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أكد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس 
م��ج��ل��س إدارة االحت�����اد ال��ك��وي��ت��ي 
لكرة القدم، أول أم��س، أن استئناف 
املوسم الكروي احلالي، سيكون في 
موعده احمل��دد سلفا الثالثاء املقبل 
15 أغسطس، والذي أقره املجلس في 

وقت سابق.

وقال اليوسف، خالل تصريحات 
عبر املوقع الرسمي ل��الحت��اد، إنهم 
ي��ق��درون م��ا ت��ق��وم ب��ه احل��ك��وم��ة من 
إج��راءات احترازية، للحد من انتشار 
فيروس كورونا، لذا يتوجب االلتزام 
بالضوابط إلجن���اح مساعي ع��ودة 

املنافسات.

وأش��اد باإلجراءات الصحية التي 
قامت بها األندية، سواء في التدريبات 

أو خالل املباريات الودية.
وأوض��ح أن االحت��اد ينتظر القرار 
النهائي من مجلس ال���وزراء، األحد 
املقبل، بشأن آخ��ر املستجدات حول 

الشيخ أحمد اليوسفعودة املدربني واحملترفني األجانب.

اليوسف: ال تأجيل
للدوري الكويتي
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الشباب يعلن تعاقده
مع احلارس سعد العنزي

أمتت إدارة الكرة في ن��ادي الشباب الكويتي، تعاقدها مع 
احلارس سعد العنزي. وانضم العنزي بذلك للحارس سليمان 
ميزرا في الشباب، في ظل خضوع زميلهما علي الفاضل لعملية 

الرباط الصليبي مؤخرا.
وميتلك العنزي خبرات عريضة، اكتسبها خالل رحلة طويلة 

بني األندية الكويتية، إلى جانب جتربة احترافية في عمان.
وبدأ العنزي املشوار مع الساحل، قبل أن ينتقل لعمان، ومن 
ثم يعود للدفاع عن ألوان القادسية، الذي خرج منه معارا في 
أكثر من مناسبة، ولعب كذلك للنصر والساحل، وقضى آخر 
موسمني رفقة الفحيحيل. وتلقى العنزي أكثر من عرض خالل 
الفترة األخيرة، قبل أن يحط الرحال باألحمدي، للدفاع عن ألوان 

الشباب الطامح للبقاء مع الكبار.

مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد من دوري األبطال بعد كابوس فاران
ت��أه��ل مانشستر سيتي ل��دور 
الثمانية ب���دوري أب��ط��ال أوروب��ا 
لكرة القدم بفوزه  2 - 1   على ريال 
مدريد ليتفوق  4 - 2   في النتيجة 
اإلجمالية باستاد االحت��اد بفضل 
هدفني لرحيم سترلينج وجابرييل 
جيسوس بعد هفوتني من املدافع 

رفائيل فاران . 
وبعد فوزه على بطل أوروبا 13 
مرة ذهابا وإيابا سينتقل سيتي 
إلى لشبونة خلوض دور الثمانية 
أم��ام أوملبيك ل��ي��ون، ال��ذي أخ��رج 

يوفنتوس، يوم 15 أغسطس . 
وب��دأ ري��ال، ال��ذي خسر ذهابا 
2-1، اللقاء بشكل كارثي في غياب 
قائده ومدافعه ال��ب��ارز سيرجيو 

راموس وبدا مهتزا في اخللف . 
وظ���ه���ر ف���ري���ق امل������درب بيب 
جوارديوال في حالة ثقة وتركيز 
وجتنب الهفوات الدفاعية التي 
كلفته اخل��روج من دوري األبطال 

في املواسم السابقة . 
وتسلم الفرنسي فاران متريرة 
داخ��ل منطقة اجل��زاء من احلارس 

تيبو ك��ورت��وا لكن مهاجم سيتي 
جيسوس ان��ت��زع ال��ك��رة لتذهب 
إل��ى سترلينج وافتتح التسجيل 
ألص��ح��اب الضيافة ف��ي الدقيقة 

التاسعة . 
وجاء الرد قويا من بطل إسبانيا 
واضطر ح��ارس سيتي إيدرسون 
للتصدي بشكل جيد لعدة محاوالت 

من كرمي بنزمية وإيدن هازارد . 
لكن إي��درس��ون وق��ف مكتوف 
األي��دي أم��ام ضربة رأس بنزمية 
لتهز شباكه في الدقيقة 28 بعد أن 
أحسن املهاجم الفرنسي التعامل 

مع متريرة رودريجو العرضية . 
لكن الهشاشة الدفاعية لريال 
م��دري��د ك��ان��ت واض��ح��ة واض��ط��ر 
ك��ورت��وا للتدخل قبل االستراحة 
ملنع م��ح��اول��ة كيفن دي بروين 
وارتدت الكرة إلى فيل فودين لكن 

الالعب الصاعد سدد بعيدا . 
صنع سيتي العديد من الفرص 
بعد االستراحة لكنه افتقد اللمسة 
احلاسمة واستفاد من خطأ فادح 
آخر لفاران في الدقيقة 68 حني أعاد 

املدافع برأسه الكرة إل��ى كورتوا 
بشكل ضعيف وخطفها جيسوس 

مجددا ليحرز هدف الفوز . 
ول��م يسبق لزين الدين زي��دان 
خ���س���ارة م��واج��ه��ة ف���ي األدوار 
اإلقصائية ب��دوري األب��ط��ال وهو 
م��درب لريال مدريد، وانتصر في 
12 مواجهة سابقة ف��ي طريقه 
للفوز باللقب ثالث م��رات، وأشار 
اإلسباني ج��واردي��وال إل��ى أهمية 
االنتصار .  وقال جوارديوال ”إنه 
انتصار مهم. فزنا عليهم مرتني. لم 
يسبق لزين الدين زي��دان خسارة 
مواجهة في األدوار اإلقصائية. 
ميكنكم رؤية الهدوء الذي يلعبون 
به وشخصيتهم القوية، إنه فريق 

جيد جدا . 
    وقال زيدان إن خسارة فريقه 
يجب أن يتم وضعها ف��ي سياق 

إحرازه لقب الدوري اإلسباني . 
وأضاف املدرب الفرنسي ”نحن 
فخورون مبا حققناه هذا املوسم، 
وهذه هي كرة القدم. خسرنا أمام 

فريق جيد وعلينا تقبل ذلك . 

حسرة فاران

فاران: الهزمية تقع على عاتقي وأحتمل املسؤولية
ح��م��ل ال��ف��رن��س��ي راف��اي��ي��ل 
ف��اران، مدافع ريال مدريد، نفسه 
مسؤولية خروج فريقه من دوري 

األبطال أمام مانشستر سيتي.
وودع ري��ال م��دري��د البطولة 
م��ن دور ال�16، عقب خسارته 

مرة أخرى أمام مانشستر سيتي 
بنتيجة )2-1(، ح��ي��ث سجل 
السيتي هدفيه من خطأين قاتلني 

لفاران. 
وق���ال ف���اران ف��ي تصريحات 
لصحيفة »ماركا« عقب املباراة: 

»ه��ذه الهزمية تقع على عاتقي، 
ع��ل��ي أن أحت��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة«. 
وأض���اف: »لقد أع��ددن��ا للمباراة 
بشكل جيد للغاية، لكن أخطائي 
كلفتنا اخلروج، وأنا حزين للغاية 

على زمالئي في الفريق اآلن«.

غوارديوال: هزمت زيدان مرتني.. وعلينا احلذر من ليون
اعترف بيب غوارديوال، مدرب 
مانشستر سيتي، ب��أن فريقه 
حقق الفوز على ريال مدريد )2-
1( في إياب ثمن نهائي مسابقة 
دوري أب��ط��ال أوروب����ا، بفضل 

أخطاء املنافس.
 وارتكب مدافع ري��ال مدريد 
رفاييل ف��اران هفوتني قاتلتني، 
تسببتا في دخول مرمى فريقه 
هدفني سجلهما رحيم سترلينج 
وج��اب��ري��ال جيسوس، ليتأهل 
سيتي إل��ى رب��ع النهائي بعد 

فوزها ذهابا بالنتيجة ذاتها.  
 وق������ال ج�����واردي�����وال ف��ي 
تصريحات لشبكة »ب��ي. تي. 
س��ب��ورت« عقب انتهاء اللقاء: 
»خ��ل��ق��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��رص 
وسجلنا هدفني من أخطاء لهم، 
ح��اول��ن��ا إق��ن��اع��ه��م ب��ال��ه��ج��وم، 
لكن ذلك لم يكن سهال أم��ام هذا 

الفريق«.
 واعتمد مانشستر سيتي على 

طريقة ممارسة الضغط العالي 
من أجل إرباك دفاع ريال مدريد 
وه��و م��ا ح��دث فعال، وع��ن ذلك 
ق��ال ج��واردي��وال: »نحاول فعل 
هذا األمر، أحيانا ننجح وأحيانا 
أخرى ال ننجح، بشكل عام قمنا 

بعمل جيد«.
 وأض����اف: »ل��م نكن نتوقع 
ب��ع��د 30 دق��ي��ق��ة ال��ت��ق��دم ب�4 
أه���داف، الشوط الثاني خلقنا 
ف��رص��ا، ال��الع��ب��ون كلهم قاموا 
بعمل مذهل، الشوط األول لعب 

اجلناحان في العمق أكثر، كان 
ه��ذا خطأ من جانبي، صححنا 
األم��ر في الشوط الثاني وكنا 

أفضل«.
 وحت����دث غ����واردي����وال عن 
أهمية الفوز على ري��ال مدريد 

بقوله: »إنه فوز مهم، فزنا عليهم 
مرتني، رغم أن زيدان لم يخسر 
أي م��ب��اراة من قبل في األدوار 

اإلقصائية«.
وأردف: »تستطيع رؤي��ة 
الهدوء والشخصية التي يلعب 
الفريق بها، إنه فريق جيد، نحن 
هنا حملاولة الفوز بلقب دوري 
األب��ط��ال، إنها خطوة واح��دة، 
إذا آمنا بأن الفوز كاف فإن هذا 
سيثبت كم نحن فريق صغير، 
إذا أردت ال��ف��وز باللقب عليك 

تخطي الفرق الكبيرة«.
 ولم ينس غوارديوال احلديث 
عن ليون، منافسه املقبل في ربع 
النهائي، وق���ال: »حت��دث��ت مع 
طاقم االستكشاف لدي عن ليون 
وأخبروني بأنه يتوجب علي 
احل��ذر، لدينا 8 أي��ام للتحضير 
لهذه املباراة، سنستمتع بالفوز 
وب��ع��د ذل���ك سنفكر مبواجهة 

ليون«.

غوارديوال وزيدان

هازارد ُيثير القلق بعد اإلقصاء أمام السيتي
أثار البلجيكي إيدين هازارد، جنم ريال مدريد 
اإلسباني، القلق عقب اخلسارة بهدفني لهدف 
أمام مانشستر سيتي، بإياب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا، واإلقصاء من البطولة.
وظهر ه��ازارد أثناء إدالئه بتصريحات عقب 
املباراة، بكيس من الثلج مربوط على كاحله، 
لُيثير القلق حول جتدد إصابته، التي عانى منها 
لشهور وخضع على إثرها لعملية جراحية. 

وقال ه��ازارد، خالل تصريحات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »الشوط األول كان جيًدا، 
وكنا نستحق امل��زي��د«. وأض���اف: »لقد سجلوا 
وكذلك نحن، لكن حني تلعب لهذا النادي، فأنت 

تريد الفوز بكل شيء، وخاًصة دوري األبطال«.
وأمت: »لكن بسب الطريقة التي يضغطون 
بها مانشستر سيتي، أصبح األمر صعًبا، ولهذا 

السبب ارتكبنا األخطاء«.

سترلينج يكشف أسباب الفوز 
أش���اد اإلجن��ل��ي��زي رح��ي��م سترلينج، جنم 
مانشستر سيتي، بأداء فريقه أمام ريال مدريد، 

والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
 BT« وق��ال سترلينج في تصريحات لقناة
sport« عقب املباراة: »أعتقد أن القوة والروح 
كانا عنصران أساسيان ف��ي امل��ب��اراة، دوري 
األبطال من املسابقات التي نريد أن نؤدي فيها 

بشكل جيد من أجل الوصول ألبعد نقطة«.
وأض���اف: »حتدثنا قبل امل��ب��اراة وتعاهدنا 

على تقدمي كل ما لدينا، والنتيجة ستكون في 
صاحلنا، وهو ما حدث«.

وتابع: »لقد اعتقدت أن الشيء األكثر أهمية 
وسيخلق الفارق في مباراة اليوم، هو من يركض 
أكثر ويبذل كل مجهوده، وأعتقد أننا كنا بارعني 

للغاية«.
وأكمل: »جزء من خطتنا في مباراة اليوم كان 
الضغط عليهم من األم��ام، وبالفعل جنحنا في 

ذلك، وسجلنا هدفني من أخطاء نتيجة الضغط«.

مارتيتش وكونتافيت إلى قبل
نهائي بطولة باليرمو

حتكمت بترا مارتيتش املصنفة األولى 
بالبطولة، ف��ي أعصابها خ��الل شوطني 
فاصلني لتهزم ألياكسندرا ساسنوفيتش 
الع��ب��ة روس��ي��ا ال��ب��ي��ض��اء ال��ص��اع��دة من 
التصفيات )7-6( و)7-6(، وحتجز مكانها 
ف��ي ال���دور قبل النهائي ببطولة باليرمو 

للتنس للسيدات، اجلمعة.
وستلتقي في الدور املقبل مع االستونية 
أنيت كونتافيت صاحبة ال�24 عاما، التي 
نفذت 57 ضربة ناجحة، لتقضي على حلم 
اإليطالية الصاعدة اليزابيتا كوتشاريتو، 

بفوزها )6-1( و)4-6( و)1-6(.
واض��ط��رت م��ارت��ي��ت��ش، ال��ت��ي خاضت 
مواجهة صعبة من ثالث مجموعات، أمام 
ليودميال سامسونوفا أم��س اخلميس، 
خل��وض ش��وط فاصل أم��ام ساسنوفيتش 

في املجموعة األولى قبل أن تكافح لتحسم 
املجموعة. وتقدمت الالعبة الكرواتية )4-
1( في املجموعة الثانية، لكن ساسنوفيتش 
انتفضت وأنقذت ثالث فرص حلسم اللقاء 
قبل أن تغتنم مارتيتش الفرصة الرابعة في 

الشوط الفاصل.
وقالت مارتيتش في املؤمتر الصحفي: 
»ك��ان يجب أن أتكيف مع امل��ب��اراة. النقاط 
أط��ول واللقاء ك��ان أق��وى بدنيا، وواجهت 
صعوبة في املجموعتني وأن��ا سعيدة حقا 
ب��ال��ف��وز رغ��م تعقد األم���ور ف��ي املجموعة 
الثانية«. والبطولة هي األول��ى التي تقام 
ضمن منافسات احتاد الالعبات احملترفات، 
منذ 5 أشهر بسبب جائحة كوفيد- 19، 
وقالت مارتيتش إنها تأثرت بعدم لعب 

مباريات رسمية منذ فترة طويلة.

70 للجائزة الكبرى هاميلتون يعود للقمة في سباق الذكرى 
 قاد لويس هاميلتون زميله 
في مرسيدس فالتيري بوتاس 
للهيمنة ع��ل��ى أول مركزين 
ف��ي ال��ت��ج��ارب احل���رة بسباق 
الذكرى 70 للجائزة الكبرى 
ف��ي حلبة سيلفرستون يوم 
اجلمعة ضمن مساعيه لتحقيق 
الفوز الثاني على أرضه خالل 
أس��ب��وع��ني ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م 

فورموال 1 للسيارات.
وس��ج��ل بطل ال��ع��ال��م ست 
م��رات، الطامح للفوز الرابع 
على التوالي باملوسم ليوسع 
ف����ارق 30 ن��ق��ط��ة م��ع زميله 
الفنلندي، أس���رع لفة خالل 
دقيقة واحدة و25.606 ثانية 
ف��ي م��س��اء ح���ار ول��ك��ن ملبد 

بالغيوم.

وتأخر بوتاس، الذي تفوق 
ف��ي ال��ت��ج��ارب احل���رة األول��ى 
صباحا باستخدام إط���ارات 
بيريلي أكثر ليونة، بفارق 

0.176 ثانية.
وف���از هاميلتون بسباق 
جائزة بريطانيا الكبرى األحد 
املاضي في نفس احللبة بعد 
االنطالق من املركز األول رغم 
تعرضه لثقب باإلطار في آخر 

لفة.
وق��ال هاميلتون ”اعتقد أن 
ال��ي��وم ك��ان جيدا بشكل ع��ام. 
ح��دث تفاهم والنتائج جيدة 
من األس��ب��وع املاضي واعتقد 
أننا قمنا ببعض التعديالت 
البسيطة ل���ذا ف���إن احملصلة 

إيجابية“.

وأض��اف ”اإلطارات كانت 
ناعمة جدا لكنها جيدة“. ومع 
حتقيقه 87 ان��ت��ص��ارا قلص 
السائق البريطاني ال��ف��ارق 
م��ع أس��ط��ورة ف��ي��راري مايكل 
ش���وم���اخ���ر ص���اح���ب ال��رق��م 
القياسي عبر التاريخ بالفوز 
ف���ي 91 س��ب��اق��ا ب���ني ع��ام��ي 
1992 و2006. وميكنه أن 
ي��ص��ب��ح أول س��ائ��ق يحقق 
ف��وزي��ن متتاليني على أرض��ه 
إذ تستضيف سيلفرستون 
سباقني في موسم واحد ألول 
م��رة. وتابع ”اعتبرها فرصة 
ول��ك��ن فالتيري ظهر بشكل 
ق��وي وشاهدنا ف��ي األسبوع 
املاضي أن أي شيء قد يحدث 

لويس هاميلتونوبالتحديد في اللفة األخيرة.


