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االثنني ١٦ يناير ٢٠٢٣ رياضـة

آرسنال يحطم توتنهام ويبتعد بالصدارة

ميالن ال يعرف االنتصار.. وإنتر يعود سريعًا

وســع آرســنال الفارق في صدارة ترتيب 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد فوزه 
علــى توتنهام ٢-٠ في «ديربي شــمال لندن» 

ضمن املرحلة الـ ٢٠ من املسابقة.
وســجل هدفي «املدفعجية» كل من حارس 
«السبيرز» هوغو لوريس باخلطأ في مرماه (١٤) 
ومارتن أوديغارد (٣٦)، ليرفع الفائز رصيده 
الــى ٤٧ نقطة مبتعدا بفارق ٨ نقاط عن اقرب 
مطارديه مان ســيتي، فيما بقي توتنهام على 
رصيده السابق بـ ٣٣ نقطة في املركز اخلامس.

هذا، واستعاد نيوكاسل يونايتد املركز الثالث 
من مان يونايتد بفوز متأخر على ضيفه فوالم 
بهدف نظيف سجله ألكسندر إيزاك في الدقيقة 

.٨٩
ورفع نيوكاسل رصيده الى ٣٨ نقطة متفوقا 
على مان يونايتد بفارق األهداف فقط، علما أن 

األخير ميلك مباراة مؤجلة.

وكانت نقطة التحول في املباراة في الدقيقة 
٧٠ عندما احتســب احلكــم ركلة جزاء لصالح 
فــوالم انبرى لهــا هدافــه الصربي الكســندر 
ميتروڤيتش مهاجم نيوكاسل السابق وسددها 
بيمناه داخل الشــباك، لكن احلكم ألغى الهدف 
ألن الكرة اصطدمت بقدم ميتروڤيتش اليسرى 
لدى تنفيذها اثر تزحلقه واحتسب ركلة ثابتة 

لنيوكاسل.
في املقابل، تنفس تشلسي ومدربه هاري بوتر 
الصعداء بفوزه على جاره كريستال باالس ١-٠، 
محققا اول انتصار له منذ مطلع العام احلالي.

وسجل املهاجم االملاني الدولي كاي هافيرتس 
هدف املباراة الوحيد بكرة رأسية رائعة مستغال 

متريرة اجلناح املغربي حكيم زياش (٦٤).
وقدم تشلســي مهاجمــه اجلديد االوكراني 
ميخايلــو مودريــك القــادم اليه من شــاختار 

دونيتسك مقابل صفقة ضخمة.

جنا نادي ميالن حامل اللقب من اخلسارة أمام مضيفه ليتشي 
وتعادل معه ٢-٢ ليتعثر للمرة الثانية تواليا في الدوري، فيما حقق 
غرميه إنتر فوزا مهمًا على فيرونا بهدف نظيف، ضمن منافســات 
املرحلة الثامنة عشــرة من الدوري اإليطالــي لكرة القدم. وصعق 
نادي ليتشــي ضيوفه بهدفــني في الشــوط األول، أوال عن طريق 
املدافع الفرنســي تيو هيرنانديز خطأ فــي مرماه (٣) وفيديريكو 
باســكيروتو (٢٢). وعاد ميالن في الشــوط الثاني ليدرك التعادل 

بهدفي البرتغالي رافايل لياو (٥٩) ودافيد كاالبريا (٧١).
وبهذا التعادل، رفع ميالن رصيده إلى ٣٨ نقطة في املركز الثاني 
بفارق نقطة عن يوڤنتوس الثالث الذي سقط ٥-١ في افتتاح املرحلة 
ضد نابولي اجلمعة، و٩ نقاط عن املتصدر، فيما ارتقى ليتشي إلى 
املركز الثاني عشر مع ٢٠ نقطة. وقال مدرب ميالن املدرب ستيفانو 
بيولي: «ارتكبنا في الشــوط األول أخطــاء كان من املمكن جتنبها 
متاما، لقد كانت املباراة صراعا شاقا». وأضاف: «لقد كان رد فعلنا 
جيــدا، وكان بإمكاننــا الفوز في النهاية، لكن يجب أن نفعل ما هو 
أفضــل بكثير ويجب أن نتجنــب هذه األخطاء العادية التي جتعل 
املباريات أكثر تعقيدا». واستعاد إنتر نغمة االنتصارات بعد تعثره 
في املرحلة املاضية أمام مونزا (٢-٢)، وخطف ٣ نقاط بفوزه على 
فيرونا بهدف سجله األرجنتيني الوتارو مارتينيز (٣). وبهذا الفوز، 
رفع إنتر رصيده إلى ٣٧ نقطة في املركز الرابع بفارق األهداف عن 
يوڤنتــوس، فيما بقي فيرونا في املركز ما قبل األخير بخســارته 

الثالثة عشرة هذا املوسم، وفي رصيده ٩ نقاط.
إسبانيا

حّصن ريال سوسييداد موقعه الثالث في ترتيب الدوري اإلسباني 
لكرة القدم عندما حســم ديربي الباسك بفوزه على ضيفه أتلتيك 
بلباو ٣-١، ضمن منافسات املرحلة السابعة عشرة من الـ «ليغا». 
وسجل سوسييداد ثالثيته عن طريق النرويجي ألكسندر سورلوث 
(٢٥)، الياباني تاكيفوســا كوبو (٣٧) وميكيل أويارســابال العائد 
من اإلصابة (٦٢ من ركلة جزاء)، فيما أحرز أويهان سانست هدف 
بلباو الوحيد (٤٠). في املقابل، بقي أتلتيك بلباو في املركز الثامن 

مــع ٢٦ نقطة. كما تغلب أوساســونا على ضيفه ريال مايوركا 
بهدف نظيف سجله أميار أوروس (٤٧)، ليرفع رصيده إلى 

٢٧ نقطة في املركز الســابع، فيما جتمد رصيد مايوركا 
عند ٢٢ نقطة في املركز العاشر.

لنس يواصل التقدم
أبقى لنس، صاحــب املركز الثاني، الضغط على 
باريس ســان جرمــان املتصدر بفــوز صعب على 
ضيفــه أوكســير ١-٠ مــن ركلة جزاء في الشــوط 

الثانــي، ضمن افتتاح منافســات 
املرحلــة التاســعة عشــرة مــن 
الدوري الفرنسي. وسجل الپولندي 

برمييســالف فرانكوفســكي ركلة 
اجلزاء في الدقيقة ٥٩ ليحافظ لنس 
على ســجله املثالي على أرضه في 

الدوري هذا املوســم بعشرة 
انتصارات من ١٠ مباريات. 
ومني أوكسير بالهزمية 

اخلامسة تواليا وطرد 
املدافع سليماني  له 

توريه بعد الهدف 
 .(٦٥) بدقائــق 

املركز ١٨ يحتل 
على بعد نقطتني 
فقط من منطقة 

األمان.
وأبقى مرسيليا 

الثالث بدوره الضغط على املتصدرين 
بفوزه السادس تواليا في الدوري الذي 
جاء على حســاب ضيفــه لوريان ٣-١

ليرفع رصيده إلى ٤٢ نقطة.

خيطان يضم هنري.. ويستعيد إسماعيل

«الغوص» يشارك في البطولة العربية

يحيى حميدان

جنحــت إدارة نــادي 
خيطان في احلصول على 
خدمــات املهاجم العاجي 
ســيدريك هنــري بنظام 
اإلعــارة مــن القادســية 
لتدعيــم صفــوف فريق 
الكرة بالنادي حتى نهاية 

املوسم احلالي.
ويعتبر هنري إضافة 
كبيرة لتشكيلة «األحمر 
إطــار  فــي  واألســود» 
للمنافســة  طموحاتــه 
على الصعود إلى الدوري 

املمتاز، حيــث ينافس حاليــا في «دوري 
املظاليــم». ويعنــي التعاقــد مــع هنري، 
الذي ســبق له متثيل العربي والفحيحيل 
والقادسية، استغناء خيطان عن البرازيلي 
رينان سيلفا لعدم ظهوره باملستوى املطلوب 

عقد مجلس إدارة النادي 
واالحتاد الكويتي للغوص 
واإلنقاذ اجتماعا بحضور 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
م.طالل الســرحان التخاذ 
عدد من القــرارات، وكذلك 
املقترحات  دراســة بعض 

والتباحث فيها.
وفــي هذا الصــدد، قال 
أمــني الســر العــام 
محمد الصرعاوي 
املجلـــــــس  ان 
وافق على إقامة 

معسكر تدريبي خارجي للتصوير 
حتــت املاء خالل الفترة من ٣ حتى 
٩ مارس املقبل استعدادا للمشاركة 
في البطولــة العربية التي ســتقام 
منافساتها في مدينة العقبة األردنية 
بالفترة من ١٠ حتى ١٥ من ذات الشهر، 
كمــا وافق املجلس علــى تنظيم بطولة 
الكويت املفتوحة للغوص الرياضي خالل 
الفترة من ١ حتى ٣ يونيو، مبينا أن املوافقة 
شملت أيضا تســجيل عضويات رياضية 
للموســم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك وفقا 

للكشوفات في محضر االجتماع.
من جانبه، قال مدير لعبة التصوير حتت 
املاء في النادي مهدي بن حيدر إن املنتخب جاهز 

في النصف األول من املوســم احلالي. إلى 
ذلك، استعاد خيطان جهود مدافعه السابق 
حسني إســماعيل بنظام اإلعارة كذلك من 
فريقــه احلالي العربــي، لتعويض رحيل 

املدافع الفرنسي إسحاق كونيه.

للمشاركة في البطولة التي ستقام منافساتها 
بشهر مارس املقبل في األردن والتي سيسبقها 
معسكر تدريبي في ذات الدولة للتعود والتعرف 
على أجواء البحر، موضحا أن الوفد سيكون 
برئاسة برئاســة جمال احلربي نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، و٦ العبني هم: حسني القالف، 
راشد املرشود، زيد الناصر، عبداهللا الكندري، 

بدر العطار، وعلي راشد ومدرب وإداري.
وبني أن املنتخب سبق ان شارك في البطولة 
السابقة وحقق ميداليتني، لذلك يسعى في هذه 
املشاركة ألن يكون في املراكز األولى على الرغم 
من تواجد عدد من املنتخبات القوية والتي يصل 
عددها الى ما يقــارب ١٠ منتخبات خصوصا 
أن جميع األمور مت توفيرها من قبل النادي.

سيدريك هنري بقميص «األحمر واألسود»

منتخب الكويت للتصوير حتت املاء

بهدف نظيف سجله أميار أوروس (٤٧)، ليرفع رصيده إلى 

الدوري الفرنسي. وسجل الپولندي 

 مباريات. 

 .(

عقد مجلس إدارة النادي 
واالحتاد الكويتي للغوص 

الكويت املفتوحة للغوص الرياضي خالل 
الفترة من 

املاء في النادي مهدي بن حيدر إن املنتخب جاهز 

العصيمي يشيد باحتاد اإلسكواش
أشاد عضو مجلس إدارة 
نادي خيطان عمر العصيمي 
احتــاد  إدارة  مبجلــس 
التي  اإلســكواش والفترة 
قضاها فيه أمينا للصندوق، 
متوجها بالشكر إلى أسرة 
االحتاد على حسن التعامل 
خالل دورتني قضاهما في 
االحتــاد، مؤكــدا أن خدمة 
الرياضــة الكويتيــة هــي 
هاجسه األول ســواء كان 
في االحتاد أو النادي، مشيرا 
إلى أنه سيعمل باجتهاد من 

أجل االرتقاء باملهام التي ســيكلف بها في 
النادي.

وكان مجلس إدارة احتاد اإلسكواش قد 

وافق في اجتماعه الذي عقد 
مؤخرا على االستقالة التي 
تقدم بها العصيمي الشهر 
املاضــي، حيــث قــد تقدم 
بأوراق ترشحه لعضوية 
نادي خيطان فــي الدورة 
االنتخابية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، 
وقــد متت تزكيــة مجلس 

اإلدارة في النادي.
العصيمــي  ومتنــى 
إلــى االحتادات  أن يصــل 
الشــباب  املقبلة  بدوراتها 
الواعد القادر على تطوير 
منظومة االحتادات واملسابقات، مما ينتج 
عنه منتخبات قوية قادرة على املضي قدما 

نحو املنافسات اخلارجية.

عمر العصيمي

الكندري: نسعى إلى استضافة 
كأس العالم لكرة القدم للصم

أكد نائب رئيس االحتاد 
العاملي لكرة القدم للصم جابر 
الكندري أنه يسعى بالتعاون 
مع االحتاد العاملي إلقامة أول 
بطولة لكأس العالم في كرة 
القدم للصم باملالعب العشبية 
في الكويت خالل العام احلالي 
أو املقبل مبشاركة ٢٤ دولة 
تخضــع لقوانــني االحتــاد 

الدولي للعبة.
جــاء ذلــك خــالل حفــل 
االســتقبال الــذي أقامه أول 
من امس، مبناسبة انتخابه 

نائبا لرئيس االحتاد العاملي لكرة القدم للصم 
التابــع ملظلــة االحتاد الدولــي للعبة «فيفا» 
والــذي أقيــم ديســمبر املاضي فــي ماليزيا 
خالل اجلمعــة العمومية لالحتــاد بحضور 

٥٥ دولــة أعضاء باجلمعية 
العموميــة، فيما خاضت ٢٤

دولة االنتخابات وهي التي 
صوتت في االنتخابات.

الكنــدري، على  ونافس 
منصب نائب الرئيس، ممثلي 
الســعودية وتركيا وفرنسا 
والبوســنة وروسيا وممثال 
عــن قــارة أفريقيــا. ونــال 
الكندري ثقة أســرة االحتاد 
العاملــي بعــد أن تفوق على 
اجلميــع بحصولــه علــى ٨
أصوات مقابل ٧ ملمثل تركيا.

وبــني الكنــدري أن الكويت متلــك البنية 
التحتيــة من مالعب وإمكانات عالية تؤهلها 
الستضافة هذا احلدث الكبير ومنها منشآت 

نادي الصم الدولية وستاد جابر.

جابر الكندري

عمومية «األلعاب الشتوية» تزكي مجلس إدارتها
زّكت اجلمعية العمومية 
لنــادي األلعاب الشــتوية 
الكويتي مجلس إدارة جديدا 
برئاسة فهيد العجمي لقيادة 
دفة النادي للسنوات األربع 
املقبلــة. وضم املجلس في 
تشــكيلته اجلديــدة: خالد 
املطيــري نائبــا للرئيــس 
أمينــا  ومشــعل فليطــح 
للسر وأحمد العمران أمينا 
للصندوق ومبارك العماني 
أمني ســر مساعد ومحسن 
أمــني صنــدوق  املعصــب 

مساعد ومشــعل العوضي عضوا ملجلس 
اإلدارة.

وثمن خالد املطيري في تصريح صحافي 

العمومية  ثقــة اجلمعيــة 
للنادي في املجلس الستكمال 
مسيرة العطاء للنادي الذي 
يشرف على ٥ ألعاب أوملبية 
شــتوية هي: الهوكي على 
اجلليد والفيغر والسرعة 
علــى اجلليــد والتزحلــق 
علــى اجلليــد والكيرلنغ، 
مضيفــا أن مجلس اإلدارة 
ومنذ إشهاره عام ٢٠١٣ عمل 
علــى تطوير كافــة ألعابه 
العديــد مــن  واســتضافة 
البطوالت اإلقليمية والقارية 
والدولية للرجال والسيدات، فضال عن دعم 
العبي والعبات النــادي مبختلف األلعاب 

وجلميع الفئات السنية.

فهيد العجمي

م قطر لنجاحها في تنظيم املونديال ديوان فواز املزروعي ُيكرِّ

قام ديوان فواز املزروعي في منطقة 
الفيحاء بتكرمي دولة قطر لنجاحها الكبير 
فــي تنظيــم كأس العالــم ٢٠٢٢ ممثلة 
بالسفير القطري فــــي البـــالد علي آل 

محمود وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط د.بدر املال والسفير 
اإلماراتي د.مطر النيادي ورئيس مركز 
عبداهللا العثمان التراثي أنور الرفاعي 

واإلعالمي الزميــل ثامر الدخيل. وقدم 
فواز املزروعي بالنيابة عن رواد الديوان 
أسمى آيات الشــكر لدولة قطر على ما 
قامت به من جهود كبيرة إلخراج مونديال 

٢٠٢٢ بأفضل شكل ولتكون أجمل نسخ 
كأس العالم عبر تاريخها. وباملناســبة 
مت تقدمي مجسم «بوم» تذكاري وبشت 

هدية لسعادة السفير القطري.

فواز املزروعي يقدم البشت للسفير القطري علي آل محمود

السفير القطري علي آل محمود مع الزميل ثامر الدخيل «بوراشد»

جانب من احلضور في ديوان فواز املزروعي خالل تكرمي دولة قطر مبناسبة جناح املونديال

أنور الرفاعي يقدم مجسم «بوم» هدية تذكارية للسفير القطري بحضور فواز املزروعي

د.بدر املال وفواز املزروعي والسفير القطري علي آل محمود والسفير اإلماراتي د.مطر النيادي يقطعون كيكة باملناسبة

ملشاهدة الڤيديو


