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أسهم املدربني األجانب 
تتهاوى في الكويت

مع تعليق النشاط الرياضي 
وات��خ��اذ االحت���اد الكويتي لكرة 
القدم ق��رارا بتأجيل ما تبقى من 
منافسات امل��وس��م اجل���اري إلى 
سبتمبر املقبل، تتدارس األندية 
ملفات فرقها لتقييم م��ا م��ر من 
م��ن��اف��س��ات امل��وس��م ع��ل��ى كافة 

األصعدة.
التقييم ال��ذي جتريه األندية 
يرسم مالمح التغيير والتطوير 
في صفوف الفرق خالل املرحلة 
امل��ق��ب��ل��ة، خ��اص��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
باملدربني األج��ان��ب الذين تباين 
م���ا ق���دم���وه م���ع ال���ف���رق ال���� 15 
ف��ي مسابقتي ال���دوري املمتاز، 

والدرجة األولى.
ظهر في الفترة التي انقضت 
من عمر املوسم 10 مدربني أجانب 
مع 8 ف��رق في املسابقتني، إال أن 
نصفهم على رح��ل على فترات 
متفاوته قبل ال��وص��ول ملرحلة 

تعليق النشاط الرياضي.

رحيل مبكر
اعتذر السوري حسام السيد 
عن االستمرار مع نادي الكويت، 
ثم تولى املهمة من بعده الكرواتي 
ب��وج��و، لكنه أق��ي��ل بعد م��ب��اراة 
واح���دة، ليستلم قيادة الفريق، 

املدرب الوطني وليد نصار.
ك��م��ا أق��ي��ل خ����وان مارتينيز 
مبكرا من تدريب العربي، وخلفه 
ال��ب��وس��ن��ي دارك�����و، ف��ي��م��ا رح��ل 
الفرنسي ميلود حمدي لظروف 
خ��اص��ة ع���ن ال��س��امل��ي��ة وت��ول��ى 
مساعده سلمان عواد املهمة خلفا 
له، كما أقيل التونسي لطفي رحيم 
من منصبه بنادي النصر، وحل 

مكانه الوطني أحمد عبد الكرمي.
حظوظ ضئيلة

األكثر إث��ارة أن املدربني ال��� 5 
الباقيني يحوم حول 3 منهم على 
أقل تقدير شبح إنهاء العقود لعدم 

اقتناع إدارات األندية مبا قدموه 
خالل الفترة املاضية.

ال��ص��رب��ي ب��وري��س ب��ون��ي��اك 
م��درب كاظمة وم��واط��ن��ه زيلكو 
ماركوف مع التضامن تتضاءل 
حظوظهما في البقاء بشكل كبير، 
فقد خيب األول آمال إدارة النادي 
في املنافسة على األلقاب، وعلى 
اجلانب اآلخر، لم يتمكن ماركوف 
من انتشال التضامن من منطقة 
التهديد، وبقي الفريق على حافة 

الهاوية في املركز قبل األخير.
وفي الدرجة األولى لم يستغل 
مدرب خيطان اإلسباني خوسيه 
كامبيلو، اإلمكانيات والدعم الكبير 
اللذين وفرتهما له اإلدارة، وسقط 
في فخ النتائج السلبية، بينما 
خدمته نتائج الفرق األخرى ليجد 
نفسه منافسا مع 3 ف��رق أخرى 
ي��ق��وده��ا م��درب��ني وط��ن��ي��ني، على 
بطاقة الصعود الثانية للدوري 
امل��م��ت��از. ويتنافس خيطان مع 

الصليبخات، وبرقان والفحيحيل 
حلجز البطاقة الثانية املؤهلة 
للممتاز، بعدما ضمن اجلهراء 

البطاقة األولى.
فرصة للبقاء

ميتلك اإلسباني بابلو فرانكو 
حظوظا ج��ي��دة ف��ي ال��ب��ق��اء على 
رأس اجل��ه��از الفني للقادسية، 
رغ���م ت��ب��اي��ن األداء ف��ي ع���دد من 
امل��ن��اس��ب��ات، واع���ت���راض بعض 
مسؤولي النادي على اختياراته 
فيما يخص التشكيلة أو التبديالت 

في مباريات عدة.
ويبقى البوسني داركو األوفر 
حظا في االستمرار مع العربي 
في ظل حالة الرضا التام عن أداء 
األخ��ض��ر حت��ت ق��ي��ادت��ه، خاصة 
أنه جنح في خلق توليفة مميزة 
تضم العديد من العناصر الواعدة 
التي متثل إضافة للفريق خالل 

حسام السيد مدرب الكويت السابقالسنوات املقبلة.

إطالق سراح رئيس االحتاد البرازيلي 
السابق بشكل مبكر بسبب كورونا

أطلقت قاضية أمريكية س��راح رئيس االحتاد 
البرازيلي لكرة القدم السابق احملبوس في حتقيقات 
فساد داخل االحتاد الدولي )الفيفا( في ظل انتشار 

وباء فيروس كورونا.
وقالت القاضية باميال كيه. تشني إنها أطلقت 
س���راح ج��وزي��ه م��اري��ا م��اري��ن، رئ��ي��س االحت���اد 

البرازيلي السابق، ضمن إجراءات انتشار الوباء.
وق����ررت م��ح��اك��م ف��ي أم��اك��ن ع���دة ب��ال��والي��ات 
األم��ري��ك��ي��ة إط���الق س���راح ال��ع��دي��د م��ن السجناء 
بسبب االنتشار السريع للوباء ومن أجل احلد من 

العدوى.
وكان مارين يقضي عقوبة احلبس أربع سنوات 
وك��ان من املفترض أن تنتهي الفترة في ديسمبر 

كانون األول.
وقالت تشني في حكمها إن العمر املتقدم ملارين 
البالغ عمره 87 عاما وت��ده��ور حالته الصحية 
وارت��ف��اع خطورة توابع انتشار كوفيد19- إلى 
جانب تنفيذ 80 باملئة من عقوبته األصلية من بني 

أسباب إطالق سراحه.
ول��م توضح القاضية متى بالتحديد سيكون 

بوسع مارين مغادرة السجن.
وك��ان م��اري��ن، ال��ذي أدي��ن في ديسمبر كانون 
األول 2017 في قضايا الفساد، يتولى رئاسة 
اللجنة املنظمة احمللية لكأس العالم 2014 وضمن 
ثالثة رؤس��اء سابقني لالحتاد البرازيلي أدينوا 

لكنه الوحيد الذي ُسجن.

حسني شعبان يتعافى من 
فيروس كورونا في فرنسا

زف االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم نبأ سارا ألسرة الرياضة 
بشكل عام بتعافي أحد أعضاء 
االحت��اد البارزين من فيروس 

كورونا املستجد.
وكان حسني شعبان احلكم 
الدولي السابق، مدير التطوير 
ب��ل��ج��ن��ة احل���ك���ام ب���االحت���اد 
الكويتي لكرة القدم قد أصيب 
بفيروس كورونا خالل تواجده 

في فرنسا.
وخ��ض��ع ش��ع��ب��ان للحجر 
والعالج بالعاصمة الفرنسية 
ب��اري��س حتى مت��اث��ل للشفاء 
وتعافي م��ن اإلص��اب��ة بشكل 
تام بعد إجراء فحوصات أكدت 

سالمته وتعافيه.
م��ن ج��ان��ب��ه وج���ه الشيخ 
أحمد اليوسف رئيس االحتاد 
الكويتي لكرة القدم التهنئة 

إلى شعبان على تعافيه، بعد 
مغادرته املستشفى التي حجر 
بها خالل رحلة العالج، بحسب 
ما جاء على الصفحة الرسمية 

الحتاد الكرة في تويتر.
وأكد اليوسف أن شعبان من 
املقرر أن يعود إلى البالد على 
أول رحلة ق��ادم��ة م��ن فرنسا 
ض��م��ن ال���رح���الت الكويتية 

حسني شعبان إلجالء املواطنني.
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األلعاب العاملية تراجع
2021 مواعيد نسخة 

لعدم التعارض مع األوملبياد

قال منظمو ”األلعاب العاملية 2021“ أول من أمس إنهم يدرسون 
خياراتهم بعد إع��ادة جدولة مواعيد أوملبياد طوكيو بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وتقام األلعاب العاملية كل أربع سنوات وتضم أكثر من 35 رياضة 
ليست مدرجة في البرنامج األوملبي. وكان من املقرر إقامة نسخة 

العام املقبل بني 15 و25 يوليو متوز في والية أالباما األمريكية.
وقالت اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو إن األلعاب الصيفية ستقام 

بني 23 يوليو والثامن من اغسطس اب 2021 بسبب جائحة كورونا.
وقال االحتاد الدولي لأللعاب العاملية ”يجري االحتاد اتصاالت 
عن كثب مع اللجنة األوملبية الدولية التي تعهدت مبساعدة األلعاب 
العاملية على التغلب على حتديات قرار تأجيل األوملبياد للعام القادم“.
وأض��اف االحت��اد أن من ضمن اخليارات املطروحة نقل األلعاب 
العاملية لتقام في نفس املواعيد لكن في 2022 أو تقدمي موعدها قليال 

في 2021.
وقال يواخيم جوسو الرئيس التنفيذي لالحتاد ”هدفنا الوصول 
إلى أفضل حل جلميع األط��راف مع وضع مصلحة الرياضيني أوال. 
يجب أن نضع في احلسبان كل اجلوانب املتعلقة بالتصفيات املؤهلة 

واالستعدادات الستضافة البطولة“.

كورونا يربك حسابات األلعاب الدولية

االحتاد الدولي 
للتايكوندو 

يستعيد وضعه 
بعد االمتثال 

للوائح الوادا
قالت الوكالة العاملية 
مل��ك��اف��ح��ة امل��ن��ش��ط��ات 
)ال�����وادا( أول م��ن أم��س 
ب��ع��د ت��ص��وي��ت ألع��ض��اء 
جلنتها التنفيذية إنها 
رف��ع��ت االحت���اد ال��دول��ي 
للتايكوندو م��ن قائمة 
االحت���ادات غير املمتثلة 

للوائح.
وك������ان������ت ال���������وادا 
وضعت االحت��اد الدولي 
ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو ف���ي ه��ذه 
القائمة في أكتوبر تشرين 
األول املاضي بسبب عدم 
استكمال استبيان حول 

إجراءات االمتثال.
وق���ال���ت ال�������وادا في 
بيان إن االحت��اد الدولي 
للتايكوندو تعامل مع 
املشكلة وسيتخذ إجراءات 

تصحيحية بعد مراجعة.
وأكدت الوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات أنها 
س����ت����وص����ي االحت�������اد 
باستمرار ال��ت��ع��اون من 
أجل احلفاظ على وضعه.

وفاة بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابق
أعلن أوملبيك مرسيليا املنتمي لدوري 
ال��درج��ة األول���ى الفرنسي لكرة القدم 
أول من أمس وفاة رئيسه السابق بابي 
ضيوف عن 68 عاما متأثرا بإصابته 

بفيروس كورونا.
وقال مرسيليا في حسابه على تويتر 
”إنه بحزن شديد، علم أوملبيك مرسيليا 

بوفاة بابي ضيوف“.
وأض����اف ”بابي سيبقى ف��ي قلب 
مرسيليا إلى األبد كأحد أبرز األشخاص 
في تاريخ النادي. نرسل خالص تعازينا 

ألسرته ومحبيه“.
وك��ان مرسيليا أعلن في وقت سابق 
إصابة ضيوف، السنغالي اجلنسية الذي 
انتقل إلى مرسيليا كمراهق، بفيروس 
كورونا. وكان ضيوف يتلقى العالج في 

دكار عاصمة السنغال قبل وفاته.
وتولى ضيوف، وهو صحفي ووكيل 
أعمال العبني سابق، رئاسة مرسيليا 
من 2005 وحتى 2009 واحتل الفريق 
حينها املركز الثاني مرتني في ال��دوري 
الفرنسي كما بلغ نهائي كأس الرابطة 

مرتني وخسر في املناسبتني.
وتوج مرسيليا بلقب الدوري الفرنسي 

بعد عام واحد من رحيله.
وقالت رابطة ال��دوري الفرنسي في 
بيان ”سنبقى نتذكر بابي ضيوف كقائد 

يتمتع بالشخصية والشعبية واحلب“.
وأض�����اف ”تقدم راب���ط���ة ال����دوري 
الفرنسي تعازيها لعائلته ومحبيه 
وأوملبيك مرسيليا خ��الل ه��ذه اللحظة 

بابي ضيوف رئيس مرسيليا السابقاحلزينة جدا للكرة الفرنسية“.

االحتاد الدولي لالعبني احملترفني:
استكمال املوسم احلالي أولوية

قال االحتاد الدولي لالعبني احملترفني 
أول من أمس إن استكمال املوسم احلالي 
يجب أن يحظى بأولوية حال استئناف 
النشاط ال��ك��روي بعد التوقف بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
وتوقفت احلركة الرياضية في جميع 
أنحاء العالم ومت تعليق مسابقات كرة 
القدم احمللية وتأجيل بطولتي أوروبا 
وكوبا أمريكا إلى العام املقبل. ومن غير 

الواضح متى سيتم استئناف النشاط.
وق��ال يوناس باير-هوفمان األمني 
العام لالحتاد إن عدم استكمال املوسم 
احلالي لم يعد خيارا للجميع في اللحظة 
الراهنة. وأبلغ الصحفيني ”كل األطراف 
ف��ي ك���رة ال��ق��دم ستخسر ح���ال )ع��دم 

استكمال املوسم(.
”إذا كانت لدينا فرصة إلنهاء املوسم 
فعلينا أن نستغلها ألن التداعيات 
س��ت��ك��ون وخ��ي��م��ة ع��ل��ى ال��الع��ب��ني وك��ل 

أطراف اللعبة إذا لم نفعل“.
وظ��ه��رت مقترحات بتمديد املوسم 
احلالي إل��ى أغسطس أو سبتمبر على 
أن يبدأ املوسم التالي في وق��ت الحق. 
لكن بعض األندية طالبت بإلغاء املوسم 

احلالي.
وقال باير-هوفمان إن االحتاد الدولي 
لالعبني احملترفني يتابع العديد من 

النماذج اجليدة والسيئة حول العالم في 
طريقة التعامل مع األزمة.

وق���ال ”قام أح��د األن��دي��ة الصربية 
طواعية بدفع جميع ال��روات��ب مقدما 
لالعبيه حتى يونيو كما توصلوا في 
ك��وس��ت��اري��ك��ا الت��ف��اق ج��م��اع��ي بشأن 

األجور“.
لكن باير-هوفمان أض��اف أن هناك 
العديد من األمثلة ألندية تستغل األزمة 

لفسخ عقود العبيها مبكرا وتسريح 
آخرين أو إشهار افالسها للتهرب من دفع 

مستحقات.
وأشاد بالعبي يوفنتوس وبرشلونة 
ال��ذي��ن واف��ق��وا ع��ل��ى خ��ف��ض روات��ب��ه��م 
لكنه أض��اف أن ه��ذا النموذج ال يجب 
أن يستخدم للضغط على الالعبني في 

األندية الصغيرة.
وق��ال ”هناك أن��دي��ة ف��ي اندونيسيا 

تستغل هذا األمر لتبرير خفض الرواتب. 
يجب أن نضع ف��ي احلسبان ال��ف��وارق 
الكبيرة في األوضاع االقتصادية. حتى 
الدوري اإليطالي ال ميكن مقارنة األندية 

الصغيرة مع يوفنتوس.
”هناك أشخاص يتقاضون فعليا بني 
300 وأل��ف ي��ورو شهريا والتفكير في 
خفض رواتبهم سيتسبب في مشكلة 

أخرى“.

 رؤية ضبابية حول مستقبل الدوريات األوروبية

توتنهام يخفض أجور موظفيه 
20 باملئة من غير الالعبني 

فرض توتنهام هوتسبير املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أول من أمس تخفيضا 
20 باملئة على أجور 550 موظفا من غير الالعبني 
خ��الل شهري ابريل نيسان ومايو اي��ار املقبلني 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال دانييل ليفي رئيس النادي في بيان أول من 

أمس إن هذا اإلجراء جاء حلماية الوظائف.
ومتنى ليفي عقد مفاوضات بني رابطة الدوري 
املمتاز واحت����ادات الالعبني وامل��درب��ني ”للقيام 

بواجبهم من أجل نظام كرة القدم“.
وأضاف رئيس النادي اللندني ”عندما اقرأ أو 
أسمع قصصا عن انتقاالت الالعبني هذا الصيف 
استغرب األمر. يجب على الناس االستيقاظ إلدراك 

ضخامة ما يحدث حولنا. ”في ظل إصابة أكثر 
من 786 ألف حول العالم ووفاة أكثر من 38 ألف 
والعديد من دول العالم تفرض إج��راءات العزل 
العام نحتاج إلدراك أن كرة القدم ال ميكن أن تعمل 
مبعزل عن ذل��ك. ”ربنا نكون ثامن أكبر ن��اد في 
العالم من حيث اإلي���رادات وفقا ل��دراس��ة شركة 
ديلوت لكن كل هذه البيانات التاريخية ليست لها 

عالقة باألمر ألن هذا الفيروس ال حدود له“.
وأضاف ليفي أن أعمال النادي الواقع شمال لندن 
قد توقفت حيث فقدت بعض اجلماهير وظائفها 

ويشعر الرعاة بالقلق بشأن أعمالهم.
وفي الوقت ذاته تبلغ النفقات السنوية لتوتنهام 

مئات املاليني من اجلنيهات.


