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3 أيام »األوملبية الكويتية« تنعى سمو أمير البالد الراحل وتعطل أنشطتها 

alwasat.com.kw

اسييتييذكيير عيييدد ميين الييرييياضييييين 
الييكييويييتييييين مييآثيير األمييييير الييراحييل 
الشيخ صباح األحمد، )رحمه الله(، 
وأفييضييالييه الكبيرة على الرياضة 
الكويتية ورعايته الدائمة للشباب 
الرياضي خالل فترة حكمه طوال 14 
عاماً “ما كان له أكبر األثر بتطورها 
وحتقيقها إلجنييييازات كبيرة على 

الصعد كافة”.
وقييييال مييسييؤولييون فييي عيييدد من 
االحتيييييادات واألنيييديييية الييرييياضييييية 
الكويتية في تصريحات متفرقة لي 
)كييونييا( وأخييرى صحفية أمييس: إن 
عهد سموه )رحمه الله( شهد تطوراً 
كبيراً لكل القطاعات الرياضية داعن 
الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت 
الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جيينيياتييه وأن يلهم اجلميع 

الصبر والسلوان.
وذكر أمن عام االحتادين الكويتي 
والعربي للرماية عبيد العصيمي 
أن الكويت واإلنسانية جمعاء فقدت 
برحيل سمو الشيخ صباح األحمد، 

رحمه الله(، قائدا حكيما ورمزا كبيرا 
وأبا رحيما وداعما كبيرا للرياضين.

وأشييار العصيمي إلى أن الرماية 
الكويتية حظيت بدعم سموه رحمه 
الله منذ نشأتها حتى تبوأت أعلى 
املراتب األوملبية والعاملية كما أنها 
تشرفت مبوافقته الكرمية على اطالق 
اسييمييه الييكييرمي على مجمع ميادين 
الرماية ليصبح هذا الصرح الرياضي 
حتت مسمى )مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد االوملبي للرماية(.
ولفت إلييى أن الرماية الكويتية 
تشرفت أيضا برعاية سموه لبطولة 
دولية سنوية يشارك فيها ابطال 
العالم تقديرا من سموه )رحمه الله( 
إلجنيييازات الرماية الكويتية داعيا 
املييولييى تعالى أن ميتع سمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد مبوفور 

الصحة والعافية.
ميين جييانييبييه أكيييد رئيييييس االحتييياد 
الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف 
أنه كان لسموه )رحمه الله( الدور 
األبرز في دعم قضايا األمة العربية 

واإلسالمية والدولية العادلة نظرا 
آلرائيييه الييسييديييدة ورؤيييتييه الثاقبة 
وتعامله بحكمة في حل القضايا ومد 

يد العون لهم لنصرة قضاياهم.
وأضييياف الشيخ أحمد اليوسف 
في تصريح صحفي، أن سموه كان 
الزعيم والقائد الرمز صاحب االيادي 
البيضاء على كييل الرياضين في 
الكويت وله مواقف مشهودة في دعم 

الرياضين.
ميين جهته أعيييرب رئيييييس نييادي 
األلييعيياب الشتوية فهيد العجمي 
عيين خييالييص تييعييازيييه ومييواسيياتييه 
للشعب الكويتي واألمتن العربية 
واإلسييالمييييية والعالم أجمع لوفاة 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 

الذي كان قائداً عظيماً.
وأكييد العجمي أن الشيخ صباح 
األحييمييد )رحييمييه الييلييه( كييان لييه أييياد 
بيضاء على الرياضة والرياضين 
في عهده اذ حققت الرياضة الكويت 
للعديد من االجنيييازات العاملية كما 
شهد عهده إنييشيياء عييدد ميين األندية 

الشاملة واملتخصصة منها نييادي 
األلييعيياب الشتوية ما أسهم بتطور 

الرياضة الكويتية.
من ناحيته اعتبر رئيس االحتاد 
الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي، 
أن الييراحييل الكبير احتفظ مبكانه 
خاصة في نفوس الكويتين وبقية 
الشعوب من خالل الدور الكبير الذي 
كييان يقوم بييه نحو شعوب العالم 
إلحيييالل الييسييالم حيث تييوجييت هذه 

االعمال مبنحه لقب أمير اإلنسانية.
وأوضييح العنزي أن سمو األمير 
الراحل )رحمه الله( كييان رمييزا من 
رمييوز الكويت عبر دعمه ألنشطة 
الشباب الرياضي غذ شكلت بصماته 
عالمة فارقة في تطوير هذا القطاع 
املييهييم بشكل كبير خييالل السنوات 
امليياضييييية، مضيفاً أنييه ميين الصعب 
حصر مناقب ومآثر األمير الراحل 

وعطاءاته خالل فترة حكمه الغنية.
بدوره قال رئيس النادي الكويتي 
لسباق الهجن حسن اليييدواس: إن 
رياضة الهجن الكويتية والعربية 

شهدت قفزة هائلة إبان حكم سموه 
)رحمه الله(، الذي جتسد برعايته 
ألهييم األنشطة احمللية واخلارجية 

للنادي.

وبيييننّ الييييدواس أن رعيياييية سمو 
األمييييير الييراحييل لبطولة الكويت 
الدولية السنوية لسباقات الهجن 
التي تقام سنوياً بالكويت شكلت 

نقلة هائلة على املستوين احمللي 
والييدولييي السيما في زيييادة انتشار 
ممارسي هذه الرياضة االصيلة في 

البالد.

سمو األمير الراحل راعي الرياضة والرياضين

دعت اللجنة االوملبية الكويتية أمس األربعاء 
كييافيية الهيئات الييرييياضييييية لتعطيل أعمالها 
وأنشطتها ثالثة أيييام اعييتييبيياراً ميين أول أمس 
الثالثاء، لوفاة صاحب السمو أمير البالد الراحل 

الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه”.
وقييدم نائب رئيس اللجنة محمد جعفر في 
بيان صحفي نيابة عن احلركة األوملبية الكويتية 
التعازي لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 

األحمد، وإلى أسرة آل صباح والشعب الكويتي 
بهذا املييصيياب اجلييلييل. ودعييت اللجنة األوملبية 
املولى عز وجييل أن يتغمد فقيد األميية العربية 

واإلسالمية بواسع رحمته.

كأس الرابطة: ركالت الترجيح حتمل توتنهام
إلى ربع النهائي على حساب تشلسي

حييجييز تييوتيينييهييام مييقييعييده في 
ربييع نهائي كييأس رابييطيية األندية 
اإلنكليزية احملترفة في كرة القدم، 
بعدما تفوق على ضيفه وجيياره 
اللدود تشلسي بركالت الترجيح 
5-4 عقب تعادلهما 1-1 في الوقت 

األصلي األحد.
وبدا تشلسي في طريقه حلسم 
التأهل على حساب فريق مدربه 
السابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
اليييذي تييوج مييع الييي«بييلييوز« بلقب 
الييدوري أربييع مييرات والكأس مرة 
واحدة وكأس الرابطة ثالث مرات 
خالل الفترتن اللتن أمضاهما معه 
)2004-2007 و2015-2013(، 
وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 19 بهدف 
أول لألملاني تيمو فيرنر بقميص 
النادي حتى الدقيقة 83 حن خطف 
األرجنتيني إيريك الميال التعادل، 
فييارضييا ركيييالت الييتييرجيييييح التي 

ابتسمت لفريقه.
وكيييانيييت مييواجييهيية الييثييالثيياء 
السابعة بن توتنهام وتشلسي في 
كأس الرابطة واألولييى منذ نصف 
نهائي موسم 2018-2019 حن 
تأهل األخييييير بييركييالت الترجيح، 
بعد أن تبادال الفوز كل على أرضه 
)1 -صفر لتوتنهام ذهابا و1-2 

لتشلسي إيابا(.

وكان الفوز إيابا في 24 ديسمبر 
األول فيييي سييلييسييليية مييين أربييعيية 
انتصارات متتالية لتشلسي على 
جييياره، بينها واحيييدة بعيدا عن 

»ستامفورد بريدج«.
ودخييل الفريقان الييى اللقاء في 
ظروف مشابهة الى حد ما، إذ تعادال 
فييي الييييدوري خييالل عطلة نهاية 
األسبوع لكن بطريقة متناقضة، 
توتنهام مع نيوكاسل 1-1 بعد 
أن كييان متقدما حتى الييوقييت بدل 
الضائع في مباراة أصيب خاللها 

جنمه الكوري سون هيونغ من ما 
حرمه املشاركة اليوم، وتشلسي 
مع وست بروميتش ألبيون 3-3 
بهدف في الوقت بدل الضائع من 
الييلييقيياء اليييذي أنييهييى شييوطييه األول 

متخلفا 3 -صفر.
وكانت مباراة تشلسي األولى 
لتوتنهام ميين أصييل ثييالث مقررة 
هييذا األسييبييوع، إذ يلتقي اخلميس 
ضيفه ماكابي حيفا االسرائيلي 
في الييدور الفاصل املؤهل الى دور 
املجموعات من الييدوري األوروبييي 

)يوروبا ليغ(، قبل أن ينتقل الى 
ملعب مانشستر يونايتد األحييد 

ملواجهته في الدوري املمتاز.
وبلغ فريق مورينيو ثمن نهائي 
كييأس الرابطة من دون أن يلعب 
مييبيياراة اليييدور الثالث مييع ليتون 
أورييينييت من الييدرجيية الرابعة، إذ 
اعتبر فائزا -3صفر جييراء ظهور 
عيييدة حييياالت إيييجييابييييية لفيروس 
كورونا في صفوف األخير، فيما 
تغلب تشلسي، املدعو ملباراة دربي 
أخرى السبت ضد كريستال باالس 

فييي الييييدوري، على بارنسلي من 
الدرجة األولى بسداسية نظيفة.

ويشكل البقاء في مسابقة كأس 
الرابطة، فرصة لتوتنهام من أجل 
محاولة إحيييراز لقبه األول على 
اإلطييالق منذ عام 2008 حن توج 
بكأس الرابطة بفوزه في النهائي 

على تشلسي بالذات.
وبيييدأ ميييدرب تشلسي فييرانييك 
المييبييارد اللقاء بيياشييراك احلييارس 
السنغالي إدوار مندي أساسيا 
بعد قييدومييه الييى الييفييريييق فييي 24 
احلالي من رييين الفرنسي مقابل 
22 مليون جنيه استرليني، وذلك 
فييي ظييل األخييطيياء الييعييديييدة التي 
يرتكبها احلييارس اإلسباني كيبا 
أريساباالغا. وكانت البداية مثالية 
لتشلسي، إذ أفيياد على أكمل وجه 
من خطأ في منتصف منطقة فريقه 
من الوافد اجلديد من ريال مدريد 
اإلسييبييانييي سيرخيو ريغيلون، 
فوصلت الكرة الى مواطنه سيزار 
أسبيليكويتا الذي تالعب بالالعب 
ذاتييه على اجلهة اليمنى، قبل أن 
يلعبها عرضية لتصل الى فيرنر 
الييذي سددها من مشارف املنطقة 
الييى الشباك )19(، مسجال هدفه 
األول بقميص الي«بلوز« منذ قدومه 

اليهم هذا الصيف من اليبزيغ.

ركالت الترجيح ابتسمت لتوتنهام على حساب تشلسي
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استذكروا مآثر أمير الكويت الراحل على الرياضة والرياضيني في البالد 

رياضيون: عهد سمو األمير الراحل شهد تطورًا كبيرًا في كل القطاعات الرياضية

أكد جنم وقائد برشلونة، األرجنتيني 
ليونيل ميييييسييي، الييثييالثيياء أنيييه يعترف 
بارتكاب بعض األخطاء في مسألة إصراره 
على الرحيل عن النادي الكتالوني خالل 

الصيف اجلاري.
وأطلق النجم األرجنتيني رسالة في 
مقابلة ستنشرها صحيفة )سييبييورت( 
الكتالونية كاملة األربعاء من أجل وحدة 

الصف داخل النادي الكتالوني.
وقال: »بعد الكثير من املضايقات، أود 
أن أضع حدا لهذا الوضع. يجب أن يتحد 
كل املنتمن لبرشلونة، وتوقع األفضل 

للنادي فيما هو قادم«.
وأضيييياف: »أعييتييرف بييأخييطييائييي، وإذا 
كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل 

برشلونة أفضل وأقوى«.
ويرى الهداف التاريخي لبلوجرانا عبر 
تاريخه أن »دمج العاطفة واحلماس معا 
سيكون السبيل الوحيد لتحقيق األهداف، 
ويجب أن نتحد دائما ونسير جميعا في 

نفس االجتاه«.
كما أكد صاحب الكرة الذهبية 6 مرات: 
»كنت أريييد إرسييال رسالة لكل األعضاء، 
ولكل جماهير النادي التي تتابعنا. إذا 
شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق 
مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من 
أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل 

للنادي«.
ميسي

ميسي: أخطأت باإلصرار 
على مغادرة برشلونة

ليفربول يعلن إصابة 
تياغو الكانتارا 
بفيروس كورونا

أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، عن 
إصابة العب وسطه اجلديد اإلسباني تياغو ألكانتارا بفيروس 
كييورونييا املستجد، وذلييك بعد أيييام مييعييدودة على وصوله الى 

»أنفيلد« من بايرن ميونيخ األملاني.
وقيييال ليفربول فييي بيييييان الييثييالثيياء »جييياءت نتيجة تياغو 
ألكانتارا إيجابية بي +كوفيد- +19 وهو يعزل نفسه حاليا وفقا 
لإلرشادات الالزمة«، مضيفا »لطاملا التزم النادي، وسيواصل، 
بجميع البروتوكوالت املتعلقة بي+كوفيد- +19 وسيبقى تياغو 

في عزلة ذاتية للفترة الزمنية املطلوبة«.
وغاب ابن الي29 عاما عن املباراة التي فاز بها ليفربول اإلثنن 
على أرسنال 3-1 في الدوري املمتاز، وسيكون غائبا بالتأكيد 
عن جتدد املواجهة بن الفريقن اخلميس في ثمن نهائي كأس 
الرابطة، إضافة الى مباراة الدوري األحد ضد أستون فيال، لكنه 
قد يعود خلوض دربي ميرسيسايد ضد اجلار اللدود إيفرتون 

على ملعب األخير في 17 أكتوبر.
وقالت رابطة الدوري املمتاز اإلثنن إن 10 أشخاص، من دون 
أن حتدد إذا كانوا العبن أو عاملن في طواقم األندية، مصابن 
بفيروس »كوفيد- 19« استنادا الى الفحوص التي أجريت 
األسبوع املاضي، وهذا أكبر عدد إصابات في أسبوع واحد منذ 

بدء االختبارات اجلماعية في أيار/مايو املاضي.
وانضم ألكانتارا الى ليفربول في وقت سابق من الشهر احلالي 
بعد سبعة مواسم بقميص بايرن ميونيخ الذي أحرز معه املوسم 

املنصرم ثالثية الدوري والكأس احمللين ودوري أبطال أوروبا.
وخيياض ابيين الي29 عاما مييبيياراة واحييدة حتى اآلن بقميص 
»احلمر« حيث دخل كبديل في بداية الشوط الثاني من مباراة 

الدوري ضد تشلسي )صفر- 2 ( في 20 الشهر احلالي. تياغو الكانتارا

فرداسكو يهاجم
منظمي روالن جاروس 

ويلجأ للقضاء
كشف العييب التنس اإلسباني فرناندو 
فرداسكو، عن نيته مقاضاة منظمي بطولة 
فرنسا املفتوحة »روالن جييياروس«، بعد 
إجييبيياره عييلييى االنييسييحيياب بسبب نتيجة 
إيجابية لفحص فيروس كورونا يؤكد أنها 
غير صحيحة. وانسحب فرداسكو املصنف 
59 عامليا من آخر البطوالت األربع الكبرى 
هذا العام في باريس، يوم اخلميس املاضي، 
بجانب 5 العبن آخرين من بينهم الكندي 
ميلوش راونيييييتييش والسويسرية بليندا 
بنتشيتش، بعد أن جاءت نتيجة فحوصهم 
إيجابية. وقال الالعب اإلسباني، البالغ من 
العمر 36 عاما، إن نتيجة فحص خضع له 
في أغسطس املاضي، جاءت إيجابية بدون 
أي أعيييراض ثييم جييياءت نتيجة العديد من 
الفحوصات التالية سلبية، قبل أن يتجه إلى 

باريس من أجل البطولة.
وطلب فرداسكو اخلضوع لفحص ثان لكن 
املنظمن رفضوا، وجيياءت نتيجة الفحوص 

التي خضع لها بعد انسحابه سلبية.
وأبييلييغ فرداسكو محطة »كادينا سير« 
اإلذاعية اإلسبانية »نعم بالتأكيد سأقاضيهم. 
ال ميكن ألحد أن يصدق أن بطولة مثل روالن 
جاروس تفعل ذلك، ال ميكن أن تسير األمور 

بهذه الطريقة«.
وأضاف »األمر ال يتعلق باملال، بل بالضرر 
الذي تسببوا فيه على الصعيدين الشخصي 

واالحترافي«.
وأعلن البوسني دامير جومهور في وقت 
سابق، أنه سيقاضي منظمي فرنسا املفتوحة، 
بعد استبعاده ميين البطولة عقب نتيجة 

إيجابية لفحص مدربه بيتار بوبوفيتش

فالنسيا يتخلص من عقدته خارج 
ملعبه وخيتافي يتصدر

تخلص فالنسيا من عقدة الفوز خارج 
ملعبه وحقق انتصاره األول بعيدا عن 
»ميستايا« فييي آخيير 13 مييبيياراة لييه في 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، وجاء على 
حساب مضيفه الباسكي ريال سوسييداد 
-1صفر الييثييالثيياء فييي افييتييتيياح املرحلة 
الرابعة، فيما تصدر خيتافي بفوزه الكبير 

على ضيفه ريال بيتيس 3 -صفر.
 لكنه متكن من فك هذه العقدة بفضل 
هدف وحيد سجله األوروغوياني ماكسي 
غوميس في الدقيقة 75 بعد عرضية من 
خوسيه غايا، رافعا رصيد فريق املدرب 
خييافييي غارسيا الييى 7 نييقيياط فييي املركز 
الثاني بفارق األهداف خلف خيتافي الذي 
تصدر بعدما أحلق بريال بيتيس هزمية 

ثانية تواليا بعد فوزين في املرحلتن 
األولين.

وعلى ملعب »كوليسيوم ألفونسو 
بيريس«، واصل خيتافي بدايته الواعدة 
وخييرج منتصرا للمرة الثانية في ثالث 
مباريات )تأجلت مباراته األولى مع ريال 
مدريد حامل اللقب( من دون أن تتلقى 
شباكه أي هدف، وذلك بفضل ثنائية أنخل 
لويس رودريغيس )13 و42( وهدف 

مارك كوكوريا )39(.
ورفييع خيتافي رصيييييده الييى 7 نقاط 
أمام فالنسيا بفارق األهييداف، فيما تخلى 
بيتيس الييذي خسر في املرحلة املاضية 
على أرضييه 2-3 أمييام ريييال مييدريييد، عن 

الصدارة وجتمد رصيده عند 6 نقاط.

فالنسيا


