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العربي يرغب في شراء الغاني
عيسى يعقوبو من العهد اللبناني

قدَّمت إدارة العربي، عرًضا لنادي العهد 
اللبناني للحصول على خدمات العب وسط 

الفريق، الغاني عيسى يعقوبو نهائًيا.
وداف��ع يعقوبو، عن أل��وان العربي هذا 
املوسم، بعد انتقاله، معاًرا لصفوف األخضر 
في يناير املاضي، وظهر الالعب مبستوى 

الف��ت م��ع ال��ف��ري��ق، قبل توقف املسابقات؛ 
بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلم ، أنَّ إدارة العربي، رصدت 75 ألف 
دوالر من أجل احلصول على بطاقة يعقوبو 
من العهد، ال��ذي يرتبط معه العب الوسط 

الغاني بعقد ميتد ملوسمني إضافيني.

يأتي ذل��ك ضمن حتركات إدارة النادي 
للحفاظ على االستقرار الفني للفريق الذي 
قدم مستويات الفتة، خالل الفترة األخيرة 
بعد تدعيم صفوفه في يناير، في إطار رحلة 
التجهيز الستئناف ما تبقى من منافسات 

املوسم.

الغاني عيسى يعقوبو

إعادة فحص عينات سابقة لدراجني في طواف فرنسا
ق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة ه��ي��ت ن��ي��وزب��الد 
البلجيكية إنه يجري حالياً إعادة فحص 
عينات من سباق فرنسا للدراجات في 
ع��ام 2017 بحثا ع��ن م��ادة منشطة لم 
تتمكن الفحوص من الكشف عنها في 

السابق.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم 
مؤسسة مكافحة العقاقير في منافسات 
ال��دراج��ات قوله “بناء على معلومات 
جديدة.. تعرفنا على العينات ذات الصلة 

وأجرينا التحليالت األولى”.  
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن عملية 
إع���ادة الفحص ت��أت��ي ضمن حتقيقات 
في قضية أدي��رالس للمنشطات والتي 
تكشفت أبعادها عندما داهمت الشرطة 
النمساوية بطولة عاملية للتزلج على 

اجلليد في 2019.  
وثبت بعد ذلك تورط ثمانية رياضيني 

محترفني في القضية.  
وف��ي نوفمبر امل��اض��ي ق��ال االحت��اد 
الدولي للدراجات إنه طلب من مؤسسة 
مكافحة العقاقير في منافسات الدراجات 
إعادة فحص عينات تعود ملوسمي 2016 

و2017 في إطار قضية أديرالس.  
ول���م ي��ت��س��ن ع��ل��ى ال��ف��ور االت��ص��ال 
مبسؤولي االحت��اد ال��دول��ي للدراجات 

سباق فرنسا للدراجاتللتعليق.  
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النمسا توافق على إقامة سباقني
1 بدون جماهير في فورموال 

ق���ال���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
النمساوية إن سباقات فورموال 
1 للسيارات ميكنها استئناف 
امل��وس��م ف��ي النمسا بسباقني 
ب����دون ج��م��اه��ي��ر ف��ي 5 و12 
ي��ول��ي��و. وت��ع��ني ع��ل��ى بطولة 
العالم املؤجلة، التي ك��ان من 
املنتظر انطالقها في أستراليا 
ف��ي م���ارس إل��غ��اء أو تأجيل 
سلسلة من السباقات، من بينها 
سباقها األش��ه��ر ف��ي موناكو، 

بسبب جائحة كوفيد- 19.
وتقع حلبة سباق جائزة 
النمسا الكبرى، اململوكة لشركة 
م��ش��روب��ات ال��ط��اق��ة رد ب��ول، 
بالقرب من قرية سبيلبرج على 
بعد 200 كيلومتر )124 ميال( 

جنوب غربي العاصمة فيينا.
وم����ن امل��ت��وق��ع أن تعلن 
ف��ورم��وال 1 ع��ن ج���دول معدل 
للسباقات في بداية األسبوع 
املقبل حيث من املنتظر إقامة 
سباق في املجر املجاورة، بدون 
جماهير أي��ض��ا، ب��ع��د سباق 

النمسا.
وب��ع��د ذل���ك س��ي��ق��ام سباق 
على حلبة سيلفرستون في 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، وس��ت��ك��ون حلبة 
هوكنهامي ف��ي أمل��ان��ي��ا خيارا 
بديال إذا حالت ظروف احلجر 
الصحي دون إقامة السباق، 
ب���اإلض���اف���ة ل��س��ب��اق��ات في 

إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا. 
وتأمل فورموال 1 في إقامة ما 
ب��ني 15-18 سباقا، ب��دال من 
22 سباقا كما ك��ان مخططا 
في البداية وه��و رق��م قياسي، 
لينتهي املوسم في أبوظبي في 
ديسمبر بعد سباقات في آسيا 
واألمريكتني. وكانت النمسا من 
بني ال��دول التي ب��دأت تخفيف 
ال��ق��ي��ود م���ع ت���راج���ع ح���االت 
اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا. 

وقال االحتاد الدولي للسيارات 
إن كل فريق من الفرق العشرة 
امل���ش���ارك���ة ف���ي ف���ورم���وال 1 
سُيسمح ل��ه باصطحاب 80 
فردا بحد أقصى في كل سباق 
عندما ينطلق املوسم في يوليو.

وم���ن امل��رج��ح أن تتجاوز 
األع����داد أل��ف ف��رد م��ع إضافة 
امل��راق��ب��ني وال��ع��م��ال واألط��ق��م 

الطبية وآخرين.
وق���ال���ت وزارة ال��ص��ح��ة 

النمساوية ف��ي موقعها على 
اإلن��ت��رن��ت إن املنظمني قدموا 
خطة أمنية شاملة واحترافية 

لتجنب العدوى.
وقال وزير الصحة رودولف 
أن��ش��وب��ر ”تدعو اخل��ط��ة إلى 
إج�������راءات ص��ح��ي��ة ص��ارم��ة 
واختبارات دورية وفحوصات 
للفرق وموظفيها“. سباقات 
ف��ورم��وال 1 ميكنها استئناف 

املوسم في النمسا

1 ميكنها استئناف املوسم في النمسا سباقات فورموال 

وزير الرياضة الفرنسي السابق 
ينتقد قرار إلغاء املوسم

أع������رب وزي������ر ال���ري���اض���ة 
الفرنسي السابق باترك كانر عن 
اعتقاده بأن ق��رار إلغاء املوسم 
احلالي للدوري الفرنسي لكرة 
القدم وع��دم استكمال فعاليات 

املسابقة جاء متسرعا.
وأوضح كانر في تصريحات 
إل��ى إذاع���ة “فرانس انتر” إن 
راب���ط���ة ال������دوري ال��ف��رن��س��ي 
واالحت���اد الفرنسي للعبة “لم 

يكن لديهما أي فرصة”.
وأض����اف ك��ان��ر ال���ذي شغل 
منصب وزير الرياضة الفرنسي 
م��ن 2014 إل��ى 2017 : “رمبا 
ك��ان��ت امل��س��اب��ق��ات ستستأنف 
ن��ش��اط��ه��ا م���ج���ددا ف���ي يونيو 

املقبل”.
وف��ي نهاية أب��ري��ل املاضي، 
أصبح ال���دوري الفرنسي أول 
بطولة دوري كبيرة في أوروبا 
تنهي امل��وس��م دون استكماله 

بسبب أزمة كورونا.
وك������ان رئ���ي���س ال�������وزراء 
الفرنسي إدوارد فيليب قال 
أمام البرملان الفرنسي إن موسم 
2019 / 2020 ال��ري��اض��ي ال 

ميكن استئنافه.
وك�����ان ال�������دوري األمل���ان���ي 
)بوندسليجا( أول بطولة دوري 
ك��ب��ي��رة ف��ي أوروب�����ا تستأنف 

نشاطها وذلك في منتصف مايو 
احل��ال��ي ك��م��ا تسعى دوري���ات 
إجن��ل��ت��را وإي��ط��ال��ي��ا وإسبانيا 
إل���ى ال��س��ي��ر ع��ل��ى ن��ف��س النهج 
واس��ت��ئ��ن��اف ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا في 

يونيو  املقبل.
وق��ال كانر: “بصدق ، كنت 
أفضل مشاهدة الدوري الفرنسي 
ف��ي التلفزيون على مشاهدة 

البوندسليجا”.

انتقادات لقرار إلغاء الدوري الفرنسي

األندية اإلسبانية تستطيع استئناف 
التدريبات اجلماعية بدءًا من اليوم

ق���ال���ت راب����ط����ة ال������دوري 
اإلسباني لكرة القدم إن أندية 
ال��درج��ت��ني األول����ى والثانية 
ميكنها استئناف التدريبات 
اجل��م��اع��ي��ة ب����دءا م���ن ال��ي��وم 
االثنني ألول م��رة منذ العودة 
لنشاطاتهم التي توقفت في 
م���ارس آذار بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
وأضافت رابطة الدوري في 
بيان ”األندية ستبدأ التدريبات 
اجلماعية في أول يونيو بعدما 

خففت احلكومة القيود“.
وع��������ادت األن�����دي�����ة إل���ى 
التدريبات الفردية في بداية 
مايو قبل االنتقال للتدريبات 
ف��ي م��ج��م��وع��ات ح��ت��ى عشرة 
الع��ب��ني ف��ي ك��ل مجموعة ملدة 
أسبوعني ثم من 14 العبا منذ 

االثنني املاضي.
ويعود دوري الدرجة األولى 
في 11 يونيو لكن بدون حضور 
اجلماهير، مبباراة أشبيلية ضد 
ريال بيتيس مع احتمال إقامة 
مباريات كل ي��وم حتى نهاية 

املوسم في 19 يوليو.
وتوقفت أنشطة كرة القدم 

ف��ي إس��ب��ان��ي��ا ف��ي 12 م��ارس 
بسبب تفشي فيروس كورونا 

لكن م��ع��دل ال��ع��دوى انخفض 
بشكل كبير. وأعلنت وزارة 

الصحة عن وف��اة 39 شخصا 
خ��الل األس��ب��وع املاضي جراء 

ال���ف���ي���روس م��ق��ارن��ة مب��ئ��ات 
الوفيات اليومية قبل شهر.

جانب من تدريبات برشلونة


