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الرياضة ضمن خطة 
العودة بعد كورونا

أص���در مجلس ال����وزراء ب��ال��ك��وي��ت، خطة ال��ع��ودة 
التدريجية للحياة الطبيعية، بعد فيروس كورونا والتي 
تنطلق 31 مايو اجلاري وتشتمل على 5 مراحل مدة كل 

منها 21 يوما.
وج��اءت ع��ودة األندية الرياضية والصحية للعمل 
ضمن املرحلة اخلامسة م��ن خطة ال��ع��ودة وال��ت��ي من 
املنتظر أن تبدأ في أواخر أغسطس املقبل بشرط االلتزام 
باملراحل السابقة وحتقيق نتائج إيجابية على صعيد 

احتواء انتشار فيروس كورونا.
وميثل املوعد املقترح للمرحلة اخلامسة التي تشهد 
عودة احلركة الرياضية، مبثابة إعالن عن توجه لتأجيل 
جديد لبدء املسابقات واملنافسات الرياضية في ظل 
حاجة األندية لفترة تصل إلى 45 يوما على أقل تقدير 
لتنفيذ برنامج اإلع��داد والتحضير للعودة للمنافسات 

الرياضية.
ومن املقرر، أن تعقد االحتادات الرياضية اجتماعات 
مكثفة خالل األيام القليلة املقبلة لرسم مالمح ومواعيد 
ع��ودة النشاط في ض��وء اخلطة التي وضعها مجلس 
ال���وزراء للعودة التدريجية للحياة الطبيعية بعد 

فيروس كورونا.

ركلة جزاء متأخرة متنح فروتسواف 
التعادل مع استئناف الدوري البولندي

منح ه��دف متأخر م��ن رك��ل��ة ج���زاء التعادل 
1-1 لشلوسك ف��روت��س��واف م��ع ضيفه راك��وف 
شستوخوفا مع استئناف دوري الدرجة األولى 
البولندي لكرة القدم عقب توقفه بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
ومنح املهاجم فليسيو براون فوربس القادم من 
كوستاريكا التقدم لراكوف في الدقيقة 83 وبدا أن 
الفريق في طريقه حلسم نقاط املباراة حتى ارتكب 
املدافع توماس بيتراسيك خطأ ضد روبرت بيش 
داخ��ل املنطقة ليحتسب احلكم ركلة ج��زاء نفذها 
ميشيل شرابيك بنجاح عقب االستعانة بتقنية 

الفيديو.
ورفع التعادل رصيد فروتسواف إلى 43 نقطة 
من 27 مباراة في املركز الثاني متأخرا بفارق ثماني 

نقاط عن ليجيا وارسو املتصدر.

وتقام املباريات ب��دون جماهير لكن احلكومة 
البولندية سمحت في وقت سابق بحضور بعض 

اجلماهير بداية من 19 يونيو املقبل.
وفي املباراة الثانية التي أقيمت اجلمعة سجل 
زاجلبي لوبني ثالثة أهداف في الشوط األول ليفوز 

-3صفر على مستضيفه بوجون ستشيتسني.
وتتبقى أرب��ع ج��والت في املرحلة األول��ى من 
ال��دوري بينها اجلولة احلالية قبل أن ُيقسم 16 
فريقا إلى مجموعتني مع تخفيض إجمالي نقاطها 
للنصف وهي قاعدة ُوضعت لعدم هيمنة أحد الفرق 

على اللقب.
وستتنافس األندية الثمانية صاحبة املراكز 
األول��ى على اللقب واملقاعد املؤهلة إلى بطولتي 
أوروب��ا بينما ستتصارع ف��رق مؤخرة الترتيب 

الثمانية االخرى على النجاة من الهبوط.

ليفركوزن يقلب الطاولة على فرايبورغ في »البوندسليغا«
انتفض ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن بعد هزمية 
م��ح��رج��ة ف��ي منتصف األس��ب��وع ب���دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم ليفوز على 
مستضيفه فرايبورغ 1 -صفر بهدف سجله 

املهاجم كاي هافرتس.
وبهذا االنتصار تقدم ليفركوزن، الذي 
خ��س��ر 4-1 أم���ام ف��ول��ف��س��ب��ورج مبلعبه 
يوم الثالثاء، مركزين إلى الثالث برصيد 
56 نقطة من 29 م��ب��اراة متأخرا بثماني 
نقاط خلف ب��اي��رن ميونيخ حامل اللقب 
وصاحب الصدارة الذي سيواجه فورتونا 

دوسلدورف يوم السبت.
واستمر ف��راي��ب��ورج ف��ي امل��رك��ز الثامن 
برصيد 38 نقطة بعد أن م��دد مسلسل 
املباريات التي خاضها ب��دون انتصار إلى 
أرب��ع مواجهات منذ استئناف ال��دوري في 
16 مايو أي��ار عقب التوقف مل��دة شهرين 
بسبب وباء كورونا. وسجل هافرتس هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 54 للفريق الزائر 
م��ن مسافة قريبة. وأه���در نيلز بيترسن 
أخطر فرصة لفرايبورج الدراك التعادل 
في الدقيقة 87 حيث أنقذ احلارس لوكاس 

هرادتسكي محاولته من عشرة أمتار.
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دابس يطالب
بإعادة النظر في 

موعد بداية املنافسات
ط��ال��ب ف��ه��د داب����س، ع��ض��و مجلس إدارة 
ال��ت��ض��ام��ن ورئ��ي��س ج��ه��از ال��ك��رة، اجل��ه��ات 
الرياضية املعنية بإعادة النظر في املواعيد 

املقترحة لبدء املنافسات الرياضية من جديد.
وق���ال داب���س ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ب��ر حسابه 
الشخصي مبوقع التواصل االجتماعي تويتر: 
»بناًء على ما أُقر من توصيات ومراحل العوده 
للحياة الطبيعية م��ن قبل مجلس ال���وزراء 
بالكويت والذي تضمن عودة األندية الرياضية 
مزاولة نشاطها شهر 9، وج��ب على املعنني 
باحلركة الرياضية إعادة النظر ببداية املوسم 

الرياضي ليتماشى مع هذه التوصيات«.
وكانت اللجنة األوملبية والهيئة العامة 
للرياضة بالتنسيق مع االحت��ادات، قد أعطت 
الضوء األخضر لعودة النشاط مطلع سبتمبر 

املقبل، في حال موافقة اجلهات الصحية.
إال ان اإلج����راءات األخ��ي��رة، أج��ل��ت ع��ودة 
الرياضة حتى نهاية أغسطس، وهو ما يعني 
تأجيل انطالقة برامج األع���داء حتى أواخ��ر 
الشهر مما يجعل بداية املنافسات مستبعدا 

في سبتمبر.

لقطة من مباراة باير ليفركوزن وفرايبورغ
فلوريان موريس مديرًا رياضيًا لفريق رين

أع��ل��ن ن���ادي ري��ن الفرنسي 
تعيني مهاجم ليون ومرسيليا 
السابق فلوريان موريس مديراً 
ري��اض��ًي��ا، ف��ي خ��ط��وة إضافية 
ضمن طموحه لتسلق ترتيب 

الدوري احمللي.
وشرح نادي منطقة بريتاني 
ال����ذي ح��ل ث��ال��ث��اً ف��ي ترتيب 
ال���دوري الفرنسي لكرة القدم 
مل���وس���م 2019-2020، أن 
م��وري��س »سيحمل مسؤولية 
السياسة ال��ري��اض��ي��ة للنادي 
وتكوين الفريق االحترافي«، 
موضحاً أنه سيبدأ مهامه »على 

أبعد تقدير في 3 يوليو«.
وسيعمل موريس الذي كان 
مسؤوالً عن التعاقدات في ليون 
منذ 2009 »في تعاون وثيق« 
م��ع الرئيس التنفيذي نيكوال 
هولفيك املُعنينّ منتصف مارس 
بعد إقالة أوليفييه ليتانغ الذي 
كان يتولى املنصبني، ومع مدرب 

النادي جوليان ستيفان.
ويتميز الثنائي هولفيك )48 
ع��ام��اً( وم��وري��س )46 ع��ام��اً( 
بتكتمهما وعملهما ال���دؤوب، 
مع خبرة جيدة على املستوى 

االحترافي.
ومن أب��رز ملفات النادي في 
الصيف املقبل، انتقال او بقاء 
الع���ب ال��وس��ط ال��ص��اع��د بقوة 
ادواردو كامافينغا )17 عاماً( 
املطلوب من عدة أندية أوروبية 

والذي قد يصبح أغلى العب في 
تاريخ النادي.

وع������رف م����وري����س أج��م��ل 
م��واس��م��ه م��ع ل��ي��ون ف��ي 1996 
عندما كان يلعب حتت إشراف 
غي ستيفان، والد جوليان، وقد 
ل في السنوات األخيرة في  شكنّ
ليون ثنائياً مميزاً مع امل��درب 
برونو جينيزيو املنتقل للتدريب 

في الدوري الصيني.
لكن قدوم البرازيلي جونينيو 
إلى ن��ادي ليون املوسم املاضي 
بدنّل املعطيات ودفعه للبحث عن 

ناٍد آخر.
ها  وم���ن األس��م��اء ال��ت��ي ضمنّ
موريس في مسيرته مع ليون، 
الكرواتي ديان لوفرين، موسى 
دميبيلي والبلجيكي جايسون 
ديناير، م��روراً بالثنائي فرالن 

مندي وتانغي ندومبيلي اللذي 
اشترى عقدهما ب�5 و10 ماليني 
يورو توالياً قبل بيعهما ب�120 

مليون يورو.
لكنه عرف بعض اخليبات مع 
الالعبني االسبانيني شيخ ديوب 
وسيرجي داردي��ر والبوركيني 
برتران تراوريه الذين عجزوا 

عن فرض أنفسهم.
وأع��ل��ن رئ��ي��س ل��ي��ون ج��ان-
ميشال أوالس في أبريل املاضي 
رحيله إل��ى ري��ن بحسرة »لقد 
ربيته، أحببته ويدير لنا ظهره 
ال مي��ك��ن إال أن ي��ج��رح��ن��ا ه��ذا 
األم���ر. بالنسبة ال��ي��ه، تخينّلته 
ف��ي ب��اري��س )س���ان جيرمان(، 
برشلونة أو غيرها. )لكنه ذهب( 
إل��ى ري��ن. نتمنى له أن يصبح 

رين فريقاً كبيراً جداً«.

فلوريان موريس

تتويج رد ستار بلقب الدوري الصربي
مع استئناف املوسم

ح��ق��ق رد س��ت��ار ب��ل��ج��راد لقبه 
الثالث على التوالي لدوري األضواء 
الصربي لكرة ال��ق��دم ليمدد رقمه 
القياسي البالغ 31 لقبا في املسابقة 
ب��ف��وزه بخماسية دون رد على 
مستضيفه وغرميه في املدينة راد مع 
استئناف دوري الدرجة األولى بعد 
التوقف منذ م��ارس بسبب جائحة 

كورونا.
وخيم صمت مطبق على املباراة 
نظرا القامتها ب��دون جماهير ولم 
يستطع بطل كأس أوروب��ا 1991، 
الذي فاز بلقب أرفع مسابقة لألندية 
في أوروبا في مثل هذا اليوم قبل 29 

عاما، االحتفال باللقب مع أنصاره.
وقبل ث��الث ج��والت على نهاية 
امل��وس��م ميلك رد س��ت��ار 72 نقطة 
م��ن 27 م��ب��اراة متفوقا ب��ف��ارق 14 
نقطة على أقرب مطارديه بارتيزان 
ب��ل��ج��راد. وس��ي��س��م��ح ل��ن��ح��و أل��ف 
مشجع بحضور املباريات اعتبارا 
من األسبوع املقبل عندما يلعب رد 
ستار على أرض��ه أم��ام رادن��ي��ك مع 
تخفيف احلكومة الصربية اجراءات 

العزل العام. وق��ال رئيس ال��وزراء 
البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن 
جماهير كرة القدم سيكون بوسعها 
حضور امل��ب��اري��ات اعتبارا م��ن 19 
يونيو لكن سيتم استخدام 25 في 
املئة فقط من سعة املالعب الحتواء 
انتشار فيروس كورونا. ورغ��م أن 
العديد م��ن مسابقات ال���دوري في 
أوروبا استأنفت نشاطها بالفعل أو 
تعتزم ال��ع��ودة قريبا بعد التوقف 
بسبب اجلائحة فان املباريات تقام 
خلف أبواب مغلقة وسيكون الدوري 
ال��ب��ول��ن��دي م��ن أول����ى امل��س��اب��ق��ات 
ال��ت��ي تسمح ب��ح��ض��ور مشجعني 
ف��ي امل��الع��ب. وق���ال مورافيتسكي 
”اختار االحتاد البولندي لكرة القدم 
ورابطة ال��دوري يوم 19 للحصول 
على فرصة لترتيب كل األمور وفقا 

لالجراءات املتبعة.
”كلنا نحتاج لعودة كرة القدم 
وال��ري��اض��ة. إن��ه��ا واح���دة م��ن أهم 
عناصر ع��ودة احل��ي��اة لطبيعتها. 
لهذا سنمنح عشاق كرة القدم فرصة 
حضور املباريات في املالعب بعد 

اتباع اج���راءات الصحة والسالمة 
املطلوبة. سيتم قريبا االع��الن عن 

اللوائح التنظيمية“.
وقالت رابطة الدوري في بيان إن 
العدد الفعلي للجماهير سيعتمد على 
كل ملعب لكن سيتم االلتزام بربع 

سعة االستاد فقط.
وكان الدوري البولندي من أولى 
مسابقات ال��دوري األوروب��ي��ة التي 
تعلن استئناف النشاط عقب التوقف 
بسبب الوباء وستقام أول مباراة في 

وقت الحق يوم اجلمعة.
وتتبقى أربع مباريات على نهاية 
ال��دور التمهيدي للموسم وبعدها 
ينتقل أول ثمانية فرق في الترتيب 
ال��ى مجموعة املنافسة على اللقب 
وح��ج��ر امل��ق��اع��د األوروب���ي���ة بينما 
تتصارع ال��ف��رق الثمانية املتبقية 

لالفالت من الهبوط.
وبدا فريق راد، الذي يحتل املركز 
قبل األخير في الترتيب، بال حول أو 
قوة خالل املباراة حيث افتتح ميركو 
إيفانيتش التسجيل في الدقيقة 24 

من ركلة جزاء.

رابطة البرمييرليغ ترد 
على مطالب الشرطة

أص��رت راب��ط��ة ال���دوري اإلجنليزي املمتاز، 
على محاولة إقامة جميع مباريات ال��دوري عند 

استئنافه، دون اللجوء إلى مالعب محايدة.
 وم��ن امل��ق��رر أن تستكمل منافسات املوسم 
احلالي من ال��دوري اإلجنليزي املمتاز يوم 17 

يونيو املقبل.
وطالبت الشرطة البريطانية، إقامة 6 مباريات 
على وجه التحديد مبالعب محايدة، في وقت متت 
فيه مناقشة إقامة 12 مباراة بهذه الطريقة، مبا 

فيها مباراة ليفربول األولى أمام جاره إيفرتون.
 ومت اقتراح ملعب »االحت��اد« اخلاص بفريق 
مانشستر سيتي من أجل إقامة ديربي ليفربول، 
وملعب ل��ن��دن اخل���اص ب��وس��ت ه��ام يونايتد، 

الستضافة قمة آرسنال وتوتنهام.
 وقالت الرابطة في بيان: »هدف البرمييرليج 
هو إكمال جميع مبارياتنا املتبقية هذا املوسم، في 

مالعب الفرق املضيفة إذا كان ذلك ممكنا«.
 وأضافت: »نعمل مع أنديتنا للتأكد من تقييم 
املخاطر والتخفيف منها، والتعاون مع الشرطة 

على صعيد محلي ووطني«.
وختمت ال��راب��ط��ة: »امل��ن��اق��ش��ات م��ع رؤس��اء 
مجلس الشرطة الوطنية ووح��دة شرطة كرة 
القدم إيجابية ومتواصلة، نحن مستعدون جلميع 
النتائج ولدينا خطة ط��وارئ متعلقة باملالعب 

احملايدة«.

دورة روما للتنس.. النهائيات قد تقام في سبتمبر
أع��رب رئيس االحت��اد االيطالي لكرة املضرب اجنيلو 
بيناغي عن ثقته بتنظيم دورة روما للرجال والسيدات في 

النصف الثاني من شهر سبتمبر املقبل.
وكان من املقرر أن تبدأ الدورة في فورو إيتاليكو في 11 
مايو ولكن مت إلغاؤها بسبب وباء فيروس كورونا املستجد.

وقال بيناغي حملطة »سوبر تنس« اإليطالية »أعتقد أنه 
باستثناء االضطرابات الكبرى، سنقوم بإعادة تنظيم الدورة 

في سبتمبر، بني منتصف الشهر ونهايته«.
تابع »يقولون لي، وخصوصا أبناء روم��ا، إنه موسم 

استثنائي، أفضل وقت ممكن للعب كرة املضرب«.
وأشار إلى أنه سيلتقي قريبا وزير الرياضة فينتشنزو 
سبادافورا لبحث سبل »السماح للجمهور باالستمتاع بهذا 

احلدث الكبير«.
وسوف يتداخل موعد الدورة مع بطولة فرنسا املفتوحة، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى، على مالعب روالن غاروس 
التي تبدأ في 20 سبتمبر، وسيسبقها أسبوع من املباريات 

دورة روما للتنسالتأهيلية.

إعالن مواعيد مباريات كأس 
االحتاد اإلجنليزي

أعلن االحت��اد اإلجنليزي لكرة القدم، عن مواعيد املباريات 
املتبقية في كأس االحتاد هذا املوسم.

ووفًقا لبيان رسمي من االحت��اد اإلجنليزي، فإنه مت حتديد 
يومي 27 و28 يونيو املقبل، خلوض مباريات الدور ربع النهائي 

ببطولة الكأس.
وأشار إلى أن مباريات الدور نصف النهائي في كأس االحتاد 
ستقام يومي 11 و12 يوليو املقبل، بينما تلعب املباراة النهائية 

في 1 أغسطس املقبل.
ول��م يتم تأكيد أي مالعب أو توقيت انطالق املباريات، إال 
أن مواجهات نصف النهائي والنهائي عادة ما تلعب في ملعب 

وميبلي.
وجاء ذلك عقب اإلعالن، عن عودة الدوري اإلجنليزي املمتاز 

بشكل رسمي، يوم 17 يونيو املقبل.
يذكر أن مباريات ربع النهائي تشهد مواجهة ليستر سيتي مع 
تشيلسي، نيوكاسل مع مانشستر سيتي، شيفيلد يونايتد مع 

آرسنال، ونوريتش سيتي مع مانشستر يونايتد.

آلية تقييم املخاطر.. آخر وسائل 
الفيفا لعودة كرة القدم عامليا

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أنه سيتشارك آلية 
لتقييم املخاطر مع احتادات الدول ال�211 األعضاء، بهدف 

تسهيل التخطيط لعودة جميع األنشطة الكروية.
وأعد االحتاد ملفا، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
واحت��اد األندية األوروبية واملنتدى العاملي لدوريات كرة 
القدم والدوريات األوروبية، للتحضير لعودة كرة القدم في 

أقرب وقت تعتبره السلطات الصحية واحلكومات آمنا.
ويتضمن هذا امللف قائمة من اإلجراءات الهادفة للحد من 
املخاطر العاملية الناجتة عن التجمعات، والتي قد تتسبب 
في زيادة انتشار فيروس كورونا املستجد، وأيضا تعليمات 
بشأن التدريبات الفردية واجلماعية التي تنفذها فرق كرة 

القدم.
كما أعلن الفيفا، أن آلية تقييم املخاطر سيرفق بها وثيقة 
توصيات طبية منه، وهي »أول مساهمة من مجموعة العمل 
الطبي في االحتاد الدولي حول كوفيد19- والتي تشكلت في 

16 أبريل املاضي«.


