســي. وبالتالــي، الوقايــة مــن األمــراض األخــرى. 6- 
ــك  ــا لنظام ــك إضافته ــن ســي يمكن ــة بفيتامي ــة أخــرى غني ــذه فاكه ــاح الكاســترد ه تف
الغذائــي الشــتوي. إلــى جانــب احتوائهــا علــى معــادن مهمــة مثــل الكالســيوم والمغنيســيوم. 
كمــا تحتــوي علــى فيتاميــن ب 6. علمــًا أن الخصائــص المضــادة لألكســدة لتفــاح الكاســترد 
ــل  ــي فص ــي ف ــك الغذائ ــى نظام ــة إل ــذه الفاكه ــة ه ــتنتج أن إضاف ــدة. يس ــر فائ ــه أكث تجعل
الشــتاء لــن يســاعد فــي تقويــة جهــاز المناعــة فحســب، بــل ســيعطيك أيضــًا فوائــد صحيــة 
إضافيــة، وبالتالــي تجنــب األمــراض وااللتهابــات الموســمية الســائدة. كذلــك يمكنــك تجربــة 
هــذه الفاكهــة ويمكــن تناولهــا كســلطات أو عصائــر. وإلــى جانــب تنــاول هــذه الفاكهــة فــي 
ــاز  ــة جه ــادة تقوي ــي زي ــي ممارســة الرياضــة. إذ سيســاعد هــذا ف ــدأ ف ــي، اب نظامــك الغذائ

المناعــة والوظائــف العامــة للجســم.

متى ينبغي ممارسة الرياضة لخسارة الوزن؟
ــا بعــد الظهــر أو  ــرة م ــة فــي فت ــة األلعــاب الرياضي ــى صال وجــدت دراســة أن الذهــاب إل

ــة. ــات الصباحي ــوزن مــن التدريب ــدان ال ــد يكــون أفضــل لفق المســاء ق
وتبيــن أن ممارســة الرياضــة بيــن الظهــر ومنتصــف الليــل تقلــل مقاومــة األنســولين – 

والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة الــوزن – بنســبة تصــل إلــى الربــع.
ويقــول الخبــراء إن التمريــن فــي الوقــت األمثــل يمكــن أن يســاعد النــاس بالتالــي علــى 

التحكــم فــي أوزانهــم وتقليــل فــرص اإلصابــة بمــرض الســكري مــن النــوع الثانــي.
ــد  ــي العضــالت والدهــون والكب ــا ف ــح الخالي ــا تكاف ــة األنســولين عندم وتحــدث مقاوم
لالســتجابة لألنســولين، وال يمكنهــا بســهولة امتصــاص الجلوكــوز مــن الــدم، مــا يــؤدي إلــى 

زيــادة الســكر فــي مجــرى الــدم.
وربطــت الدراســات الســابقة بيــن التماريــن الرياضيــة وحساســية أفضــل لألنســولين، مــا يقلــل 

مــن خطــر اإلصابــة بمــرض الســكري، لكــن العلمــاء أرادوا اختبــار مــا إذا كان للتوقيــت أي تأثيــر.
ودرس الباحثــون فــي 
المركــز الطبــي لجامعــة 
مــا  فــي هولنــدا،  ليــدن 
يقــرب مــن 7000 شــخص، 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 

ــا. و65 عام
كتلــة  مؤشــر  وكان 
الجســم لــدى معظمهــم 
27 أو أعلــى ممــا يعنــي 
أنهــم يعانــون مــن زيــادة 
الــوزن أو الســمنة، إلــى جانــب مجموعــة التحكــم التــي كانــت تتمتــع بــوزن صحــي.
وخضــع المشــاركون لفحــص جســدي تــم خاللــه أخــذ عينــات مــن الــدم لقيــاس 

مســتوى الجلوكــوز واألنســولين فــي الــدم أثنــاء الصيــام وبعــد تنــاول الطعــام.
وسُــئل األشــخاص أيضــا عــن أنمــاط حياتهــم وتــم اختيــار بعضهــم عشــوائيا لقيــاس 

محتــوى الدهــون فــي الكبــد باســتخدام فحوصــات التصويــر بالرنيــن المغناطيســي.
كمــا تــم إعطــاء مجموعــة عشــوائية مكونــة مــن 955 شــخصا مقيــاس تســارع مشــترك 
ومراَقــب لمعــدل ضربــات القلــب الرتدائــه لمــدة أربعــة أيــام وليــال متتاليــة لمراقبة مســتويات 

الحركــة والنشــاط. وتــم تضميــن حوالــي 775 شــخصا لديهــم بيانــات كاملــة فــي التحليــل.
وقــد أظهــرت النتائــج أن قضــاء الوقــت فــي نشــاط بدنــي متوســط   إلــى قــوي يقلــل مــن 

نســبة الدهــون فــي الكبــد ويقلــل أيضــا مــن مقاومــة األنســولين.
ــة  ــاض مقاوم ــر أو المســاء بانخف ــد الظه ــا بع ــرة م ــي فت وارتبطــت ممارســة الرياضــة ف
ــى  ــع المتســاوي للنشــاط عل ــة بالتوزي ــي، مقارن ــى التوال األنســولين، بنســبة 18% و25% عل

مــدار اليــوم.
ــة Diabetologia أنــه ال يوجــد فــرق كبيــر  ووجــدت الدراســة المنشــورة فــي مجل
فــي مقاومــة األنســولين بيــن النشــاط الصباحــي والنشــاط المنتشــر بالتســاوي علــى 

مــدار اليــوم.
وخلــص الباحثــون إلــى أن: “هــذه النتائــج تشــير إلــى أن توقيــت النشــاط البدنــي علــى 
ــى حساســية األنســولين.  ــي عل ــدة للنشــاط البدن ــار المفي ــة باآلث ــق الصل ــوم وثي ــدار الي م
ويجــب أن تقيِّــم دراســات أخــرى مــا إذا كان توقيــت النشــاط البدنــي مهمــا بالفعــل لحــدوث 

مــرض الســكري مــن النــوع 2”.

الخميس 29 ربيع الثاني 1444 هـ ق 3 آذر 1401 هـ ش، 24 تشرين الثاني 2022مالعدد )11096( السنة الثالثة واالربعون

سيفرين: قطر أثبتت جدارتها بتنظيم المونديال
االتحــاد  رئيــس  ســيفرين،  ألكســندر  أكــد 
األوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا(، أن دولــة قطــر أثبتــت 
لكــرة  العالــم  كأس  بطولــة  باســتضافة  جدارتهــا 

القــدم منــذ مراحلهــا األولــى.
ــد  ــد عق ــم 2022 بع ــة كأس العال وانطلقــت بطول
مــن أعمــال البنــاء والترّقــب، بحفــل افتتــاح رائــع 
تصميمــه  يســتوحي  الــذي  البيــت،  ســتاد  فــي 
مــن خيمــة بدويــة تمثــل أحــد األســس الرئيســية 
للثقافــة العربيــة وتقاليــد الضيافــة التــي تتميــز بهــا.
ثانــي،  آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ  وأعلــن 
أميــر دولــة قطــر، عــن انطــالق البطولــة رســميًا، 
ــتمر  ــي تس ــات الت ــى المنافس ــز إل ــول التركي ليتح
ــة قطــر،  ــع أنحــاء دول ــي جمي ــا ف لمــدة شــهر تقريب
التــي تُعــد الدولــة األولــى فــي العالــم العربــي التــي 
تســتضيف بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم التــي 

ــنوات. ــع س ــام كل أرب تُق
وأنفقــت قطــر أكثــر مــن 200 مليــار دوالر أمريكــي 
علــى البنيــة التحتيــة الرياضيــة للبطولــة، حيــث 
تــم بنــاء ســبعة مالعــب جديــدة خصيصــًا لبطولــة 
العالــم، بمــا فــي ذلــك اســتاد البيــت الواقــع شــمال 

الدوحــة والــذي يتســع لـــ60 ألــف مشــجع.
ســوى  يســمع  لــم  أنــه  ســيفرين  وكشــف 
فــي  المشــاركة  الفــرق  مــن  إيجابيــة  فعــل  ردود 
ــوات  ــع شــبكة قن ــاء م ــي لق ــال ف ــث ق ــة، حي البطول

»بــي إن ســبورت«: »كان حفــل 
االفتتــاح فــي اســتاد البيــت الرائــع 
عرضــًا مبهــراً، وانطالقــة مميــزة 
لبطولــة كأس العالــم قطــر 2022. 
ــادات  ــاء االتح وعبّــر جميــع رؤس
التــي  الفــرق  وجميــع  األوروبيــة 
ســعادتهم  عــن  معهــا  تحدثــت 

الكبيــرة لوجودهــم هنــا”.
الضــوء  ســيفرين  وســلط 
الــذي  المســتمر  التطــور  علــى 

تشــهده دولــة قطــر التــي يبلــغ عــدد ســكانها ثالثــة 
ــة قطــر  ــت دول ــال: »حقق ــث ق ــن نســمة، حي ماليي
تطــورًا كبيــراً، وهــي تتمتــع ببنيــة تحتيــة متطــورة، 
ــة  ــى أن اســتضافة بطول ــر دليــل عل ممــا يمثــل خي
فرصــة  وتشــكل  التنميــة،  جهــود  يعــزز  عالميــة 

مميــزة لتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات.

ــرة  وأضــاف: »بــدأت مســيرتي فــي عالــم ك
القــدم منــذ 11 عامــًا، وأدركــت خاللهــا أن النقاشــات 
ــم  ــن المه ــدم، ولك ــرة الق ــم ك ــي عال ــي ف ال تنته

ــق ال النقاشــات”. هــو الحقائ

األخيــرة  الرســالة  علــى  ســيفرين  وشــدد 
لرئيــس رابطــة األنديــة األوروبيــة ناصــر الخليفــي 
القــدم  كــرة  بقــاء  أهميــة  علــى  أكــدت  والتــي   ،
عــن  الحديــث  تجــدد  وســط  موحــدة  األوروبيــة 

األوروبــي. الســوبر  دوري  إطــالق 
وقــال ســيفرين: »نمتلــك العديــد مــن األولويــات، 

ــوذج  ــى النم ــاظ عل ــا الحف ــي مقدمته ــي ف ــن يأت ولك
ــم”. ــي ونمــوذج المنافســات القائ الرياضــي األوروب

دوري  بشــعار  نفــي  أن  يجــب  »كمــا  وتابــع 
أبطــال أوروبــا الــذي يدعــو إلــى أن تكــون كــرة القــدم 

للجماهيــر”.
وأوضــح: »أود اإلشــارة إلــى أننــا لــم نعــد نواجــه 
األزمــات التــي شــهدتها الســنوات الثــالث الماضيــة، 
ــوالت  ــة البط ــة وإقام ــة العالمي ــة الصحي ــل األزم مث
األوروبيــة فــي أكثــر مــن مدينــة، وبدايــة النــزاع بيــن 
روســيا وأوكرانيــا، لذلــك نأمــل أن تتســم األيــام 

القادمــة بمزيــدٍ مــن الهــدوء”.
وأضــاف ســيفرين: »نعمــل معــًا بشــكل وثيــق 
ــع التــي  ــع المواضي ــدٍ واحــدة. ونفكــر فــي جمي وكي
تخــص كــرة القــدم لألنديــة، ونحظــى بعالقــات 
تعــاون ممتــازة مــع رئيــس رابطــة األنديــة األوروبيــة 

ناصــر الخليفــي”.
مــن  الكثيــر  »لدينــا  قائــال:  واختتــم حديثــه 
ــل  ــدم يعم ــرة الق ــي لك ــات واالتحــاد األوروب التحدي
ــل  ــدم وســيواصل العم ــرة الق ــن أجــل مصلحــة ك م

علــى ذلــك فــي المســتقبل”.
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