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فليطح: عودة النشاط الرياضي
تسير في االجتاه الصحيح

كشف الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة 
العامة للرياضة، أن خطوات ع��ودة النشاط 
الرياضي تسير ف��ي االجت���اه الصحيح، طبقا 
الش��ت��راط��ات السلطات الصحية ف��ي مواجهة 

فيروس كورونا.
وقال في تصريح إعالمي عقب اجتماع اللجنة 

الثالثية التي تضم الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة األوملبية ووزارة الصحة، إن عودة 
ال��ن��ش��اط ال��ري��اض��ي محليا وأداء الالعبني 

للتدريبات سيكون خالل األيام القليلة املقبلة.
وب��ني فليطح أن ه��ن��اك اجتماع غ��دا يجمع 
اللجان الفنية في الهيئة واللجنة األوملبية من 

جانب ووزارة الصحة من جانب آخر لتحديد 
عدد األلعاب الفردية واجلماعية التي سيسمح 
لها بالعودة للتدريبات، والفترات الزمنية ألداء 

التدريبات.
ي���أت���ي ذل����ك ج��ن��ب��ا إل����ى ج��ن��ب م���ع وض��ع 
االشتراطات الصحية الواجب التقيد بها، حيث 

سيكون ذلك مبثابه حتضير لعودة املنافسات 
في سبتمبر املقبل.

وش���دد فليطح على أن��ه��م ينتظرون ع��ودة 
التدريبات واملشاركات ولكن في الوقت نفسه 
يعملون على توفير البيئة الصحية لالعبني 

د. حمود فليطحواألجهزة الفنية واإلدارية وكذلك اجلماهير.

إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية 
بسبب كورونا

لن تستضيف اليابان جولة في بطولة العالم 
لسباقات الفئة األول��ى للدراجات النارية للمرة 
األولى منذ 1986 بعد إقدام منظمي البطولة على 
إلغاء السباق املقرر إقامته في حلبة موتيجي 
اليابانية في 18 أكتوبر املقبل بسبب استمرار 
أزمة الفيروس كوفيد19- سريع العدوى لتقتصر 
البطولة على ال���دول األوروب��ي��ة حتى منتصف 

نوفمبر تشرين الثاني املقبل.
وبهذا يكون السباق سادس جولة يتقرر إلغائها 

من برنامج سباقات البطولة في 2020.
وقال كارميلو إيزبليتا الرئيس التنفيذي لدورنا 
مالكة احل��ق��وق التجارية للبطولة ف��ي بيان إن 
البطولة ستركز على إقامة أكبر ع��دد ممكن من 
السباقات في دول أوروب��ا حتى منتصف نوفمبر 

املقبل.
وأض���اف إيزبليتا وه��و إس��ب��ان��ي ”األحداث 
اخلارجية إذا كان من املمكن إقامتها يتعني ترتيب 

تنظيمها بعد منتصف نوفمبر وهو موعد متأخر 
كثيرا بالنسبة إلقامة السباق في اليابان.“

وقال كاورو تاناكا املسؤول في شركة موبيليتي 
الن��د التي تدير احللبة اليابانية إن املوقف في 
أوروب���ا وال��ي��اب��ان ي��س��وده الغموض ف��ي الوقت 

احلالي.
وأض��اف ”يتوقع متديد قيود السفر الدولية. 
وبناء على محادثاتنا مع دورن��ا فقد أتفقنا على 
ض���رورة إل��غ��اء س��ب��اق ج��ائ��زة ال��ي��اب��ان الكبرى 

للدراجات النارية من أجل امتام املوسم.“
وتأمل البطولة في بدء املوسم املؤجل في إسبانيا 
التي عادة ما تستضيف أربعة سباقات في املوسم 

في حلبة خيريس اجلنوبية في يوليو املقبل.
وألغيت في وقت سابق سباقات أملانيا وهولندا 
وفنلندا وبريطانيا وأستراليا بينما تأجلت سباقات 
فرنسا وإيطاليا وقطالونيا )برشلونة( إلى مواعيد 

الحقة.

اليبزيغ يسحق كولن برباعية في »البوندسلغيا«
استعاد اليبزيغ املركز الثالث وفارق 
النقطتني عن بوروسيا دورمتوند الثاني، 
بفوز كبير على مضيفه كولن بنتيجة 4-
2، في ختام املرحلة التاسعة والعشرين 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وس��ج��ل أه���داف الي��ب��زي��غ التشيكي 
باتريك شيك )20(، الفرنسي كريستوفر 
ن��ك��ون��ك��و )38(، تيمو ف��ي��رن��ر )50( 
واالسباني داني أوملو )57(، فيما سجل 
كل من الكولومبي جون كوردوبا )7( 
والفرنسي أنطوني موديست )55( 

ألصحاب االرض.
ورفع اليبزيغ رصيده الى 58 نقطة 
متقدما ب��ف��ارق نقطتني ع��ل��ى ك��ل من 
بوروسيا مونشنغالدباخ الرابع وباير 
ليفركوزن اخلامس اللذين خرجا فائزين 
من مباراتيهما في نهاية األسبوع، ليعزز 
مركزه في الصراع الشرس على املراكز 

املؤهلة الى دوري االبطال.
ودخ�����ل ف���ري���ق امل������درب ي��ول��ي��ان 
ناغلسمان امل��ب��اراة بعد تعادل مخيب 
2-2 في املرحلة السابقة على أرضه 
مع هرتا برلني، لكنه خرج فائزا للمرة 
الثانية في أربع مباريات منذ استئناف 
البوندسليغا منتصف الشهر احلالي إثر 
توقف بسبب فيروس كورونا املستجد، 

مقابل تعادلني.
وب��ق��ي الي��ب��زي��غ م��ن دون خ��س��ارة 
للمباراة العاشرة تواليا، بينما تلقى 
ك��ول��ن خ��س��ارت��ه الثانية ت��وال��ي��ا بعد 
سقوطه أم���ام هوفنهامي ف��ي املرحلة 
السابقة )1-3(، وال ي��زال ف��ي املركز 

احلادي عشر برصيد 34 نقطة.
وهدد الضيوف باكرا عندما وصلت 
ك���رة ط��وي��ل��ة ال���ى ال��ف��رن��س��ي م���وردي 
موكييلي ع��ل��ى اجل��ه��ة اليمنى داخ��ل 
املنطقة تابعها عرضية »على الطاير« 
الى فيرنر على باب املرمى، تصدى لها 

احلارس تيمو هورن )5(.
ولم يتأخر أصحاب األرض في معاقبة 

اليبزيغ، إذ وصلت الكرة ال��ى ألفيس 
ريكسبيساي الذي ارتدت تسديدته من 
القائم، لتعود الى كوردوبا وسط تباطؤ 
دفاعي من الضيوف، فيسددها بيسراه 
ق��وي��ة ف��ي سقف امل��رم��ى مسجال هدفه 

الثاني عشر في الدوري هذا املوسم )7(.
وعادل اليبزيغ عندما رفع االسباني 
أنخيلينيو املعار من مانشستر سيتي 
االنكليزي، عرضية متقنة عن اجلهة 
اليسرى تابعها شيك رأسية في مرمى 

احلارس املجري بيتر غوالتشي )20(.
وتعرض كولن لنكسة بإصابة هدافه 
كوردوبا واضطراره للخروج باكرا في 

الدقيقة 24، ليدخل موديست بدال منه.
ومنح نكونكو األفضلية لاليبزيغ 

بعدما تلقى كرة في العمق من النمسوي 
كونراد المير تابعها ساقطة فوق هورن 

.)38(
وع��زز اليبزيغ ال��ذي بلغ ال��دور ربع 
النهائي من دوري أبطال أوروب��ا على 
حساب توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، 
النتيجة بعد خمس دق��ائ��ق م��ن بداية 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، ح��ني أمسك احل��ارس 
غوالتشي الكرة من ضربة حرة للخصم، 
وحولها سريعا طويلة الى فيرنر الذي 
أكمل طريقه الى داخل املنطقة وسدد على 

يسار هورن.
ورفع الدولي األملاني رصيده الى 25 
هدفا هذا املوسم في ال��دوري، في املركز 
الثاني على الئحة ترتيب الهدافني خلف 

البولندي روب��رت ليفاندوفسكي جنم 
بايرن ميونيخ )29(.

وم��ا إن أح��ي��ا ك��ول��ن آم��ال��ه للعودة 
بالنتيجة بتقليصه الفارق عبر تسديدة 
صاروخية من خارج املنطقة ملوديست 
استقرت في الزاوية اليسرى )55(، رد 
اليبزيغ بعد دقيقتني عبر أوملو بتسديدة 
قوية من على مشارف منطقة اجلزاء بعد 

ركلة ركنية )57(.
وظن كولن أن الفرصة أتيحت أمامه 
مجددا لتقليص النتيجة عندما منحه 
احلكم ركلة جزاء إثر عرقلة من لوكاس 
ك��الس��ت��رم��ان على م��ودي��س��ت، قبل أن 
يتراجع عن ق��راره بعد مراجعة تقنيو 

املساعدة بالفيديو »في ايه ار« )73(.

فرحة العبي اليبزيغ
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روالن غاروس: حضور املشجعني 
رهن قرار احلكومة الفرنسية

أكد رئيس االحتاد الفرنسي لكرة املضرب برنار جيوديسيلي 
ان حضور املشجعني ملنافسات بطولة روالن غ��اروس التي 
أرجئت الى سبتمبر بسبب فيروس كورونا املستجد، رهن قرار 

احلكومة الفرنسية.
وقال جيوديسيلي خالل حوار عبر االنترنت نظمه الالعب 
غايل مونفيس، إن »اخل��ي��ار ال��ذي أح��ب��ذه، هو بطولة روالن 
غ���اروس بحضور أكبر ق��در ممكن م��ن اجل��م��ه��ور. بعد ذل��ك، 
وبحسب ال��ظ��روف الصحية، سنتأقلم مع التوجيهات التي 

تعطينا إياها احلكومة«.
وتابع »احلكومة هي التي ستقرر بشأن احلضور والعدد 
األقصى املسموح به«، مشددا على ان احتمال إقامة البطولة من 
دون جمهور »هي الفرضية التي ال نحبذها ألن روالن غاروس، 
كغيرها من البطوالت الكبرى، هي لقاء بني الالعبني واجلمهور«.
ورأى ان التفاعل بني الطرفني هو سبب »سحر هذه البطولة«.

وكان االحتاد الفرنسي املنظم للبطولة التي تقام على مالعب 
ترابية، وعادة ما تكون الثانية في جدول الغراند سالم، قد أعلن 
في مارس تأجيل انطالقها من 24 مايو الى 20 سبتمبر، بسبب 

»كوفيد19-«.
وف��ي ح��ال ع��دم حصول أي تعديالت إضافية ف��ي ج��دول 
الدورات، ستكون روالن غاروس ثالث بطولة من حيث اجلدول 
الزمني، وستأتي بعد بطولة الواليات املتحدة املفتوحة )عادة 
آخر مواعيد الغراند س��الم(، واملقررة بني 24 أغسطس و13 

سبتمبر )مبا يشمل التصفيات(.
وأقيمت هذا العام أولى البطوالت الكبرى، أستراليا املفتوحة، 
في يناير املاضي، بينما أعلن املنظمون إلغاء بطولة وميبلدون 
اإلنكليزية، ثالثة البطوالت عادة، والتي كانت مقررة بني أواخر 

يونيو وأوائل يوليو.
وعلقت منافسات كرة املضرب االحترافية اعتبارا من مارس 
املاضي بسبب تفشي وباء »كوفيد19-«، وستبقى كذلك حتى 

أواخر يوليو على األقل.                

روالن غاروس للتنس

بوير مدرب تشارلتون: ثالثة العبني 
يرفضون اللعب عند استئناف املوسم

قال لي بوير مدرب تشارلتون أثليتيك إن ثالثة 
العبني يرفضون اللعب بعد اإلع���الن ع��ن خطة 
استئناف دوري الدرجة الثانية اإلجنليزي لكرة 
القدم في 20 يونيو من بينهم اليل تيلور متصدر 

قائمة هدافي الفريق والذي يخشى من اإلصابة.
وأبلغ بوير محطة ت��وك سبورت اإلذاع��ي��ة أن 
امل��داف��ع كريس س��ول��ي، ال��ذي يلعب ف��ي صفوف 
الفريق منذ 2009، والع��ب الوسط املعار ديفيد 
ديفيز يرفضان اللعب أيضا م��ع الفريق املهدد 

بالهبوط إذ ينتهي عقدهما في 30 يونيو.
وأضاف بوير ”منلك 15 العبا تنتهي عقودهم... 
من بينهم ستة العبني على سبيل اإلع��ارة وتسعة 

العبني ارتبطوا بعقود )مع أندية أخرى(. لألسف 
ثالثة العبني قالوا إنهم لن يلعبوا واليل أحدهم.

”هذا وض��ع صعب بالنسبة لنا وصعب لي 
كمدرب. اليل العب مهم ومثل )املهاجم تروي( ديني 
في واتفورد. عندما يلعب ميكننا الفوز باملباريات 
واليل قال إنه لن يلعب خوفا من تعرضه إلصابة“.

وتابع ”كريس سولي قال األم��ر ذات��ه وديفيز 
معار من برمنجهام سيتي وأوض��ح أن��ه ال يريد 

العودة واملشاركة في املباريات“.
وأحرز اليل 11 هدفا في الدوري هذا املوسم مع 
تشارلتون الذي يحتل املركز 22 متأخرا بنقطتني 

عن منطقة األمان.

أوروبا تستعيد تدريجيًا لعبتها املفضلة
على خطى الدوري األملاني لكرة القدم 
الذي استأنف نشاطه في منتصف مايو 
بعد توقف لقرابة شهرين بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد، بدأت أوروبا 
باستعادة لعبتها املفضلة تدريجياً 
وح��ت��ى بحضور اجل��م��ه��ور ف��ي بعض 

األماكن.
من تتويج في صربيا، الى مشجعني 
م��ن البالستيك ف��ي ب��ول��ن��دا وآخ��ري��ن 
افتراضيني في الدمنارك وشاشات في 
الهواء الطلق في تشيكيا، نلقي النظر 
على مشاهدات ك��رة ال��ق��دم األوروب��ي��ة 
خالل عطلة نهاية األسبوع مع االقتراب 
أكثر م��ن ع��ودة الغالبية العظمى من 

الدوريات احمللية.
عودة املشجعني في املجر وقرار 

مشابه في روسيا
عاد املشجعون في املجر إلى مالعب 
كرة القدم مع استئناف ال��دوري احمللي 
نشاطه ف��ي نهاية األس��ب��وع، لتصبح 
ال��دول��ة األول��ى في أوروب���ا التي تتيح 

حضور اجلمهور.
وأعلن االحتاد املجري للعبة اخلميس 
أن��ه سيسمح بحضور اجلماهير إلى 
املالعب للمرة األول��ى منذ آذار/م��ارس 
ال��ف��ائ��ت، ش��رط إب��ق��اء ص��ف ف���ارغ بني 
املشجعني، وأن تبقى ثالثة مقاعد شاغرة 

بني كل شخص وآخر.
وب��ات��ت املجر أول دول��ة ف��ي القارة 
العجوز تتيح دخول املشجعني بعد فترة 
التوقف بسبب »كوفيد19-«، علماً بأن 
دوالً أوروبية أخرى تعتزم القيام بذلك 

مع استئناف نشاطها الشهر املقبل.
وأج���ازت احلكومة البولندية فتح 
املدرجات نسبياً أمام املشجعني اعتباراً 
من 19 حزيران/يونيو، موضحة أن 
ع��دده��م األق��ص��ى س��ي��ك��ون م��ا نسبته 
25 باملئة م��ن ال��ط��اق��ة االستيعابية 

للمدرجات.
وأع����رب مشجعون خ���ارج امللعب 
التابع لنادي ديوشغيور في شمال شرق 
مدينة ميشكولس السبت، عن فرحتهم 
بالعودة حلضور م��ب��اراة فريقهم ضد 

ضيفه ميزوكوفيسد.
وقال ريتشارد كوفاكس )36 عاما( 
»سنحترم القوانني واال ستقام املباريات 

خلف أبواب موصدة في حال خالفناها«.
وت��اب��ع 2255 مشجعاً امل��ب��اراة من 
داخل امللعب، علماً بأن خمس مباريات 

أخرى أقيمت خالل نهاية األسبوع.
وق��ال سابا غاسباريس )18 عاماً( 
ال��ذي وض��ع على وجهه كمامة واقية 
»الفيروس لم يختف لذا علينا أن نحافظ 

على املسافة« اآلمنة.
وف���ي روس���ي���ا، أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات 
الروسية اخلميس أن ع��ودة منافسات 
دوري كرة القدم املقررة في 21 يونيو، 
ستترافق م��ع ال��س��م��اح بحضور عدد 
محدود من املشجعني في مدرجات امللعب 
يصل إل��ى ح���دود 10 باملئة م��ن ق��درة 
االستيعاب. وأش���ار االحت���اد الروسي 
للعبة في بيان نشر عبر املنصة اخلاصة 
بأخبار فيروس ك��ورون��ا املستجد في 

البالد، إلى أن »هذا العدد من املشجعني 
يعد آمنا في حال مت االلتزام بكل إجراءات 

السالمة )الصحية(«.
بولندا مبشجعني من البالستيك

ستسير بولندا على خطى املجر أيضاً 
مع السماح بعودة املشجعني إلى املالعب 
اعتباراً من 19 يونيو لكن مع حتديد عدد 

احلضور بربع سعة امللعب.
وح��ت��ى حينها، اس��ت��أن��ف ال���دوري 
نشاطه اجلمعة خلف أبواب موصدة ما 
اضطر املشجعني البولنديني املعروفني 

بصخبهم إلى التأقلم مع الواقع اجلديد.
ومن أجل مؤازرة فريقهم، قام مشجعو 
بوغون شتشيتني بتوزيع حراس شرف 
حاملني مشاعل كل 10 أمتار على الطريق 
امل��ؤدي إل��ى امللعب، فيما اعتمد ليشيا 
غ��دان��س��ك ع��ل��ى ب��ع��ض ال��دع��م اخل��اص 
يوم األحد ضد أركا غدينيا، مع طباعة 
ص��ور نحو 200 مشجع على خلفيات 

بالستيكية ووزعوها في املدرجات.
وتبلغ تكلفة ال��ص��ورة ال��واح��دة 75 
زلوتي )17 يورو( وستعود كل واحدة 
منها الى صاحبها بعد توقيعها من قبل 
الع��ب��ه املفضل. ظشاشات ف��ي ال��ه��واء 

الطلق في تشيكيا
شهدت نهاية األس��ب��وع الثاني بعد 
العودة في تشيكيا ف��وزاً استعراضياً 
لسالفيا ب��راغ حامل اللقب واملتصدر 
على يابلونتس 5 -صفر السبت أمام 

مدرجات خالية.
لكن املدرجات لم تكن خالية بالكامل، 
بل وزع النادي ألف صورة بالستيكية 
لالعبني في املدرجات، كما منح املشجعني 
فرصة وضع صورهم أيضا مقابل 500 
كورونا تقريبا )19 يورو(، على أن يعود 
نصف هذا املبلغ الى الى فرق الشباب في 
سالفيا ب��راغ. وجن��ح قرابة 500 ألف 
مشجع من »التواجد« في املباراة بفضل 

هذا األمر.

كرة القدم تعود تدريجيا في أوروبا

تيتيباس: احلديث 
عن الفوز بإحدى 

البطوالت الكبرى 
كان سابقا ألوانه

وضع ستيفانوس تيتيباس 
الفوز بإحدى البطوالت األربع 
ال��ك��ب��رى ف���ي 2020 م���ن بني 
أهدافه عقب حصد لقب البطولة 
اخلتامية ملوسم تنس الرجال 
ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي لكن الالعب 
اليوناني الشاب يشعر بأن هذا 
األمر كان ”كبيرا للغاية“ وأثقل 

عاتقه.
ولم تخرج ألقاب البطوالت 
األرب�����ع ال��ك��ب��رى ع���ن ن��وف��اك 
ديوكوفيتش ورف��ائ��ي��ل ن��ادال 
وروج�����ر ف���ي���درر م��ن��ذ حصد 
ال��س��وي��س��ري س��ت��ان��ي��س��الس 
فافرينكا لقب أمريكا املفتوحة 
في 2016 وكان تيتيباس واحدا 
من الالعبني القالئل املرشحني 

لكسر هذه الهيمنة.
وك������ان ال����الع����ب امل��ص��ن��ف 
السادس عامليا قال إنه ”قريب 
للغاية“ من الفوز بأحد ألقاب 
البطوالت األرب��ع الكبرى بعد 
ان��ت��ص��اره ف��ي نهائي البطولة 
اخلتامية والتي تضم أول ثمانية 

مصنفني.
ونقل موقع تنس ميجورز 
عن تيتيباس قوله ”عندما أنظر 
إلى هذا أعتقد أنه كان أكبر من أن 
يؤخذ على محمل اجلد. لم يكن 

علي النظر لبعيد مبكرا.
”بالتأكيد أري��د ح��دوث ذلك 
لكن يجب علي احلديث عن أمور 
مثل ه��ذه بشكل أق��ل والتركيز 

على احلاضر“.
وأض��اف ”أعتقد أنني أثقلت 
عاتقي بزيادة التوقعات ويجب 
علي أخ��ذ األم��ر خطوة بخطوة 
وعدم التفكير كثيرا في املستقبل 

وأال أكون منطقيا“.


