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تشافي: قرارات احلكم غير مفهومة.. إنه الظلم!
 أكد مدرب برشلونة اإلسباني تشافي هرنانديز 
أنه يتعني على احلكام تفســير قراراتهم أمام وسائل 
اإلعالم، على غرار املدربني، وذلك بعد اعتراضه على 
صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر اإليطالي (٠-

١) الثالثــاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وقال تشافي بعد املباراة «أعقد ان احلكم يجب 
أن يشــرح قراراته، يجب أن يأتي إلى هنا 
ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله»، مضيفا 
يجب أن يتحدث، سيكون مهماً ان يشرح 

قراراته مثلنا نحن، هذا أساسي، كنت أرغب في التحدث 
معه لفهم قراراته التي ال معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه 

هي كرة القدم.
من جانبه أكد املدير الفني إلنتر ميالن سيموني 
إنزاغي على أن الفوز على برشلونة يعد البداية احلقيقية 
للفريق بعد سلســلة من النتائج الســلبية مبختلف 
البطوالت، وقال: «لعبنا بعدوانية وتصميم، ألن هذه 
هي الطريقة الوحيدة للتغلب على هؤالء املنافســني، 

كنا ننتظر هذا منذ وقت طويل».

اإلنتر يحسم موقعة برشلونة 
وليڤربول ينهض في «األبطال»

حسم إنتر موقعته مع ضيفه برشلونة ١-٠، فيما 
وضع كل من بايرن ميونيخ ونابولي قدما في ثمن 
النهائــي بفوز االول بخماســية نظيفة على ضيفه 
فيكتوريا بلزن، فيما أذل الثاني أياكس في أمستردام 
٦-١، كما واصــل ليڤربول صحوته القارية بفوزه 
على ضيفه رينجرز ٢-٠، ضمن منافسات اجلولة 
الثالثــة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس 
األول. وشــهدت جميع 
املباريات دقيقة صمت 
حــدادا علــى ضحايا 
الكارثــة التي وقعت 
فــي ملعب كــرة قدم 
في إندونيسيا السبت 
املاضي وأسفرت عن وفاة 
١٢٥ شخصا على االقل. في مجموعة 
«املوت» الثالثة، تابع النادي البافاري صدارته 
بالعالمة الكاملة مع ٩ نقاط من ٣ مباريات محافظا 
على نظافة شباكه للمباراة الثالثة تواليا، فيما تقدم 

إنتر للمركز الثاني مع ٦ نقاط أمام برشلونة (٣)، 
وبلزن من دون أي نقطة.

وفــي املبــاراة القمة على ملعب «جوســيبي 
مياتسا»، حسم «النيراتزوري» اللقاء لصاحله 
بهدف التركي هاكان تشالهان أوغلو بكرة زاحفة 
من خارج املنطقة (٤٥+٢). وحرم حكم الڤيديو 
املساعد «VAR» برشلونة من هدف صحيح سجله 
بيدري بسبب ملسة يد على أنسو فاتي (٦٨)، قبل 
أن يتدخل مرة ثانية لصالح «النيراتزوري» حارما 
النادي الكاتالوني مــن ركلة جزاء إثر مطالبته 
بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (٩٠+١).
أما في بافاريا، حســم بايرن اللقاء لصاحله 
بعد ٢١ دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثالثة 
أهداف تناوب عليها لوروا ســاني (٧) وسيرج 
غنابري (١٣) والســنغالي ســاديو مانيه (٢١)، 
قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل 
ســاني (٥١) واخلامس عبر البديل الكاميروني 

إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (٥٩).

وتغلــب ليڤربول، املهــزوز محليا، على ضيفه 
رينجرز االسكتلندي ٢-٠ بهدفي ترنت ألكسندر- 
أرنولد من ركلة ثابتة جميلة (٧)، واملصري محمد 
صالح من ركلة جزاء (٥٣). ورفع الفريق االجنليزي 
رصيده في املجموعة االولى الى ســت نقاط خلف 
نابولي املتصدر بالعالمة الكاملة (٩) وأمام أياكس 

(٣)، فيما بقي رينجرز من دون رصيد.
وأحلــق نابولــي أقســى خســارة بأياكس 
أمســتردام في جميع املســابقات منــذ نوفمبر 

١٩٦٤عندما تغلب عليه ٦-١. 
وتابع كلوب بروج البلجيكي بدايته املثالية في 
املســابقة بإحرازه فوزه الثالث تواليا على حساب 
ضيفه أتلتيكو مدريد االسباني ٢-٠ ضمن منافسات 
املجموعــة الثانية، فيما أنعش بورتــو البرتغالي 
آمالــه بفوزه علــى ضيفه باير ليفركــوزن األملاني 
بالنتيجــة ذاتها. كما حقق مرســيليا فوزه القاري 
االول هذا املوســم بتفوقه على ضيفه ســبورتينغ 

البرتغالي املتصدر ٤-١.

بايرن ونابولي يكتسحان بلزن وأياكس ويتأهالن إلى ربع النهائي

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

الدوري األوروبي - اجلولة الثالثة

E ٣ ٧:٤٥beIN Sports زيوريخ – أيندهوفن
٢ beIN Sports ٧:٤٥ماملو - يونيون برلني

٢ ٧:٤٥beIN Sports Xtraتيراسبول - ريال سوسييداد
١ ٧:٤٥beIN Sports Premiumنيقوسيا - مان يونايتد

٢ ٧:٤٥beIN Sports Premiumموناكو - طرابزون سبور
١ ٧:٤٥beIN Sports Xtraشتورم غراتس – التسيو
١٠beIN Sports Premium١أرسنال - بودو غليمت
beIN Sports Premium ١٠٢روما - ريال بيتيس
E ٢ ١٠beIN Sportsرين - دينامو كييڤ

١ ١٠beIN Sports Xtraفنربخشة - آيك الرناكا
٢ ١٠beIN Sports Xtraأوملبياكوس - كارباغ اغدام

٢ beIN Sports ١٠فرايبورج – نانت
١ beIN Sports ١٠ميتييالند – فينورد

املؤمتر األوروبي – اجلولة الثالثة

٧:٤٥beIN Sports Premium٣أندرخلت - وست هام
٧ ٧:٤٥beIN Sportsسيلكابورغ - ستيوا بوخارست

٥ ٧:٤٥beIN Sportsسلوفاكو – نيس
٣ ٧:٤٥beIN Sportsمولده - شامروك روفرز

١٠beIN Sports Premium٣هارتس – فيورنتينا
٤ ١٠beIN Sportsريغاس - باشاك شهير

E ١٠beIN Sports٣ڤياريال - اوستريا ڤيينا
٥ ١٠beIN Sportsكولن – بارتيزان

٦ ١٠beIN Sportsسالفيا براغ – كلوج

أرسنال لنقل تألقه احمللي إلى «يوروبا ليغ»
يسعى أرســنال متصدر 
الدوري االجنليزي لنقل تألقه 
احمللي الى الســاحة القارية 
عندما يواجــه ضيفه بودو 
غليمت النرويجي اليوم ضمن 
اجلولــة الثالثة من الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ»، فيما 
يتطلع مواطنه مانشســتر 
يونايتد لنســيان سداسية 
الديربــي أمام جاره ســيتي 
عندما يتوجه الى العاصمة 
القبرصية ملواجهة أومونيا 

نيقوسيا.
ويدرك أرسنال أن مواجهة 
بودو غليمــت الذي يتصدر 
املجموعة (٤ نقاط) لن تكون 
لقمة ســائغة بعد أن خطف 
الفريق النرويجي تعادال من 
أرض آيندهوڤن في اجلولة 
األولــي قبل أن يفــوز على 

ضيفه زيوريخ.
من جهته، يدخل مانشستر 
يونايتد املبــاراة في قبرص 
مبعنويــات منخفضــة بعــد 
خسارته االحد ٦-٣ في ملعب 
االحتاد أمام جاره الســيتي، 
ويأمل سادس ترتيب الدوري 
املمتاز في استعادة املعنويات 
أمام فريق متواضع ومواصلة 
صحوته القارية بعد أن سقط 
علــى أرضــه افتتاحــا ضــد 
ريال سوســييداد اإلسباني، 
قبــل أن يفوز على شــيريف 
تيراســبول في مولدافيا في 

مــع ضيفــه ريــال بيتيس 
اإلســباني ضمن منافســات 
املجموعــة الثالثــة، ويدرك 
فريــق العاصمــة اإليطالية 

أهمية الفوز أمام املتصدر.
أبــرز املواجهــات  وفــي 
األخرى، يلتقي التسيو رابع 
الدوري اإليطالي مع شتورم 
غراتــس في النمســا ضمن 
املجموعة السادسة، ويستقبل 
موناكو الفرنسي في اإلمارة 
طرابزون سبور التركي في 
املجموعــة الثامنــة، ويحل 
دينامو كييڤ األوكراني على 
رين الفرنسي في املجموعة 

الثانية.

يونايتد الستعادة الثقة.. ومواجهة قوية بني روما وريال بيتيس

اجلولة الثانية.
ومــن املتوقع أن يشــارك 
رونالدو أساسيا أسوة بأول 
مباراتني في املسابقة القارية، 
علما أنه سجل هدفه الوحيد 
هذا املوســم مــن ركلة جزاء 
خالل الفوز على شــريف في 

اجلولة السابقة.
ويتصدر ريال سوسييداد 
املجموعة اخلامســة برصيد 
٦ نقاط أمام كل من شــيريف 
ويونايتــد (٣)، فيمــا يتذيل 
أومونيا من دون رصيد، علما 
أن الفريق اإلسباني يحل في 

مولدافيا اخلميس.
وتبــرز مواجهــة رومــا 

٦ فضيات لـ «اجلمباز الفني للفتيات» في «العربية»

مشاركة كبيرة لـ «البحري» في بطولة السباحة

حقــق املنتخب الكويتــي للجمباز الفني 
للفتيات أمس األول املركز الثاني وامليدالية 
الفضيــة فــي البطولــة العربية للناشــئني 
والناشئات املقامة حاليا في وهران اجلزائرية، 
فيما أحرز املنتخــب اجلزائري املركز األول 

ونال املنتخب األردني املركز الثالث.
وأبدعت العبة املنتخب الكويتي فاطمة النما 
في منافسات البطولة بحصدها ٥ فضيات إثر 
احتاللها املركز الثاني في كل من مســابقات 
«احلــركات األرضية» و«عارضــة التوازن» 
و«املتــوازي» و«حصان القفــز»، و«الفردي 

العام» ليرتفع رصيد املنتخب إلى ٦ فضيات. 
من جانبــه، أشــاد رئيــس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للعبــة ورئيس وفد 
املنتخــب الوطني فهد الصولــة باإلجناز 
الكويتي اجلديد، مهنئا البطلة فاطمة النما 

وأعضاء املنتخب بهذه االنتصارات. 
وقال الصولة إن الوفد الكويتي يتطلع 
إلى زيادة الغلة في منافسات فئة الناشئني، 
إذ ميثل املنتخب في البطولة ٥ العبني هم: 
محمد احلــامت، عبداهللا بهبهاني، حســني 
دشتي، موسى الصحاف، وراشد الكندي.

يشارك فريق السباحة في النادي البحري 
الرياضي الكويتي حاليا في البطولة العامة 
التي ينظمها احتاد السباحة جلميع املراحل 
السنية في احلوض األوملبي بنادي كاظمة، 

والتي تنتهي في ٢٧ اجلاري.
وأشــار املدير الفنــي لأللعــاب املائية 
بالنــادي البحــري فيصــل أحمــد إلى أن 
الفريــق يشــارك حاليا في كل منافســات 
البطولــة وفئاتهــا وان اآلمــال كبيرة في 
حتقيق املراكــز األولى واســتمرار التألق 
للفريق الذي ســبق أن حقق املركز الثاني 

املوسم املاضي، فيما كان ألبرز العبيه وليد 
عبدالرزاق وعباس قلي إجنازاتهما املميزة 
وتألقهما خالل مشاركتهما ضمن املنتخب 
الوطني في البطوالت األوملبية واإلقليمية 
واخلليجيــة وحصد العديد من امليداليات 

الذهبية والفضية والبرونزية.
وذكر أحمد أن فريق النادي يضم حاليا 
ما ال يقل عن ٦٠ العبا يشاركون في الفئات 
املختلفة، وأن لــدى اإلدارة خطة لتطعيم 
الفريق مبجموعة جديدة من البراعم مواليد 

٢٠١٣ إلى ٢٠١٥.

فهد الصولة وناصر الهلفي ومحمد بهبهاني مع العبات املنتخب عقب حفل التتويج

العبو فريق السباحة بالنادي البحري

راشد الدواس وفرحة الفوز باملركز األول

«آسيوية القوى للناشئني» بالكويت ١٣ اجلاري

الدواس األول ببطولة العالم للدراجات املائية
توج املتسابق راشد الدواس بكأس املركز 
األول ولقــب بطولة العالــم ٢٠٢٢ في فئة 
الهــواة في بطولة العالم للدراجات املائية 
٢٠٢٢ التي أقيمت في بحيرة هافاسو بوالية 

أريزونا األميركية.
وقــال الدواس في تصريح ان البطولة 
انطلقت أول من أمس وتستمر منافساتها 
حتى التاسع من الشهر اجلاري حتت مظلة 
االحتاد الدولي للدراجات املائية ويشارك 
فيها ٢٤٠ من أبرز املتســابقني من مختلف 

القارات.
وأشــار إلى اإلعــداد والتجهيــز اجليد 
ملنافســات البطولة، مبينا انه سيشــارك 
في اليومني القادمني على مستوى احملترفني 
.(PRO/PRO Am) وكبار احملترفني في فئتي

قال رئيس احتاد ألعاب 
القــوى ســيار العنــزي ان 
اللجنــة املنظمــة للبطولة 
اآلســيوية الرابعــة أللعاب 
القوى للناشئني والناشئات 
التــي  ســنة)   ١٨ (حتــت 
الكويــت فــي  تســتضيفها 
الفترة من ١٣ الى ١٦ اكتوبر 
اجلاري تكثف جهودها إلنهاء 
كافة الترتيبات النطالق هذا 
احلــدث القاري املهــم الذي 
يشــهد مشــاركة قياســية 
بتواجد ٣٣ منتخبا آسيويا.

واضاف العنزي الذي يرأس اللجنة املنظمة 
للبطولة انه مت جتهيز مضمار االحتاد مبنطقة 
كيفان وتوفير األدوات واالجهزة الالزمة القامة 

منافسات البطولة مبختلف مسابقاتها.

وأوضح ان اللجنة وبدعم 
مــن الهيئة العامة للرياضة 
أعدت أماكن مناسبة لضيوف 
البطولة ورؤســاء واعضاء 
الوفود املشاركة في املنصة 
الرئيسية اضافة الى جتهيز 
املدرجات للجماهير الكويتية 
وباقي املنتخبات املشــاركة 
التــي ترغــب فــي حضور 
املنافســات الســيما في ظل 
تواجد العديد من اجلاليات 

اآلسيوية في البالد.
وذكر العنزي ان البطولة 
التي يشــرف عليها االحتاد اآلسيوي للعبة 
ستشهد تواجد مراقبني من االحتادين الدولي 
واآلسيوي وسيقود منافساتها حتكيميا ٣٠

فنيا دوليا مرشحني من االحتاد الدولي.

سيار العنزي

ملف ثالثي إلسبانيا 
والبرتغال وأوكرانيا 

لتنظيم مونديال ٢٠٣٠
دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما املشترك الستضافة 
مونديال ٢٠٣٠ لكرة القدم، أوكرانيا التي تواجه حاليا حربا 
مع روســيا، وذلك بحسب ما أعلن أمس رؤساء االحتادات 
الثالثة في مؤمتر صحافي مبقــر االحتاد األوروبي للعبة 

(ويفا) في مدينة نيون السويسرية.
وأوضح االحتاد اإلســباني في بيان: «يهدف املشروع إلى 
أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خالل 
إطالق رسالة تضامن وأمل». وتابع أن هذا الدمج يحظى بدعم 

رئيس «ويفا» السلوڤيني ألكسندر تشيفيرين.
وبحسب االحتاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا «ستناقش 

شروطه وحتدد في الوقت املناسب».
وكان املتحدث باســم وزارة الشــباب والرياضة املصرية 
محمد فوزي أكد في ســبتمبر املاضي أن مصر تدرس مع 

السعودية واليونان الترشح مبلف مشترك.
وفي أغسطس، أعلنت دول األوروغواي واألرجنتني وتشيلي 
والپاراغواي ترشيحها املشترك لتنظيم نسخة ٢٠٣٠، في 
الذكرى املئوية للمســابقة التي أقيمت نسختها األولى في 

مونتيفيديو.
وهي املرة األولى التي يصل عدد الدول املرشحة الستضافة 
مشتركة إلى أربع، علما أن نسخة ٢٠٢٦ ستقام في ٣ دول 

هي الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.


