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«يد األبيض» إلى القاهرة غدًا

اخلليفة يحرز برونزية «طاولة» اليونان للمعاقني

يعقوب العوضي

تتجه بعثة الفريق األول لكرة اليد في نادي 
الكويت إلى القاهرة غدا للدخول في معســكر 
تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 
لألندية (سوبر غلوب ٢٠٢٢) املقررة في السعودية 
في ١٨ اجلاري، اذ أوقعت القرعة «العميد» ضمن 
املجموعة الثانية إلى جانــب توباتي البرازيلي 

وكيلسي الپولندي.
ويلعب الكويــت ٤ مباريات ودية مع فرق 

مصرية في معســكره وهي اجليش، الزمالك، 
األهلي ومنتخب شباب مصر ويستمر االعداد 
اخلارجي حتى ١٧ أكتوبر اجلاري ويترأس الوفد 
سامح الهاجري يرافقه اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الوطني هيثم الرشيدي والالعبون.
وفي السياق ذاته، أكد الهاجري أن الكويت 
يتطلع لتمثيل اللعبة بالصورة التي تليق بسمعتها 
في القارة الصفراء خاصة أن «األبيض» تسيدها 
في البطولة األخيرة والهدف رفع اســم وعلم 

الكويت عاليا في احملافل الدولية املختلفة.

هادي العنزي

حقق العب منتخبنــا الوطني لكرة الطاولة 
للمعاقني يعقوب اخلليفة امليدالية البرونزية في 
فئة الكراسي املتحركة ببطولة اليونان الباراملبية 
املفتوحة لكرة الطاولة، التي اختتمت منافساتها 
اليونانية أمس األول.  في مدينة ارغســتوني 
وقــد تأهل بطل الكويت إلى الدور قبل النهائي 
للبطولة التي شهدت أكثر من ٥٠ العبا من ٣٠

دولة، وذلك بعد تغلبه على منافســيه من الهند 
(٣-٠) والتشيك (٣-١) تواليا. ويصل فجر الثالثاء 
وفد «أزرق املعاقني» برئاســة دعيج الهاجري، 
وإداري املنتخب فيصل األشــوك، والالعبون 
إبراهيم،  يعقوب اخلليفة، وبدر نعمة، وحسن 

وفهد عبداهللا، واملدرب أحمد فاروق.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الباراملبية لكرة 
الطاولــة دعيج الهاجري بإجناز اخلليفة، قائال: 
«يأتي اإلجناز إضافة مهمة لإلجنازات التي حققها 
أبطال الكويت في كرة الطاولة خالل مشاركاتهم 
الدولية السابقة، ونأمل مواصلة حتقيق املراكز 
األولى، لرفع علم بالدنا الكويت عاليا في مختلف 
املنافسات القارية والدولية»، مضيفا ان اللجنة 
الباراملبية لكرة الطاولة تسعى لزيادة قاعدة اللعبة 
عبر استقطاب الالعبني والالعبات الصغار، وذلك 
عبر القيام بعدة زيارات دورية ملدارس التربية 
اخلاصة، وتوفيــر األدوات واألجهزة اخلاصة 
باللعبة إلتاحة املجال واسعا ملمارسة هذه الرياضة 

التي تناسب أغلب اإلعاقات ومختلف األعمار.

من جهة أخرى، بحضور األمني العام للجنة 
الباراملبية الكويتية شريفة الغامن، مت صباح امس 
توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بني اللجنة الباراملبية 
الرياضية لكرة الســلة على الكراسي املتحركة 
وميثلها شــافي الهاجري، واجلامعة التونسية 
لرياضة املعاقني وميثلها شمس الدين القمودي، 
وجمعية طرابلس لرياضة املعاقني وميثلها توفيق 
إســماعيل علوش برعاية من اللجنة الباراملبية 
الكويتية. وتهدف االتفاقية الى تطوير رياضة 
كرة السلة على الكراسي املتحركة بصفة خاصة 
ورياضة املعاقني بصفــة عامة ونقل اخلبرات 
املتبادلة، األمر الذي يسهم في التطوير واالرتقاء 
برياضة املعاقني. بدورها، أفادت شريفة الغامن 
باتفاق كل األطراف املوقعة على االتفاقية فيما 
بينهم على تنفيذ برامج ومعســكرات وتوأمة 
فنية وإقامة دورات تدريبية للمدربني واملصنفني 
واحلكام وتوفير املالعب والصاالت الرياضية، 
وعقد اللقاءات واالجتماعات املستمرة لدفع سبل 
التعاون والوصول باللعبة والرياضة إلى احملافل 
الدولية ومتثيل الدول متثيال مشرفا يليق بالدول 

العربية واخلليجية.
وشــكرت الغامن كل األطراف املوقعة على 
االتفاقية على ما يبذلونه من جهد، كما شكرت 
الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشــباب اللتني 
ال تدخران جهدا في التعاون ورصد امليزانيات 
اخلاصة باملعســكرات والبطوالت، وتذليل كل 
العقبات لالرتقاء بالرياضة بصفة عامة ورياضة 

املعاقني بصفة خاصة.

جانب من توقيع اتفاقية «الباراملبية» مع اجلانب التونسييعقوب اخلليفة متّوجاً ببرونزية بطولة اليونان املفتوحة

اتفاقية تعاون بني «الباراملبية» الكويتية واجلامعة التونسية وجمعية طرابلس

برعاية وحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس 
الشيخ أحمد اجلابر اختتمت أمس األول بطولة الكويت الدولية 
الـ ١٨ للتنس للناشئني والناشئات على مالعب االحتاد الكويتي 
للتنس مبجمع الشــيخ جابر العبداهللا اجلابر الصباح الدولي 

للتنس مبشاركة ١٨ العبة من ٨ دول و٣٨ العبا من ١٥ دولة.
وقد حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين كل من رئيس 
نادي التضامن الرياضي مبــارك النزال ورئيس نادي خيطان 
الرياضي عبداهللا العتيبي وأمني سر عام النادي حاكم العنزي كما 
حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة االحتاد الكويتي للتنس.

وأسفرت مباريات البطولة عن فوز الالعب هوغو سواريس 
من فرنســا باملركز األول في فردي الرجال وحل الهندي رايان 
ساجد كوثرات ثانيا، وفي مسابقة زوجي الناشئني فاز الثنائي 
املكــون من الالعبــني نوردال كالوزن من الدمنــارك وحل ثانيا 
الثنائي أحمد نصاري من تونس وزميله أريان ناندا من الهند، 
وفي مسابقة فردي الناشئات فازت ريناتا غاراييفا من روسيا 
وفازت باملركز األول وحلت اإليرانية دوروزا شــيراغي ثانية، 
وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز باملركز األول الثنائي دوروزا 
شــيراغي من إيران وزميلتها ريناتا غاراييفا من روسيا وحل 
ثانيا الثنائي املكون من الريســا براســيل البرازيلية وزميلتها 

الشيخ أحمد اجلابر مع الفائزين وضيوف البطولةجنات شيريبال من الهند.

ختام بطولة الكويت الدولية لتنس الناشئني الـ ختام بطولة الكويت الدولية لتنس الناشئني الـ ١٨١٨

«البرسا»       إنتـر «البرسا»       إنتـر 
ال مجال للسقوط الليلةال مجال للسقوط الليلة

والثاني مصاحلة جماهيره بعد تعادله 
املخيب على أرضه أمام ضيفه برايتون 

٣-٣ في «البرميييرليغ».
ويبدو ليڤربول بعيدا عن مستواه في 
األعوام األخيرة وبعدما كان خط دفاعه 
قوته الضاربة واملساهم في تتويج بلقبي 
املسابقة القارية العريقة والدوري، أصبح 

سهل املنال خلصومه.
وحقــق رجــــال املدرب األملـــــاني 
٣ انتصــارات فقط فــي ٩ مباريات في 
مختلف املسابقات هذا املوسم، واهتزت 

شباكهم ١٣ مرة.
وعلى غرار بايرن ميونيخ ونابولي، 
يطمــح كل من كلوب بــروج البلجيكي، 
مفاجأة املجموعة الثانية، وسبورتينغ 
البرتغالي في حتقيق الفوز الثالث تواليا 
عندما يســتضيف األول أتلتيكو مدريد 
في اختبــار صعب، ويحل الثاني ضيفا 
على مرسيليا الفرنسي في مهمة ال تخلو 

من صعوبة.
فــي املقابل، يأمل بورتــو البرتغالي 
فــي حتقيق فوزه األول بعد خســارتني 
متتاليتني عندما يستضيف باير ليڤركوزن 
األملاني، فيما يســعى توتنهام، وصيف 
نســخة ٢٠١٩، إلى فض شــراكة وصافة 
املجموعة الرابعة مع مضيفه آينتراخت 

فرانكفورت األملاني.

على كسب النقاط الثالث خصوصا أنه 
يلعب على أرضه، إلنعاش حظوظه في 
تخطي الدور األول بانتظار مواجهة اجلولة 

الرابعة في برشلونة.
لكــن املهمــة لن تكــون ســهلة أمام 
برشلونة املنتشي بانتزاع صدارة الليغا 
بفــارق األهداف من غرميــه ريال مدريد 
والذي ميني النفس مبحو خسارته أمام 
بايرن ٠-٢ في ميونيخ في اجلولة الثانية.

ويعول برشلونة على آلته التهديفية 
الپولنــدي روبــرت  الدولــي  اجلديــدة 
ليڤاندوفسكي صاحب هدف الفوز على 
املضيف ريال مايوركا هو الهدف التاسع 
ملهاجم بايرن ميونيخ األملاني السابق في 

«ال ليغا» هذا املوسم.
ويأمل نابولي في مواصلته عروضه 
اجليدة هذا املوسم في مختلف املسابقات، 
عندما يحل ضيفا على أياكس أمستردام 

ضمن منافسات املجموعة األولى.
ويتصدر نابولي الدوري بـ ٦ انتصارات 
وتعادلني، ومجموعته في املسابقة القارية 
بفوزيــن كبيرين علــى ضيفه ليڤربول 
٤-١ ومضيفه رينجرز االسكتلندي ٣-٠.

وفي املجموعة ذاتها، سيكون ليڤربول 
مطالبا بالفوز على ضيفه رينجرز لضرب 
عصفوريــن بحجر واحــد، األول تعزيز 
حظوظه فــي تخطــي دور املجموعات، 

يسعى كل من بايرن ميونيخ ونابولي 
إلى االقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
فيما يخوض إنتر ميالن وبرشلونة قمة 

شبه حاسمة.
وضرب النــادي الباڤــاري والفريق 
اجلنوبــي اإليطالي بقــوة في اجلولتني 
األولــى والثانيــة بالعالمــة الكاملة في 
املجموعتــني الثالثــة واألولــى تواليــا، 
وهمــا يــدركان جيــدا أن الفــوز الثالث 
تواليا ســيضعهما على مشــارف الدور 
ثمن النهائي في أحــد أقوى مجموعتني 

في الدور األول.
وتنتظر بايرن مباراة سهلة على أرضه 
أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يحل 
نابولي ضيفا على أياكس أمستردام في 

رحلة محفوفة باملخاطر.
ووجه بايرن ميونيخ، البطل ٦ مرات 
آخرها عام ٢٠٢٠، إنذارا شديد اللهجة إلى 
فيكتوريا بلزن بفوزه الكبير على ضيفه 
باير ليڤركوزن برباعية نظيفة اجلمعة 

في افتتاح املرحلة الثامنة.
ويبدو بايرن مرشحا حلجز البطاقة 
األولى عــن مجموعتــه القاريــة، كونه 
سيالقي فيكتوريا بلزن على أرض األخير 
في اجلولة الرابعة في ١٢ اجلاري، باإلضافة 
إلى استفادته من املواجهتني املباشرتني 
بني مطارديه املباشرين إنتر وبرشلونة.
ويدخــل إنتر، املتوج باللقب ٣ مرات 
آخرها عــام ٢٠١٠، مباراتــه ضد النادي 
الكاتالوني، صاحب ٥ ألقاب آخرها عام 
٢٠١٥، مبعنويــات مهــزوزة بعدما مني 
إنتر بخســارته الثانية تواليا والثالثة 
فــي مبارياته الـــ ٤ األخيرة في الدوري 
واخلامســة في ١٠ مباريات في مختلف 
املسابقات هذا املوسم، عندما سقط أمام 
ضيفــه روما ١-٢ على ملعب «جوزيبي 

مياتسا» في ميالنو.
وسيكون مدربه ســيموني إينزاغي 
الذي كثــرت األصوات املطالبــة بإقالته 
في ظل تشــبث اإلدارة بخدماته، مجبرا 

«الريدز» ملصاحلة جماهيره.. وبايرن ونابولي لالقتراب من التأهل في دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري أبطال أوروبا ـ دور املجموعات
٧:٤٥beIN SPORTS Premium١بايرن ميونيخ ـ فكتوريا بلزن
٧:٤٥beIN SPORTS Premium٢مرسيليا ـ سبورتنغ لشبونة

١٠beIN SPORTSأياكس ـ نابولي Xtra١
١٠beIN SPORTS Premium٢ليڤربول ـ غالسكو رينجرز

١٠beIN SPORTS English٢بورتو ـ باير ليڤركوزن
١٠beIN SPORTSكلوب بروج ـ أتلتيكو مدريد Xtra٢

١٠beIN SPORTS Premium١إنترميالن ـ برشلونة
١٠beIN SPORTS Premium٣فرانكفورت ـ توتنهام

«السيدة العجوز» تصحح املسار.. وأتاالنتا ال يتوقف عن مطاردة نابولي

أهــدر املهاجــم الدولــي 
الفرنسي كرمي بنزمية 
ركلــة جــزاء حاســمة 
إلــى  عودتــه  مــع 
املنافســات ليحرم ريال 
مدريــد اســتعادة صدارة 
الدوري اإلسباني من غرميه 
برشــلونة، باكتفائه بالتعادل ١-١

مع ضيفه أوساســونا ضمن منافسات 
املرحلة السابعة. تقدم ريال عبر البرازيلي 
فينيســيوس جونيور مع نهاية الشوط األول 
(٤٢) قبــل أن يعادل الضيوف في مســتهل الثاني 
(٥٠). وأهــدر بنزمية العائــد بعد غيابة منذ قرابة 
الشــهر ركلة جزاء حاســمة حتّصل عليها بنفسه 
بعدما ارتدت محاولته من العارضة قبل ١٠ دقائق 

من النهاية (٧٩). 
وهذه املرة األولى التي يهدر الفريق امللكي النقاط 
هذا املوســم بعــد ٦ انتصارات مــن أول ٦ مراحل، 
ليرفع رصيده إلى ١٩ نقطة في املركز الثاني بفارق 
األهداف فقط عن برشلونة املتصدر، علما أن الغرميني 
يلتقيان في املرحلة التاسعة على ملعب «سانتياغو 

برنابيو» بعد أسبوعني.
من جهته، أبدى مدرب ريال مدريد اإليطالي 
كارلو أنشــيلوتي عدم رضــاه عن التعادل 
اإليجابي، وقال: «فكرت في عدم االعتماد 
على بنزمية في تســديد ركلة اجلزاء، 
لكنه املوسم املاضي بعدما أضاع ركلتني 
ضد أوساسونا ســجل ضد السيتي 

ولهذا الســبب لــم أغيره، وهو األفضــل في تنفيذ 
ركالت اجلزاء».

وأضــاف: «ال ميكن تقدمي األعــذار بعد التوقف 
الدولي ألننا يجب علينا التعامل بالتشكيلة املوجودة 

لدينا، واملباراة لم تسر بالطريقة التي أردناها».
وتابع: «لم تكن أفضل مباراة لبنزمية لكنه أمر 
طبيعي، فهــو تدرب بجد هذه األيام ورمبا لم يكن 
حادا وسيتحســن بالتأكيــد». وأمت: «حني ال نفوز 
نشعر باحلزن وال شيء أكثر، والتعادل ال يجعلنا 

نشعر بالرضا لكننا سنرد قريبا».
إيطاليا

بقي أتاالنتا على املسافة ذاتها من نابولي املتصدر، 
وذلك بفــوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا ١-٠، 
فيما تنفس يوڤنتوس الصعداء باكتساحه ضيفه 
بولونيا ٣-٠ في املرحلة الثامنة من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم ويدين أتاالنتا بثأره من فيورنتينا الذي 
أسقطه في املواجهات الـ ٣ املاضية، بينها ربع نهائي 
الكأس املوســم املاضــي ٣-٢ بهدف في الوقت بدل 
الضائع، إلى النيجيري- اإلجنليزي أدميوال لوكمان 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة ٥٩ من مسافة 
قريبة بعد متريرة من الكولومبي لويس مورييل.

وبعــد ٥ مباريات متتالية مــن دون فوز، بينها 
هزميتان في مســتهل مشــواره في دوري األبطال 
وخســارة في املرحلة املاضية أمــام الوافد اجلديد 
مونتســا، تنفس يوڤنتوس الصعداء وحقق فوزه 
الثالث فقط له هذا املوسم محليا وقاريا وجاء على 

حساب ضيفه بولونيا ٣-٠.
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