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»األوملبية الكويتية« متنع غير احملصنني من دخول األندية

alwasat.com.kw

األزرق يخوض اختبارًا جديدًا أمام البحرين في ملحق كأس العرب
يخوض األزرق اليوم اجلمعة اختبارا 
جديدا، حينما يواجه اليوم اجلمعة منتخب 

البحرين في ملحق كأس العرب.
يدخل األزرق اجلريح اللقاء بعد اإلخفاق 
في التأهل للدور احلاسم من تصفيات كأس 

العالم 2022 بقطر.
وكان االحتاد الكويتي لكرة القدم قد أقال 
امل���درب اإلسباني أن��دري��س كاراسكو بعد 
إخفاق التصفيات، وعني املدرب الوطني ثامر 

عناد خلفا له.
ويسعى عناد إلى إثبات أحقيته مجددا في 
قيادة األزرق والتأهل لدور املجموعات من 

بوابة البحرين.
ووص��ل��ت بعثة املنتخب الكويتي إلى 
الثالثاء، استعدادا للمواجهة التي ستقام 

على استاد خليفة الدولي.
ويترأس وفد الكويت خالد الشمري عضو 
مجلس إدارة االحت��اد الكويتي لكرة القدم 
ورئيس اللجنة الفنية، وفهد عوض )مديرا 
للمنتخب(، وثامر عناد )مدربا(، عالوة على 
عدد من أفراد الطاقم الفني والطبي واإلداري.

وت��ض��م ق��ائ��م��ة امل��ن��ت��خ��ب 23 الع��ب��ا، 
وه��م: »خ��ال��د ال��رش��ي��دي، سامي الصانع، 
أحمد الظفيري، خالد محمد إبراهيم، فهد 
الهاجري، عيد الرشيدي، فواز عايض، بندر 
السالمة، شبيب اخلالدي، فهد األنصاري، 

حمد احلربي، فهد حمد، مهدي دشتي، حمد 
الغالف، مبارك الفنيني، بدر املطوع، حسني 
اشكناني، يوسف ناصر، محسن التركماني، 
سليمان عبد الغفور، سعود اجلناعي، فواز 

املبيلش، راشد الدوسري«.

وخضع أف��راد البعثة فور الوصول إلى 
مسحة الكشف ع��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا قبل 
االنتقال إلى مقر اإلقامة للدخول في فقاعة 
طبية  تستمر حتى موعد املغادرة يوم 26 

الشهر اجلاري.

وأبدى خالد الشمري، عضو مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي، ورئيس اللجنة الفنية، 
ثقته في اجلهاز الفني للمنتخب والالعبني، 

لتقدمي أفضل مستوى أمام البحرين.
وشدد الشمري، في تصريحات إعالمية، 

على ثقته في قدرة قطر على تنظيم بطولة 
ناجحة بكل املقاييس، بعدما اكتسبت خبرات 

بالغة.
وتابع »ال��دوح��ة تعد عاصمة الرياضة 
ومحط أنظار العالم أجمع، خاصة مع قرب 

استضافة نهائيات كأس العالم 2022«.
وأض��اف »كأس العرب ستحظى بأهمية 
كبيرة بعد إدراجها حتت مظلة الفيفا، كما 
أنها النسخة األولى التي تشهد مشاركة كل 
الدول العربية وسط حماس اجلميع للظهور 

بشكل الئق واملنافسة على اللقب«.
ون��وه الشمري »منتخب الكويت جاهز 
للمشاركة ب��ع��د ط��ي صفحة التصفيات 

اآلسيوية املشتركة«.
وأمت »نتطلع لتجاوز الدور التمهيدي من 
أج��ل بلوغ دور املجموعات واملشاركة مع 

املنتخبات العربية في احملفل الكبير«.
وي��ع��ول عناد على عناصر اخل��ب��رة في 
الفريق، السيما املخضرم بدر املطوع صانع 
األلعاب، والذي شارك النجم املصري السابق 
أحمد حسن عمادة العبي العالم، ويسعى 
لكسر الرقم واالنفراد به. ولم يشارك املطوع 
كعنصر أساسي خالل فترة قيادة كارسكو 
ل��أزرق، إال أنه كان دائما مطلبا جماهيريا، 
ومن املرجح أن يدفع به امل��درب ثامر عناد 
أساسيا أم��ام البحرين إضافة إل��ى املهاجم 
يوسف ناصر. وكرم الشيخ أحمد اليوسف 
رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي، النجم 
بدر املطوع على هامش احلصة التدريبية 
األخيرة ل��أزرق محليا في رحلة التحضير 

ملواجهة البحرين

جانب من تدريبات األزرق 

أصدرت اللجنة األوملبية الكويتية، تعميما لأندية 
واالحت��ادات الرياضية، مبنع األندية من استقبال غير 

احملصنني من فيرس كورونا املستجد. 
وج����اء ف���ي ال��ت��ع��م��ي��م أن ال���ق���رار ي��أت��ي متاشيا 
مع اإلج���راءات االح��ت��رازي��ة واالش��ت��راط��ات الصحية 
التي تتقيد بها الكويت للحد م��ن انتشار فايروس 

ك��ورون��ا املستجد. وج���اء ف��ي الكتاب أن ذل��ك يأتي 
عطفا على ق��رارات مجلس ال��وزراء الصادرة بتاريخ 
17/06/2021. وأهابت اللجنة األوملبية الكويتية 
برؤساء االحت���ادات الرياضية، واألن��دي��ة الرياضية 
الشاملة واملتخصصة، واللجان الرياضية املنبثقة عن 
اللجنة األوملبية الكويتية بعدم السماح لغير احملصنني 

)من لم يتلقى التطعيم( بدخول املنشآت الرياضية 
ابتداء من 27 يونيو اجلاري.

وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
مع االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات الصحية والوقائية 
املعتمدة من قبل وزارة الصحة، والتقيد بكتب اللجنة 

األوملبية الكويتية بهذا الشأن.

ماركا تؤكد جناح برشلونة
في جتديد عقد ميسي

أكدت صحيفة ماركا اإلسبانية أّن برشلونة 
جنح في التوصل التفاق مع النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي بشأن متديد عقده.
وأردت ماركا اليوم اخلميس أّن االتفاق قد 
مّت فعلياً بني برشلونة وميسي على أن ميتد 
عقده اجلديد حتى صيف 2023 ولم يبق سوى 
بعض التفاصيل الصغيرة أحدها مكافأة جتديد 

العقد.
وأدى فشل إدارة برشلونة السابقة في إقناع 
ميسي بالتجديد عن قلق شديد ل��دى عشاق 

البلوغرانا خاصة وأّن ليو كان سيصبح حراً 
في االنتقال إلى أي فريق هذا الصيف. 

ويبدو أن ميسي قد اقتنع مبشروع برشلونة 
اجلديد مع امل��درب الهولندي كومان وحتت 
إدارة البورتا ال سيما وأن األخير جنح في ضم 

املهاجم الهولندي املميز ديباي منذ أيام.
وكان ميسي قد أعلن بشكل رسمي رغبته في 
مغادرة النادي الكاتالوني الصيف الفائت لكنه 
عدل عن قرار عقب إص��رار بارتوميو الرئيس 

السابق على التمسك به وفقاً لبنود العقد.

أجن��زت إدارة القادسية الكويتي، تعاقدها مع 
املدرب اجلزائري خير الدين مضوي، من أجل قيادة 
الفريق في املوسم اجلديد، خلًفا لإلسباني بابلو 

فرانكو.
وأعلنت إدارة القادسية، عن هوية امل��درب بعد 
االت��ف��اق رسمًيا م��ع م��ض��وي، خاصة م��ع ارتباط 

الفريق بالتفاوض مع العديد من املدربني.
واستقرت إدارة األص��ف��ر على م��ض��وي، ضمن 
مساعيها لالرتقاء بالفريق من أجل العودة بقوة في 

سباق املسابقات احمللية.
وميتلك م��ض��وي خ��ب��رات ج��زائ��ري��ة م��ع أندية 
وفاق سطيف ومولودية بجاية ومولودية وهران، 
إلى جانب جت��ارب خليجية مع الشعلة واخلليج 
السعودي، وعربًيا مع النجم الساحلي التونسي 

واإلسماعيلي املصري. 
وستبدأ إدارة القادسية، رحلة البحث عن تعزيز 
صفوف الفريق بصفقات مميزة، بالتنسيق مع 

اجلهاز الفني من أجل التجهيز للموسم اجلديد. املدرب اجلزائري خير الدين مضوي

ميسي

البرازيل بالعالمة الكاملة..
حتسم الصدارة من بوابة كولومبيا

ح��س��م امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��رازي��ل��ي ص���دارة 
املجموعة الثانية عقب فوزه على كولومبيا 
2-1 في اجلولة الرابعة في منافسات كوبا 
أميركا 2021. وافتتح لويس دياز )10( 
التسجيل لكولومبيا ث��م أدرك روبرتو 
فيرمينو ال��ت��ع��ادل لصاحب األرض في 
الدقيقة 78 ومنح كاسيميرو )90 + 10( 

نقاط الفوز للمنتخب البرازيلي.
ويحتل منتخب البرازيل، املتأهل لربع 
النهائي، ص��دارة املجموعة ب�9 نقاط فيما 
يأتي املنتخب الكولومبي في الوصافة 
ب�4 نقاط وبفارق األهداف بيرو في املركز 
الثالث واإلكوادور رابعة بنقطتني وبفارق 

األهداف تتذيل فنزويال الالئحة. 
يذكر أن املنتخب الكولومبي، الذي حصد 
بطاقة العبور إلى ربع النهائي، قد أنهى 
مبارياته في دور املجموعات اليوم فيما 
سيلعب املنتخب البرازيلي ف��ي اجلولة 
األخ��ي��رة أم��ام اإلك����وادور وفنزويال أم��ام 

بيرو. 
اعتقد اجلميع بأن املنتخب الكولومبي 
سيكون لقمة سائغة أمام صاحب األرض 
وامل��ن��ت��خ��ب ال���ذي ي��ق��دم ع��روض��اً ق��وي��ة، 
املنتخب البرازيلي، لكن الرياح أتت مبا ال 
تشتهي السفن وقدم » كافيتيروس« شوطاً 
مميزاً ورائعاً غلب عليه التنظيم الدفاعي 
احملكم وسد الثغرات أم��ام نيمار ورفاقه 
وتهديد حصون »راق��ص��ي السامبا« منذ 
بداية املواجهة وهذا ما جتسد في الدقيقة 
العاشرة بهدف من »كوكب آخ��ر« دّون��ه 

لويس دياز. 
لم يكن املنتخب البرازيلي في هذه الفترة 
جيداً أم��ام القوة والشراسة الكولومبية 
واغ���الق املنافذ أم��ام مفاتيح لعبه التي 
يعتمدها املدرب تشيتشي لينتهي الشوط 
األول بتقدم مستحق لرفاق خوان كوادرادو 

بهدف دون مقابل. 
وف��ي الفترة الثانية، ضغط املنتخب 
ال��ب��رازي��ل��ي ك��ث��ي��راً ع��ل��ى اخل���ط اخللفي 
للمنتخب الكولومبي لكن الساتر الدفاعي 
الذي قّدمه املدرب رينالدو رويدا كان متيناً 

وصلباً.
وف��ي الدقيقة 66، كسر جنم ليفربول 
اإلن��ك��ل��ي��زي ف��ي��رم��ي��ن��و ش��ي��ف��رة ال��دف��اع 
الكولومبي وق��دم مت��ري��رة لنيمار ال��ذي 
راوغ احل��ارس ديفيد أوسبينا لكن كرته 
اصطدمت بالقائم في املقابل حاول منتخب 
» كافيتيروس« مسايرة املباراة واحلفاظ 
على التقدم فغابت محاوالته الهجومية 

وركن أكثر للوجبات الدفاعية. 
وبعد عّدة محاوالت، أدرك ال�«سيليساو« 
التعادل من رأسية فيرمينو في الدقيقة 
78 لكن االحتجاجات الكولومبية رافقت 

ه��ذا ال��ه��دف بعد أن ملست ال��ك��رة احلكم 
األرجنتيني نيستور بيتانا وطلب هذا 
األخ��ي��رة م��واص��ل��ة الهجمة دون إيقافه 
للمباراة والقيام بعملية اسقاط الستئنافها.
وأك��د بعد ذلك ال�«VAR« ق��رار احلكم 
األرجنتيني لتتواصل االحتجاجات من 
العبي املنتخب الكولومبي التي دامت ألكثر 

من 5 دقائق.  
وبعد هذه األحداث أضاف حكم املواجهة 
10 دق��ائ��ق ك��وق��ت ب��دي��ل ل��ت��ك��ون كافية 
للمنتخب البرازيلي الذي خطف فوزاً ثميناً 
بعد ركنية متقنة نفذها جنم باريس سان 
جيرمان نيمار وحولها كاسيميرو في 

شباك كولومبيا )90 + 10(.  
تعدل بيرو واإلكوادور 

وانتهت مواجهة بيرو أم��ام اإلك��وادور 
بالتعادل اإليجابي 2-2 في اجلولة الرابعة 
من منافسات املجموعة الثانية في كوبا 

أميركا 2021.
ب��دا منتخب ب��ي��رو ف��ي ال��ش��وط األول 

متواضعاً ومستسلماً أمام اإلكوادور.
لم يكن »لوس إنكاس« مستعداً خلوض 
هذه املواجهة في فترتها األولى فغاب عن 
الناحية الهجومية باإلضافة إلى األخطاء 
الكارثية ف��ي التمركز التي تسببت في 
استقباله لهدفني بواسطة كل من البيروفي 
ريناتو تابيا خطأ في مرماه )23( وإدوار 

بريسيادو )3+45(.
في املقابل، لم يكن أداء اإلكوادور خارقاً 

بل كان املنتخب الباحث بعزمية أكبر عن 
حتقيق نتيجة إيجابية فاستعمل مدربه 
غوستافو ألفارو األطراف لزعزعة الدفاع 

البيروفي وهذا ما جتسد في هذه الفترة.
استهل »ل��وس إنكاس« الشوط الثاني 
بانتفاضة كبيرة قادته إلى تقليص الفارق 
ف��ي مناسبة أول���ى ب��واس��ط��ة جيانلوكا 
البادوال )49( ثم إداراك التعادل في الدقيقة 
54 بهدف النجم أندريه كاريو أمام ذهول 

وحيرة من العبي اإلكوادور.   
وبعد ذلك شهدت املواجهة ندية كبيرة 
بني املنتخبني حتى كانت متكافئة مقارنة 
مب��ا حصل ف��ي ال��ف��ت��رة األول���ى وك���ان كل 
منتخب ميلك فرصة انهاء املواجهة لصاحله 
ففي الدقيقة 90 كاد يوشيمار يوتون أن 
يحقق ال�«رميونتادا« لوال براعة احلارس 
هيرنان غالينديز في املقابل لم يكن العب 
منتخب اإلكوادور مايكل إسترادا موفقاً في 

تسجيل هدف الفوز.
وانتظر رفاق بريسيادو احلكم اإلسباني 
خ��ي��س��وس م��ان��زان��و م��ن أج���ل إمكانية 
 »VAR»�احلصول على ركلة جزاء إال أن ال
أقر بصحة اللعبة لتنتهي املواجهة بتعادل 

مثير بني املنتخبني. 
وتعقدت وضعية منتخب اإلك���وادور 
ألنه سيكون في مواجهة صعبة في اجلولة 
األخيرة أمام البرازيل في املقابل سيالقي 
بيرو منتخب فينزويال وقد يعبران سوياً 

لربع النهائي. 

 فرحة روبرتو فيرمينو بهدف التعادل للبرازيل
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القادسية يعني اجلزائري خير 
الدين مضوي مدربا للفريق

االخصائي النفسي ملارادونا يدافع عن 
نفسه »لم تكن ثمة خطة لقتل مارادونا«

أكد كارلوس أنخل دياز االخصائي النفسي 
الذي عالج النجم األرجنتيني دييغو مارادونا، 
أّنه لم تكن هناك »خطة لقتل« األيقونة، األربعاء 
بعد جلسة استماعه أمام النيابة األرجنتينية 
ال��ت��ي حت��ق��ق ف��ي م��الب��س��ات وف���اة األس��ط��ورة 

األرجنتينية في نوفمبر 2020.
وقال دياز للصحافيني أثناء خروجه من مكتب 
املدعي العام في س��ان إيسيدرو في ضواحي 
بوينس آيرس: »عملي كطبيب نفساني لإلدمان 
لم يكن له أّي نوع من التدخل في النتيجة املميتة 

)ملارادونا( وهو األمر الذي آملنا جميعاً«.
وأضاف: »يجب اإلشارة إلى أّنه لم يكن هناك 
أّي ن��وع من خطة إجرامية لقتل م��ارادون��ا كما 
قيل، الوفاة ناجتة عن بيئة سريرية ال عالقة 
لها مبشكلة نفسية« مشيراً إلى أّنه أثناء العالج 
»لم يكن هناك تعاطي قانوني أو غير قانوني 
للمخدرات« وك��ان م��ارادون��ا »بكامل قدراته 

العقلية«.
ودي��از هو خامس عضو في الفريق الطبي 
يتم استدعاؤه لهذا املكتب الذي فتح حتقيًقا في 
»القتل غير العمد مع الظروف املشددة للعقوبة« 
لتحديد ما إذا كان جنم كرة القدم األرجنتيني 
السابق قد »ُت��رك ملصيره« ليعاني من عذاب 

بطيء بسبب عدم توفر الرعاية الكافية. 
وأكد دياز أّن عمله كان يهدف إلى: »مساعدة« 
بطل العالم 1986 و«محاولة السماح له بالتغلب 

أخيراً على اإلدمان الذي أساء إليه لعدة عقود«.
وأوضح »أعتقد أّن هذا الهدف قد حتقق على 
الرغم من املوت املؤسف للغاية، كنا على طريق 
العمل اجلماعي اجل��ي��د: حتقيق ه��ذا التعافي 
كان عماًل شاقاً، تطلب الكثير من اجلهد وكان 

مارادونا على استعداد للقيام به«.
وبرر الطبيب النفسي قرار نقل مارادونا إلى 
منزل ألنه »لم يكن يستوفي املعايير لوضعه في 

مركز إلعادة تأهيل مدمني املخدرات«.
ويخضع سبعة أشخاص للتحقيق في قضية 
وف��اة أس��ط��ورة ك��رة القدم األرجنتيني دييغو 
مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر املاضي، 
حيث يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق 

اإلصرار.
وي��واج��ه الطاقم الطبي ال��ذي ك��ان يشرف 
على احل��ال��ة الصحية مل��ارادون��ا، وم��ن بينهم 
ج���راح األع��ص��اب الطبيب اخل���اص مل��ارادون��ا 
ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغوستينا 
كوساتشوف، السجن ما بني ثمانية إلى 25 عاماً 

في حال اإلدانة.
وقال مصدر من مكتب املدعي العام في سان 
إيسيدرو الذي يقود التحقيق، إن الئحة االتهام 
تستند إل��ى النتائج التي توصل إليها مجلس 
خبراء في وف��اة م��ارادون��ا بنوبة قلبية العام 

املاضي.

مارادونا

إسبانيا تسمح 
بعودة اجلماهير 
إلى مالعب كرة 

القدم وكرة السلة
أع��ل��ن��ت وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
اإلسبانية كارولينا داري��اس 
أّن مالعب كل من ك��رة القدم 
وك���رة ال��س��ل��ة ستفتح أم��ام 
جميع املشجعني م��ع بداية 

املوسم املقبل.
وكانت املالعب اإلسبانية قد 
أغلقت أبوابها أمام اجلماهير 
بسبب فيروس ك��ورون��ا ملدة 

سنة وأربعة أشهر تقريباً.
وأوض������ح������ت وزي�������رة 
الصحة أن القطاع الرياضي 
واالق���ت���ص���ادي ت��أث��ر بشكل 
واضح بغياب اجلماهير وأن 
املالعب ستفتح م��ج��دداً أمام 

اجلماهير.
وبدأت كرة القدم تعود إلى 
طبيعتها تدريجياً مع السماح 
للمشجعني ب��ال��دخ��ول إل��ى 
املالعب بنسب محددة وفقاً 
إلج��راءات التباعد االجتماعي 
باإلضافة إلى اشتراط بعض 
الدول على املشجعني استكمال 

جرعات التطعيم.

اجلماهير تعود 
 1 ملدرجات فورموال 
%  100 بنسبة 

  أع��ل��ن��ت ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م 
ف��ورم��وال 1 ل��ل��س��ي��ارات أمس 
اخل��م��ي��س، أن سيلفرستون 
ستستضيف س��ب��اق ج��ائ��زة 
بريطانيا الكبرى يوم 18 يوليو 

بسعة كاملة للمدرجات.
وأقيم آخر سباق في حلبة 
سيلفرستون، ق��ب��ل جائحة 
كوفيد19-، بحضور املشجعني 
في 2019، وجذبت احللبة على 
م��دار ثالثة أي��ام، في التجارب 
احل��رة والتأهيلية والسباق، 
حوالي 351 ألف مشجع، بينما 
حضر 141 ألف مشجع خالل 

سباق يوم األحد.
واس����ت����ض����اف����ت ح��ل��ب��ة 
سيلفرستون سباقني العام 
املاضي، لكن دون حضور أي 

مشجعني في املرتني.


