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دخل قرار عودة النشاط الكروي 
الكويتي، يوم 15 أغسطس اجلاري، 
مرحلة ال��ش��ك، ف��ي ظ��ل ع��دم ع��ودة 
املدربني األجانب والالعبني احملترفني 

إلى أنديتهم، حتى اآلن.
وي���درس احت��اد ال��ك��رة الكويتي، 
في اجتماعه عددا من امللفات املهمة، 
أبرزها الوصول آللية تسمح بعودة 
األج��ان��ب، بالتنسيق م��ع اجلهات 

الرياضية والصحية املعنية.
ويعد خيار التأجيل قائًما، في حال 
عدم احلصول على املوافقات املطلوبة 
للسماح لألجانب بالعودة، قبل فترة 
مناسبة من موعد استئناف الدوري 

املمتاز.
وك��ان��ت السلطات الكويتية قد 
ح��ظ��رت ال��رح��الت اجل��وي��ة م��ن 31 
دول��ة، في إط��ار جهود احتواء أزمة 

فيروس كورونا املستجد. االحتاد الكويتي لكرة القدم

المبارد: بداية املوسم اجلديد
من الدوري اإلنكليزي مبكرة جدًا

ي��ع��ت��ق��د م������درب ت��ش��ي��ل��س��ي 
اإلنكليزي فرانك المبارد أن موعد 
انطالق املوسم اجلديد من الدوري 
اإلن��ك��ل��ي��زي مبكر ج���داً ب��األخ��ص 
بالنسبة ل��ألن��دي��ة ال��ت��ي ال ت��زال 

تتنافس في دوري أبطال أوروبا.
وينطلق امل��وس��م اجل��دي��د من 
ال����دوري امل��م��ت��از 2021-2020 
بتاريخ 12 سبتمبر املقبل، مع 
األخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار أن البلوز 
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال����دوري خ��اض��وا 
ال��س��ب��ت امل���اض���ي ن��ه��ائ��ي ك��أس 
االحت���اد اإلنكليزي ض��د أرس��ن��ال 
وخسروه 2-1. ويسافر تشيلسي 
ملواجهة بايرن ميونيخ في إياب 
دور الستة عشر من دوري أبطال 
أوروبا يوم السبت، على الرغم من 
اآلم��ال احمل��دودة في الوصول إلى 
رب��ع النهائي إذ عليهم تعويض 
خسارتهم 3-0 في مباراة الذهاب 

فبراير املاضي.
كما يستقبل مانشستر سيتي 
منافسه ريال مدريد اجلمعة على 
ملعب االحت��اد، مع تفوق بنتيجة  
2-1 ذهاباً في مدريد وذلك مبسعى 
بلوغ املباراة النهائية في لشبونة 

في 23 أغسطس.
ف���ي ح���ني ي��ل��ع��ب م��ان��ش��س��ت��ر 
ي��ون��اي��ت��د وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون في 
الدوري األوروبي، الذي يختتم في 

21 أغسطس في كولونيا.
وي��ع��ت��ق��د الم�����ب�����ارد، ال����ذي 
سيكون ب��دون قائد البلوز سيزار 
أزبيليكويتا واجلناح كريستيان 
ب��ول��ي��س��ي��ت��ش ض���د ب���اي���رن بعد 
تعرضهما إلص��اب��ت��ني ف��ي أوت��ار 

الركبة خالل مباراة كأس االحتاد، 
أن موعد بداية الدوري املمتاز املقرر 
ف��ي 12 سبتمبر للموسم املقبل 

سيكون مبكراً جداً في هذا السياق.
وقال المبارد »يحتاج الالعبون 
إل��ى فترة راح��ة للعب في املوسم 
اجلديد من الدوري اإلنكليزي، حتى 
في أس��وأ السيناريوهات التي من 
احملتمل أن نواجهها ضد بايرن أي 
خروجنا من هذا ال��دور، فإن موعد 
12 أيلول يبدو مبكر جداً بالنسبة 

لنا لبدء اللعب مرة أخرى«.
وت���اب���ع: »أود أن أع��ت��ق��د أن 
املسؤولني عن ال��دوري اإلنكليزي 
سينظرون بجدية في ذل��ك، وآمل 
أن مينحونا بداية عادلة للموسم 
املقبل، أعتقد أن هذا شيء نستحقه 
لكوننا ناٍد في ال��دوري اإلنكليزي 

يتنافس في دوري األبطال«.

وك���ان الم��ب��ارد ح��ري��ص��اً على 
اإلشادة باملوسم املنتهي معتبراً أن 
فريقه جنح بشكل مطلق، وذلك مع 
تأمني البلوز التأهل لدوري أبطال 

أوروبا للموسم املقبل.
وقال »أنا سعيد باملوسم ولكنني 
ال أح��ب أن أك��ون متحمساً للغاية 
عندما تكون هناك م��ب��اراة كبيرة 

قادمة«.
وتابع »لكن علينا أن نفكر أن 
الناس لم يتوقعون منا أن نكون 
في املراكز األربعة األولى. صحيح 
أننا خسرنا نهائي وهذا أمر محبط 
بالنسبة لنا. ولكن هناك صورة 
أكبر نعمل عليها ورأينا الكثير من 

األشياء اجليدة فيها«.
وأكد المبارد أن على العبيه أن 
يفخروا بكيفية منافستهم سواء في 

الدوري أو في نهائي كأس االحتاد.

المبارد

عودة الدوري الكويتي مهددة بالتأجيل

مشاعر مختلطة لتود مع اقتراب 
هاميلتون من إجناز تاريخي

قال جان تود، الذي كان رئيسا 
ملايكل شوماخر في فترته الذهبية 
مع ف��ي��راري، إن��ه سيقدم التهنئة 
للويس هاميلتون إذا جنح السائق 
البريطاني ف��ي حتطيم األرق���ام 
القياسية لألسطورة األملاني حتى 

إذا كان يفضل أال يتم املساس بها.
ويستمتع هاميلتون بطل العالم 
ست مرات بتصدر الترتيب العام 
بفارق 30 نقطة بعد أربعة سباقات 
ه��ذا امل��وس��م م��ع اس��ت��م��رار هيمنة 
مرسيدس ويبدو في طريقه ملعادلة 
اجناز شوماخر بحصد اللقب سبع 

مرات.
ك��م��ا أص��ب��ح ه��ام��ي��ل��ت��ون )35 
ع��ام��ا(، الفائز بجائزة بريطانيا 
الكبرى أمس األحد، على بعد أربعة 
انتصارات من معادلة رقم شوماخر 

بتحقيق 91 انتصارا.
وإذا اس��ت��م��ر هاميلتون بهذا 
املستوى ميكنه معادلة اإلجناز في 
جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا 
الشهر املقبل وقد يكسر الرقم في 
األسبوع التالي في حلبة موجيلو 
اململوكة ل��ف��ي��راري ح��ني يخوض 
الفريق اإليطالي سباقه 1000 في 

اجلائزة الكبرى.
وقال تود رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات حاليا للصحفيني في 
سيلفرستون »إذا كنت على صلة 
بأرقام قياسية ستتمنى أن تستمر 

هذه األرقام«.

وأض����اف »م���ن ن��اح��ي��ة أخ��رى 
هذه األرق��ام عادة ما تعيش لفترة 
في احلياة وك��ل األرق���ام معرضة 

للكسر«.
وتابع »مرسيدس وهاميلتون 
يبذالن كل جهد بوضوح من أجل 
حتطيم األرقام وهذا يدعو لإلعجاب 
وسيكون مستحقا وميكن فقط أن 

تقدم التهنئة لهم«.
وق�����اد امل����س����ؤول ال��ف��رن��س��ي 
شوماخر لتحقيق بطولة العالم 
خمس م��رات متتالية ب��ني 2000 
و2004 حني كان فيراري مهيمنا 

مثل مرسيدس اآلن.
وق��ال ت��ود، ال��ذي أصبح مقربا 
من شوماخر وعائلته، إنه يحترم 
إجن���ازات مرسيدس ويعجب بها 

لكن مع بعض التحفظات.

وحقق مرسيدس ألقاب السائقني 
والصانعني ست مرات متتالية وفاز 
بكل السباقات األرب��ع��ة باملوسم 
حتى اآلن مع االنطالق من املقدمة 

دائما.
وتابع »أن��ا معجب بالتنافس 
وال��ص��الب��ة واالس��ت��م��راري��ة. لكن 
من أجل الرياضة اعتقد أن الناس 
تفضل أال تكون النتائج متوقعة 

وأن يحدث تغيير أكبر«.
وأش���ار ت��ود إل��ى أن شوماخر، 
ال�����ذي ل���م ي��ظ��ه��ر م��ن��ذ ت��ع��رض��ه 
إلص��اب��ات خطيرة ب��ال��رأس خالل 
حادث تزلج في 2013، وهاميلتون 
يتشابهان ف��ي »ال���روح القتالية 
املميزة« كما أبدى احترامه جلهود 
السائق البريطاني ف��ي مكافحة 

العنصرية.

لويس هاميلتون
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أليسون يعتقد أن كلوب ال يزال
يريد حتسني أداء ليفربول

حقق يورغن كلوب جناحا مبهراً في املوسمني 
األخيرين مع ليفربول، لكن حارسه البرازيلي 
أليسون يعتقد أن األملاني الفذ يريد االستمرار في 

رفع املستوى.
وأش��اد أليسون بكلوب وبتأثيره على أبطال 
الدوري اإلنكليزي املمتاز، وهو مقتنع بأن األملاني 

بدأ للتو.
فبعد 30 عاماً بدون لقب الدوري، أنهى ليفربول 
أخيراً السنوات العجاف هذا املوسم، وتوج باللقب 
بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب املركز 

الثاني.
وأنهى ليفربول الدوري ب� 99 نقطة وهو ثاني 
أعلى مستوى في تاريخ املسابقة، وفاز ليفربول 
أي��ض��اً بكأس السوبر األوروب���ي وك��أس العالم 
لألندية، لكن دف��اع��ه ع��ن لقبه ف��ي دوري أبطال 
أوروبا انتهى على يد أتلتيكو مدريد آذار/ مارس، 
فيما أخرجهم تشيلسي من كأس االحتاد اإلنكليزي 

وهزمهم أستون فيال في كأس الرابطة.
 وحيال ذلك شعر أليسون أنه كان موسماً مرهقاً، 
مشيراً إلى محاوالت كلوب ملزيد من التحسينات في 

ليفربول.
وقال أليسون لشبكة »إي إس بي إن« البرازيلية 
»لقد كان هذا أحد أكثر املواسم إرهاقاً على اإلطالق، 
ال أعرف ما إذا كان ذلك بسبب الوباء الذي جعله 

املوسم األط��ول ... لكن على الصعيد الفردي كان 
أحد املواسم التي لعبت فيها مباريات أقل بسبب 

اإلصابات«.
وتابع »لقد خرجنا من دوري أبطال أوروب��ا 
في وقت مبكر، ولكن أعتقد أن هذا اإلره��اق يأتي 
من تقدمينا كل مالدينا في كل مباراة. كلوب لديه 
اليد العليا في ذلك، ألنه دائماً يخبرنا ماهو الهدف 
الرئيس ونحن نهتم أيضاً بكيفية حتقيقنا لهذا 
الهدف، بالتدريب، وهو يعرف كيف يدير جلساتنا 

التدريبية«.
ويصف أليسون كلوب ب���«أن��ه رج��ل عاطفي 
ويظهر ذل��ك. يريد الفوز وجعل ليفربول ناديا 

أفضل دائماً«.
يعتقد أليسون أنه سيكون من املهم احلفاظ على 
املستويات التي وصل إليها ليفربول فيما يتعلق 
باحتاد املجموعة »ب��دالً من االعتماد على البراعة 
الفردية« وقد أكد أنه وبسبب هذا االحت��اد حققوا 

الكثير  من جناحاتهم.
وش��رح ذلك بالقول »مجموعتنا قوية للغاية 
بالتأكيد، يتمتع كل العب بالكثير من اجلودة بشكل 
ف��ردي، ولدينا على األق��ل أربعة العبني دائماً في 
القمة، األفضل في العالم في مراكزهم، وهذا يجعلنا 
فريقاً خاصاً، ولكن ما يحدث الفارق احلقيقي هي 

الطريقة التي نلعب بها معاً«.

أليسون وكلوب
»كلوج« يتوج بلقب 

الدوري الروماني
بعد مواجهة فاصلة

توج كلوج بلقب ال��دوري الروماني لكرة القدم 
للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حول تأخره إلى 
فوز 3-1 على يونيفرسيتاتيا كرايوفا في مواجهة 
فاصلة ليحسم ممثل البالد في دوري أبطال أوروبا.

وق��ال االحت��اد الروماني للعبة قبل ساعات من 
املباراة إن الفائز سيصعد لألدوار التأهيلية لدوري 

األبطال.
وجاء القرار غير املسبوق لاللتزام بآخر مهلة 
لالحتاد األوروبي )اليويفا( أمام االحتاد الوطنية 
حلسم املتأهلني للمنافسات القارية في املوسم 
املقبل. وكان آخر موعد اليوم الثالث من أغسطس 

آب.
وفاز كلوج بلقبه السادس منذ 2008 بعد جمع 
49 نقطة بينما توقف رصيد يونيفرسيتاتيا عند 44 

نقطة ولديه مباراة متبقية.
افتتح دان نيستور التسجيل لكرايوفا بتسديدة 
هائلة بعد عشر دق��ائ��ق لكن ال��ب��رازي��ل��ي باولو 
فينيسيوس تعادل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية 

قبل تسع دقائق على نهاية الشوط األول.
وتقدم كلوج عبر املدافع غير املراقب كيفني بولي 
في الدقيقة 56 ثم نفذ شيبريان دياك ركلة جزاء 

ناجحة في الدقيقة 77.
وجتمع اآلالف م��ن مشجعي يونيفرسيتاتيا 
خارج استاد أوبليمينكو رغم عدم السماح مبشاهدة 
اللقاء عبر شاشة عمالقة ضمن إج��راءات مكافحة 

كوفيد19-.
وغ���اب دان بتريسكو م���درب ك��ل��وج وم��داف��ع 
تشيلسي وساوثامبتون السابق عن مباراة التتويج 
لوجوده في احلجر الصحي بعد إصابته بكوفيد- 

.19
وسجل كلوج 26 حالة إصابة بفيروس كورونا 
قبل أسبوعني لكن تبني أن 23 حالة منها ”ايجابية 
كاذبة“ األسبوع املاضي ليتمكن الفريق من الفوز 

في ثالث مباريات في أسبوع حلسم اللقب.
وسينافس ك��راي��وف��ا، امل��ع��روف باسم ستيوا 
بوخارست سابقا، م��ع بوتوساني ف��ي ال��دوري 

األوروبي في املوسم املقبل.

كوبنهاغن تستضيف انطالقة طواف 
2021 2022 بداًل من  فرنسا في 

أعلن عمدة كوبنهاغن االثنني أن انطالق طواف 
فرنسا الذي كان مقرراً من العاصمة الدمناركية في 
العام 2021 سيتم إرجاؤه إلى عام 2022 لتجنب 
تداخل األحداث الرياضية التي تسبب بها فيروس 

كورونا املستجد.
وقال فرانك يانسن في بيان »أنا سعيد أننا متكنا 

من ضمان انطالق من الدمنارك للعام 2022«.
وكان من املقرر أن ينطلق طواف فرنسا 2021 
من كوبنهاغن، إال أن عمدة املدينة طالب في الفترة 
السابقة بتعديل كي ال يصطدم ذل��ك مع أح��داث 
رياضية أخرى مثل أوملبياد طوكيو املؤجل وكأس 
أوروبا في كرة القدم حيث تعتبر كوبنهاغن إحدى 

املدن املضيفة.

وأض��اف يانسن »كان يسعد الكثير منا وجود 
ط��واف فرنسا في ال��دمن��ارك العام املقبل ولسوء 

احلظ علينا اآلن االنتظار لفترة أطول قليالً«.
وتابع »في املقابل، ميكن للدمناركيني أن يفرحوا 
باحتفالية أكبر في عام 2022، عندما ال يصطدم 
انطالق الطواف بني اليورو واألوملبياد على أمل أن 

نكون قد تخلصنا من فيروس كورونا«.
بعد انطالقه من كوبنهاغن في األول من يوليو 
2022، سيبقى م��س��ار ال��ط��واف على األراض���ي 
الدمناركية ملرحلتني أخريني. أما بالنسبة لنسخة 
العام 2021، تبدو مدينة بروتاني في غرب فرنسا 
من أبرز املدن املرشحة الستضافة انطالق الطواف، 

وفقاً لصحيفة »لو تيليغرام«.

طواف فرنسا

لقاء الدوري املاسي أللعاب القوى 
بالدوحة في سبتمبر

أعلن منظمون أن لقاء الدوحة ضمن ال��دوري 
املاسي أللعاب القوى ه��ذا العام سيقام في 25 
سبتمبر املقبل بعد تقدمي موعده والذي كان مقررا 

في البداية في التاسع من أكتوبر.
ولقاء الدوحة كان تقليديا مبثابة حدث افتتاح 
املوسم وقد تأجل من موعده األصلي في 17 أبريل 
املاضي بسبب األزم��ة الصحية العاملية لفيروس 

كورونا املستجد سريع العدوى.
وقال املنظمون في بيان ”بالنظر إلى استمرار 
ال��وض��ع الصحي ال��راه��ن ح��ول العالم وف��ي ظل 

التغيير املستمر في اإلج��راءات اخلاصة بكوفيد-
19 يظل برنامج لقاءات ال��دوري املاضي مؤقتا 

ورمبا تطرأ عليه تغييرات مستقبال“.
ومن املقرر انطالق املوسم في موناكو في 14 
أغسطس اجل���اري تليه ل��ق��اءات ف��ي ستوكهولم 
ول���وزان وبروكسل وروم��ا\ن��اب��ول��ي وال��دوح��ة 

إضافة إلى لقاء لم يحدد مكانه بعد في الصني.
وألغيت في وقت سابق لقاءات الدوري املاسي 
في يوجني ولندن وباريس والرباط وغيتسهيد 

وشنغهاي.

بطولة باليرمو تشهد 
استئناف مسابقات الالعبات 

احملترفات في التنس
بعد توقف حوالي خمسة أشهر بسبب جائحة 
فيروس كورونا، أصبحت دونا فيكيتش أول العبة 
حتقق الفوز في بطولة تابعة الحت��اد الالعبات 
احملترفات في حقبة ما بعد كوفيد19-، بعد الفوز 
6-1 و6-2 على أرانتشا روس في ال��دور األول 

لبطولة باليرمو للسيدات.
ومتثل البطولة املقامة على األراضي الرملية في 
صقلية بداية الستئناف بطوالت احملترفات التي 
توقفت منذ م��ارس آذار، وتؤكد ع��ودة احلياة إلى 
طبيعتها في اللعبة رغم وجود قيود صحية صارمة 

ملنع انتشار فيروس كورونا.
وحققت فيكيتش الفوز في 75 دقيقة وحظيت 
بتحية م��ن ع��دد م��ح��دود م��ن املشجعني ال��ذي��ن مت 
السماح لهم باحلضور مع مراعاة قواعد التباعد 
االج��ت��م��اع��ي إل��ى ج��ان��ب إج���راء ف��ح��وص لقياس 

احلرارة.
ول��م تتصافح الالعبتان باليد، بل عن طريق 
املضرب نفسه، ولم حتدث أي مصافحة أيضا مع 

احلكم.
واستخدمت كل العبة منشفتها اخلاصة مع منع 
التوقيع على أي تذكارات أو التقاط صور ذاتية 
)سيلفي( مع آخرين، حتى أنه لم يتم الكشف عن 
هوية العبة ق��ررت االنسحاب بعد معاناتها من 

فيروس كورونا.
وقالت فيكيتش للصحفيني في مؤمتر صحفي 
افتراضي ”كانت األم���ور غريبة بعض الشيء. 
كنت أشعر بتوتر كبير باألمس واستمر األمر حتى 
اليوم. لكن بعد أول شوطني بدأت أشعر بالراحة 
واستعدت التركيز“. وعانت فيكيتش في البداية 
في ضربات إرسالها قبل أن تكسر إرس��ال روس 
ست مرات، ووصل األمر إلى فوزها بثمانية أشواط 
متتالية، لتفرض سيطرتها على الالعبة الهولندية 

البالغ عمرها 29 عاما.


