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السماح بدخول  20العب ًا لكل فريق ..و 10أفراد من الطاقم اإلداري والفني

«احتاد الكرة» يعلن البروتوكول الصحي اخلاص باستئناف املوسم الرياضي
أعلن االحتاد الكويتي لكرة القدم
عن البروتوكول الصحي اخلاص
باستئناف املوسم الرياضي -٢٠١٩
 ، ٢٠٢٠واإلج����راءات االحترازية
إلقامة املباريات.
وق���رر «احت���اد ال��ك��رة» السماح
بدخول  20العباً لكل فريق ..و10
أفراد من الطاقم اإلداري والفني إلى
امللعب ،حيث يتواجد  11العباً في
أرض امللعب و 9العبني بدالء على
مقاعد املنطقة الفنية.
وع��ن إج���راءات دخ��ول الفريقني
واحلكام ومسؤولي املباراة ،ستبدأ
بدخول احلكام ثم العبي الفريقني
على أن يتم تطبيق االصطفاف
االعتيادي مع احلرص على التباعد
وعدم املصافحة والتوجه إلى امللعب
مباشرة ،وال يجوز التجمع في أرض
امللعب قبل انطالق املباراة إال أثناء
ف��ت��رة اإلح��م��اء ،وخ�ل�ال اجللوس
على دك��ة ال��ب��دالء يتم اإلب��ق��اء على
مقعد فارغ ألف��راد اجلهازين الفني
واإلداري والالعبني البدالء.
وش���دد ال��ب��روت��وك��ول على عدم
املصافحة وع���دم االستحمام في
املنشأة بعد نهاية امل��ب��اراة ،وعدم
التجمع مع احل��رص على مغادرة
امللعب في أسرع وقت.
ك��م��ا ق���رر «احت����اد ال��ك��رة» ع��دم
السماح لوسائل اإلع�لام املختلفة
والصحافيني بدخول إل��ى امللعب،
وك���ذل���ك امل���ص���وري���ن ب��اس��ت��ث��ن��اء
املصورين التابعني للمركز اإلعالمي
لكل ن��ادي ،على أن يسمح مبصور
واحد لكل فريق.

االل� �ت� ��زام ب��ال �ت �ب��اع��د وع� ��دم امل�ص��اف�ح��ة
وع � ��دم ال �ت �ج �م��ع ب �ع��د ن �ه��اي��ة امل �ب��اري ��ات
ع � � � � ��دم دخ � � � � � ��ول وس� � � ��ائ� � � ��ل اإلع� � �ل � ��ام
وامل�ص��وري��ن باستثناء م�ص��ور لكل فريق
وف����ي ح����ال إق���ام���ة ال��ل��ق��اءات
التلفزيونية بعد امل��ب��اراة من قبل
ال��ق��ن��اة ال��ن��اق��ل��ة ،يسمح بتواجد
املنسق اإلعالمي لكل ناد من الناديني
املتباريني ف��ي املعلب ق��رب نهاية
املباراة للقيام بعملية التنسيق.
وسيسمح بدخول الناقل الرسمي
للدوري «قناة الكويت الرياضية»
على أن يقتصر ال��دخ��ول على من
لديهم مهام رسمية في املباراة فقط
مع التأكيد على تقليل عدد العاملني
وتنقالتهم داخل اللعب.
ول��ن يسمح بالتقاط ال��ص��ورة
اجلماعية لكل فريق على أن يتم
االقتصار على صورة طاقم التحكيم
للمباراة مع قائدي الناديني بعد
إجراء القرعة.
وسيسمح البروتوكول بدخول
 15شخصاً إلى املنصة الرئيسية
في االستاد لكال الفريقني على أن يتم
حتديدهم من قبل كل نادي على أن
يتحمل النادي املستضيف مسؤولية
اإلشراف والتنظيم.

كما نص البروتوكول على عدة
مالحظات عامة منها:
توفير أجهزة وم��واد تعقيم في
املنشآت الرياضية
حت��دي��د ع���دد ال��ع��م��ال لتنظيف
وجت��ه��ي��ز ك��ل م��راف��ق االس��ت��اد مع
ضرورة عزلهم بغرف منفصلة عن
بقية العمال.
عمل ملف لتوثيق دخول وخروج
الالعبني واإلداريني واملدربني.
ت��ع��ق��ي��م وجت���ه���ي���ز امل��ن��ش��آت
الرياضية ومرفقاتها وكذلك األدوات
واملعدات الرياضية التي تستخدم
في املباريات.

أخذ درجة احلرارة
قبل املباراة.

كما أعلن االحتاد جدول ما تبقى
من منافسات دوري  stcبدرجتيه
املمتازة واألول��ى ،إلى جانب كأس
سمو األمير ،بعد تعديله عقب تلقي
موافقة الهيئة العامة للرياضة على
عودة النشاط  15أغسطس اجلاري.

االحتاد الكويتي لكرة القدم

وينطلق الدوري املمتاز باملباراة
املؤجلة ب�ين الكويت والنصر في
 15اجلاري بدال من  11على أن تقام
مواجهات اجلولة يومي 21 ،20

واجلولة  16في  26 ،25من الشهر
ذات���ه ،وم��ن ث��م اجل��ول��ة ال��ـ  17في
 30،31أغسطس ،وتختتم املسابقة
باجلولة  18في  3سبتمبر.

وعلي صعيد الدرجة األولى تقام
اجل��والت من الـ  16وحتى اجلولة
 20أيام  31 ،27 ،24 ،20أغسطس
ويختتم في  3سبتمبر.

األهلي يعود ألجواء الدوري املصري بفوز صعب على إنبي
عزز األهلي صدارته لترتيب الدوري
املصري بعد أن حقق فوزا صعبا على
حساب ضيفه إنبي بنتيجة (،)0-2
بستاد القاهرة ،في اللقاء املؤجل من
اجلولة  15للبطولة احمللية.
سجل الظهير األمي��ن محمد هاني
هدف تقدم األهلي في الدقيقة  64من
ضربة رأس أنهت صمود دف��اع إنبي،
ثم أحرز التونسي علي معلول الهدف
الثاني في الدقيقة  ،5+90في مواجهة
تكتيكية بني السويسري رينيه فايلر
م��درب األه��ل��ي وحلمي ط��والن م��درب
إنبي.
ورفع األهلي رصيده إلى  52نقطة
ف��ي ص���دارة ترتيب ال���دوري ،وجتمد
رصيد إنبي عند  25نقطة في املركز
السابع.
بدأت املباراة بإيقاع سريع من خالل
هجمة مرتدة إلنبي أبعدها أمين أشرف،
كما حرم التسلل أفشة من هدف محقق.
وغلب طابع االلتحامات البدنية
على أجواء الربع ساعة األولى في ظل
جلوء إنبي للضغط على مفاتيح لعب
األهلي.
تراجع دفاع إنبي بعد الربع ساعة
األولى لغلق أي مساحات أمام هجوم

األه��ل��ي ال���ذي ح���اول إرب����اك ال��دف��اع
البترولي بالتحركات املستمرة ،بال
ف��رص محققة ،واق��ت��ص��ر األم���ر على
ضربة رأس من أفشة وتسديدة سهلة
من دياجن.
خرج الشوط األول بتعادل سلبي
دون أهداف وأداء باهت ودون املستوى
من جانبي العبي الفريقني.
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي شهد أدا ًء أفضل
من جانب األهلي مع استمرار اللعب
الدفاعي إلنبي بخطة مدربه طوالن
ال��ذي عمل على إغ�لاق املساحات أمام
الهجوم األحمر.
وح��اول األهلي االخ��ت��راق وك��اد أن
يخطف هدف التقدم عن محمد مجدي
أف��ش��ة ص��ان��ع األل��ع��اب ال���ذي أض��اع
محاولة محققة أبعدها محمود جاد.
وأشرك األهلي الثنائي حمدي فتحي
والسنغالي أليو ب��ادج��ي بعد م��رور
 59دقيقة على حساب مروان محسن
ودي��اجن ،وانطلق أجاي سريعاً ولكن
احل���ارس ج��اد تألق وأب��ع��د احملاولة
األهالوية ببراعة.
ودف��ع إنبي بتغييره األول بنزول
التنزاني حميد ماو على حساب أحمد
العجوز.

فرحة العبي األهلي املصري

وجن��ح محمد هاني ف��ي ف��ك شفرة
دفاعات إنبي في الدقيقة  64من خالل
ض��رب��ة رأس سقطت ف��وق احل��ارس
محمود جاد.
وحتول إنبي ل�لأداء الهجومي أمالً
في التعادل وأض��اع بادجي محاولة
لألهلي بينما وجه أحمد علي تسديدة
فوق العارضة.
ودفع إنبي بتغييرين دفعة واحدة
ب��ن��زول محمود غ��ال��ي وال��ب��ورون��دي
فيستون عبد ال���رزاق ب��دالً من عمرو

فرستابن ينتفض ليضع حد ًا
لسلسلة انتصارات مرسيدس
فاز ماكس فرستابن سائق
رد ب��ول بجائزة ال��ذك��رى 70
ب��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م لسباقات
ل��ف��ورم��وال  1ل��ل��س��ي��ارات في
حلبة سيلفرستون ليضع حدا
لسلسلة انتصارات مرسيدس
ويصبح أقرب منافسي لويس
هاميلتون على اللقب.
وف��ي سباق سيطرت عليه
استراتيجية اإلط��ارات جتاوز
هاميلتون زميله في مرسيدس
فالتيري بوتاس لينتزع املركز
الثاني قرب النهاية ويحافظ
على ص��دارة البطولة بفارق
 30نقطة.
وع���ادل هاميلتون ،ال��ذي
ح��ص��ل ع��ل��ى ن��ق��ط��ة إض��اف��ي��ة
بتحقيق أسرع لفة ،رقم مايكل
ش��وم��اخ��ر أس��ط��ورة ف��ي��راري
القياسي بالصعود على منصة
التتويج  155مرة ومدد رقمه
القياسي باحلصول على نقاط
في  38سباقا متتاليا.
وقال فرستابن الذي احتفل
ب��ف��وزه التاسع ف��ي مسيرته
ليرفع رصيده إل��ى  77نقطة
مقابل  107لهاميلتون ”لم
أر إمكانية ح���دوث ذل��ك لكن
بعد أول فترة في السباق بدا

جانب من سباق حلبة سيلفرستون

أننا ج��ي��دون ف��ي التعامل مع
اإلط���ارات” .كنا منلك سرعة
كبيرة ول��م أواج��ه الكثير من
املشاكل مع اإلطارات .واصلنا
الضغط فقط“.
وت��راج��ع ب��وت��اس احملبط
إلى املركز الثالث في الترتيب
العام برصيد  73نقطة رغم
انطالقه من مركز أول املنطلقني
في سباق اقيم بدون جماهير
ب��س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ف���ي���روس
كورونا.
وق���ال ال��س��ائ��ق الفنلندي
”كفريق فقدنا تركيزنا في
وق��ت عندما جن��ح ماكس في

جت��اوزن��ا واالستراتيجية لم
تكن مثالية على اإلطالق .أعتقد
أننا تعلمنا الكثير اليوم“.
وفاز مرسيدس بالسباقات
األرب��ع��ة املاضية منذ افتتاح
امل��وس��م وح��ص��د م��رك��ز أول
املنطلقني فيها كلها لكن مغامرة
فرستابن أت��ت ثمارها عندما
ق��رر االعتماد على اإلط���ارات
الصلبة عند انطالق السباق
وهو الوحيد من بني أول عشرة
سائقني يفعل ذلك في اجلائزة
التي شهدت االحتفال مبرور
 70عاما على انطالق البطولة
في سيلفرستون.

ناصر وعبد الرحمن عماد.
ودف���ع األه��ل��ي بثالث التغييرات
ب��ن��زول ول��ي��د سليمان على حساب
جيرالدو الذي لم يقدم شيئا ً يذكر.
أبعد محمود جاد تسديدة قوية من
وليد سليمان بينما دفع إنبي بالثنائي
عمر فتحي وأحمد حسني بدالً من محمد
بسيوني وكرمي فؤاد.
وأشرك األهلي تغييره الرابع بنزول
محمود وحيد على حساب أفشة.
وطالب العبو إنبي بضربة جزاء

نتيجة ملسة ي��د ،وجل��أ احلكم محمود
البنا لتقنية الفيديو وتأكد أنها ليست
ضربة جزاء.
حاول إنبي االختراق على األطراف
ونال عمر فتحي العب إنبي إنذارا ،ولم
ينجح الفريق البترولي في العودة
ألجواء اللقاء.
وسجل علي معلول هدفاً من كرة
عرضية سكنت ش��ب��اك إن��ب��ي وخ��رج
األهلي بفوز مهم بعد استئناف مشواره
بالدوري.

هل ستنتهي خيبات يوفنتوس
مع رحيل ساري وتعيني بيرلو؟
بعد موسم واحد داخل بيت السيدة العجوز،
رحل ماوريسيو ساري تاركاً راءه اجماعاً كبيرا ً
بأن الرجل لم يقدم شيئاً ليوفنتوس الذي ظهر
بوجه شاحب وآخر ضعيف في بعض األحيان.
عندما تعود بنا عجلة الزمان إلى صيف عام
 ،2019استغرب كثيرون من تعيني ساري على
رأس اجلهاز الفني ليوفنتوس خلفا ً ملاسيميليانو
أليغري.
تعالت األصوات حينها رافضة وجود الرجل
في قلعة كبير إيطاليا حيث أنه أفنى جل عمره
في تدريب أندية صغيرة وال ميلك خبرة تسيير
أندية بجحم يوفنتوس.
في سن الـ 55ع��ام�اً ،ع��رف س��اري خطواته
األولى في الـ»سيري أ» رفقة فريق إمبولي الذي
ق��دم معه موسماً محترماً عبد له الطريق في
عام  2015لالشراف على املقاليد الفنية لنادي
نابولي في يوم كان استثنائيا ً بعد أن تأرجح بني
أندية الدرجات الدنيا في إيطاليا.
من شاهد نابولي – ساري ،عاين تطورا ً كبيرا ً
في أداء الفريق املنحدر من جنوب إيطاليا لكن
ماوريسيو لم ينجح في خطف لقب الدوري من
يوفنتوس حتى وان تقدم في رصيد النقاط في
بعض من مراحل الدوري.
ساري الذي توّج بلقب الدوري األوروبي في
عام  2019مع تشيلسي اإلنكليزي لم يكن قادرا ً
على رفع كأس إيطاليا والسوبر اإليطالي مع
فريق مدينة تورينو ليدق حينها ناقوس اخلطر
في أرجاء النادي.
تخوّف اجلميع من نهاية موسم معقدة كان

بيرلو

يتجسد في طريقة لعب الفريق ولو ال النقاط
التي جمعها قبل التوقف اإلجباري بسبب انتشار
فيروس كورونا لفقد يوفتوس اللقب الذي توّج
به للمرة التاسعة تواليا ً.
هل سيكون بيرلو رجل املرحلة؟
قيل بأن أخطاء إدارة أندريا أنيللي تتوالى،
فبعد االعتماد على ساري الذي كان تعيينه خطأ
كبيرا ً جاء الدور على «املايسترو» أندريا بيرلو
نظرا ً لقلة خبرة الالعب السابق ألندية إنتر
وميالن ويوفنتوس واملتوج مع ب�لاده بكأس
العالم في عام  2006في عالم التدريب.
عندما عينّ بيرلو مدربا ً لفريق يوفنتوس حتت
 23عاماً كانت النية واضحة وأن يتعلم العب
خط الوسط السابق طقوس وخبايا وخفايا عالم
التدريب وأن يتجهز جيدا ً حتى يحني وقت تسلم
املقاليد الفنية للفريق األول.

ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت���ق���ام فيه
منافسات دور الثمانية لكأس سمو
األمير  8سبتمبر ومواجهتي قبل
النهائي في  13سبتمبر.

«فيرو» أول بطلة في خمسة أشهر
في عودة بطوالت احملترفات
أصبحت الفرنسية فيونا فيرو أول بطلة ف��ي ب��ط��والت احت��اد
الالعبات احملترفات للتنس في خمسة أشهر بعدما تغلبت على أنيت
كونتافيت بنتيجة  2-6و 5-7لتحصد لقب بطولة باليرمو املفتوحة
وهى أول بطولة للمحترفات تقام منذ أن تسببت جائحة فيروس
كورونا في إيقاف املنافسات.
وحافظت فيرو على سجلها اخلالي من الهزمية في عشر مباريات
في البطوالت االستعراضية بعد توقف البطوالت في م��ارس آذار
وحققت خمسة انتصارات أخرى في باليرمو.
وقالت فيرو البالغ عمرها  23عاما بعد حصد لقبها الثاني في
مسيرتها بعد أداء ق��وي ”أعتقد أنها كانت أفضل مبارياتي خالل
األس��ب��وع .كنت أشعر ب��راح��ة ...ال أعلم مل��اذا ،ألنها كانت املباراة
النهائية .لم أكن أشعر بالضغط حقا“.
واقيمت العديد من املباريات االستعراضية عامليا منذ توقف
بطوالت احملترفات في مارس آذار بسبب اجلائحة لكن البطولة املقامة
على املالعب الرملية كانت األولى في بطوالت احملترفات واحملترفني
في خمسة أشهر.
وفٌرضت العديد من القيود الصحية من بينها حضور عدد محدد من
اجلماهير وعدم مصافحة الالعبات لبعضهن بعد املباريات.
وخضع جميع املسؤولني والالعبات للكشف عن فيروس كورونا
كل أربعة أي��ام وظهرت حالة إيجابية واح��دة لالعبة انسحبت من
املنافسات األسبوع املاضي.
وقالت فيرو املولودة في بلجيكا ”لعبت بحماس طيلة املباراة ،لم
أرتكب الكثير من األخطاء وسددت العديد من الضربات الناجحة لذا
أنا سعيدة للغاية للفوز باللقب“.
وسددت فيرو  51ضربة ناجحة وكسرت إرسال كونتافيت خمس
مرات في أداء حاسم لتنتزع اللقب من الفرصة الثانية للفوز باملباراة.
وضمنت النتيجة وصول فيرو إلى التصنيف  44عامليا لتدخل من
بني أول  50مصنفة ألول مرة عندما يصدر التصنيف غدا االثنني.

ماتيوس يرشح بايرن ميونيخ للقب
األوروبي ..ويتوقع خصمه بالنهائي
رشح لوثار ماتيوس ،أسطورة الكرة األملانية وبايرن ميونخ،
النادي البافاري للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وخالل عموده عبر شبكة «سكاي سبورتس» ،كتب ماتيوس
أول أمس« :أري��د أن أقول شيئًا واح �دًا في البداية ،بالنسبة لي،
بايرن املرشح األوفر حظً ا في دوري األبطال».
وأضاف« :روبرت ليفاندوفسكي انعكاس ألداء بايرن ،ورغبته
العارمة في التتويج بالثالثية ،فهو ال يعد اآلن الالعب األفضل في
العالم فحسب ،بل أن شخصيته وحضوره وتركيزه الكبير على
حتقيق األهداف ،أمر فريد ،وال يضاهيه العب آخر».
وأردف« :أح��اول دو ًم��ا البحث عن إب��رة في كومة القش ،عند
حتليل أداء الفرق ،لوضع يدي على نقاط الضعف ..لكني ال أجد
شيئًا حاليًا في بايرن ،ال داخل أو حتى خارج امللعب».
وت��ط��رق ماتيوس إل��ى برشلونة ،ال��ذي سيواجه العمالق
البافاري في ربع النهائي ،اجلمعة املقبل ،حيث قال« :البارسا ظهر
مبواطن ضعف عديدة أمام نابولي».
وأكمل« :بالطبع ،ليونيل ميسي ال زال قادرًا على تفكيك أي دفاع
في العالم ،لكن األمر يعود في النهاية للفريق واللعب اجلماعي،
لتحقيق األهداف الكبرى ..وهذا ما يفتقده برشلونة بشدة ،نظرًا
ملعاناته في اجلانب الدفاعي».

معجزة ليون

وأش��ار جنم منتخب أملانيا السابق ،إلى خ��روج كريستيانو
رون��ال��دو رفقة يوفنتوس من دور الـ ،16واصفًا ه��ذا اإلقصاء
باملفاجأة الكبرى ،رغم ثنائه على ما قدمه ليون أمام البيانكونيري.
واستبعد ماتيوس حتقيق ليون معجزة أخرى ،عند مواجهة
مانشستر سيتي في دور الـ ،8ال سيما بعد جتاوز األخير عقبة
ري��ال م��دري��د ،وق��رب استعادته لنجمه األرجنتيني ،سيرجيو
أجويرو.

