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في املسابقة القارية العريقة، مرشحا بقوة للفوز 
على ضيفه كوبنهاغن ضمن املجموعة السابعة، 
معــوال على «إعصاره» الهجومي بقيادة هدافه 

الدولي النرويجي إرلينغ هاالند.
وفي نفس املجموعة، تبدو مهمة اشــبيلية 
اإلسباني الذي يعاني األمرين محليا صعبة أمام 
ضيفه بوروسيا دورمتوند األملاني بالنظر إلى 
العــرض الرائع الذي قدمه األخير امام ســيتي 
في اجلولة الثانية عندما خسر ١-٢ بعدما كان 

البادئ بالتسجيل.
وتتجــه األنظــار إلى ملعــب «دا لوش» في 
لشــبونة حيــث القمة املرتقبة بــني متصدري 
املجموعة الثامنة بنفيكا، املتوج باللقب مرتني 
عامي ١٩٦١ و١٩٦٢، وســان جرمان الباحث عن 

تبدو الفرصة مواتية امام ريال مدريد اإلسباني 
حامل اللقب ومان ســيتي اإلجنليزي لتحقيق 
فوز ثالث تواليا عندما يســتضيفان شــاختار 
دانييتســك األوكراني وكوبنهاغــن الدمناركي 
الليلة في اجلولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم.
ويلتقي بنفيــكا البرتغالي وباريس ســان 
جرمان في قمة لفض شراكة صدارة املجموعة 
الثامنة بعد عالمتهما الكاملة في اجلولتني األولى 
والثانية على حساب يوڤنتوس اإليطالي وماكابي 
حيفا، فيما يبحث تشلسي اإلجنليزي عن فوزه 
األول عندما يســتضيف ميالن في إحدى أبرز 

مواجهات اجلولة الثالثة.
وميلك كل من ريال وســيتي فرصة حســم 
التأهل املبكر إلى ثمن النهائي كونهما سيالقيان 
شــاختار وكوبنهاغن أيضا في اجلولة الرابعة 

الثالثاء املقبل لكن على أرض األخيرين.
ويسعى ريال للعودة الى سكة االنتصارات 
التي توقفت األحد عند ستة متتالية في الدوري 
وتسعة في مختلف املسابقات وذلك للمرة األولى 
هذا املوســم عندما ســقط في فخ التعادل أمام 

ضيفه أوساسونا ١-١ في الدوري.
وفي املجموعة ذاتها، يلتقي اجلريحان اليبزيغ 
األخير من دون رصيد مع سلتيك الثالث بنقطة 
واحدة بهدف تدارك املوقف واإلبقاء على اآلمال 
في املنافسة على البطاقة الثانية عن املجموعة.

وسيكون مان سيتي، الساعي الى لقبه االول 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

دوري أبطال أوروبا (اجلولة الثالثة)
٢ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMسالزبورغ - زغرب
٣ ٧:٤٥beIN sports PREMIUMاليبزيغ - سلتيك
١ ١٠beIN sports PREMIUMتشلسي - ميالن

٢ ١٠beIN sports PREMIUMريال مدريد - شاختار
١ ١٠beIN sports XTRAمان سيتي - كوبنهاغن
٢ ١٠beIN sports ENGLISHإشبيلية - دورمتوند

٣ ١٠beIN sports PREMIUMبنفيكا - باريس

«امللكي» و«السيتي» وباريس لفوز ثالث تواليًا«امللكي» و«السيتي» وباريس لفوز ثالث تواليًا
باكورة ألقابه في املسابقة.

وفي املجموعة نفسها ميلك يوڤنتوس، بطل 
نسختي ١٩٨٥ و١٩٩٦، فرصة إنعاش آماله بعد 
خســارتني متتاليتني عندما يستضيف ماكابي 

حيفا.
ويحل ميالن، ثاني أفضل املتوجني باللقب 

(٧ مرات)، ضيفا ثقيال على تشلسي.
ويتصدر الفريق اللومباردي املجموعة 
اخلامسة برصيد ٤ نقاط مقابل نقطة واحدة 

للفريق اللندني صاحب املركز األخير.
ويدخل تشلسي املباراة على وقع فوزه 
األول بقيادة مدربه اجلديد غراهام بوتر 
عندما حســم لقاء «الديربي» مع جاره 

كريستال باالس ٢-١.

قمة نارية بني تشلسي وميالن في اجلولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

«الثعالب» يتجاوز كبواته على حساب نوتنغهام

الكويت تشارك في «عربية الكاياك» بالقاهرة

وضع ليستر سيتي حدا ألسوأ بداية موسم له 
منذ ١٩٨٣، وذلك بتحقيق فوزه األول بعد تغلبه على 
ضيفه اجلريح اآلخر نوتنغهام فورست ٤-٠ في 
ختام املرحلة التاسعة من الدوري اإلجنليزي لكرة 
القدم. وجاءت رباعية ليستر سيتي من جيمس 
ماديسون بتسجيله هدفني، األول بتسديدة من 
خارج املنطقة (٢٥) والثاني من ركلة حرة (٣٥)، 
وهدفني لهارفي بارنز من خارج املنطقة أيضا 

(٢٧) والبديل الزامبي باتسون داكا (٧٣).
ورفع «الثعالب» الذي ميلك مباراة مؤجلة ضد 
أستون ڤيال، رصيده الى ٤ نقاط وترك املركز 

الـ ٢٠ األخير لضيفه بفارق األهداف بينهما.
إسبانيا

تقدم رايو ڤايكانو إلى املنطقة الدافئة بجدول 
ترتيب الدوري اإلسباني بفضل فوزه املثير على 

ضيفه إلتشي ٢-١ في املرحلة السابعة من املسابقة.
وسجل هدفي ڤايكانو سيرخيو كاميلو (٤٠) 
وأوناي بيريز (٩٠)، فيما أحرز هدف إلتشــي 
األرجنتيني لوكاس بويي (٣٢). الفوز رفع رصيد 
ڤايكانو إلى عشر نقاط في املركز العاشر وظل 
إلتشــي في املركز األخير بنقطة واحدة. وقرر 
إلتشي التخلي عن مدربه فرانسيسكو رودريغيس 
بسبب فشل الفريق في جمع أكثر من نقطة واحدة 

بعد ٧ مراحل على انطالق «الليغا».
إيطاليا

اقتنــص أودينيزي فوزا مثيرا من مضيفه 
هيالس فيرونا ٢-١ في املرحلة الثامنة من الدوري 
اإليطالي. ورفع أودينيزي رصيده إلى ١٩ نقطة 
ليتقدم إلى املركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا 

عند خمس نقاط في املركز الثالث من القاع.

غادر البالد متوجها إلى القاهرة وفد املنتخب 
الكويتي للكاياك للمشاركة في البطولة العربية 
التي ينظمها االحتاد العربي للكاياك بالقاهرة 
مبشاركة ٨ منتخبات عربية، ويضم وفد املنتخب 
املشكل من قبل جلنة الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري ٤ العبني هم: عبداللطيف مال 
اهللا ومحمد دشتي وعيسى احلمادي ومحمد 
بستكي إلى جانب املدرب الوطني محمد العوضي، 
فيما أكد رئيس جلنة الشراع والتجديف والكاياك 

أحمد الفيلكاوي على أهمية املشاركة الكتساب 
املزيد من املهارات الفنيــة وفرص االحتكاك 
واملنافسة وفي ظل القدرة على حتقيق نتائج 
متقدمة خاصة ان للمنتخب مشاركاته املتميزة 
السابقة في البطوالت املختلفة، مشيرا إلى أن 
مشاركة املنتخب تأتي ضمن البطوالت املدرجة 
للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وفي إطار خطط 
النادي البحري لتأهيل فرق الشراع والتجديف 

والكاياك للمشاركة في التصفيات األوملبية.

الشاهني يهنئ السعودية باستضافة 
األلعاب الشتوية اآلسيوية ٢٠٢٩

تقدم رئيس مجلس إدارة 
القدم  الكويتي لكرة  االحتاد 
إلى  بالتهنئة  عبداهللا الشاهني 
السعودية قيادة وشعبا وإلى 
اللجنة األوملبية السعودية بعد 
فوزها باستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية الشتوية ٢٠٢٩.
وقال الشــاهني إن منح 
املجلس األوملبي اآلســيوي 
حــق اســتضافة األلعــاب 
اآلسيوية الشتوية للسعودية 
يؤكد على دورها الكبير في 
الرياضــة بجميع  تطويــر 

األلعاب. وكان املجلس األوملبي اآلسيوي قد 
أعلن أمس فوز الســعودية باستضافة دورة 
األلعاب الشــتوية اآلسيوية عام ٢٠٢٩، وذلك 
للمرة األولى بعد أن اقتصرت االســتضافة 

سابقا على دول وسط وشرق 
آسيا. وذكر املجلس في بيان 
له أن ذلك جاء خالل انعقاد 
للمجلس  العمومية  اجلمعية 
األوملبي اآلسيوي في العاصمة 
بنه، مضيفا  الكمبودية بنو 
ان املجتمعــني كافة اختاروا 
املنتجع اجلبلي (تروجينا) في 
مدينة (نيوم) املستقبلية غرب 
السعودية الستضافة دورة 
األلعاب الشتوية اآلسيوية في 
نسختها التاسعة وقرروا كذلك 
تسمية الرياض مركزا إقليميا 
جديــدا له. يذكر أن دورة األلعاب الشــتوية 
اآلسيوية ٢٠٢٩ ســتقام للمرة األولى غرب 
القارة اآلسيوية بعد الصني واليابان وكوريا 

اجلنوبية وكازاخستان.

عبداهللا الشاهني

إيران واليابان إلى نصف نهائي «آسيوية الصاالت»
حجز منتخب إيران أول 
مقاعد الدور نصف النهائي 
بتحقيــق فوز كاســح على 
ڤيتنام ٨-١ أمس ربع نهائي 
بطولــة كأس آســيا لكــرة 
التي تســتضيفها  الصاالت 
الكويت حتى السبت املقبل.

وعقــب اللقاء، أكد مدرب 
إيران وحيد شامســائي في 
املؤمتر الصحافي بعد املباراة 
أنــه لم يكن يتوقع اخلروج 
فائزا بهذا الكم من األهداف، 
مضيفا: «حققنا الهدف األهم 
وهــو الفوز وبلــوغ نصف 
النهائــي، لكنني لــم أتوقع 
ألن  بالنتيجــة  اخلــروج 
الڤيتناميني أظهروا مستوى 
ونتائج جيدة خالل مباريات 

املجموعة».
أمــا األرجنتينــي دييغو 
منتخــب  مــدرب  راؤول 
ڤيتنــام فقال ان اخلســارة 
أمــام إيــران تبــدو واقعية، 
مضيفا: «اخلسارة طبيعية 
بالنظر إلى قوة املنافس وما 
يضمه في صفوفه من العبني 
محترفني فــي صفوف فرق 
أوروبية وأصحاب إمكانيات 

ُيحتسب النتهاء الوقت.
من جانب آخر، أكد رئيس 
اإلدارة الطبية باحتاد الكرة، 
رئيس اللجنة الطبية املنبثقة 
عــن اللجنة احمللية املنظمة 
للبطولة د.عبداملجيد البناي 
أن األمور فيما يخص النواحي 
الطبية تســير على خير ما 
يــرام، مضيفــا: «خضع ٤٠
العبــا حتــى انتهــاء دوري 
الثمانية لفحص املنشطات، 
بواقع العبني من كل منتخب 

بشكل مثالي، فقد مت حتويله 
إلى مستشفى جابر، الذي وقع 
الكشــف الطبي عليه، وقام 
بدوره بتحويله إلى مستشفى 
العــدان للوقــوف على رأي 
األطباء املختصــني، والذين 
أوصوا بإخضاعــه للتدخل 
اجلراحي، غير أنه غادر مع 
وفد منتخــب بالده، وفضل 

إجراء العالج في بالده.
وتابع: «مت التعامل كذلك 
مــع إصابة عدد من الالعبني 
مــن بينهــم العــب منتخب 
الكويت عبدالرحمن الوادي 
داخل امللعب، علما أن وزارة 
الصحــة وفرت ١٢ مســعفا 
في الصالــة، ٨ للملعب، و٤
للمدرجــات، مــع تزويدهم 
باألدويــة الالزمــة للتعامل 
مع احلاالت التي حتتاج الى 
عالج عاجل». ولفت البناي 
إلى أن العيــادات املتواجدة 
في مقر إقامة الوفود واحلكام 
ومسؤولي االحتاد اآلسيوي، 
تعاملت مع احلاالت بشــكل 
رائع، إلى جانب حتويل بعض 
احلــاالت إلى املستشــفيات 

املختصة بشكل سريع.

في املباراة». وقال: «أما املركز 
الطبي في مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا للصــاالت الــذي 
يعمل حتت إشــراف وزارة 
الصحــة، فيقوم بعمله على 
أكمــل وجه، لذلــك لم تدون 
ضده أي مالحظــة، بل لقي 
إشادة وتقدير جميع الوفود».

وأشار البناي إلى أن قسم 
الطــوارئ تعامل مع إصابة 
العب منتخب تركمانستان 
الذي تعرض لكسر في الفك 

البناي: ٤٠ العبًا خضعوا لفحص املنشطات في البطولة

فنية وبدنية كبيرة جدا».
وتأهلت اليابان إلى «مربع 
الكبار» بعد فوزها املثير على 

إندونيسيا ٣-٢.
وســجل أهــداف اليابان 
ميزوتاني (٣٢) وبيريز (٣٣) 
وكانازاوا (٣٩)، وإلندونيسيا 
ديــوا رزقي (٢١) وصامويل 

ايكو (٣٩).
وشهدت اللحظات األخيرة 
من املباراة إحراز إندونيسيا 
لهــدف التعادل غيــر انه لم 

«األبيض» يقص شريط «عربية السلة» مبواجهة األهلي الليبي
تفتتح في السابعة من مساء 
اليوم بطولة األندية العربية 
الـــ ٣٤ لكرة الســلة للرجال 
على صالــة االحتاد بضاحية 
السالم، ويعقب حفل  صباح 
االفتتاح مواجهة جتمع الكويت 
مستضيف البطولة مع نظيره 
أهلي بنغازي الليبي في الـ ٨
مساء، وذلك ضمن منافسات 

املجموعة األولى.
وتقــام فــي اليــوم األول 
مــن البطولــة، التــي متتــد 
منافســاتها حتــى ١٥ أكتوبر 
اجلــاري، ٦ مباريات موزعة 
على صالتــي االحتاد ونادي 
الكويت، وتشمل املجموعات 
األربــع للبطولــة، اذ تنطلق 
أولــى املباريات علــى صالة 
االحتاد في الساعة ٣ عصرا، 
حيث يصطدم امليناء اليمني 
باألهلي املصري حامل اللقب 
ضمــن منافســات املجموعة 

منافســات املجموعة الثالثة، 
وتتبعها في الـ ٥ مساء ضمن 
نفس املجموعة مباراة جتمع 
كاظمة مع البشــائر العماني، 
فيما يلتقي اجلهراء مع دجلة 
اجلامعــة العراقــي فــي الـ ٧
مســاء، فــي أولــى مواجهات 
املجموعة الرابعة، وذلك على 

نفس الصالة.
«األبيض» ألفضل بداية 

الكويت وصيف  ويسعى 
الســابقة،  العربية  النســخة 
إلى الضرب بقوة مع انطالق 
نقطتــا  وتبــدو  البطولــة، 
الفوز أقــرب وفــي املتناول، 
وذلك على حســاب منافســه 
أهلي بنغــازي الليبي، نظرا 
جلاهزية «األبيض»، فضال عن 
املســتوى الفني الذي يصب 
في مصلحــة بطــل اخلليج، 
وكذلك احلــال لكاظمة ممثل 

والســالم، مضيفــا: «جنــاح 
الكويــت  اســتضافة نــادي 
للبطولة يعد جناحا لالحتاد 
الســلة بشكل  وألســرة كرة 
عــام، وقد ســخر االحتاد كل 
إمكانياتــه للمســاهمة فــي 
حتقيق هــذا الهدف، ونتمنى 
كل التوفيــق ملمثلي الكويت 
الثالثة فــي البطولة وتقدمي 
مستويات فنية عالية تعكس 
معها التطــور امللحوظ الذي 
شــهدته كرة السلة الكويتية 

في السنوات األخيرة».
إلــى ذلك، أرســلت إدارة 
نادي الغرافة القطري كتابا 
إدارة نــادي  إلــى  رســميا 
القادسية، تطلب فيه إعارة 
العب الفريق األول ومنتخبنا 
الوطنــي صالــح اليوســف 
للمشاركة معه في البطولة، 
وقــد أبــدت إدارة «األصفر» 
موافقة مبدئية على الطلب.

كرة الســلة الكويتية الثاني 
في البطولة، وإن كانت بنسبة 
أقل في مواجهته مع البشائر 
العمانــي الذي خــاض دورة 
عربيــة مجمعة فــي الدوحة 
القطريــة قبل مشــاركته في 

البطولة مباشرة.
أما اجلهراء فيواجه غموض 
فريــق دجلــة العراقــي الذي 
يشارك في البطولة ألول مرة 
بتاريخه، وقد حتضرت األندية 
الثالثــة للبطولة  الكويتيــة 
بأفضــل طريقــة ممكنة عبر 
معسكرات خارجية تخللتها 
مباريات ودية، باإلضافة الى 
تعاقــدات من العيــار الثقيل 
أبرمتها مع محترفني مميزين.
من جانبــه، رحب رئيس 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
لكرة الســلة رشــيد العنزي 
بالضيوف العرب في وطنهم 
الثاني الكويت ارض الصداقة 

حتتضنها الكويت حتى ١٥ اجلاري.. وكاظمة يلتقي البشائر العماني واجلهراء يصطدم بدجلة العراقي

رشيد العنزي

الثانية، تتبعها في اخلامسة 
مساء املواجهة الثانية وجتمع 
الســكندري املصري  االحتاد 
مع أهلي حلب الســوري في 
منافســات املجموعة األولى، 
وعلــى صالة نــادي الكويت 
بكيفان يلتقي األهلي البحريني 
القطري  الســد  مــع نظيــره 
في الســاعة ٣ عصــرا ضمن 

يعقوب العوضي

دشنت طائرة كاظمة موسمها بالفوز 
بلقب كأس الســوبر والذي جاء على 
حساب الكويت بنتيجة ٣-١ في املباراة 
التي جمعتهما أمس األول، وذلك للمرة 

الثانية في تاريخه.
هذا، وقام نائب رئيس االحتاد نايف 
اخلميلي وأمني الســر عبداهللا الغرير 
وأمني الصندوق خلف الهاجري وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالرحمن السهو ونائب 
رئيس نادي كاظمة وليد الياقوت بتوزيع 
امليداليات التذكارية على العبي الفريقني 
وتسليم كأس البطولة لقائد فريق كاظمة.
وفي ســياق متصل، اكــد مدير 

اللعبة بنادي كاظمة خالد البحوه، أن 
«البرتقالي» ظهر بالصورة املطلوبة، وأن 
ملسات املدرب األرجنتيني كريستيان 
داريو كانت واضحة على الفريق وتعكس 
اجلهد املبذول في فترة اإلعداد، مضيفا: 
«ظهر احملترفان سانتوس وسبيدا بشكل 
بارز وقدما مستوى متميز ساهم في 
حصد اللقب كما كان الالعبون في املوعد 

وجنحوا في حتقيق األهداف».
إلى ذلــك، تنطلق بطولة الدوري 
العــام للكرة الطائــرة اليوم بإقامة 
مباراتني على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا، إذ يلعب القادسية مع 
التضامن في الـ ٥:٠٠، بينما يتواجه 
العربي مع اجلهراء في الـ ٧:٠٠ مساء.
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