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اقترب الصربي زيلكو م��ارك��وف من الرحيل عن 
ت��دري��ب التضامن ف��ي ظ��ل وج���ود أص���وات مبجلس 
اإلدارة، أب��دت ع��دم قناعتها مبا قدمه امل��درب، خالل 

املوسم اجلاري.
وقرر احتاد الكرة تأجيل كافة املسابقات احمللية، في 

ظل اجلهود املبذولة ملواجهة انتشار فيروس كورونا 
املستجد. وسجل ماركوف حضورا مميزا مع العنيد في 
انطالقة املوسم، إال أن األداء تراجع سريعا، خاصة بعد 
أنباء اقترابه من قيادة العربي، ليستقر الفريق عند 

املركز التاسع ب�12 نقطة فقط.

وم��ن املتوقع أن تنهي إدارة ال��ك��رة عقد امل��درب، 
وتسمح له بالرحيل مع فتح رحالت الطيران من جديد، 
فيما تفكر في البحث عن مدرب بديل لتولي املسؤولية، 
أو االعتماد على مساعد املدرب جمال القبندي لقيادة 

الفريق في اجلوالت املتبقية من املسابقة.

أزمة كورونا تربك خطط األندية 
للموسم اجلديد

ألقى انتشار فيروس ك��ورون��ا، بظالله على 
الكثير من امللفات اخلاصة بالشق الرياضي، ال 

سيما بعد إلغاء وتأجيل البطوالت.
ويتصدر ملف خطط األندية لصفقات املوسم 
املقبل، طاولة أندية الكويت التي وضعت عدة 
سيناريوهات من أجل ترتيب أوراقها، فيما يخص 
ملف الالعبني احملترفني املطلوب استقطابهم، 
وسيؤثر التوقف احل��ال��ي على خطط األندية 

الكويتية بشأن احملترفني على النحو التالي:
وجوه مستمرة

ال ش��ك أن هناك بعض الصفقات املستمرة 
والتي ال خالف عليها بشكل كبير، عبر العبني 
محترفني تستمر عقودهم ملوسم آخر مثل الليبي 

السنوسي الهادي مع العربي، واألردني بهاء عبد 
الرحمن واإليفواري روبن إلى جانب البحريني 
سيد ضياء مع النصر، والفلسطيني عدي الدباغ 

مع القادسية، وأليكس ليما مع كاظمة.
صفقات محسومة

ه��ن��اك صفقات ت��ب��دو محسومة ويبقى أمر 
التجديد معها مسألة وقت، في ظل قناعة مشتركة 
ب��ني ال��الع��ب��ني واألن��دي��ة ب��ض��رورة االس��ت��ق��رار 
واستمرار التعاون فيما بينهما، وهو ما ينطبق 
ع��ل��ى اإلي���ف���واري جمعة سعيد م��ع ال��ك��وي��ت، 
واألردني عدي الصيفي مع القادسية، والبرازيلي 
باتريك فابياو مهاجم الساملية ومواطنه أوتافيو 

مدافع خيطان.

وينطبق األمر على الغاني كوفي العب الوسط 
ف��ي خيطان، واألس��ت��رال��ي أول��س��م واإلسباني 

دميبلي في اجلهراء.
تريث

رغم وجود عقود ممتدة وصفقات محسومة، 
إال أن إجمالي هذه الصفقات ال يتعدى 20 % من 
أجمالي أع��داد احملترفني املطلوب التعاقد معهم 

خالل الفترة القادمة.
وفرضت األندية سياسة التريث قبل البدء 
في رحلة إبرام صفقات جديدة، في ظل الغموض 
الذي يحوم حول عودة النشاط حتى مع وجود 
قرار باستئناف املنافسات في األسبوع األخير من 

أغسطس املقبل.
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استكمال الدوري اإليطالي معقد
وفقًا لرئيسي فيورنتينا وتورينو

ق���ال رئ��ي��س��ا فيورنتينا وت��وري��ن��و 
في مقابلتني منفصلتني أول من أمس 
إنهما يعتقدان أّن دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم لن يستكمل على 

األرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ع���دد ال��وف��ي��ات في 
إيطاليا، البلد األكثر تضرراً في العالم 
والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم 
جراء كورونا، 11591 حالة وفاة )حتى 
اللحظة( منذ ظهور الفيروس في املناطق 

الشمالية في 21 فبراير.
وف��رض��ت إيطاليا إج����راءات العزل 
العام ملدة ثالثة أسابيع وتوقف الدوري 
اإليطالي مثل بقية منافسات كرة القدم 
ح��ول العالم وال توجد أّي إش��ارة على 

موعد استئناف النشاط.
وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا 
شبكة راي الرسمية في مقابلة إذاعية: 
»دع��ون��ا نفكر أوالً ف��ي صحة وسالمة 
الناس وبعدها تأتي كرة القدم، سنرى 
م��دى إمكانية ال��ع��ودة إل��ى التدريبات 
لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال 

البطولة«.
وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو 
ك��اي��رو إن��ه حتى ل��و استأنفت الفرق 
التدريبات في مايو فإّنه لن يكون هناك 

متسع من الوقت الستكمال املسابقة.

وق��ال ف��ي مقابلة إذاع��ي��ة أخ��رى مع 
ش��ب��ك��ة راي: »ه����ذا ي��ع��ن��ي استئناف 
ال��ت��دري��ب��ات ف��ي نهاية م��اي��و وبعدها 
استئناف امل��ب��اري��ات ف��ي نهاية يونيو 

واللعب في يوليو وأغسطس«.
وتابع: »وبعدها سيحصل اجلميع 

على راح��ة مل��دة شهر إضافة إل��ى شهر 
آخر للتدريبات ولن يبدأ املوسم اجلديد 
قبل نوفمبر، أعتقد أّنه سيناريو صعب 

التحقق«.
وعّبر عن رفضه منح اللقب ملتصدر 
الدوري، وقال: »أرفض هذا املقترح ألّن 

البطولة لم تنته بعد وهناك ثالثة فرق 
تتنافس على املقدمة«.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 
63 نقطة من 26 مباراة متفوقاً بنقطة 
واح��دة على التسيو وبتسع نقاط على 

إنتر ميالن الذي لعب 25 مباراة.

 الدوري اإليطالي في طريقه لإللغاء وسط تفشي كورونا في إيطاليا

مسؤول في ريد بول يقترح
نقل العدوى عمدًا إلى سائقيه

أق��ر م��س��ؤول ف��ي ف��ري��ق ريد 
ب��ول ال��ن��م��س��اوي امل��ش��ارك في 
بطولة العالم للفورموال وان 
بأنه اقترح نقل عدوى اإلصابة 
بفيروس كورونا املستجد عمداً 
إلى السائقني لتحصينهم منه في 
بداية املوسم، من دون أن تلقى 

استراتيجيته ترحيباً.
وأوضح هلموت ماركو )76 
ع��ام��اً( امل��س��ؤول ع��ن برنامج 
تطوير السائقني ف��ي الفريق، 
األح���د ف��ي تصريح لقناة »أو 
آر إف« النمساوية، أنه اقترح 
»إق���ام���ة م��ع��س��ك��ر ك���ي ي��ص��اب 
السائقون بالفيروس«، مشيراً 
إلى أن هذا االقتراح كان يشمل 
أرب��ع��ة سائقني ف��ي الفورموال 
وان، ونحو عشرة سائقني من 

الشبان.
وأضاف »إنهم بصحة ممتازة 
وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة سيكونون 
جاهزين لبدء املوسم«، مشيراً 
إلى أن فكرته »لم تلق ترحيباً 

جيداً«.
.وت��س��ب��ب تفشي »كوفيد-
19« بتأجيل ان��ط��الق موسم 
2020 في بطولة العالم، مع 

إرجاء سباقات البحرين وفيتنام 
وال��ص��ني وه��ول��ن��دا وإسبانيا 
وأذرب��ي��ج��ان، وإل��غ��اء سباقي 
أستراليا )االفتتاحي( وموناكو.

وحتى اآلن، يبقى السباق 
األول امل������درج ع��ل��ى امل��وق��ع 
االلكتروني للبطولة، جائزة 
كندا الكبرى املقررة على حلبة 
جيل فيلنوف في 14 يونيو، في 
حني ك��ان من املفترض أن يبدأ 
املوسم في 15 مارس على حلبة 
ألبرت ب��ارك في مدينة ملبورن 

األسترالية.
وك�����ان م���ارك���و ان��ت��ق��د في 
األسبوع املاضي ق��رار حكومة 
ب���الده ف��رض إج����راءات العزل 
املنزلي، كما في ع��دد كبير من 
دول ال��ع��ال��م مل��ك��اف��ح��ة تفشي 
الفيروس، نظرا النعكاساتها 
االقتصادية السلبية. وأوضح 
ان��ه »متفاجئ بعض الشيء« 
ألن »ال��ن��اس يقبلون بسهولة 
جميع القرارات التي تتخذ رغماً 

عنهم«.

فريق ريد بول النمساوي للفورموال وان

2022 تأجيل بطولة العالم أللعاب القوى إلى صيف 
ق��رر االحت��اد ال��دول��ي أللعاب القوى 
تأجيل بطولة العالم 2021 إلى صيف 
2022 ويسعى لتحديد املواعيد اجلديدة 

في يوجني بوالية أوريجون األمريكية.
وق��ال متحدث باسم االحت��اد الدولي 
لرويترز أول م��ن أم��س ”بنسبة 100 
في املئة ستقام بطولة العالم في صيف 

.“2022
وقال االحتاد الدولي في وقت سابق 
إنه يعمل بالتعاون مع املنظمني، على 
حتديد موعد جديد في 2022 لبطولة 
العالم في ظل استمرار تفشي فيروس 

كورونا حول العالم.
وك��ان من املقرر إقامة البطولة بني 

السادس و15 أغسطس من العام املقبل.
كما أع��ل��ن االحت���اد ال��دول��ي أللعاب 
القوى أنه في مناقشات مع احتاد ألعاب 

الكومنولث وبطولة أوروبا.
ومن املفترض أن تقام بطولة أوروبا 

في الفترة بني 26 و30 أغسطس آب في 
باريس بينما تقام ألعاب الكومنولث 

امل��ق��ب��ل��ة ب��ني ي��وم��ي 27 ي��ول��ي��و مت��وز 
وال��س��اب��ع م��ن أغسطس آب 2022 في 

برمنجهام باجنلترا.
وأعلن االحتاد الدولي أللعاب القوى 
عن إعادة حتديد املوعد بعد قرار اللجنة 
األوملبية الدولية واملنظمني اليابانيني 
بتعديل موعد أوملبياد طوكيو ليقام في 
الفترة بني 23 يوليو متوز والثامن من 

أغسطس 2021.
وتأجلت األلعاب األوملبية ملدة عام 
بسبب جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا التي 

حصدت أرواح اآلالف حول العالم.
وق��ال االحت��اد الدولي أللعاب القوى 
بعد إعالن موعد جديد لألوملبياد ”هذا 
مي��ن��ح ال��ري��اض��ي��ني ال��وق��ت امل��ط��ل��وب 
للتدريب واملنافسة. يحتاج اجلميع 

للمرونة والتفاهم“.
وأض����اف ”نشكر اللجنة املنظمة 
لبطولة أوري��ج��ون 2021 واملساهمني 
والشركاء للتعاون واالستعداد لدراسة 

كل اخليارات“.

 االحتاد الدولي أللعاب القوى

نائب رئيس االحتاد 
األملاني للتنس:

 إلغاء بطولة 
وميبلدون ضروري

ب���دا ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت����اد األمل��ان��ي 
للتنس، دي��رك ه���وردورف، مقتنعا بأن 
بطولة وميبلدون ستلغى وينتظر أن يتم 

اإلعالن عن األمر، اليوم األربعاء.
وقال هوردورف لقناة )باجو سكاي(: 
»ليس هناك شك فهو أمر ضروري في ظل 
الوضع احلالي«؛ بسبب تفشي فيروس 

كورونا في العالم.
وم��ن املقرر أن تقام البطولة في 29 
يونيو املقبل، لكن يرى رئيس االحتاد 

األملاني للتنس إمكانية إلغائها.
ووف��ق��ا ل���ه���وردورف، ف��إن العواقب 
االق��ت��ص��ادي��ة س��ت��ك��ون ص��غ��ي��رة نظرا 
ألن ه��ذه البطولة هي الوحيدة في فئة 
اجلراند سالم التي لها تأمني ضد أي وباء 

أو جائحة عاملية.

عندما يأتي اخلطأ من كابنت الفريق... 
غريليش لم يلتزم بالبقاء في املنزل

أص���در ن���ادي آس��ت��ون فيال 
اإلنكليزي بياناً أع���رب فيه 
عن أسفه لتجاهل العبه جاك 
غريليش إرش��ادات احلكومة 
بشأن البقاء في املنزل خالل 

أزمة فيروس كورونا.
وذك���ر ال��ن��ادي ف��ي بيانه 
امل����ن����ش����ور ع���ل���ى م��وق��ع��ه 
اإللكتروني: »اعترف الكابنت 
ج����اك غ��ري��ل��ي��ش أن ق����راره 
م��غ��ادرة منزله ك��ان خاطئاً 
وغير ضروري على اإلطالق«.

وأض���اف ال��ب��ي��ان: »انتهك 
ال��الع��ب امل��ب��ادئ التوجيهية 
احلكومية الواضحة والتي 
يجب على اجلميع االل��ت��زام 

بها«.
وأك���د ال���ن���ادي أن���ه سيتم 
تأديب الالعب وتغرميه مببالغ 

مالية يتبرع بها ملستشفيات 
خيرية في برمنغهام.

وك���ان ق��ائ��د آس��ت��ون فيال، 
مت تصويره بجانب سيارته 

وقال إنه اضطر للخروج.
ونشر الالعب فيديو أوضح 
فيه: »أعلم أن��ه وق��ت صعب، 
على اجلميع في الوقت احلالي 
أن ُي��غ��ل��ق��وا أب��واب��ه��م لفترة 
طويلة وحصلت على مكاملة 
من صديق يطلب الذهاب إلى 

منزله«.
وتابع: »لقد وافقت بغباء 
على ذل��ك. ال أري��د أن يرتكب 
أي شخص نفس اخلطأ الذي 
ارت��ك��ب��ت��ه، ل��ذا أح��ث اجلميع 
على البقاء في املنزل واتباع 
القواعد واإلرشادات التي ُطلب 

جاك غريليشمنا القيام بها«.

االحتاد األوروبي يناقش
مصير دوري األبطال اليوم

ق��ال االحت��اد األوروب���ي لكرة 
القدم )اليويفا( في بيان أول من 
أمس إنه سيناقش مصير دوري 
األبطال هذا املوسم ومسابقاته 
األخرى التي مت تعليقها بسبب 
تفشي وباء كورونا خالل مؤمتر 

عبر الفيديو اليوم األربعاء.
وق��رر اليويفا تعليق كافة 
مسابقاته بسبب األزمة الصحية 
العاملية التي تسببت في مقتل 
نحو 34 ألف شخص بينما جرى 
تأجيل بطولة أوروبا إلى العام 

املقبل.
وقال االحتاد األوروبي ”وجه 
اليويفا الدعوة إل��ى ممثلي 55 
احتادا للمشاركة في مؤمتر عبر 
الفيديو اليوم األربعاء املوافق 
األول م��ن اب��ري��ل .. ملناقشة 
اخليارات املتاحة إلعادة جدولة 

محتملة للمباريات“.
وأض���اف االحت���اد األوروب���ي 
أنه سيتم أيضا مناقشة انتقاالت 

وعقود الالعبني.
وق��ال ألكسندر تشيفرين 
رئيس اليويفا مطلع األسبوع 
إن املوسم احلالي قد ال ينتهي 
إذا لم يتم استئناف املسابقات 
قبل نهاية يونيو حزيران رغم 
أن��ه لم يستبعد ام��ت��داده إلى 

املوسم املقبل.
وق��ال تشيفرين لصحيفة ال 
ريبوبليكا اإليطالية إن هناك عدة 

خيارات لالنتهاء من املوسم.
وق��ال رئيس اليويفا ”هناك 
خ��ط��ة أول���ى وث��ان��ي��ة وث��ال��ث��ة. 
اخل��ط��ط ال��ث��الث تتعلق ببدء 
املسابقات في منتصف مايو وفي 
يونيو وفي نهاية يونيو، وإذا 
لم ننجح فمن املرجح أن نفقد 

املوسم“.

لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين 
”هناك إمكانية أيضا الستئناف 
النشاط في بداية املوسم اجلديد 
ثم ب��دء املوسم نفسه في وقت 
الح���ق. س��ن��رى أف��ض��ل احللول 

لروابط الدوري واألندية“.
وق��ال تشيفرين إن األولوية 
ستكون إلنهاء املواسم احمللية 
ح���ت���ى ل����و ت��س��ب��ب ذل�����ك ف��ي 
إق��ام��ة امل��ب��اري��ات دون حضور 

مشجعني.

الغموض يحيط مبستقبل املسابقات األوروبية

بنزميا يبرر التقليل من جيرو: 
قارنوني برونالدو الظاهرة

علق الفرنسي كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد، 
على تصريحاته األخيرة بشأن مواطنه أوليفييه 
جيرو مهاجم تشيلسي، خ��الل ظ��ه��وره ف��ي بث 

مباشر عبر حسابه على »إنستجرام«.
وقلل بنزميا من مواطنه جيرو، حيث وصف 
نفسه بأنه مثل سيارة سباقات الفورموال 1، بينما 
اعتبر جيرو مثل السيارة الكارتينج، وهو ما أثار 

غضب العديد من اجلماهير.
وخرج بنزميا في فيديو جديد، وفًقا لصحيفة 

»ماركا« اإلسبانية، وق��ال: »بعض الناس أخذوا 
مقتطفات من حديثي عن جيرو، لكنهم لم يالحظوا 

ما قلته بشأن ما حققه للمنتخب الفرنسي«.
وأض���اف: »لقد رك���زوا فقط على م��ا قلته عن 
الفورموال 1 والكارتينج، لكن هذا ما أعتقده وهذه 

هي احلقيقة«.
وختم: »إذا سألوني عن رون��ال��دو الظاهرة، 
فإنني كنت سأقول إنه الفورموال 1، وأنا الكارتينج، 

فاألمر سهل وبسيط«.


