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يعقد مجلس إدارة ن��ادي 
العربي اجتماعا خالل األسبوع 
املقبل م��ن أج��ل حسم ع��دد من 
امللفات املهمة في خطة حتضير 
األخ��ض��ر السئتناف منافسات 

الدوري في 11 سبتمبر املقبل.
وت��وق��ف النشاط الرياضي 
قسريا منذ أواخر فبراير املاضي 
ض��م��ن اجل���ه���ود االح���ت���رازي���ة 
وال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة ملكافحة 

فيروس كورونا.
وتضع إدارة العربي ملف 
ال��ت��ج��دي��د ل��ل��م��درب البوسني 
دارك��و على رأس أولوياتها من 

خ��الل التوصل لصيغة اتفاق 
مع امل��درب بشأن املقابل املادي 
وامل���دة املطلوبة لتمديد عقده 
حيث يسعى العربي المتام عقد 

طويل قد ميتد إلى 3 سنوات.
ويحتل ملف التجديد لالعبني 
احمل���ت���رف���ني م��س��اح��ة ك��ب��ي��رة 
على ط��اول��ة اج��ت��م��اع املجلس 
ف��ي ظ��ل املساعي لتمديد عقود 
ج��م��ي��ع احمل��ت��رف��ني، ال��س��وري 
أحمد الصالح والغاني عيسى 
يعقوبو، املنضمني باالنتقاالت 
الشتوية املاضية إل��ى جانب 

العربي يحسم العديد من األمور في االجتماع املقبلاإلسباني تشافي توريس.

االحتاد اإلسباني لكرة القدم سيسمح بإقامة 
مباريات أيام اإلثنني واجلمعة إلنهاء املوسم

فتح االحتاد اإلسباني لكرة القدم الباب 
أمام إقامة مباريات أيام االثنني واجلمعة من 
أجل إنهاء الدوري احمللي الذي ستستأنف 
منافساته ف��ي يونيو املقبل، وذل��ك رغم 
ص��دور حكم في صاحله من احملكمة في 

صراعه مع رابطة الدوري.
وسبق أن رفعت رابطة ال��دوري دعوى 
ق��ض��ائ��ي��ة ب��ح��ق االحت����اد احمل��ل��ي للعبة 
ال��ذي ي��ع��ارض فيه إق��ام��ة مباريات أي��ام 
االثنني واجلمعة، اال أن قاضيا في محكمة 
العدل العليا في العاصمة مدريد رفضها 

»بأكملها«.
وجاء في بيان لالحتاد أنه كان »راضيا 
الى أقصى احلدود« بالقرار، مضيفا أنه على 
الرغم من معارضته القامة املباريات في 
ايام اجلمعة واالثنني وحصوله على حكم 
قضائي بذلك سيسمح بخوض املنافسات 

في تلك االيام كمبادرة »حسن نية«.
وت��اب��ع البيان أن االحت���اد »ي��رغ��ب في 
السماح للموسم احلالي من الوصول الى 
خامتة م��ن دون أي مشاكل«، م��ؤك��دا أنه 
»سيسمح لليغا خ��وض امل��ب��اري��ات أي��ام 
اجلمعة واالث��ن��ني عند استئناف بطولة 
املوسم احلالي حتى نهايته« املعلق من 

مارس الفائت بسبب كوفيد19-.
وتابع »ال نطلب شيئا في املقابل خالل 

فترة الشهر ونصف الشهر املقبلة«.
وردت رابطة الدوري إزاء احلكم الصادر 
ببيان مقتضب أعربت فيه عن »احترامها 
)للقرار( ولكن رفضها القاطع للحكم«، 

مشيرة الى انها ستتقدم باستئناف.
وع���ارض االحت���اد ف��ي يوليو الفائت 
اقتراح إقامة مباريات أيام االثنني واجلمعة 

من أجل زيادة االرب��اح من اي��رادات حقوق 
البث التلفزيوني.

وردت راب��ط��ة ال�����دوري حينها أنها 
متلك السلطة لتحديد املواعيد واالوق��ات 
ملبارياتها، فيما أكد االحت��اد أنه يحق لها 

حتديد موعد انطالق املباريات ال االيام.
وفي أغسطس املاضي، أصدرت احملكمة 
حكما سلميا أوليا يسمح للرابطة بخوض 
مباريات يوم اجلمعة وليس االثنني خالل 

املوسم احلالي.
تقدمت بعدها الرابطة بدعوى قضائية 
متهمة االحت��اد بال�«خيانة والسلوك غير 
ال��ق��ان��ون��ي«. وأص���در االرب��ع��اء القاضي 
أندريه سانشيز حكمه قائال إن للرابطة 
حكمها الذاتي لتنظيم مسابقاتها ولكن مع 
»تنسيق ض���روري وإل��زام��ي م��ع االحت��اد 

االسباني لكرة القدم«.

وق����ال إن ع��ل��ى »االحت�����اد وال��راب��ط��ة 
التفاوض بنية حسنة« بشأن أيام االثنني 
واجلمعة. وت��ب��دو االم���وال التي جتنيها 
الرابطة من العقود التلفزيونية املشكلة 
االساسية بينها وبني االحتاد، حيث تصل 
قيمتها ال��ى اكثر من ملياري ي��ورو )2،2 

مليار دوالر( على مدى ثالث سنوات.
وقالت الرابطة إن االحتاد سيقبل بإقامة 
مباريات في أيام اضافية مقابل »تسديد 30 

مليون يورو«، وهو مبلٌغ اعتبرته كبيرا.
وس��ب��ق أن ع����ارض االحت�����اد خ��وض 
مباريات أيام االثنني واجلمعة على اعتبار 
أنها غير مناسبة للجماهير، ولكنه اعتبر 
أن الدوري سيستأنف خلف أبواب موصدة 
مضيفا أنه قد يبقي على هذا القرار في حال 
إق��ام��ة أيضا منافسات امل��وس��م املقبل في 

مالعب فارغة.

الدوري اإلسباني
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التجديد للمدرب واحملترفني 
على طاولة اجتماع العربي

باخ يدرس اآلثار املترتبة على أزمة جائحة كورونا
أعلنت اللجنة األوملبية الدولية أن رئيسها 
األمل��ان��ي ت��وم��اس ب��اخ أج���رى سلسلة من 
امل��ش��اورات م��ع جميع أعضائها ملناقشة 
عواقب فيروس كورونا املستجد الذي أدى 
إلى تأجيل أوملبياد طوكيو من الصيف املقبل 

إلى عام 2021.
وأوض��ح��ت الهيئة ال��دول��ي��ة ف��ي تعليق 
أرسلته لوكالة فرانس برس: »عقدت اللجنة 
األوملبية الدولية سلسلة م��ن امل��ش��اورات 
الداخلية مع أعضاء اللجنة األوملبية الدولية 
مبثابة حتضير للجلسة التي ستعقدها 
اللجنة التنفيذية ف��ي اجتماعها ف��ي 10 

يونيو«.
جمعية عمومية افتراضية

وتعقد اللجنة األوملبية الدولية جمعيتها 
العمومية املقبلة بطريقة افتراضية في 17 
يوليو بالنظر إلى اإلجراءات املتخذة ملكافحة 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
وك���ان م��ق��رراً أن تعقد ه���ذه اجلمعية 
العمومية ال�136 الصيف املقبل في طوكيو 
عشية افتتاح االل��ع��اب االوملبية الصيفية 
التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية 
وتأجلت إل��ى العام املقبل بسبب فيروس 

»كوفيد19-«.
ومت تقسيم األعضاء املئة للجنة األوملبية 
الدولية إلى ثالث مجموعات حسب لغتهم 

ومناطقهم الزمنية.
عواقب اجلائحة

وق��ال مصدر مقرب من اللجنة األوملبية 
الدولية أن باخ رغب في جمع وجهات نظر 
األعضاء وال سيما »بشأن عملية إدارة عواقب 

جائحة فيروس كورونا«.
وأض����اف أن ب���اخ ي��ري��د س��م��اع »أف��ك��ار 
وجت��ارب جميع األعضاء في جميع أنحاء 

العالم« في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وسبق لباخ أن دعا جميع رؤساء اللجان 
األوملبية ليبلغهم في 24 مارس قرار تأجيل 
دورة األلعاب األوملبية في طوكيو حتى عام 

.2021
لكنها امل���رة األول���ى منذ ب��داي��ة األزم��ة 
الصحية التي يستشير فيها األعضاء على 

وجه التحديد حول عواقب الوباء.
وك��ان ب��اخ محاطاً بشكل خ��اص مبدير 
األلعاب األوملبية كريستوف دوبي، ومدير 
الرياضات كيت ماكونيل، إضافة إلى املدير 
العام للجنة األوملبية الدولية كريستوف دي 
كيبر واملديرة املالية العراقية البريطانية 

النا حداد.

كما حتدث املدير الطبي ريتشارد بادجيت 
ملناقشة »مسألة اللقاح« ض��د الفيروس، 
بحسب مصدر آخر قريب من اللجنة االوملبية 
الدولية. وكان باخ رجح األسبوع املاضي أن 
يتم إلغاء دورة األلعاب األوملبية الصيفية 
ف��ي طوكيو ف��ي ح��ال ع��دم السيطرة على 
فيروس كورونا املستجد في صيف العام 
2021، بعدما تسبب تفشيه بتأجيل موعدها 

األساسي في صيف العام احلالي.
وعلى رغم أن باخ انطلق في موقفه من آخر 
مشابه أبداه رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي، رفض مسؤول في اللجنة املنظمة وضع 
األوملبياد أمام خيار اإللغاء، مشدداً على أن 

ذلك لم يتم طرحه في النقاشات السابقة.

توماس باخ

االحتاد الدولي يوافق على تخفيض
1 سقف ميزانية فورموال 

واف��ق االحت��اد الدولي للسيارات 
على تخفيض احلد األقصى مليزانية 
الفورموال وان لعام 2021 على أن 
يتم تقليصها إلى 135 مليون دوالر 
عام 2023 في محاولة ملواجهة أزمة 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
وص�������ادق امل���ج���ل���س ال��ع��امل��ي 
لرياضة السيارات، الهيئة اإلدارية 
للفوروموال وان، على هذه القرارات 
ف��ي اج��ت��م��اع ع��ب��ر ال��ف��ي��دي��و وه��ي 
تستجيب بشكل خ��اص لعواقب 
جائحة »كوفيد19-« التي أدت إلى 
فوضى في روزنامة بطولة العالم 

هذا العام.
وأوضح االحتاد الدولي في بيان 

أن هذا التخفيض اجلديد في مستوى 
سقف التكلفة سيجعله 145 مليون 
دوالر )132 مليون ي��ورو( في عام 
2021، و140 مليون دوالر في عام 
2022، ثم 135 مليون دوالر بني 
عامي 2023-2025، استنادا إلى 

موسم يشمل 21 سباقا.
ومت حتديد سقف إنفاق املوسم 
املقبل بداية بقيمة 175 مليون دوالر 
من أج��ل رف��ع مستوى املنافسة. اال 
انه بعد تعذر انطالق املوسم احلالي 
بسبب فيروس »كوفيد19-« وإلغاء 
او إرج���اء 10 سباقات حتى اآلن، 
ج��رت أح��ادي��ث مع االحت��اد الدولي 

للسيارات بشأن تخفيض املبلغ.

وس��ي��ري��ح ه���ذا ال���ق���رار ال��ف��رق 
الصغيرة وتلك التي حتتل منتصف 
الترتيب العاملي والتي تعاني لسد 
ال��ف��ج��وة ال��ت��ي تفصلها ع��ن فريق 
مرسيدس املتوج باللقب العاملي في 
النسخ الست األخ��ي��رة م��ن بطولة 
العالم، ولكن أيضا عن فيراري وريد 

بول.
وك��ان امل��دي��ر الرياضي لبطولة 
العالم للفورموال وان البريطاني 
روس دينيس أعلن مطلع الشهر 
احلالي أن تخفيض االنفاق سيكون 
ضروريا من أج��ل تفادي »مأساة« 
ت��ؤدي الى رحيل العديد من الفرق 
ع��ن البطولة ف��ي ظ��ل ازم���ة تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
ولم يتمكن منظمو بطولة العالم 
حتى اآلن من اط��الق موسم 2020 
بسبب »كوفيد19-«، حيث القت 
اجلوائز العشر األول��ى التي كانت 
مقررة، مصير االلغاء أو التأجيل الى 

موعد لم يحدد بعد.
وي��أم��ل امل��ن��ظ��م��ون ف��ي ان��ط��الق 
املوسم من النمسا على حلبة »ريد 
بول رينغ« في اخلامس من يوليو 
من دون جمهور، على ان يقام سباق 
ثاٍن على احللبة نفسها في األسبوع 
التالي. وبعد ذل��ك، يأمل املنظمون 
في إقامة سباقني متتاليني أيضاً في 

سيلفرستون.

2021  تخفيض ميزانية فورموال وان لعام 

العبو الدوري الروماني يواجهون 
12 مباراة بسبب البصق اإليقاف 

رينجرز يتوصل 
التفاق لضم إيانيس 

ابن جورجي هاجي 
بصورة نهائية

ق��ال رينجرز املنافس في ال��دوري 
االسكتلندي املمتاز لكرة ال��ق��دم إنه 
توصل التفاق من أج��ل ضم إيانيس 
ه��اج��ي ب��ص��ورة نهائية بعد تفعيل 
بند شراء اجلناح الروماني من جنك 

البلجيكي.
وأحرز إيانيس، وهو ابن جورجي 
الع��ب وس��ط برشلونة وري��ال مدريد 
السابق، ثالثة أه��داف في 12 مباراة 
مع رينجرز بعد انضمامه للنادي على 
سبيل اإلع��ارة لستة أشهر في يناير 

كانون الثاني.
وقال إيانيس، الذي شارك في عشر 
مباريات دولية مع رومانيا، في بيان 
”كان هناك اهتمام من أندية أخرى، 
لكن أولويتي كانت دائما العودة إلى 

جالسجو واللعب لرينجرز.
”استمتعت حقا بفترة اإلع���ارة 
ف��ي إي��ب��روك��س وأت��ط��ل��ع للعب أم��ام 
جماهيرنا مرة أخرى، لكن اآلن أمتنى 
لكل مشجعي ري��ن��ج��رز وعائالتهم 

السالمة“.
وقال رينجرز إن الصفقة ستكتمل 

مبجرد فتح باب االنتقاالت الصيفية.
وأب���ل���غ س��ت��ي��ف��ن ج���ي���رارد م���درب 
رينجرز موقع النادي على اإلنترنت 
”جنحت في بناء عالقة مع إيانيس 
سريعا، تدريبه شرف لي وهو حريص 
على التعلم وعلى أن يصبح أفضل في 
كل حصة تدريبية... أدرك أنه مستعد 

للموسم املقبل“.
وارت��ف��ع��ت شعبية إي��ان��ي��س بني 
جماهير رينجرز عندما ق��اد الفريق 
إل��ى دور الستة عشر ف��ي ال���دوري 
األوروب����ي بعدما سجل ه��دف��ني ضد 

براجا البرتغالي.

ق���د ي��ت��ع��رض ال���الع���ب���ون في 
ال���دوري الروماني لإليقاف ملدة 
ق��د تصل إل��ى 12 م��ب��اراة بسبب 
البصق عندما ُيستأنف املوسم 
بعد توقفه بسبب فيروس كورونا 
املستجد، وفقا لبروتوكول جديد 
أعده االحتاد الروماني لكرة القدم 

ورابطة دوري احملترفني.
وي��أم��ل االحت���اد ال��روم��ان��ي أن 
يستأنف دوري الدرجة األولى في 
13 يونيو املقبل لكن القرار بحاجة 
مل��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة. وت��وق��ف��ت كل 
منافسات كرة القدم في البالد في 

منتصف مارس املاضي.
وطبقا للبروتوكول اجلديد، 
يواجه الالعبون اإلي��ق��اف ما بني 
ست و12 مباراة باإلضافة لغرامة 

مالية بسبب البصق على امللعب 
أو التمّخط. ويجب على الالعبني 
أيضا العودة لديارهم وهو يرتدون 
قمصان اللعب وأن يبتعدوا ملسافة 
مترين على األقل عن بعضهم بعضا 
خ��الل اإلح��م��اء بينما ل��ن يسمح 
للتشكيلة األس��اس��ي��ة وال��ب��دالء 

بالوقوف معا قبل املباريات.
وسيستأنف الدوري الروماني 
ب��دون جماهير وف��ي وج��ود 150 
شخصا على األك��ث��ر ف��ي االستاد 

خالل املباريات.
وق���ال االحت����اد ال��روم��ان��ي إن 
االحت����اد األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
)اليويفا( أعطاه مهلة حتى أول 
يونيو لتقدمي خططه حول كيفية 

استكمال موسمه احمللي.

األسترالي ميلر يقود لفريق
دوكاتي الرسمي في العام املقبل

قالت شركة دوكاتي اإليطالية 
لصناعة ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة إن 
األس��ت��رال��ي ج���اك ميلر سيقود 
لفريقها الرسمي في بطولة العالم 
لسباقات الفئة األول��ى للدراجات 
النارية في العام املقبل ورمبا في 

2022 أيضا.
وميلر )25 عاما( متعاقد حاليا 
م��ع ف��ري��ق ب��رام��اك دوك��ات��ي غير 

املرتبط بالشركة املصنعة.
وبهذا ف��إن ميلر سيكون ثالث 
أسترالي يقود للفريق الرسمي 
ل��دوك��ات��ي ب��ع��د ت���روي بايليس 
وكيسي ستونر ال���ذي سبق له 

التتويج بلقب البطولة مرتني.
واحتل ميلر املركز الثامن إجماال 
في نهاية املوسم املاضي للبطولة 

ب��ع��د ص��ع��وده ملنصة التتويج 
خمس مرات.

ول��م ي��ب��دأ بعد م��وس��م 2020 
في ظل استمرار األزم��ة الصحية 
لفيروس كورونا املستجد سريع 

العدوى.
وق���ال ك���الودي���و دومنيكالي 
الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي 
اإليطالية ”منذ انضمامه لفريق 
ب���رام���اك ل��س��ب��اق��ات ال���دراج���ات 
النارية تطور أداء ج��اك بصورة 
منتظمة وأثبت أنه واحد من أسرع 
السائقني وأك��ث��ره��م موهبة في 

البطولة“.
وي���ق���ود ل��ل��ف��ري��ق ال��رس��م��ي 
لدوكاتي حاليا اإليطاليان أندريا 
دوفيتسيوزو ودانيلو بيتروتشي.


