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الكويت يبحث عن مدرب 
أجنبي قبل استئناف 

النشاط الرياضي
بدأت إدارة الكرة في نادي الكويت، 
رحلة البحث عن مدرب أجنبي، لتولي 
مهمة القيادة الفنية للعميد، مع عودة 
عجلة النشاط الرياضي احمللي من 

جديد في سبتمبر املقبل.
وتأتي حتركات األبيض املبكرة 
من أج��ل حسم ملف امل��درب سريًعا، 
لالستفادة من فترة التوقف احلالية، 
وقيادة الفريق مع عودة التدريبات، 

خلًفا لوليد نصار.

وتطمح إدارة العميد إلى استقدام 
مدرب على مستوى مميز من أصحاب 
اخلبرة في البطوالت اآلسيوية، من 
أجل تقدمي اإلضافة الفنية املطلوبة 

لألبيض خاصة في املعترك القاري.
ومن املنتظر أن متنح إدارة الكرة، 
للجهاز ال��ف��ن��ي، ص��الح��ي��ة اختيار 
احملترفني القادمني، لتدعيم صفوف 
الفريق سواء من بني املتواجدين حالًيا 

فريق نادي الكويتأو استقطاب وجوه جديدة.

تأجيل سباق جائزة كندا الكبرى بسبب جائحة كورونا
انضم سباق جائزة كندا الكبرى الذي 
كان مقررا في 14 يونيو في مونتريال 
إل��ى قائمة طويلة م��ن السباقات في 
بطولة العالم ف��ورم��وال 1 للسيارات 
تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا 
في الوقت الذي لم يبدأ فيه املوسم حتى 

اآلن.
وسباق كندا هو التاسع الذي يتضرر 
ب��األزم��ة الصحية العاملية بعد إلغاء 
السباق االفتتاحي في استراليا في 15 
م��ارس م��ع سباق موناكو الشهير في 

مايو.

وتأمل شركة ليبرتي ميديا مالكة 
احلقوق التجارية لفورموال 1 في أن يبدأ 
املوسم خالل الصيف في أوروبا شريطة 
أن تسمح ال��ظ��روف بذلك م��ع تقليص 
جدول السباقات ليتراوح بني 15 و18 

سباقا.
وق��ال فرانسوا دومونتييه الرئيس 
التنفيذي لسباق جائزة كندا الكبرى 
”في الوقت الراهن يتعني أن تتضافر كل 
اجلهود ملواجهة فيروس كوفيد19-. 
سنستقبلكم ب��أذرع مفتوحة في حلبة 
ج��اك فيلينيف ف��ور أن يصبح الوضع 

آمنا“. وت��روج شركة أوكتني ريسنج 
ج��روب لسباق كندا وق��ال املنظمون إن 
قرار التأجيل جاء بعد مشاورات كثيرة 
مع سلطات املدينة ومسؤولي فورموال 1 

ولم يكن سهال.
وأض����اف امل��ن��ظ��م��ون ”نستمع إل��ى 
توجيهات مسؤولي القطاع الصحي 

بشأن التعامل مع وباء كوفيد19-“.
ون��ص��ف ع���دد االص���اب���ات تقريبا 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ك��ن��دا م��وج��ود 
في اقليم كيبيك ال��ذي تعد مونتريال 
أكبر مدنه. وق��ال املنظمون إن التذاكر 

ستظل سارية حتى يتم ابالغ اجلماهير 
باخليارات املتاحة أمامهم عندما يتم 

الكشف عن موعد جديد القامة السباق.
وحت���اول ف��ورم��وال 1 حاليا إع��ادة 
جدولة مواعيد سباقات البحرين وفيتنام 
والصني وأذربيجان وهولندا وإسبانيا 
وكذلك سباق كندا. ومن املتوقع أن تنضم 
سباقات فرنسا والنمسا وبريطانيا إلى 

القائمة.
وح��دد منظمو سباق بريطانيا على 
حلبة سيلفرستون ابريل موعدا نهائيا 

لالعالن عن اقامة السباق من عدمه.

االحتاد الدولي أللعاب القوى يعلق 
التصفيات األوملبية حتى ديسمبر

أعلن االحتاد الدولي أللعاب 
القوى أن كل النتائج التي يحققها 
الرياضيون والرياضيات حتى 
الثالثني من نوفمبر املقبل لن يتم 
احتسابها في عملية التأهل إلى 

أوملبياد طوكيو املؤجل.
وأوض��ح االحت��اد الدولي في 
بيان على موقعه الرسمي أنه 
»مت تعليق فترة التأهل ألوملبياد 
طوكيو 2020 بدءا من السادس 
م��ن أب��ري��ل حتى 30 نوفمبر«، 
وذل���ك بعد أس��ب��وع على ق��رار 
إرج��اء دورة األلعاب األوملبية 
التي كانت مقررة ه��ذا الصيف 
ف��ي ال��ي��اب��ان ال��ى صيف 2021 
وحتديدا بني 23 يوليو والثامن 
من أغسطس على خلفية تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان »خ���الل هذه 
قق  ال��ف��ت��رة، النتائج ال��ت��ي حتحُ
في أي مسابقة لن تؤخذ بعني 
االع��ت��ب��ار م��ن أج��ل التأهل إلى 

طوكيو 2020 أو في التصنيف 
العاملي ال���ذي سيعّلق ب��دوره 
أيضا. سيتم تسجيل النتائج 
لضّمها في اإلحصاءات مبا فيها 
األرقام القياسية العاملية، رهنا 

بالشروط املعمول بها«.
وي��ت��م ال��ت��أه��ل إل��ى األل��ع��اب 
األوملبية إما عن طريق حتقيق 
احل��د األدن���ى امل��ط��ل��وب ف��ي كل 

س��ب��اق وم��س��اب��ق��ة أو بفضل 
مركزهم في التصنيف العاملي 

املعلق أيضا حتى 30 نوفمبر.
ي��ذك��ر أن��ه مت إرج���اء بطولة 
العالم أللعاب القوى التي كانت 
مقررة في مدينة يوجني بوالية 
اوريغون االميركية في صيف 
2021 إل��ى ال��ع��ام 2022 على 

خلفية إرجاء االوملبياد.  

االحتاد الدولي أللعاب القوى
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احتاد الكرة يفكر
 في عقد اجلمعية 

العمومية عبر »الفيديو«
يدرس مجلس إدارة احتاد الكرة الكويتي مصير 
اجلمعية العمومية العادية والتي كان مقررا لها 
أن تقام في 12 أبريل اجل���اري، في ض��وء القرار 
احلكومي ال��ذي صدر عن مجلس ال��وزراء بتمديد 
العطلة للعاملني ب��ال��دول��ة حتى 26 م��ن الشهر 
اجلاري، في إطار اجلهود والتدابير الوقائية التي 
تقوم بها الكويت للحد من انتشار فيروس كورونا 
املستجد. اجلمعية العمومية التي مت تأجيلها مرتني 
تتجه للتأجيل للمرة الثالثة على التوالي في حال 
اتخاذ مجلس اإلدارة قرارا بذلك في ضوء املشاورات 

التي جترى بني األعضاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يظهر فيه توجه آخر 
بإقامة اجلمعية العمومية »أون��الي��ن« من خالل 
التواصل عبر اإلنترنت بالصوت وال��ص��ورة بني 
أعضاء اجلمعية العمومية الذين ميثلون األندية ال� 

15 التي تعمل حتت مظلة االحتاد.

الفيفا يعدل عقود الالعبني ومواعيد امليركاتو
أقر االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
ت��ع��دي��الت، أول م��ن أم���س ع��ل��ى عقود 
الالعبني ومواعيد امليركاتو الصيفي، 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
وق��ال الفيفا، في بيان رسمي: »بعد 
االض��ط��راب غير املسبوق ال��ذي تسبب 
فيه فيروس كورونا، عمل االحتاد على 
سلسلة من التوصيات واملبادئ، ملعاجلة 
بعض القضايا الرئيسية التي نتجت عن 

الوباء«.
وأض������اف: »مت ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
بالتشاور مع مختلف أصحاب املصلحة، 
وعقب تكوين فريق عمل برئاسة نائب 
رئ��ي��س ال��ف��ي��ف��ا، ومم��ث��ل��ني ع��ن األن��دي��ة 
وال��الع��ب��ني وال���دوري���ات واالحت����ادات 

الوطنية والقارية«.
وتابع: »مت االتفاق على مجموعة من 
املبادئ باإلجماع، من قبل فريق العمل، 

وأقرها مكتب مجلس الفيفا.
وواص�����ل: »ال��ع��ق��ود ال��ت��ي تنتهي 
صالحيتها ع���ادًة عند امل��وع��د األصلي 
النتهاء املوسم، يجب تعديلها لتتزامن 

مع النهاية الفعلية للموسم«.
وأردف: »م��ع تعليق اللعب احلالي 
في معظم البلدان، من الواضح اآلن أن 
امل��وس��م احل��ال��ي ل��ن ينتهي ف��ي الوقت 
��ق��ت��رح متديد  احمل���دد مسبًقا، ول��ذل��ك يحُ
العقود حتى الوقت ال��ذي ينتهي فيه 

املوسم بالفعل«.
واستطرد البيان: »يحُطبق مبدأ مماثل 
على العقود، التي من املقرر أن تبدأ في 
املوسم اجلديد، ما يعني أن سريان هذه 
العقود سيتأخر حتى يبدأ املوسم التالي 

بالفعل«.
حلول عادلة

واسترسل: »من الواضح أن كورونا 

له تأثير كبير على عائدات األندية، ألنه 
ال ميكن لعب املباريات، لذا يجب على كرة 
القدم مثل قطاعات االقتصاد األخرى، أن 
جتد حلواًل عادلة لهذه الظروف، وحتقق 
توازنا معقوال للمصالح بني الالعبني 

واألندية«.
واس��ت��م��ر: »يشجع الفيفا األن��دي��ة 
والالعبني بشدة، على العمل مًعا إليجاد 
اتفاقيات وح��ل��ول، خ��الل الفترة التي 

يجري فيها تعليق بطوالت كرة القدم«.
وأضاف الفيفا: »األمر يرجع في املقام 
األول إلى األطراف الوطنية ذات الصلة، 
إليجاد حلول تناسب الظروف في كل 

بلد«.
 وأردف: »إذا ل��م تتفق األط���راف، 
ووص��ل��ت القضايا إل��ى الفيفا، سيتم 
دراس��ة األم��ر وفًقا لعدة ع��وام��ل، مثل: 
هل هناك محاولة حقيقية من النادي 
للتوصل إل��ى اتفاق مع الالعبني؟ وما 
هو الوضع االقتصادي للنادي؟ وصافي 
دخل الالعبني بعد تعديل العقد، وهل 
مت التعامل م��ع ك��ل الالعبني على قدم 

املساواة أم ال؟«.
وفيما يتعلق مبواعيد امليركاتو، أقر 
الفيفا بأنه من الضروري تعديل الوضع 

وفًقا للظروف اجلديدة.
وب��ن��اًء على ذل���ك، سيكون االحت��اد 
ال���دول���ي م���رًن���ا، وس��ي��س��م��ح بتحديد 
االحت���ادات ملواعيد االنتقاالت، بشرط 
أن تقع بني نهاية املوسم القدمي وبداية 

املوسم اجلديد.
وف��ي الوقت نفسه، سيحاول الفيفا 
ض��م��ان أع��ل��ى مستوى م��ن التنسيق، 
وسيضع في االعتبار أيًضا احلاجة إلى 
حماية انتظام ونزاهة املسابقات، بحيث 
ال تكون النتائج الرياضية ألي بطولة 

غير عادلة.

1 متنح العاملني إجازة إجبارية فورموال 
وخفض رواتب القيادات بسبب كورونا

ق��ال متحدث ب��اس��م بطولة العالم 
فورموال 1 للسيارات إنها منحت نحو 
نصف عدد العاملني بها إجازة إجبارية 
حتى نهاية م��اي��و أي���ار بسبب وب��اء 
ك��ورون��ا بينما واف��ق الرئيس تشيس 
ك��اري وع��دد من القيادات على خفض 

رواتبهم.
وق��ال��ت م��ص��ادر إن معظم العاملني 
الذين حصلوا على إجازة مؤقتة يرتبط 

عملهم بأيام السباقات.
وت��وظ��ف ف��ورم��وال 1 أكثر م��ن 500 
شخص. ولم ينطلق موسم فورموال 1 
حتى اآلن بعد إلغاء السباق االفتتاحي 
في استراليا في 15 مارس اذار وكذلك 
سباق موناكو الشهير الذي كان مقررا 

في مايو أيار.
وتأجلت ستة سباقات أخرى وتأمل 
شركة ليبرتي ميديا مالكة احلقوق 
التجارية لفورموال 1 في أن يبدأ املوسم 
خ��الل الصيف في أوروب���ا شريطة أن 
تسمح الظروف بذلك مع تقليص جدول 

السباقات ليتراوح بني 15 و18 سباقا.
وق��ال املتحدث إن ق��ي��ادات الشركة 
واف��ق��ت على خفض رواتبها طواعية 
مب��ق��دار 20 ف��ي املئة لكنها ستواصل 
العمل بينما وافق األمريكي كاري على 

خفض أكبر.

وأعلن االحتاد الدولي للسيارات يوم 
الثالثاء متديد العطلة اإلجبارية لفرق 

فورموال 1 أسبوعني إضافيني.
وفي األع��وام القليلة املاضية شهدت 
فورموال 1 عطلة إجبارية خالل الصيف 
في أغسطس اب عادة من كل موسم يتم 
خاللها إغالق كافة املصانع ألسبوعني 

في تلك العطلة ال يسمح فيها بالعمل 
ملنح جميع العاملني راحة.

ولكن بعد تأثر خطط موسم 2020 
بانتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا وتأجيل 
أو إلغاء اجل��والت الثماني األول��ى من 
امل��وس��م قامت البطولة باعتماد هذه 
العطلة اإلجبارية في م��ارس وابريل 

أو مايو.
وبعد اجتماع جميع األطراف املعنية 
في فورموال 1 وافقت الفرق باإلجماع 
على متديد هذه العطلة اإلجبارية من 21 
يوما إلى 35 يوما أي متديدها أسبوعني 
إض��اف��ي��ني أم���ال ف��ي حت��س��ن ال��ظ��روف 

املتعلقة بوباء كورونا.

فريق مرسيدس ينشر تصاميم أجهزة 
تنفس للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلن فريق مرسيدس، حامل 
لقب بطولة العالم لسباقات 
ال���ف���ورم���وال وان، أن���ه وض��ع 
تصاميم جهاز تنفس جديد قام 
بتطويره، رهن إشارة اخلدمات 
الصحية البريطانية، من أجل 
م��س��اع��دة امل��ص��اب��ني بفيروس 

»كوفيد19-«.
ويساعد جهاز ضغط الهواء 
اإليجابي املستمر »سي بي أي 
ب���ي« امل��رض��ى ال��ذي��ن يعانون 
م��ن ص��ع��وب��ات ف��ي التنفس، 
وامل��ص��اب��ني ب��ع��دوى ف��ي الرئة 
والذين لم تعد أقنعة األكسجني 

كافية لهم.
ومينح اجلهاز إمكانية عدم 
وض����ع امل���رض���ى ف���ي وح����دات 

العناية املركزة وعدم تنبيبهم.
وطلبت احلكومة البريطانية 
10 آالف من هذه األجهزة التي 
يتم إنتاجها عبر 40 آلة مبعدل 
أل��ف ج��ه��از ف��ي ال��ي��وم باملركز 
الفني ملرسيدس في بريكسورث، 

في وسط إنكلترا.
وب���ع���دم���ا ك����ان م���ق���ره في 
ب��ري��ك��س��وورث اخل��ل��ي��ة التي 
صنعت محركات ق��ادت الفريق 
إل��ى اح��ت��ك��ار لقبي الصانعني 
وال��س��ائ��ق��ني م��ن 2014 حتى 
2019، التحق فريق مرسيدس 
بحملة »بروجيكت بيتالين« من 
خ��الل تطوير جهاز تنفس في 
مشروع مشترك مع جامعة كلية 

لندن )»يونيفرسيتي كولدج 
ل���ن���دن«(، مت��ت امل��واف��ق��ة على 
مواصفاته من قبل خدمة الصحة 
الوطنية في اململكة املتحدة »أن 

أيتش أس«.
وقال مدير املركز أندي كاويل 
»منذ اإلعالن عن املشروع، تلقينا 
عدداً ال يصدق من الطلبات جلهاز 
»سي بي أي بي« من جميع أنحاء 

العالم«.
وأض��اف »إن جعل تصاميم 
ومواصفات التصنيع مفتوحة 
أم��ام اجلميع ستتيح للشركات 
في جميع أنحاء العالم إنتاج 
ه���ذه األج��ه��زة ب��س��رع��ة وعلى 
نطاق واسع، األمر الذي سيدعم 
املعركة العاملية ض��د فيروس 

كوفيد19-«.
وتابع ستتاح »للحكومات 
واملنتجني الصناعيني في القطاع 
واألكادمييني وخبراء الصحة« 
إم��ك��ان��ي��ة احل��ص��ول ع��ل��ى ه��ذه 
التصاميم ول��ك��ن أي��ض��ا »على 
املواد اخلاصة واملواد واألدوات 
املستخدمة أثناء التطور السريع 
للنماذج األولية، باإلضافة إلى 

أوقات التصنيع لكل جزء«.
وأوض���ح���ت م���دي���رة معهد 
ال��ه��ن��دس��ة الصحية بجامعة 
كلية لندن ريبيكا شيبلي »هذه 
األج��ه��زة احل��ي��وي��ة م��ن السهل 
ج��دا تصنيعها وميكن إنتاجها 
بسرعة. نتمنى، من خالل نشر 

ه��ذه التصاميم على العلن، أن 
يتم استخدامها لتحسني مقاومة 
اخلدمات الصحية التي تستعد 

ملوجة كوفيد19- في العالم«.
ومت اس����ت����خ����دام ن��س��خ��ة 
م��ن ه��ذا اجل��ه��از ال��ذي يزيد من 
ت��دف��ق ال��ه��واء واألوك��س��ي��ج��ني 
إل��ى ال��رئ��ت��ني، ف��ي مستشفيات 
إيطاليا والصني ملساعدة مرضى 
»كوفيد19-« الذين يعانون من 

التهابات رئوية حادة.
وق��ام��ت ف���رق م��ن اجلامعة 
وم��رس��ي��دس ب��إج��راء هندسة 
ع��ك��س��ي��ة ل��ل��ج��ه��از، وق��ال��ت 
أن ب���إم���ك���ان���ه���ا ت��ص��ن��ي��ع��ه 
س��ري��ع��اً »ب����اآلالف« وت��زوي��ده 
للمستشفيات ف��ي بريطانيا، 
م���ع ت���زاي���د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ه��ذه 
األجهزة بسبب االرتفاع الهائل 
بعدد احل��االت املثبتة إصابتها 

بالفيروس.
وكشفت تقارير من إيطاليا 
أن حوالي 50 باملئة من املرضى 
ال��ذي��ن استعانوا بهذا اجلهاز 
لم يكونوا بحاجة إل��ى أجهزة 
التنفس امليكانيكية التي يحتاج 
وضعها إلى تخدير وأنبوب يتم 
إدخ��ال��ه ف��ي القصبة الهوائية 
للمريض بحسب »يونفيرسيتي 
كولدج لندن«، مضيفة في بيانها 
األح��د أن التجارب السريرية 
ع��ل��ى 100 ج��ه��از س��ت��ت��م في 

مستشفى اجلامعة.

فريق مرسيدس

االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«

1 خسائر فادخة  كورونا قد يكبد فورموال 


