
رياضـة
االثنني ٨ فبراير ٢٠٢١

21

الشبيب: «ممتاز» الطائرة 
ظهر بصورة جيدة

حيات يناشد استثناء «الفروسية»

يعقوب العوضي

أكد رئيس احتاد الكرة الطائرة 
أن  الشــبيب،  د.عبدالهادي 
الدوري املمتاز ظهر بصورة 
براقة حتى نهايــة اجلولة 
األخيرة، إذ شهد تنافسا كبيرا 
بني الفرق األربعة التي حجزت 
مقاعدها للمربع الذهبي، وكان 
الصراع على القمة في أوجه، 
مما انعكس على جميع الفرق 

إيجابيا.
وأشاد د.الشــبيب بجهود 

جميع أعضاء االحتاد وجلانه، مؤكدا أن التخطيط الســليم 
للبطولة في ظل الظروف الصحية الراهنة كان حتديا كبيرا 
على مختلف األصعدة، ورغم ما شهدته أروقة االحتاد من 

عدم استقرار إال أن البطولة ظهرت بالصورة املطلوبة.
وقد جاء ذلك على خلفية توقف النشاط الرياضي بناء على 
قرارات مجلس الوزراء والذي حال دون استئناف منافسات 

املربع الذهبي في الوقت احلالي. 
وتابع د.الشبيب: لقد جنحنا في وضع نظام مسابقات محفز 
جلميع الفرق، وقد شهدنا تطورا ملحوظا على املستوى الفني.

تقدم رئيــس مجلس إدارة 
للفروسية  الكويتي  االحتاد 
مســعود جوهــر حيــات 
مبناشــدة إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، نيابة عــن أعضاء 
مجلس إدارة االحتاد وأبنائه 
الفرسان والفارسات مبناشدة 
لسموه يطلب عبرها باستثناء 
الفرسان والفارسات  أبنائه 
التوقف عن ممارســة  من 
أنشطتهم الرياضية اليومية، 
بناء على القرارات الصادرة 

مؤخرا.  وأكد حيات أنه من الضروري مواصلة أبطال الكويت 
تدريباتهم اليومية والتنافس استعدادا لالستحقاقات الدولية 
املقبلة، مضيفا: «رياضة الفروسية بطبيعتها حتقق التباعد 
االجتماعــي، لكونها رياضة فردية، باإلضافة إلى أن توقف 
الفرســان عن مزاولة تدريباتهم فترة طويلة من شأنه أن 
يعيق تقدمهم ويحرمهم مــن الظفر بالعديد من اإلجنازات 

الرياضية الكبيرة».

د.عبدالهادي الشبيب

مسعود حيات

«يد» القرين مستمر في األضواء

.. واليرموك باٍق في«األولى»

يعقوب العوضي

فــاز القرين على اليرموك في املباراة الفاصلة واملؤهلة إلى 
الدوري املمتاز لكرة اليد بنتيجة ٢٧ -٢٤ والتي أقيمت مساء 
أول من أمس على صالة الشــيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح الســالم، وبذلك يعلن القرين بقاءه في املمتاز بينما 

يستمر اليرموك في دوري الدرجة األولى. 
في السياق ذاته، تقدم احتاد كرة اليد بطلب استثناء الستمرار 
التدريبات احمللية وإقامة معســكر في البوسنة بدءا من ٢٢ 
اجلاري حتى ٢١ يوما ملنتخبنا الوطني للشباب والذي سيشارك 
في بطولة آسيا (تصفيات كأس العالم) املقرر إقامتها في البحرين 
٢٠ مارس املقبل. وفي هذا اإلطار أكد أمني سر االحتاد قايد 
العدواني: تقدمنا بطلب استثناء التدريبات اليومية ملنتخبنا 
الوطني للشباب حرصا على عدم إضاعة جهود الالعبني بعد 

الوصول إلى مرحلة جيدة من اللياقة البدنية.
من جهة أخرى، أكد العدواني أن دوري الدرجتني أظهر عدة 
أوجه للمنافسات احمللية وللفرق املشاركة، فبشهادة النقاد 
واملتابعني تطورت املســتويات الفنية لعدة فرق خاصة في 

دوري الدرجة األولى.

اجتماع سابق ألعضاء إدارة االحتاد

سيدات القرين 
يهزمن «سلة» العربي

هادي العنزي

جنح فريق كرة السلة للســيدات بنادي القرين، في الفوز 
على العربــي (B) ٨٨-٥٦ نقطة فــي املواجهة التي جمعت 
الفريقني ضمن منافسات اجلولة الثانية للدوري العام األول 
لكرة السلة للسيدات. وفي مباراة ثانية، تفوق نادي الفتاة 
على العربي (A) بنتيجة ٥٤-٤٧ نقطة، حيث بسطت سيدات 
القرين أفضليتهن املطلقة على اللقاء األول، فيما شــهدت 
مبــاراة العربي مع الفتاة ندية كبيرة خاصة في ظل تقارب 

املستوى الفني لالعبات.

جانب من مواجهة سيدات القرين والعربي في دوري كرة السلة

العالم لألندية  اخلامس ببطولة كأس 
عقب فوزه املستحق ٣-١ على أولسان 
هيونداي الكوري اجلنوبي امس، حيث 
افتتح إيدميلسون جونيور التسجيل 
للدحيل في الدقيقة ٢١، قبل أن يتعادل 
يون بيت جارام ملصلحة أولسان في 
الدقيقة ٦٣، فيما لم يهنأ أولســان، 
الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية 
عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا العام 
التعادل كثيرا، بعدما  املاضي، بهدف 
التقدم للدحيل  أعاد محمد مونتاري 

بالدقيقة ٦٦.

مواجهة الفريق الباڤاري ٣ مرات وديا األولى 
عام ١٩٧٧ وفاز األهلي بنتيجة ٢-١ بستاد 
القاهرة والثانية فــي القاهرة أيضا عام 
١٩٨٤ وخسر األهلي بنتيجة ٢١، والثالثة 
في الدوحة وخسر األهلي بنتيجة ٢-١ عام 
٢٠١٢. هذا، وأشــعل جنم الكرة املصرية 
محمد أبوتريكة حماس جماهير ومحبي 
النادي األهلي عندما أعلن حضوره مباراة 

اليوم من مدرجات «الدرجة الثالثة».
الدحيل خامس

حصل الدحيل القطري على املركز 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يتطلع فريق األهلي «بطل افريقيا» 
اليوم لكتابة التاريخ للكرة املصرية في 
سجل بطولة كأس العالم لألندية ٢٠٢٠، 
التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية 
على التوالي خالل الفترة من ٤ إلى ١١ 
اجلاري مبشــاركة ٦ أندية من أبطال 
القارات، عندما يلتقــى نظيره بايرن 
ميونيخ األملاني «بطل أوروبا»، في متام 
الـ٩:٠٠ مساء بتوقيت الكويت على ستاد 
«أحمد بن علي»، في لقاء الدور نصف 

نهائى البطولة.
مواجهة ثأرية

وتعد هذه املشاركة الثانية لبايرن 
ميونيخ في مونديال األندية بعد مشاركته 
األولى عام ٢٠١٣ والتي شهدت تتويجه 
باللقب العاملي بينما يشارك األهلي للمرة 

السادسة.
ووصل األهلي لنصف نهائي املونديال 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة ٢٠٠٦ 
التي شــهدت حصوله على املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية بجيله الذهبي بقيادة 
املدرب البرتغالي مانويل جوزيه ونسخة 
٢٠١٢ التي حقق خاللها املركز الرابع بقيادة 
مدربه األسبق حسام البدري، وسبق لألهلي 

األهلي في مواجهة تاريخية أمام «الباڤاري» 

الدحيل خامس العالم بثالثية في أولسان

 سوسييداد يضرب قادش برباعية 
وإشبيلية يضغط على برشلونة

اليبزيغ ينتصر.. ودورمتوند 
يسقط أمام فرايبورغ

بارتي حترز لقب «يارا».. 
و«أستراليا» للتنس تنطلق اليوم

ليون يعتلي الصدارة بانتصار رابع

استعاد ريال سوسييداد توازنه بفوز كبير على قادش ٤-١ أمس في 
املرحلة الثانية والعشرين من الدوري اإلسباني في كرة القدم، وهو 
الفوز األول لريال سوسييداد بعد ثالثة تعادالت وخسارة واحدة، 
ليعزز موقعه في املركز السادس برصيد ٣٥ نقطة، فيما مني قادش 
بخسارته الثالثة تواليا فتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة في املركز الـ١٣.

فيما صعد إشــبيلية للمركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 
٤٢ نقطة بفوزه على خيتافي ٣-٠ ضمن منافسات املرحلة ٢٢ من 
الدوري االسباني لكرة القدم، مشــددا اخلناق على برشلونة ٤٠ 

نقطة ومباراة أقل.
وشــهد اللقاء إصابة مهاجم الفريق األندلسي االرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس بعد تدخل قوي من العب توغو دجيني داكونام أورتيغا 
الذي طرده احلكــم ببطاقة حمراء (٥٤)، ليتبعها بأخريني في وجه 

مدربي الفريقني خولني لوبيتيغي (إشبيلية) وخوسيه بورداالس.
وفي مباراة أخرى، فرط ڤياريال بتقدمه بهدفني في الشوط االول 
ليســقط في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشــي ٢-٢، وهو التعادل 
الرابع تواليا لفياريال، بعد كل من غرناطة ٢-٢ وهويســكا ســلبا 

وريال سوسييداد ١-١.

أعاد الوصيف اليبزيغ الفارق بينه وبني املتصدر بايرن ميونيخ إلى 
٧ نقاط بفوزه على مضيفه شالكه ٣-٠ ضمن منافسات املرحلة الـ 
٢٠ من الدوري األملاني لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة 
ثانيــا. ويدين اليبزيغ بالنقاط الثالث الى نوردي موكيلي (٤٥+٣) 
ومارسيل ســابيتزر (٧٣)، وفيلموس «ويلي» أوربان (٨٧)، وحقق 

الوصيف فوزه الثالث تواليا في مختلف املسابقات.
في مباريات أخرى، أحلق فرايبورغ في عقر داره اخلسارة الثالثة 
ببوروسيا دورمتوند بالدوري في أربع مباريات بفوزه عليه ٢-١، 
واســتعاد باير ليڤركوزن نغمة االنتصارات بفوزه العريض على 
شــتوتغارت ٥-٢، وفاز ماينز على أونيــون برلني بهدف نظيف، 
وأوغسبورغ على ڤولفســبورغ ٢-٠، وتفوق كولن على مضيفه 

بوروسيا مونشنغالدباخ ٢-١.

توجت األسترالية آشــلي بارتي املصنفة أولى عامليا بلقب بطلة 
دورة «يارا فالي كالسيك» األسترالية اإلعدادية لبطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس، أولى البطوالت الـ ٤ الكبرى، بفوزها على اإلسبانية 

غاربينيي موغوروسا ٧-٦ (٧-٣) و٦-٤ في املباراة النهائية.
وفي دورة غيبســالند، كان اللقب من نصيــب البلجيكية إليز 
مرتنس املصنفة ٢٠ عامليا بفوزها الســهل على اإلســتونية كايا 

كانيبي ٦-٤ و٦-١.
وهو اللقب السادس ملرتنس في مسيرتها االحترافية. وعلقت قائلة 
«لعب كرة املضرب مرة أخرى يعني الكثير بالنســبة لي.. أنتظر 

بفارغ الصبر رؤيتكم األسبوع املقبل».
إلى ذلك، تقف اليابانية ناومي أوســاكا واألسترالية آشلي بارتي 
في طريق األميركية املخضرمة سيرينا وليامس نحو لقبها الرابع 
والعشرين في البطوالت األربع الكبرى عندما تنطلق اليوم منافسات 
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، أولى بطوالت الغراند سالم، التي 

تأجلت انطالقتها لـ ٣ أسابيع بسبب ڤيروس كورونا.

حقق ليون فوزه الرابع تواليا أمام ستراسبورغ ٣-٠ املنقوص عدديا 
وتصدر مؤقتا ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم ضمن منافسات 
املرحلة الرابعة والعشــرين، وقال مدرب ليون رودي غارسيا عن 
اجناز فريقه: «قدمنا مباراة رائعة واستمتعت برؤية فريقي يلعب، 
أردنا أن نحقق فوزنــا الرابع تواليا والضغط على منافســينا»، 
مؤكدا أن فريقه حترك بشكل جيد في بداية املباراة وخلق الفرص 
للتسجيل وأنه «عرف كيف يتعامل مع التفوق العددي أمام منافس 

تراجع أمام منطقته».
وتابــع رين نزيف النقاط فعاد بتعادل ســلبي مخيب أمام الوافد 
حديثا مضيفه لنس. وكانت املرحلة قد افتتحت  بفوز لوريان على 

رينس بهدف نظيف.

ميالن يستعيد الصدارة.. و«إبرا» يصل إلى ٥٠٠ هدف
اســتعاد ميــالن صــدارة ترتيب 
الدوري اإليطالــي لكرة القدم، عقب 
الســهل ٤-٠ علــى ضيفــه  فــوزه 
كروتوني أمس، وارتفع رصيد ميالن 
إلى ٤٩ نقطة ليتربع على القمة، بفارق 
نقطتني أمام أقرب مالحقيه إنتر، في 
املقابل جتمد رصيد كروتوني عند ١٤ 
نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وأحرز النجم السويدي املخضرم 
زالتان إبراهيموڤيتش الهدفني األول 
والثانــي مليالن فــي الدقيقتني (٣٠) 
و(٦٤) تواليــا، ليتجــاوز رصيــده 
التهديفي ٥٠٠ هدف، ويرفع رصيده 
التهديفي في املسابقة هذا املوسم إلى 
١٤ هدفا، ويتقاســم املركز الثاني في 
قائمة الهدافني مع البلجيكي روميلو 
لوكاكــو مهاجم إنتــر، بفارق هدفني 
خلف النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو (املتصدر) جنم يوڤنتوس، 
وتكفــل الكرواتــي أنتــي ريبيتــش 
بتســجيل الهدفــني الثالــث والرابع 

للفريق اللومباردي (٦٩) و(٧٠).
إلى ذلك، تعادل بينفينتو مع ضيفه 
سامبدوريا ١-١، ليحل سامبدوريا في 
املركز العاشر بـ٢٧ نقطة، بينما يحتل 
بينفينتو املرتبــة الـ١٢ بـ ٢٣ نقطة، 
كمــا تغلب أودينيــزي على هيالس 

فيرونا ٢-٠ ضمن املرحلة نفسها.

يوڤنتوس للفوز على ضيفه روما ٢-٠ 
في املرحلة الـــ ٢١ للدوري اإليطالي 
لكرة القدم بتســجيله الهدف االول، 
(١٣)، فيما ســجل البرازيلي روجيه 
إبانييــز (٦٩ خطأ في مرمى فريقه) 

الهدف الثاني.
إلى ذلك، فاجأ جنوى ضيفة نابولي 
وتغلب عليه ٢-٠، فيما فرط أتاالنتا 
بتقدمــه بثالثة أهــداف نظيفة على 
أرضه ليخرج بتعــادل مخيب ٣-٣ 
أمــام ضيفــه تورينــو، بينما حقق 
سبيتسيا فوزا متأخرا على مضيفه 

ساسوولو ٢-١.

مدرب روما: كنا األفضل.. ورونالدو هزمنا

مــن جانبه، أشــاد املديــر الفني 
لرومــا البرتغالي باولو فونســيكا 
بنجم وهداف يوڤنتوس كريستيانو 
رونالــدو، بعدما قــاد األخير فريقه 
للفوز علــى الذئــاب (٢-٠)، ضمن 
اجلولة الـــ ٢١ من الدوري اإليطالي، 
وقال عن الهــدف األول الذي أحرزه 
مواطنه رونالدو، قال: «هذا هو السبب 
في أن رونالدو األفضل في العالم، ألنه 
ميكنه تسجيل أهداف كهذه من العدم،.
وحســم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو الــذي بلغ اجلمعة عامه الـ 
٣٦ مواجهة املركز الثالث عندما قاد 

ليحقــق انتصــاره األول بعد ثالث 
هزائم متتالية. وعاد مهاجم إجنلترا 
بشكل أسرع من املتوقع، بعدما غاب 
عن آخر مباراتني بسبب إصابة في 
الكاحل، وجنح في هز الشــباك في 
الدقيقــة ٥٤، ليتســاوى في قائمة 
هدافــي توتنهام عبــر تاريخه مع 
بوبي سميث برصيد ٢٠٨ أهداف. 

وبعد أربع دقائق أضاف ســون 
هيونغ مني الهدف الثاني لتوتنهام 
بعد مجهود كبير من زميله لوكاس 
مــورا، ليتقدم توتنهــام إلى املركز 
الســابع برصيــد ٣٦ نقطــة من ٢٢ 
مباراة، فيما يحتل بروميتش، بقيادة 
املدرب سام أالردايس، املركز الـ ١٩ 

برصيد ١٢ نقطة من ٢٣ مباراة.
وفي املواجهة الثانية التي أقيمت 
مســاء أمس، تعادل ولڤرهامبتون 

ارتكب حــارس مرمى ليڤربول 
أليسون بيكر خطأين فادحني ليمنح 
مانشستر ســيتي فوزا ثمينا على 
ليڤربول ٤-١ فــي عقر داره ملعب 
«أنفيلد»، ليوجه ضربة شبه قاضية 
آلمال اخلاسر باالحتفاظ بلقب بطل 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان التعادل ١-١ ســيد املوقف 
عندما ارتكب أليسون الهفوة األولى 
حني مــرر كرة خاطئة، فاســتحوذ 
عليهــا فيل فــودن ومررها باجتاه 
األملاني إيلكاي غوندوغان املتربص 
عند بــاب املرمــى ليتابعهــا داخل 
الشــباك، ثم أعاد اخلطأ ذاته ومرر 
باجتاه البرتغالي برناردو ســيلڤا 
ليمررها األخير متقنة باجتاه رحيم 
ستيرلينغ ليضيف الهدف الثالث، أما 
الهدف الرابع فجاء عبر فيل فودين، 
وسجل هدف ليڤربول الوحيد محمد 
صالح عن طريق ركلة جزاء، وبذلك 
رفع السيتي رصيده في الصدارة إلى 
٥٠ نقطة موســعا الفارق عن جاره 
يونايتد إلى ٥ نقاط وعن ليڤربول 
بفارق ١٠ نقاط، علما أن سيتي ميلك 

مباراة مؤجلة أيضا.
وهي املرة االولى التي يفوز بها 
الســيتي على ليڤربــول في ملعب 
االخير منذ مايو عام ٢٠٠٣، كما أن 
ليڤربول مني بخسارته الثالثة تواليا 
علــى أرضه، وهذا ما لم يحصل له 

منذ سبتمبر عام ١٩٦٣.
وأحــرز هــاري كني هدفــا بعد 
التعافي من اإلصابة ليقود توتنهام 
هوتســبير للفوز ٢-٠ على وست 
بروميتــش ألبيــون فــي الــدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أمس، 

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

اجنلترا- املرحلة الـ ٢٣
beIN sports HD٢ ١١ليدز - كريستال باالس

إسبانيا – املرحلة الـ ٢٣
beIN sports HD٣ ١١اتلتيكو مدريد - سلتا ڤيغو

السيتي يدمر «أنفيلد» برباعية تاريخية

مع ضيفه ليستر يونايتد ٠-٠، 
ليرفع األخيــر رصيده إلى ٤٣ 

نقطــة، فيما حصــد ولڤرهامبتون 
املعروف بـ «الذئاب» نقطته الـ ٢٧ 

في الـ «برميييرليغ».
من جهة اخــرى، بدا مدرب مان 
يونايتــد اولي غونار سولســكاير 
محبطا بعدما فرض عليه ايڤرتون 
تعادال قاتال ومثيرا ٣-٣ في الدقيقة 

األخيرة من الوقت بدل الضائع.

 توتنهام ينتصر.. و«الذئاب» توقف ليستر..  وتعادل مثير إليڤرتون مع مان يونايتد


