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بيل يبتعد ألسابيع عن توتنهام

خضيرة يبحث انتقاله 
إلى إيڤرتون

كوتينيو يخضع لعملية جراحية

مني املهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل جناح فريق 
توتنهام االجنليزي لكرة القدم بنكســة جديدة حيث 
تعرض إلصابة في ربلة الساق ستبعده أقله أسبوعني 

عن النادي اللندني.
عانى بايل من اإلصابة خالل الفوز األسبوع املاضي على 
ستوك سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة االجنليزية، 
حني سجل هدفه الثالث فقط في ١١ مباراة خاضها منذ 
عودته إلى «سبيرز» على سبيل اإلعارة من ريال مدريد 
االسباني، إال أن غالبية تلك املباريات جاءت في الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ»، فيما اكتفى باملشاركة أساسيا 

في مباراة واحدة بالدوري املمتاز.

أفادت تقارير صحافية إيطالية أمس بأن 
العب الوسط األملاني سامي خضيرة 
الذي أصبح خارج حسابات مدرب 
أندريا بيرلو  يوڤنتوس اجلديد 
حجز رحلته الى إجنلترا بحثا عن 
فريق جديد قد يكون إيڤرتون.

وأشارت صحيفة «غازيتا ديلو 
سبورت» الى أن خضيرة طلب اإلذن 
من يوڤنتوس للسفر الى إجنلترا من أجل 

بحث إمكانية ايجاد فريق هناك.
ونتيجة اإلصابات املتكررة خاض خضيرة ١٠ مباريات 
في الدوري اإليطالي موســم ٢٠١٨-٢٠١٩ ثم ١٢ املوســم 
املاضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية 

املوسم احلالي.
وفي حال كانت التقارير صحيحة بشأن األملاني وانتقاله 
الى إيڤرتون فســيجتمع مجددا باملدرب اإليطالي كارلو 
أنشــيلوتي الذي أشرف عليه في ريال مدريد اإلسباني 

بني ٢٠١٣ و٢٠١٥.

أعلن برشلونة اإلسباني أمس أن العب وسطه البرازيلي 
فيليبي كوتينيو تعرض إلصابة «في الغضروف املفصلي 
لركبته اليسرى»، وسيخضع بالتالي «جلراحة باملنظار في 

األيام القليلة املقبلة».
وتعــرض البرازيلي لإلصابة في الوقت بدل الضائع من 
مباراة إيبار في املرحلة السادسة عشرة، ما اضطر مدرب 
برشلونة رونالد كومان إلكمال الثواني األخيرة بعشرة 

العبني بعد أن استخدم تبديالته اخلمسة.
وخاض كوتينيو ١٤ مباراة مع برشلونة هذا املوسم، مسجال 
ثالثة أهداف مع متريرتني حاسمتني، وسيشكل غيابه الذي 
لم حتــدد مدته من قبل النادي الكاتالوني، ضربة أخرى 

للفريق الذي يعاني أصال األمّرين هذا املوسم.

راشفورد ينتصر لـ «الشياطني»
.. و«كورونا» يهّدد اجلميع

رغم مضي املسابقة 
األكثــر مشاهـــــــــدة 
فــي العالــم قدمــا في 
منافســاتها باملرحلــة 
السادســة عشرة، إال أن 
القلق بدأ يساور اجلميع 
بعدما بدأ ڤيروس كورونا 
املستجد يطل برأسه مجددا 
على الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكــرة القــدم، مســجال ١٨ إصابة 
جديدة بني العبي وأجهزة األندية، 
بحســب ما أعلنت رابطــة الدوري. 
ورغم تلك األجواء الرمادية واحلذرة، 
ســجل ماركوس راشفورد هدف اللقاء 
الوحيد في الوقت بدل الضائع امام الضيف 
ولڤرهامبتون ليرتقي بفريقه مان يونايتد 
الى وصافة الدوري، فيما حقق ارســنال 
فوزه الثاني تواليا على حساب برايتون، 
في أجواء خيم عليها ارتفاع عدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد، بعدما أعلنت 
رابطة الدوري تسجيل ١٨ إصابة جديدة 

بني العبني وأفراد من طواقم األندية.
وكشــف شيفيلد يونايتد املتذيل عن 
وجود إصابات في صفوفه، إال أن ١٨ العبا 
كانــوا متاحني للمواجهة التي خســرها 
بهدف نظيف أمام مضيفه بيرنلي، فيما 
غاب املدرب النمساوي لساوثمبتون رالف 
هازنهوتل عن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 
الســلبي أمام ضيفه وست هام يونايتد 

إلصابة أحد أفراد عائلته بكوفيد-١٩.
وفي املباراة األولى، ســجل راشفورد 
هدف الفوز (٩٠+٣) ليفك «الشــياطني» 
عقدته أمام «الذئاب» بعدما فشل في الفوز 
عليه باملباريات األربع السابقة في الدوري 
منــذ صعود األخير إلــى دوري األضواء 
فــي العــام ٢٠١٨، وبفوزهم التاســع هذا 
املوسم، رفع يونايتد رصيده إلى ٣٠ نقطة 
بفارق نقطتني عن املتصدر وحامل اللقب 
ليڤربول. وفي مواجهة ثانية، منح البديل 
الفرنسي ألكسندر الكازيت االنتصار الثاني 
تواليا ألرسنال في الدوري بتسجيله الهدف 
الوحيد في املواجهة ضد مضيفه برايتون 

بعــد ٢١ ثانية من نزولــه ارض امللعب، 
ليرفــع الفائز رصيده إلــى ٢٠ نقطة في 
املركز الثالث عشر بعد انتصاره السادس 
مقابل تعادلني وثماني هزائم. وقال مدرب 
«املدفعجيــة» ميكل ارتيتــا عقب الفوز: 
«الــدواء األفضل هو االنتصارات، عندما 
تفوز تختلف القصة والصورة تبدو أفضل 
في الوقت الراهن». وعاد الغابوني بيار 
امييريك اوباميانغ الى التشكيلة األساسية 
وذلك على حســاب الكازيت في التغيير 

الوحيد الذي أجراه ارتيتا.
كما حقــق ليدز فوزه الثانــي تواليا 
بانتصار كاسح ٥-٠ على مضيفه وست 
بروميتش، وواصل ســاوثمبتون نزيف 
النقاط بتعادله مع ضيفه وست هام ٠-٠، 
فيما عاد بيرنلي إلى ســكة االنتصارات 
من بوابة ضيفه اجلريح شيفيلد يونايتد 

بنتيجة ١-٠.

«املدفعجية» تواصل انتصاراتها.. وليدز يكتسح وست بروميتش بخماسية

برشلونة ينهي ٢٠٢٠ بتعادل مخيب.. وذكريات سيئة
تراجع جديد وخيبة أخرى تزيد الوضع 
سوءا في برشلونة، لتنهي معها عام يعد من 
بني األســوأ للنادي الكتالوني، فبعد خروج 
مذل مــن دوري أبطــال أوروبا أمــام بايرن 
ميونخ ٨-٢، وقبله خســارة الــدوري أمام 
العدو «امللكي» اللدود، ختم برشلونة عامه 
بتعادل مخيب ١-١ مع إيبار الذي يحتل املركز 
الـ١٧ فــي «الليغا» في افتتــاح املرحلة الـ١٦ 
للدوري اإلسباني، في مواجهة راقبها جنمه 
األوحد وقائــده الدولي االرجنتيني ليونيل 

ميسي من على املدرجات.
وأفلــت النــادي الكاتالوني من خســارة 
تاريخيــة أمام إيبــار الــذي كان في طريقه 
لتحقيــق فوزه االول على برشــلونة في ١٣ 
مباراة جمعت بينهما حتى االن عندما تقدم 
بهدف لقائده إنريكي كيكي غارســيا (٥٧)، 
لكن البديل الفرنسي عثمان دميبيلي أنقذه 
من اخلسارة اخلامســة هذا املوسم بإدراكه 
التعادل بعد ١٠ دقائق، ليحق إيبار التعادل 

األول لــه في كامب نو بعد ســت هزائم في 
زياراته الست السابقة الى برشلونة.

وفرط برشلونة في انتزاع املركز الثالث 
مؤقتا، ليسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة 
وبقي سادسا برصيد ٢٥ نقطة بفارق سبع 
نقاط خلف غرمييه التقليديني قطبي العاصمة 

ريال وأتلتيكو مدريد املتصدرين.
وقال املدرب رونالد كومان عقب التعادل: 
«في الشوط االول، واجهتنا مشاكل في إخراج 
الكرة، لم نحاول البحث عن مارتن برايثوايت 
بني اخلطوط، كانت هناك امكانيات، خاصة 
كرات ساقطة، لكنني ال أعرف ملاذا، رمبا بدافع 
اخلوف، نعلم أن فتــرة انتقالية جارية في 

الفريق، أيضا بسبب االصابات».
وفي مباراة ثانية، فك اشبيلية عقدة ڤياريال 
على ملعبه «رامون سانشــيس بيسخوان» 
في اشبيلية عندما تغلب عليه ٢-٠، وجنح 
الفريق األندلسي في مواصلة صحوته على 
حســاب فريق مدربه السابق اوناي اميري، 

متقدما إلى املركز الرابع برصيد ٢٦ 
نقطة، كما تغلب ليفانتي على 

ريال بيتيــس ٤-٣، واكمل 
ليفانتــي املباراة بعشــرة 
العبــني اثر طرد روبرتو 
ســواريس (٦٨)، فيمــا 
تعادل قادش مع بلد الوليد 
٠-٠، وتختتــم املرحلــة 

الـ١٦ اليوم بلقاءين، حيث 
يلعب اتلتيــك بلباو مع ريال 

سوسيداد، ويستضيف اوساسونا 
نظيره االفيس.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 
إسبانيا – املرحلة الـ ١٦

٤٫٠٠beIN sports HD٣اتلتيك بلباو - ريال سوسيداد
٦٫١٥beIN sports HD٣أوساسونا – أالڤيس

«الرماية» يطلق اليوم بطولة 
الشيخ عبداهللا املبارك

تنطلق اليوم اخلميس منافسات بطولة الراحل الشيخ 
عبداهللا املبارك الصباح للرمايــة التي ينظمها نادي 
الرماية الكويتي مبشــاركة محلية واســعة من رماة 
النادي واحلرس الوطني الكويتي وتستمر ثالثة أيام.
وبهذه املناسبة، قال أمني السر املساعد بالنادي محمد 
الغربة إن البطولة التي ستقام على مجمع الشيخ صباح 
األحمــد األوملبي للرماية في النادي ستشــمل إقامة 
مسابقات في رمايات املسدس والبندقية ضغط الهواء 
ملسافة ١٠ أمتار، كذلك رماية القوس والسهم األوملبي 
للرجال والسيدات. وأضاف أن اليوم االفتتاحي للبطولة 
ســيقتصر على إجراء التدريبات الرسمية للرماة في 
جميع املســابقات، على أن تبدأ املنافسات فعليا غدا 
اجلمعة والسبت املقبل اللذين سيشهدان إقامة اجلوالت 
األولى والنهائيات جلميع املسابقات على أن يتم تتويج 

الفائزين والفائزات مساء السبت املقبل.
وذكر أن اللجنة املنظمة للبطولة أعدت كل التجهيزات 
اخلاصة بامليادين وجلان البطولة إلجناح هذا احلدث 
ووفرت املستلزمات اخلاصة بالرماة والراميات، فضال 
عن اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية الصحية لضمان 
صحة اجلميع، مؤكدا أن البطولة لها مكانة خاصة لدى 
أسرة الرماية الكويتية ألنها تدعم رماة وراميات الكويت.

محمد الغربة

«سلة» الكويت ينهي الدوري 
العام بالعالمة الكاملة

هادي العنزي

متكن الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت من إنهاء 
مشواره في املجموعة األولى بالدوري العام من دون 
أي هزمية بعد تغلبه على منافسه اجلهراء ١٣٤-٨٣ نقطة 
في املواجهة التي جمعــت الفريقني أمس األول على 
صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت.
وقد دخل العبو الكويت وهــم عازمون على فرض 
السيطرة الكاملة على مجريات املباراة، رغم معرفتهم 
املسبقة بتأهلهم إلى الدوري املمتاز، ألجل رفع جاهزيتهم 
الفنية والبدنية إلى أفضل مراتبها قبل انطالق املسابقة 
األهم بوقــت كاف، وقدم العبوه أفضل أداء لهم في 
الربعني الثاني والثالث تواليا، بعدما حســموا األول 
ملصلحتهم ٣٨-١٨، فيما ســجلوا نتيجة مضاعفة في 
الربع الثالث ٤٣-٢٤ نقطة، ولم يكن أداؤهم في الربع 
األخير بأقل من سابقيه كثيرا حيث تفوقوا ٣١-٢٢ نقطة.
وأشرك املدرب األملاني لســلة الكويت بيتر شومرز 

أغلب العناصر املسجلة في قائمة املباراة.

«الكويتي للرياضات اجلوية» 
يفتح باب االنتساب خالل أيام

عقدت اجلمعية العمومية 
للنادي الكويتي للرياضات 
اجلويــة اجتماعهــا األول 
بعد إشهار النادي الكويتي 
للرياضات اجلوية رســميا 
الكويت، حيث انتخبت  في 
النــادي مجلــس  عموميــة 
برئاســة  اجلديــد  اإلدارة 
الشــمري  العبطان  ســامي 
ويوسف محمد العريفان نائبا 
للرئيــس ومحمد ســليمان 
بورحمة أمينا للســر العام 
وأحمد موهج الشالحي أمينا 

للصندوق، وعضويــة كل من: فواز منيف 
العنزي وعبدالعزيز إبراهيم احلساوي ومحمد 

ثامر الشمري.
وبهــذه املناســبة، قــال رئيــس مجلس 
إدارة النــادي الكويتــي للرياضات اجلوية 
سامي الشمري: «أتقدم بالشكر اجلزيل لكل 
من ســاهم في اشــهار النادي وتسخير كل 

اإلمكانات للرياضات اجلوية 
الكويتية سواء الهيئة العامة 
للرياضة أو اللجنة األوملبية 
الكويتية»، موضحا أن النادي 
هو أول ناد كويتي مختص 
الرياضات اجلوية،  بألعاب 
الرياضــات  خصوصــا أن 
اجلويــة الكويتيــة عضــو 
فــي االحتــادات اخلليجــي 
والعربــي واآلســيوي منذ 
أن كانت الرياضات اجلوية 
جلنــة منبثقة عــن اللجنة 
األوملبية الكويتية. وأشــار 
إلــى أن العبي النادي شــاركوا في بطوالت 
أوملبية وآسيوية وشاطئية وكذلك مشاركات 

كثيرة في املناسبات اخلليجية.
وأعلن الشمري أن النادي سيفتح بداية 
العام اجلديد االشتراكات واالنتساب لالعبني 
والهواة وفقا لالشــتراطات حســب النظام 

األساسي للنادي واملعتمد رسميا.

«عمومية» النادي انتخبت مجلس اإلدارة اجلديد برئاسة سامي الشمري

سامي الشمري

انتصار صعب لـ «يد» الكويت على القادسية

فضال عن تصديه النفراد تام 
وصريح فــي الثانية األخيرة 

من عمر املباراة.
وفي مبــاراة أخــرى أنقذ 
الالعــب عبــداهللا مصطفــى 
العربــي من خســارة مؤكدة 
أمــام خيطــان، حيــث أدرك 
التعادل فــي الثانية األخيرة 
بنتيجة ٢٥- ٢٥، وبذلك رفع 
«األخضر» رصيده إلى ٨ نقاط، 
فيما كسب خيطان أولى نقاطه 
في الدوري، حيــث لم يظهر 
العربي بالصــورة املطلوبة، 
إذ جنح خيطــان في التفوق 
عليه بالشــوط الثاني، حيث 
لعب مدربه علي العنزور على 
أخطاء «األخضر»، ومستغال 

البلوشــي  إبراهيم  إمكانيات 
وجاسم البرك، لكن الصحوة 
املتأخــرة مــن العربي جاءت 
عبر عبداهللا مصطفى في آخر 
ثانيــة من عمر املبــاراة حني 
أحرز هدف التعادل من رمية ٩ 
أمتار بطريقة ممتازة وخادعة. 
وعلى صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقر االحتــاد الكويتي لكرة 
اليد فاز الشباب على النصر 
بنتيجة ٣٠-٢٧ ورفع رصيده 
إلى ٨ نقاط، فيما بقي النصر 
على رصيده السابق ٤ نقاط، 
كما فاز اجلهراء على التضامن 
بنتيجة ٣٣-٢٤ ورفع رصيده 
إلى ٨ نقاط، بينما بقي رصيد 

التضامن خاليا من النقاط.

العربي ينجو من فخ اخلسارة أمام خيطان في الثانية األخيرة

علي صفر يتصدى إلحدى تصويبات سعد سالم

«األشغال» تستقبل وفد نادي الصم

العامــة  اســتقبل وكيــل وزارة األشــغال 
م.إسماعيل الفيلكاوي الثالثاء املاضي وفد النادي 
الكويتي الرياضي للصم الذي ضم رئيس مجلس 
اإلدارة حمد املري، وأعضاء مجلس اإلدارة، كل 
من نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد سيد زمان، 
أمني الســر العام أنور احلربــي، ومترجم لغة 
اإلشارة للصم أحمد احلبيب، حيث تقدم حمد 
املري بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 

النادي الصم بالشكر والتقدير للفيلكاوي، كما 
عــرض عليه طلــب النادي في إعــداد وتهيئة 
الطريــق أمام النادي ومدخلــه، حيث تأثر من 

آثار األمطار الغزيرة بالفترة السابقة.
وقد أبدى الفيلكاوي استعداده لتلبية طلب 
النادي، كما أثنى على مجلس إدارة النادي الذي 
يسعى دائما لتذليل الصعاب والعقبات وتقدمي 

أفضل اخلدمات إلخوانهم الصم.

وكيل «األشغال» م. الفيلكاوي مستقبال حمد املري وخالد زمان وأنور احلربي وأحمد احلبيب

يعقوب العوضي

قاد حــارس مرمــى نادي 
الكويــت علــي صفــر فريقه 
إلــى الفــوز علــى القادســية 
بنتيجــة ٢٢-٢١ فــي املباراة 
التي جمعتهما مســاء أول من 
أمس على صالة مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا فــي ضاحية 
صباح السالم ضمن منافسات 
اجلولة الســابعة من الدوري 
املمتاز لكرة اليد، وبذلك رفع 
«األبيض» رصيده إلى ١٤ نقطة 
فيما توقف رصيد األصفر عند 

١١ نقطة.
وقــد تفــوق «األبيــض» 
منــذ البدايــة وابتعــد بفارق 
األهــداف، لكــن الوقــوع في 
األخطاء الهجومية كاد أن يكلف 
الفريق نقطتي املباراة خاصة 
في ظل تألق العب القادســية 
ناصر بوخضرا وجنم الفريق 
من دون منازع ســعد ســالم 
باإلضافــة إلى مهــدي القالف 
وحارس املرمى سلمان املزعل 
والواعد عبدالعزيز ساملني، وفي 
املقابل لم يحسن الكويت على 
غير عادته اســتغالل الفرص 
التــي  الكثيــرة  الهجوميــة 
أتيحت له، لكنه اســتفاد من 
قوة تصديات حارسه العمالق 
علي صفــر ألكثر من ٦ كرات 
انفرادية على مدار الشوطني، 

الصبر: فريق Q٨٠ جاهز لبطولة الكويت

الياقوت والبطل محمد بوراشد 
من الكويت وكذلك من األشقاء 
في اململكة العربية السعودية 
التــي ميثلهــا البطــل أحمد 
النخيالن ونواف الدوســري 
وغيرهم من جنــوم رياضة 
علــى  الناريــة  الدراجــات 
املستويني احمللي واخلليجي، 
وبهذه املناسبة أدعو اجلميع 
للمنافســة ضمــن بطولــة 
السيارات  الكويت لسباقات 

والدراجــات التي ســتنطلق 
فعالياتهــا ٢٤ ينايــر املقبل 
وتستمر حتى مساء اجلمعة 

املوافق ٢٩ من الشهر ذاته.
وأكــد أن مشــاركة هؤالء 
النخبة من األبطال وغيرهم 
الكثيــر مبنزلة دعم معنوي 
من شأنه أن يسهم في إجناح 
هذا املوسم خاصة أن جائحة 
كورونا أثرت وبشكل مباشر 
على استمرار هذه الرياضة.

مشعل الصبر على منت دراجته من فئة البرومود بايك

أسامة املنصور

أكد بطل الدراجات النارية 
مشعل الصبر عزمه خوض 
غمار اجلولة األولى من بطولة 
السيارات  الكويت لسباقات 
التي ستشدها مدينة الكويت 
لرياضة احملركات في يناير 
املقبل، وقــال في تصريح لـ 
«األنباء»: سنخوض غمار هذه 
 Qالبطولة من خالل فريق ٨٠
بقيادة الشــيخ دعيج الفهد، 
ومازال هناك متسع من الوقت 
إلعداد خطة جديدة خلوض 
هذه البطولة بجوالتها الـ ٣ 
والتي ستشهد مشاركة واسعة 
ليــس فقــط على املســتوى 
احمللــي بــل ســتكون هناك 
مشــاركة خليجيــة وعربية 
وأجنبية، فرياضة السيارات 
والدراجات الكويتية حتظى 

بسمعة طيبة.
وأشــار الصبــر الــى أن 
املنافسة بفئة الدراجات ال تقل 
أهمية عن تلك املنافسات التي 
تشهدها فئة السيارات، وفئة 
الدراجات سواء فئة الستريت 
بايك وفئة الســوبر ستريت 
بايك وصوال الى أعلى فئة من 
حيث األداء امليكانيكي وهي 
فئة البرمود بايك حتمل أسماء 
المعة ولها تاريخ عريق في 
اإلجنازات أمثال البطل محمد 


