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املال: مزيد من االنفتاح بني الكويت وأوكرانيا
شارك نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.صقر 
املال في افتتاح أسبوع أوكرانيا في الكويت الذي يقام 
حتت شعار «التجارة والثقافة والتعليم.. األحداث التي 
توحد أوكرانيا وتقدمها للعالم» الذي دشــنه السفير 
األوكراني لدى الكويت د.ألكسندر باالنوتسا ويتضمن 
العديد من األنشطة الرياضية والفنية والثقافية والصحية.

وأكد املال حرص الهيئة على دعم الفعاليات واألنشطة 
الرياضية في أسبوع أوكرانيا بالكويت جتسيدا للعالقات 
والروابط التي جتمع بني الكويت وجمهورية أوكرانيا 
في جميع املجاالت، السيما في املجال الرياضي الذي 
يشهد تعاونا على مستوى تبادل اخلبرات الرياضية 
واالستفادة من التجربة األوكرانية املتقدمة في املجال 

الرياضي.
وأضاف املال أن املرحلة املقبلة ستشهد املزيد من 
االنفتاح والتعاون مع كل التجارب الرياضية الناجحة 

د. صقر املال الى جانب السفير األوكراني لدى البالدملواكبة كل التطورات احلديثة في املجال الرياضي.

احلجرف استقبل علي آل خليفة

استقبل محافظ اجلهراء ناصر احلجرف 
مبكتبه فــي ديوان عــام احملافظة رئيس 
االحتــاد اآلســيوي للرماية الشــيخ علي 
آل خليفة وأمني ســر احتــاد الرماية عبيد 
العصيمــي، حيث أبــدى احملافظ ترحيبه 
بالضيف، ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث 

الوديــة والعالقــات األخوية التــي تربط 
البلدين. وقد شــكر الشيخ علي آل خليفة 
احملافظ على حسن اســتقباله وترحيبه، 
متمنيا له دوام التوفيق.  وفي نهاية اللقاء 
قدم احملافظ درعا تذكارية، متمنيا له طيب 

الزيارة واإلقامة بالكويت.

ناصر احلجرف متبادال درعا تذكارية مع آل خليفة والعصيمي

مصيرية بني الكويت وكوريا اجلنوبية في «آسيوية اليد»
يخوض منتخبنا الوطني 
لكرة اليد في الثامنة مســاء 
اليــوم مباراتــه الثانية في 
الدور الثاني ضمن منافسات 
املجموعــة الثانية للبطولة 
اآلســيوية املؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم في مصر ٢٠٢١ 
الكويت  التــي تســتضيفها 
وتســتمر حتى ٢٧ اجلاري، 
املنتخــب  حيــث ســيواجه 
الكــوري اجلنوبــي. وفــي 
املجموعــة نفســها يلعــب 
املنتخب القطــري مع إيران 
في السادسة مساء. وضمن 
منافسات املجموعة األولى، 
ستلتقي البحرين مع اليابان 
في الساعة الثانية بعد الظهر 
والسعودية مع اإلمارات في 

الساعة الرابعة.
وسبق أن لعب منتخبنا 
القوية  العديد من املباريات 
كوريــا  مــع  واحلاســمة 
اجلنوبية، ويحظى الفريقان 
باحترام اجلميع ملا لهما من 
صوالت وجوالت وتاريخهما 
حافل باأللقاب وكانا في حالة 
تنافس دائم على بطولة آسيا، 
ولكن اإليقاف الرياضي أبعد 

األزرق عن املنافسات.
ويعتمد املنتخب الكوري 
املتجــدد علــى الســرعة في 

الوطنــي محمــد  منتخبنــا 
االزرق  جاهزيــة  مبــارك 
ملواجهات الــدور الثاني من 
البطولــة، مضيفا ان األزرق 
اســتطاع اخلروج من الدور 
التمهيــدي بالنقــاط الكاملة 
وهذا ما يعطيه حافزا لتقدمي 
مستوى قوي على الرغم من 
صعوبة املجموعة التي تضم 
منتخبات كوريــا اجلنوبية 
وايران وقطــر. وعن إصابة 
محمد الغربللي قال انه شفي 

وذلك على حســاب منتخب 
نيوزيلنــدا بنتيجة ٣٤-٣٠ 
في احدى مواجهات الترضية 
للمنتخبني بعد خروجهما من 

املنافسة.
احلساوي ُيشيد بالفضلي

وجــه حــارس منتخبنا 
الوطنــي الســابق لكرة اليد 
الفضلــي  الدولــي يوســف 
الدعــوة إلــى رئيــس نادي 
الســابق فــواز  القادســية 
احلساوي حلضور مهرجان 
اعتزالــه الذي ســيقام حتت 
رعاية رئيــس مجلس إدارة 
نــادي الكويت خالــد الغامن 
وذلك على هامش بطولة آسيا. 
من ناحيته، أشاد احلساوي 
بالالعــب ومــا قدمــه طوال 
مشواره الرياضي سواء مع 
األندية التي مثلها أو املنتخب 

الوطني.
و أعلنــت اللجنة املنظمة 
للبطولة عن توفير شاشــة 
عمالقة في املواقف الداخلية 
(منطقــة املطاعــم) ملجمــع 
العبــداهللا  ســعد  الشــيخ 
للصــاالت املغلقــة لعــرض 
مباريــات اجلــوالت القادمة 
للجماهيــر التي لــن تتمكن 

من دخول املدرجات.

من اإلصابة ومن احملتمل ان 
يشارك بعد تطمينات اجلهاز 
الطبي والسماح له باملشاركة.

أول فوز

دور  العــراق  اســتهل 
الترضية على ترتيب املراكز 
من ٩ الى ١٣، بفوز مستحق 
على الصني ٣٨-٣١ (الشوط 

االول ١٧-١٣) صباح امس.
كمــا حقق منتخب هونغ 
كونغ اول فوز له في البطولة 

الســنتر والتســجيل عبــر 
التصويب واالختراق وميتلك 
القــدرة للوصول إلى املرمى 
عبر جميع املراكز مع وجود 
حارس قوي ومن أمامه دفاع 
متقدم ٣/٣ قد يربك أي فريق. 
لذلــك، علــى العبــي األزرق 
فرض أسلوبهم وعدم مجاراة 
الــذي ســيحاول  خصمهــم 
تســريع وتيرة اللعب التي 

يتقنها ببراعة.
الــى ذلــك، اكــد مســاعد 

األهلي افترس «ذئاب اجلبل»

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حافظ األهلي على انطالقته الرائعة ببطولة 
الدوري املصري، بعدما حقق انتصاره الـ ١٢ 
على التوالي، عقب فوزه الثمني واملســتحق 
٢-٠ على مضيفه املقاولون العرب امس األول 
في قمة مباريات املرحلة الـ ١٤ سجلهما حسني 
الشحات بالدقيقة ٢٠ ووليد سليمان بالدقيقة 
٨١ رغــم لعب الفريق بـــ ١٠ العبني بعد طرد 
املدافع رامي ربيعة بالدقيقة ٧٣، ليرتفع رصيد 
املارد األحمــر إلى ٣٦ نقطة متفوقا بفارق ٧ 
نقاط على أقرب مالحقيه املقاولون، علما ان 

األهلي مازال ميتلك مباراتني مؤجلتني.
وبهذا االنتصار، متكن األهلي من معادلة 
ثاني أفضــل بداية له في تاريخه بالبطولة، 
بعدمــا كرر إجنازه في موســم ٢٠٠٣/٢٠٠٢، 
حتت قيــادة املدرب الهولندي جو بونفرير، 
كمــا بات على بعد ٤ انتصارات فقط ملعادلة 
أفضل انطالقة في مسيرته بالبطولة، والتي 
حققها موسم ٢٠٠٥/٢٠٠٤، عندما فاز في أول 
١٧ مباراة حتت قيادة مدربه البرتغالي األسبق 
مانويل جوزيه. وعقب املباراة أكد املدير الفني 
السويســري رينيه فايلــر، أن األهلي واجه 

منافسا منظما ويجيد التحرك داخل امللعب، 
لهذا متيــزت املباراة بااللتحامات القوية من 
جانب املقاولون العرب، الذي يقدم مستويات 

جيدة منذ بداية املوسم.
ويأتــي هذا الفوز ليشــكل دفعة معنوية 
للفريق قبل مواجهته األفريقية املرتقبة أمام 
ضيفه النجم الساحلي التونسي األحد املقبل 
فــي اجلولة قبل األخيرة ملباريات املجموعة 
الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلنعاش 
آماله في الصعود لألدوار اإلقصائية للبطولة 
التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

بها برصيد ٨ ألقاب. 
من جانبه، أكد مدير الكرة سيد عبداحلفيظ 
ان اجلهاز الفني بقيادة فايلر يثق بشدة في 
قدرات الالعبني وشخصية الفريق التي حتسم 
العديــد من املواقف الصعبة، خاصة في ظل 
الظــروف التي ميــر بها األهلي هذا املوســم 
بسبب تالحم املباريات وخوض عدد مكثف 
منها في مدة زمنية قصيرة. من ناحية أخرى، 
أكد اجلهاز الطبي للفريق األول حتسن حالة 
رمضان صبحــي، الذي يعاني من متزق في 
العضلة اخللفية، وأضاف أن الالعب يخطو 
خطوات جيدة في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

تعثر إطالق الدوري اللبناني
بيروت - ناجي شربل

لم تفلح محاولة اللجنة التنفيذية لالحتاد 
اللبنانــي لكــرة القدم في إطالق النشــاط 
الرســمي «مبن حضر»، اذ لقيت رفضا من 
أغلبية أندية الدرجتني األولى والثانية في 
«املشاركة االختيارية» في مسابقة جديدة، 
بعد إلغاء املراحل التي أقيمت في بطولتي 
الدرجتني األولى والثانية، فقط ٥ فرق من 
١٢ ناديا أبدت رغبتها باملشاركة في بطولة 
أندية الدرجة األولــى، مقابل ٦ في بطولة 

أندية الدرجة الثانية.
اللجنة التنفيذية لالحتاد اللبناني، تريثت 
في إعالن إلغاء املوسم الرسمي، في انتظار 
عدول بعض الفرق الرافضة وتعديل موقفها، 
متهيدا إلقامة نشاط «يحرك عجلة كرة القدم 

اللبنانية، ويسير شؤون الالعبني اللبنانيني 
ماليا، بحسب مسؤول في االحتاد، في ضوء 
إقرار االحتاد اللعب من دون أجانب، وذلك 
رغم عدم وجود ضمان بإقامة املباريات في 
حضور اجلمهور، وعدم توافر مالعب. إلى 
ذلك، تستمر الفرق في منح كتاب استغناء 
لالعبيها احملليني للعب في دوريات في شرق 
القارة ليستفيدوا ماليا، إال ان العدد ليس 
بالكبير، ما يعنــي دخول غالبية الالعبني 
فــي أزمة مالية في حال عدم إقامة نشــاط 
رسمي، ويســتمر تريث اللجنة التنفيذية 
لالحتــاد، أمال في حلحلة سياســية تليها 
أخرى اقتصادية، يعول عليهما بعد تأليف 
حكومة جديدة، إال ان مســار األمور يشير 
تكرارا إلى ان املوســم الكروي، وغيره من 

األلعاب اجلماعية بات «في خبر كان».

«احمللل».. التحسن الدفاعي وراء متيز العربي
هادي العنزي

تناول البرنامج الرياضي 
املتخصــص فــي التحليــل 
الــذي  الكــروي «احمللــل»، 
يقدمه اإلعالمي مهند يوسف، 
واحمللالن د.محمد املشــعان 
العليــوة، وترعــاه  وعلــي 
«األنبــاء» إعالميا ويعرض 
على قناة atv، حلقة اول من 
امس للجولة العاشرة لدوري 
stc لكرة القدم، والتي شهدت 
تغلب العربي على الساملية 
بهدف نظيف وفوز القادسية 

على التضامن ٣-١.
وتســاءل مهند يوســف 
عن األسباب وراء اخلسارة 
الثانية على التوالي والثالثة 
للساملية هذا املوسم، والشكل 
اجلديد للعربي وفوزه بهدف 
فــي املواجهة التــي جمعت 
باملنصوريــة،  الفريقــني 
ليكشــف املشــعان عن عدة 
الفــوز،  أســباب وراء هــذا 
الدفاعي  أولها حتسن األداء 
للعربي بشــكل عام، وكذلك 
اعتماده على التحول اإليجابي 
من الدفاع للهجوم، وإجادة 
الهجمات املرتــدة، واختيار 
العناصــر لتطبيق  أفضــل 
اخلطة املراد تطبيقها، فضال 
عن تألق الليبي السنوســي 
الهادي واملدافع محمد فريح 
وهنري وأحمد الصالح وعلي 
عتيق، أما فيما يتعلق بتراجع 

ندا بدا واضحا على الفريق، 
وافتقاد الفريق ككل للتركيز 
املطلوب في أغلب هجماته.

الوســط عبداهللا الشــمالي، 
مضيفــا: تشــهد تشــكيلة 
العربي ثباتا ملحوظا، وهذا 
أمــر إيجابي، ولعــل عالمة 
االســتفهام الوحيدة تتمثل 
باملستوى الضعيف جدا الذي 
يقدمه املهاجم فيصل عجب، 

فهو دائم فقدان الكرة.
االختيارات اخلاطئة!

كما تطــرق العليوة إلى 
التــي تعتــرض  العوائــق 
محترفي األنديــة وخاصة 
اجلدد منهم ممن مت التعاقد 
معهم خالل الفترة الشتوية، 
مبينا أن هناك جزئية مهمة 
لــدى األندية تكمن في عدم 
إدراكهم للمدة الزمنية التي 
يحتاجها احملترف لالنسجام 
الفريــق،  منظومــة  مــع 
باإلضافــة إلــى أن األجهزة 
اإلداريــة هــي مــن تختــار 
احملترفني، مما يتسبب في 
ظلمهم فنيا، وذلك مرده إلى 
العقلية السيئة التي يتخذها 
اإلداري نهجا في التعامل من 
منطلق كونه األكثر حرصا 
علــى مصلحــة الفريق من 
املدرب لكونه سيغادر طال 
املقام به أو قصر، كما علق 
املشــعان على أن محترفي 
القادسية يعدون األفضل في 
االنتقاالت الشتوية خاصة 
بعد التعاقد مع األردني عدي 

الصيفي.

بــدوره، أشــاد العليــوة 
بثبات مستوى حارس العربي 
سليمان عبدالغفور والعب 

اإلعالمي مهند يوسف مع احمللل الكروي علي العليوة  (ريليش كومار)

أداء الساملية وتوالي خسائره 
في املباريات األخيرة، فيبدو 
أن تأثير املدافع الدولي مساعد 

إحصاءات شركة «إنستات» ملباراة الساملية والعربي
العربيالسامليةوجه املقارنةم
٤٩٪٥١٪االستحواذ١
٣٥٦/٢٧٤ (٧٧٪)٤٤٦/٣٦٣ (٨١٪)التمريرات٢
١٤/٣١٠/٣التسديد على املرمى٣
٧٦/٣٢ (٤٢٪)٧٣/٣٠ (٤١٪)التحديات الهجومية٤
٧٣/٤٣ (٥٩٪)٧٦/٤٤ (٥٨٪)التحديات الدفاعية٥
١١/٦ (٥٥٪)١٩/٥ (٢٦٪)العرضيات٦
٦٢/٤١ (٤٥٪)٢٦/١٤ (٥٤٪)املراوغات٧

فريق جديد لـ «تويوتا جازو» يدشن بطولة العالم للراليات ٢٠٢٠ في طوكيو
افتتح فريق تويوتا جازو لسباقات الرالي 
العاملية حملته للعام ٢٠٢٠ في طوكيو أوتو 
صالون ١٠ـ  ١٢ اجلاري بفريقه اجلديد كليا 
من السائقني الذي يتضمن كال من جنوم 
السباق سباستيان أوغير/ جولني إنغراسيا، 
إلفني إفانز/ سكوت مارتن وكالي روفانبيرا/ 
جوني هالتونني الذين مت تقدميهم الى جانب 
تويوتا ياريس لسباقات الرالي العاملية أمام 

العديد من املشجعني اليابانيني.
وتعتبر هذه املرة األولى التي يبدأ فيها 
الفريق عامه في اليابان، إلطالق موســم 
السباق الذي ســوف ينتهي في نوفمبر 
ليصبح أول بطولة عالم للراليات في البالد 

منذ عام ٢٠١٠.
ويتزامن هذا الظهور في طوكيو أوتو 
صالون مع العــرض العاملي األول ملركبة 
ياريس GR اجلديدة، التي تدمج التكنولوجيا 

واملعرفة املكتسبة من التنافس في بطولة 
العالم للراليات.

ويدخل فريق تويوتا جازو لسباقات 
الرالي عامه الرابــع لعودته الناجحة الى 
بطولة العالم للراليات وذلك بعد حصوله 
على لقب السائق ومساعد السائق في ٢٠١٩، 
ليضيفهما إلى تتويج الشركة املصنعة الذي 
فاز به في ٢٠١٨. وتســتمر مركبة تويوتا 
ياريس لبطولة العالم للرايات في التطور 
بشكل متواصل، وذلك بإضافة تطويرات 
جديدة لعام ٢٠٢٠ مــن ضمنها تخفيف 

الوزن وحتسني احملرك.
النضال بشكل كامل  الفريق  ويعتزم 
في جميع اجلبهات مرة أخرى مع سائقيه 
اجلدد الذين يقدمــون مزيجا مثيرا من 
السرعة، اخلبرة والشباب، وذلك ابتداء من 
رالي مونتيـ  كارلو في ٢٣ـ  ٢٦ اجلاري.

وبهذه املناســبة، قــال مدير الفريق 
تومي ماكينني «إنه ألمــر رائع أن نكون 
في اليابان إلطالق موســمنا مع سائقينا 
اجلدد.. نحن نتطلع حقــا لعودة بطولة 
العالم للراليات إلى اليابان، لذلك فإنه من 
اجليد أن نبدأ املوســم هنا مع العديد من 
عشاق السيارات اليابانية. من جهة أخرى، 
تبدو سيارتنا مشابهة لسابقتها، كما أننا 
غالبا ما نحتفــظ بنفس املواصفات التي 
كانت قوية في العديد من الظروف املختلفة 
في العام املاضي. ولكننا نعمل دائما على 
إضافة بعض التحسينات البسيطة جلعلها 
أفضل من ذي قبل، وسنخوض هذا املوسم 
بسيارة أكثر خفة وقوة. إنني على ثقة أن 
سائقينا اجلدد املوهوبني سرعان ما سوف 
يشعرون بالراحة وأننا سنحرز أعلى النتائج 

مرة أخرى في هذا املوسم».


