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 دابس يعارض عودة النشاط الرياضي
استغرب فهد داب���س عضو 
مجلس إدارة التضامن ورئيس 
ج��ه��از ال��ك��رة م��ن احل��دي��ث عن 
استئناف ال��ن��ش��اط الرياضي 
خ��ال ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة ف��ي ظل 

األوضاع الصحية القائمة.
وغ���رد داب���س ع��ب��ر حسابه 
ال��ش��خ��ص��ي مب��وق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي »ت��وي��ت��ر«: »وزي��ر 
الصحة الشيخ الدكتور باسل 
ال��ص��ب��اح ه��ن��اك وض���ع صحي 
غير واض��ح وبذلك مل��اذا تسمح 
باستئناف النشاط الرياضي؟ 
ومن هو املسؤول عما سيحدث 

ألبنائنا ال سمح الله«.
وأض��اف: »هل الرياضة رغم 
محبتنا لها وأهميتها أه��م من 
س��ام��ة وص��ح��ة أب��ن��ائ��ن��ا؟، في 

التأني السامة يا دكتور«.
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��اث��ي��ة 
املشكلة م��ن اللجنة األوملبية 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��اض��ة 
ووزارة الصحة ق��د اقترحت 
ع����ودة ال��ت��دري��ب��ات ل��أل��ع��اب 
اجل��م��اع��ي��ة ف��ي 28 م��ن الشهر 
اجلاري، وهو ما واجه رفضا من 

بعض املتابعني. عودة النشاط الرياضي ينتظر موافقة السلطات الصحية
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االحتاد الفرنسي يتحدث عن 
مباريات بحضور جماهيري

أعلن رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، أن املباراة 
النهائية املؤجلة ملسابقة كأس فرنسا قد تقام مع إمكانية السماح لعدد 

محدود من املتفرجني بدخول امللعب.
وق��ال ل��و غريت ف��ي تصريح لوكالة »ف��ران��س ب���رس«: »ه��ذا ما 
سنطلبه، إنها أمنيتي على أي حال. نحن على تواصل مع احلكومة. قد 
يسمحون لنا مناقشة وجود عدد محدود )من املشجعني( إما مع مطلع 

املوسم املقبل، أو في مباريات الكأس«.
وكانت رابطة الدوري أعلنت في نهاية أبريل اتباع أوامر احلكومة، 
وتفعيل التوقيف النهائي ملوسم الدرجة األولى قبل 10 مراحل من 
نهايته بسبب فيروس كورونا املستجد، معتمدة ترتيبا توج من خاله 
باريس سان جرمان باللقب، وحرم ليون من التأهل إلى املسابقات 
القارية، وهبوط تولوز وإميان إلى الدرجة الثانية، وصعود لوريان 

ولنس.
وم����ع ذل����ك، ي��ؤم��ل ت��ن��ظ��ي��م ن��ه��ائ��ي م��س��اب��ق��ة ال���ك���أس ال��ت��ي 
ت��أج��ل��ت ف���ي أب���ري���ل امل���ن���ص���رم، خ����ال أغ��س��ط��س امل��ق��ب��ل، قبل 
 ال��ب��داي��ة امل���ق���ررة ل��ل��م��وس��م امل��ق��ب��ل ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر عينه.
ومن املقرر أن يلعب باريس سان جرمان مع سانت إتيان في نهائي 
الكأس، ومع ليون في نهائي كأس الرابطة، على ملعب »ستاد دو 
فرانس« في ضاحية العاصمة باريس، الذي يتسع حلوالي 80 ألف 

متفرج.
من جهة أخرى، نفى لو غريت االقتراحات القائلة بأنه ال يزال من 
املمكن استئناف منافسات بطولة هذا املوسم، وهو موضوع نوقش 
كثيرا في فرنسا مع بدء البلدان املجاورة استئناف املنافسات. وقال 
»نحن نتبع توجيهات احلكومة. ال مكان للنقاش«، مفضا انتظار 

املوسم 2021-2020.
وأضاف »سيكون العبونا أفضل استعدادا ورمبا في شكل أفضل 
من البقية، سنرى على أي حال لم أشكك أبدا في القرارات التي اتخذتها 

احلكومة. األولوية للصحة بدال من املال«.

رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت

مايكل جوردان يتبرع مبئة مليون دوالر 
ملنظمات مكافحة التمييز

ت��ب��رع اس��ط��ورة ك��رة السلة 
االميركية مايكل جوردان اجلمعة 
مب��ئ��ة م��ل��ي��ون دوالر ملنظمات 
تكافح من اجل املساواة العرقية 
وال��ع��دال��ة االجتماعية، ف��ي ظل 
م��وج��ات اح��ت��ج��اج ف��ي مختلف 
انحاء الباد على تسبب الشرطة 
بقتل امل��واط��ن االس���ود ج��ورج 

فلويد.
قال بطل ال��دوري 6 مرات في 
التسعينيات مع شيكاغو بولز 
ف��ي بيان ان عامته التجارية 
»ج��وردان براند« ستوّزع املبلغ 
على مدى عشر سنوات ملنظمات 
مختلفة ف��ي م��ح��اول��ة ملعاجلة 

»العنصرية املتأصلة«.
وُيعد هذا التبرع اكبر مساهمة 
لشخصية رياضية ف��ي العالم 

ملصلحة منظمات غير ربحية.
وت��وف��ي فلويد ع��ن 46 عاما 
بعد توقيفه ف��ي 25 م��اي��و في 
مينيابوليس، مختنقاً حتت ركبة 
شرطي أبيض ضغط على عنقه 
مل��دة تسع دق��ائ��ق ول��م يستجب 

الستغاثاته.
أشار البيان »بقدر ما تغيرت 

االمور، يبقى االسوأ كما هو«.
ت��اب��ع »ح��ي��اة ال��س��ود مهمة. 
ه��ذا ليس بيانا مثيرا للجدل. 
حتى يتم القضاء على العنصرية 
املتأصلة التي تساهم بافشال 
مؤسساتنا، سنبقى ملتزمني 

بحماية وحتسني حياة السود«.

اض�����اف »ن��ع��ل��ن ال���ي���وم ان 
مايكل ج��وردان وج��وردان براند 
سيتبرعون مبئة مليون دوالر 
اميركي على مدى عشر سنوات 
للمنظمات الضامنة للمساواة 
العرقية، العدالة االجتماعية 
وزي����ادة ف��رص احل��ص��ول على 
التعليم«. وُي��ع��ّد ج���وردان من 
أعظم الاعبني ال��ذي��ن شهدتهم 
ماعب كرة السلة في التاريخ، 

وتقدر ثروته ب�2،1 مليار دوالر.
وك���ان ج����وردان )57 عاما( 
أدان مطلع االس��ب��وع ف��ي بيان 

»ال��ع��ن��ص��ري��ة امل��ت��أص��ل��ة« في 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ق��ائ��ا إن��ه 
»ح���زي���ن ب���ش���دة، أع���ان���ي حقا 
وغ��اض��ب مت��ام��ا«، وت��اب��ع »لقد 
سئمنا... يجب أن نواصل التعبير 
السلمي ع��ن الظلم واملطالبة 

باالعتراف باملسؤوليات«.
وفي الوثائقي االخير »الرقصة 
االخ���ي���رة«، ظ��ه��ر ج����وردان في 
مسيرته االحترافية وهو يرفض 
االنخراط او التعليق على قضايا 
سياسية على غرار بطل املاكمة 
محمد ع��ل��ي، مفضا التركيز 

على مهمته في املاعب »لم اكن 
سياسيا عندما كنت العب. ركزت 
على مهنتي. ه��ل كنت انانيا؟ 

رمبا. لكن طاقتي كانت هناك«.
وأع���ادت وف��اة فلويد إشعال 
الغضب ال���ذي لطاملا شعر به 
كثيرون حيال استخدام عناصر 
الشرطة العنف بحق األميركيني 
م��ن أص���ول إف��ري��ق��ي��ة، وأث���ارت 
موجة اضطرابات مدنية ال مثيل 
لها ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة منذ 
اغتيال مارتن لوثر كينغ االبن 

عام 1968.
وأفادت وسائل إعام أميركية 
أن ال��ش��رط��ة اعتقلت م��ا يقرب 
م���ن 10 آالف ش��خ��ص خ��ال 
التظاهرات ف��ي مختلف أنحاء 

الباد األيام األخيرة.
وات��س��ع��ت رق��ع��ة امل��س��ي��رات 
املطالبة بالعدالة جلميع األعراق 

لتصل إلى دول أخرى في العالم.
وم���ث���ل ث���اث���ة م���ن ع��ن��اص��ر 
الشرطة األرب��ع��ة الذين أوقفوا 
فلويد بتهمة اس��ت��خ��دام ورق��ة 
نقدية مزورة أمام احملكمة للمرة 
األول��ى بتهم التواطؤ في موته. 
ومت حتديد كفالة بقيمة مليون 

دوالر لكل منهم.
وأما الشرطي الرابع، ديريك 
شوفني، ال��ذي قام بتثبيته على 
االرض، فُوّجهت اليه تهمة بالقتل 
من الدرجة الثانية بينما مثل أمام 

القاضي األسبوع املاضي.

مايكل جوردان

مدربو الدوري األملاني 
يدعون إلى تخفيف إجراءات 

البروتوكول الصحي
دعا مدربون في الدوري األملاني لكرة القدم إلى تخفيف 
تدابير الوقاية املفروضة في أملانيا بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد بحجة أن الوضع قد حتسن بشكل عام.
ويخضع الدوري األملاني منذ استئنافه منتصف مايو 
املاضي لبروتوكول صحي صارم من 50 صفحة يشمل 
مختلف نواحي التدريب واملباريات وتصرف أفراد الفرق 
داخل وخارج حدود امللعب والتنقل واالقامة في الفنادق. 
ومن أب��رز التوصيات فيه، احترام التباعد االجتماعي 
خ��ال االحتفال ب��األه��داف، ومنع املصافحة باليد بني 

الاعبني.
وقال مدرب فريق باير ليفركوزن بيتر بوس اجلمعة 
»إن��ه ألم��ر رائ��ع أن يتمكنوا من اللعب م��رة أخ��رى، لقد 
نظمت الرابطة األمور بشكل جيد جداً. لكن البروتوكول 
وض��ع في م��ارس، ونحن اآلن في يونيو. األفضل هو 
أن يكون لدينا احلق في االحتفال معاً بالتسجيل مرة 

أخرى«.
في حني ك��ان املدير الرياضي للفريق وجن��م الكرة 
األملانية السابق الفائز بكأس العالم 1990 مع منتخب 
باده رودي فولر أكثر مباشرة اخلميس بقوله »أصبح 
من الصعب فهم كيف أن بوسع الناس احتساء فنجان 
قهوة أو كابوتشينو في املقهى من دون ارتداء قناع مجدداً، 
في حني أن البدالء وأعضاء اجلهازين الفني واإلداري في 
املدرجات ملزمون باحلفاظ على التباعد االجتماعي، في 

الهواء الطلق، وارتداء الكمامات الصحية«.
وأب��دى ستيفان بوغمارت م��درب فريق بادربورن، 
متذيل ترتيب البطولة، أنه ميكن مراجعة البروتوكول، 
خاصة بالنسبة للصحفيني واملصورين »لدينا مصورون 
في دائرة ال تتجاوز 30 متراً وعليهم العمل وهو يضعون 
الكمامات. لدينا مراسلون ال نفهم أسئلتهم، بسبب وجود 

الكمامة، بينما نحن نحافظ على مسافة ثاثة أمتار«.
ومنذ اعتماد البروتوكول لم يتم اإلباغ عن أي حالة 
عدوى بفيروس »كوفيد19-« ضمن الفرق ال�36 الذين 
يشكلون رابطة البوندسليغا )18 بالتساوي بني الدرجة 

األولى والثانية(. 

دجوكوفيتش يصف قيود 
بطولة الواليات املتحدة 

املفتوحة بالـ»مفرطة«

وص��ف الصربي نوفاك دجوكوفيتش املصنف أول عاملياً قيود 
النظافة الصارمة التي من املرجح أن تقام مبوجبها بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة بكرة املضرب، آخر البطوالت األربع الكبرى،  بأنها 

“مفرطة”.
اعترف دجوكوفيتش بأّن مطالب املنظمني ميكن أن تؤدي إلى إجهاد 
شديد، مع استمرار الشكوك حول ما إذا كان احلدث الكبير سيقام في 
نيويورك مركز تفشي فيروس كورونا املستجد في الواليات املتحدة 

كما هو مقرر.
ونقلت صحيفة “بليتش” اإللكترونية عن دجوكوفيتش )33 عاماً( 
قوله: “أمس فقط أجريت اتصاالً هاتفياً مع نخبة اللعبة دولياً، وكانت 
هناك محادثات حول استمرار املوسم، معظمها حول بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة املقررة في أواخر أغسطس، لكن من غير املعروف ما 

إذا كانت ستقام”.
ومن املقرر انطاق األدوار التمهيدية للبطولة في 24 أغسطس، 
على أن يبدأ الدور األول بعد أسبوع من هذا التاريخ واملباراة النهائية 

في 13 سبتمبر، كما تقام جميع املباريات خلف أبواب موصدة.
وأضاف: “القواعد التي أخبرونا بأّنه يجب علينا احترامها لنكون 

هناك، ولكي نلعب، فهي مفرطة”.
ووص��ف دجوكوفيتش، بطل ال��والي��ات املتحدة املفتوحة في 
األع��وام 2011 و2015 و2018، القيود املخطط لها على مرافقي 
الاعبني بأنها “مستحيلة حقاً”، وقال “لن نتمكن من الوصول إلى 
 مانهاتن، وسيتعني علينا النوم في فنادق املطار، ليتم اختبارنا

مرتني أو ثاث مرات في األسبوع”.
وتابع: “أيضاً، ميكننا جلب شخص واحد فقط إلى النادي وهو 
أمر مستحيل حقاً، أعني، حتتاج إلى مدربك، ثم مدرب اللياقة البدنية، 
ثم أخصائي العاج الطبيعي، جميع اقتراحاتهم صارمة حقاً، لكنني 
أستطيع أن أفهم أنه ألسباب مالية، وبسبب العقود القائمة بالفعل، 

يحاول املنظمون إقامة هذا احلدث، سنرى ما سيحصل”.
ويأتي حديث دجوكوفيتش بعد يوم واحد من حتفظ مماثل ملنافسه 
اإلسباني رافايل نادال واألسترالية آشلي بارتي املصنفة أولى عاملياً 
التي أثارت الشكوك ايضا حول مشاركتها في بطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة، وأشارت إلى أنها ال تزال قلقة بشأن عواقب جائحة فيروس 

كورونا املستجد على كرة املضرب.

دجوكوفيتش
1 متديد عقود ثالث حلبات في فورموال 

م��ددت بطولة العالم فورموال 
1 للسيارات عقود ث��اث حلبات 
س��ت��س��ت��ض��ي��ف س��ب��اق��ات ب���دون 
جماهير في ج��دول مبدئي ملوسم 
2020 ملدة عام واحد لتعويضها 

عن خسائر في اإليرادات.
وأعلن منظمو سباقات املجر 
وإيطاليا وبلجيكا ع��ن التمديد 
لتعويض خسائر إيرادات التذاكر.

وأع��ل��ن��ت بطولة ف��ورم��وال 1، 
التي لم ينطلق موسمها حتى اآلن 
بسبب جائحة ك��ورون��ا، ج��دوال 
مبدئيا م��ن ثماني ج���والت يوم 
الثاثاء سينطلق في النمسا في 

اخلامس من يوليو.
وق����رر امل���س���ؤول���ون بالفعل 
إقامة سباقني متتاليني على حلبة 
سبيلبرج في النمسا ومثلهما في 
سيلفرستون البريطانية في يوليو 
مت��وز واغ��س��ط��س على الترتيب 
في جدول مبدئي يتضمن ثمانية 

سباقات أوروبية.
وستستضيف املجر وإسبانيا 
 وبلجيكا وإيطاليا بقية السباقات.
وت��وص��ل منظمو ج��ائ��زة املجر 
الكبرى ي��وم اجلمعة إل��ى اتفاق 
لتمديد عقد السباق ملدة عام إضافي 

حتى 2027.
وم���ن امل��ق��رر أن ي��ك��ون سباق 
امل��ج��ر ه��و ال��س��ب��اق ال��ث��ال��ث في 
ج����دول م��خ��ت��ص��ر ل��ه��ذا امل��وس��م 
وسيقام في 19 يوليو متوز بعد 
سباقني متتاليني خلف أب��واب 

مغلقة في النمسا. وق��ال جولت 
ج��والي الرئيس التنفيذي حللبة 
هنجارورينج ملوقع سباق املجر 
على االن��ت��رن��ت ”بذلنا مجهودا 
كبيرا خ��ال املناقشات للوصول 
إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة 
السيارات أيضا في هذه الظروف 
ال��ص��ع��ب��ة. ”جنحنا ف��ي متديد 
التعاقد لعام إضافي لينتهي في 

2027 بدال من 2026“.
وي��ق��ام س��ب��اق ج��ائ��زة املجر 
الكبرى سنويا منذ النسخة األولى 
في 1986. وقالت فانيسا مايس 

مديرة حلبة سبا-فرانكورشان 
البلجيكية إن سباق العام احلالي 
سيقام خ��ارج بنود العقد احلالي 

الذي مت متديده حتى 2022.
وأب��ل��غ��ت م��وق��ع احل��ل��ب��ة على 
االنترنت ”هذا النموذج اجلديد 
سيساعد حلبة سبا-فرانكورشان 
على حتمل األعباء املالية لأزمة 

الصحية العاملية“.
وقال نادي سباقات السيارات 
في إيطاليا إن عقد حلبة مونزا مت 

متديده حتى 2025.
وق����ال روس ب�����راون امل��دي��ر 

االداري لبطولة العالم فورموال 
1 للسيارات ”لسنا بصدد توفير 
ال��دع��م امل��ال��ي ألي ج��ه��ة منظمة 
تعاني من مشاكل لكننا نعكف على 
تأسيس شراكات جيدة على املدى 

الطويل.
”في ب��ع��ض احل����االت م��ددت 
حلبات ع��ق��وده��ا مل��دة ع��ام ألنها 
خسرت إي���رادات ه��ذا ال��ع��ام. هذا 

األمر مينحها االستقرار.
”حتلينا بالواقعية والتركيز 
الرئيسي اآلن ينصب على كيفية 

التأكد من االستمرار مستقبا“.

1 ستستضيف سباقات بدون جماهير حلبات فورموال 

االحتاد الدولي لرفع األثقال: 
3 رباعني من روسيا  سقوط 

في اختبار منشطات
ق��ال االحت��اد ال��دول��ي لرفع األث��ق��ال إن عينات 
لنادية إيفستوخينا بطلة العالم ث��اث م��رات 
ورباعني آخرين من روسيا جاءت إيجابية لنفس 

املادة احملظورة رياضيا.
وحتظر الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
)ال�������وادا( م����ادة )دي���ه���اي���دروك���ل���ورو ميثيل 
تستوستيرون( باعتبارها م��ن امل���واد احملفزة 

لأداء.
وقال االحتاد الدولي إن إيفستوخينا )32 عاما( 
واملعتزلة حاليا كانت تقضي عقوبة إيقاف مؤقتة 
منذ اغسطس اب من العام املاضي في مخالفة 

محتملة منفصلة لقواعد املنشطات.
وفي 2016 ج��ردت اللجنة األوملبية الدولية 
إيفستوخينا من ميدالية برونزية حصلت عليها 
في أوملبياد بكني 2008 في وزن 75 كيلوجراما 
بعد إعادة فحص عينات أظهر وجود مادة محفزة 

لأداء.
وق��ال االحت��اد الدولي لرفع األثقال إن عينات 
أوليج تشني وديفيد بيجانيان وكاهما يقضي 
أي��ض��ا عقوبة إي��ق��اف مؤقتة بسبب مخالفات 
محتملة منفصلة حتوي املادة ذاتها التي وجدت 

في عينة إيفستوخينا.
وح��ص��ل تشني على ث��اث م��ي��دال��ي��ات فضية 
في بطولة العالم في وزن 69 كيلوجراما. وفاز 
بيجانيان بفضتني في بطولة العالم وبرونزية في 

وزن 105 كيلوجرامات.
وقال مكسيم اجابيتوف رئيس االحتاد الروسي 
لرفع األث��ق��ال لوكالة ت��اس لأنباء إن عينات 
الرباعني التي حتوي املادة احملظورة ترجع إلى 

عام 2015.


