الكويت توافق على مواجهة العراق
تلقت الهيئة التطبيعية الحتاد الكرة العراقي ،موافقة
أولية من االحتاد الكويتي ،على خوض مباراة ودية في
ملعب املدينة الرياضية بالبصرة ،يوم  27يناير املقبل.
وق���ال امل��دي��ر اإلداري للمنتخب ال��ع��راق��ي ،باسل
ك��ورك��ي��س ،أم��س األرب���ع���اء ،ف��ي تصريحات خاصة
لـ(كووورة) ،إن املباراة ستقام في استاد جذع النخلة،
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ضمن خطة امل��درب السلوفيني كاتانيتش ،الذي طالب
بتوفير عدد من املباريات الودية.
وأضاف« :التطبيعية تنتظر رد االحتاد الكاميروني
كذلك ،خلوض لقاء ودي ،ومن املؤمل أن يصل الرد خالل
األيام املقبلة».
وحول مباراة روسيا ،أج��اب« :إلى اآلن لم نتلق أي

تأكيد إلقامتها ،بالتالي تسعى الهيئة التطبيعية لتوفير
ودي��ة أخ��رى للمنتخب ،م��ع انتظار موافقة اجلانب
الروسي».
يشار إلى أن املنتخب العراقي ،سيخوض مباراته
في التصفيات املؤهلة لكأسي آسيا والعالم ،أمام هوجن
كوجن يوم  31مارس املقبل.
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الكويت ملداواة جراحه أمام الفحيحيل
عماد غازي
يسعى الفريق األول لكرة القدم
بنادي الكويت إلى تصحيح مساره
في دوري التصنيف بعد أن تعرض
خلسارتني في اجلولتني املاضيتني،
ام���ام الساملية وال��ق��ادس��ي��ة ،وذل��ك
عندما يواجه الفحيحيل على استاد
صباح السالم في اجلولة العاشرة
وال���ت���ي ت��ش��ه��د اي���ض���ا م��واج��ه��ت��ي
النصر والساحل على استاد ناصر
العصيمي ،واجلهراء والصليبيخات
على استاد جابر الدولي.
ويعزز صفوف األبيض املهاجم
اإليفواري جمعة سعيد ،حيث يعود
للمشاركة مع الفريق من جديد.
وتأتي عودة سعيد بعد انتهاء فترة
احلجر املنزلي التي امتدت ألسبوعني،
والتي خضع لها عقب مشاركته مع
منتخب ب�ل�اده ف��ي التجمع األخير
لألفيال ،ضمن التوقف الدولي الذي
شهد مواجهتني أمام مدغشقر ،خالل
الفترة م��ن  9وحتى  17م��ن الشهر
اجلاري.
وت��س��ب��ب ف����رض احل���ج���ر على
ال�لاع��ب ف��ي غيابه ع��ن  3مباريات
مهمة لألبيض خسر اثنتني منها أمام

الساملية ،والقادسية في آخر جولتني.
ومتثل ع��ودة سعيد إضافة مهمة
لكتيبة الكويت ملا ميثله الالعب من
قيمة فنية مهمة ،السيما مع سعي
املدرب اجلديد محمد عبد الله لتعديل
ال��وض��ع ،وترتيب األوراق خ�لال ما
تبقى من منافسات التصنيف وقبل
بدء االستحقاقات األه��م املتمثلة في
الدوري املمتاز ،وكأسي األمير وولي
العهد.
وابتعد األبيض عن املقدمة بعد
اجلولة التاسعة إلى املركز السابع
برصيد  12نقطة ،ف��ي ح�ين حافظ
النصر على ال��ص��دارة برصيد 20
نقطة ،ويتواجد منافس الكويت في
م��ب��اراة ال��ي��وم فريق الفحيحيل في
املركز العاشر برصيد  10نقاط ،في
حني يحتل الساحل املركز السادس
برصيد  15نقطة ،ويحتل اجلهراء
املركز التاسع بعشر نقاط ،في حني
يتواجد الصليبيخات في املركز قبل
األخير برصيد  4نقاط.
وأك����د م����درب الفحيحيل ظاهر
العدواني ان قوة األبيض لن تتأثر
مبا تعرض له الفريق في اجل��والت
املاضية ،بل على العكس قد يكون

ذل��ك دافعا في صفوف الكويت أمام
الفحيحيل .ويعول العدواني على
توليفة متجانسة من الالعبني جتيد
ف��ي اخل��ط��وط اخللفية إال أن أزم��ة
الفريق تكمن ف��ي ع��دم ال��ق��درة على
تسجيل األه���داف وترجمة الفرص
املتاحة لذلك.

النصر للحفاظ على الصدارة

وف��ي م��ب��اراة أخ��رى يسعى نادي
النصر مفاجأة هذا املوسم إلى احلفاظ
على ص���دارة ال���دوري ،حيث يدخل
مواجهة الساحل ،برصيد  20نقطة
وبفارق نقطتني عن القادسية أقرب
املنافسني.
واس��ت��ع��اد النصر خ��دم��ات العبه
البحريني سيد ض��ي��اء ،إل��ى جانب
الليبي سالم املسالتي ،وس��ط تألق
ألحمد الرياحي وقاسم الزين والعديد
من الالعبني.
في املقابل يدخل الساحل مواجهته
مع النصر حتت القيادة الفنية للمدرب
محمد دهيليس وال��ذي استلم املهمة
خلفا لسلفه يوسف جالي ،حيث يأمل
في استعادة ترتيب الصفوف وتأجيل
أحقية الساحل في البقاء بني الكبار.

الكويت يسعى لتعويض خسائره

اجليش يعمق جراح الزمالك ويجرّده من لقب كأس مصر
فجر ط�لائ��ع اجل��ي��ش م��ف��اج��أة من
العيار الثقيل وزاد محن الزمالك عندما
جرّده من لقب بطل مسابقة كأس مصر
في كرة القدم بالفوز عليه  1-3بعد
التمديد (الوقت األصلي  )1-1الثالثاء
على ملعب اجليش ببرج العرب في
الدور نصف النهائي.
وجاء فقدان الزمالك للقب بعد أربعة
أي��ام م��ن خسارته امل��ب��اراة النهائية
مسابقة دوري أب��ط��ال إفريقيا يوم
اجلمعة املاضي أمام غرميه التقليدي
مواطنه األهلي .2-1
وت��ق��دم طالئع اجليش ع��ن طريق
أحمد سمير م��ن ركلة ح��رة مباشرة
سددها على يسار محمود عبد الرحيم
«جنش» ( ،)37وأدرك قائد الزمالك
محمود عبد الرازق «شيكاباال» التعادل
م��ن ركلة ح��رة مباشرة س��دده��ا على
يسار محمد بسام (.)2+45

الزمالك يودع كأس مصر بعد اخلسارة من طالئع اجليش

واحتكم الفريقان إل��ى الشوطني
اإلضافيني حيث كانت الكلمة األخيرة

لطالئع اجليش الذي سجل هدفني عبر
سمير من ركلة جزاء سددها على يسار

جنش ( ،)93والبديل عمرو مرعي
( .)112ويلتقي طالئع اجليش في

النهائي مع األهلي الذي قلب الطاولة
على االحتاد السكندري محوال تخلفه
صفر -1إل��ى ف��وز  1-2على ملعب
السويس اجلديد.
وتقدم االحتاد السكندري عن طريق
اإليفواري رزاق سيسيه ( )35بعدما
انفرد مبحمد الشناوي وس��دد الكرة
على ي��س��اره ،وأدرك محمد مجدي
«أفشه» ،مسجل هدف الفوز في مرمى
الزمالك في النهائي القاري ،التعادل
لألهلي ف��ي الدقيقة  72م��ن تسديدة
قوية على يسار عماد السيد.
وسجل حمدي فتحي ه��دف الفوز
عندما استغل ك��رة عرضية حلسني
الشحات وتابعها برأسه على ميني
عماد السيد (.)89
ويسعى األهلي إل��ى اللقب الثالث
هذا املوسم بعد الدوري احمللي ودوري
أبطال إفريقيا.

راسل يحل بد ًال من هاميلتون املصاب بكورونا فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر
سيحل السائق البريطاني
ج��ورج راس��ل مكان مواطنه
ل��وي��س ه��ام��ي��ل��ت��ون امل��ص��اب
بفيروس ك��ورون��ا في جائزة
صخير الكبرى.
س��ي��ح � ّل س��ائ��ق ول��ي��ام��س
البريطاني جورج راسل (22
عاما) بدال من مواطنه لويس
هاميلتون (مرسيدس) املصاب
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
ف��ي ج��ائ��زة صخير الكبرى،
املرحلة السادسة عشرة قبل
األخ��ي��رة م��ن ب��ط��ول��ة العالم
للفورموال واحد املقررة األحد
املقبل في البحرين ،كما أعلنت
احلظيرتان أمس األربعاء.
ب��دوره ،سيحل البريطاني
جاك ايتكن بدال من راس��ل في
ول��ي��ام��س خ�لال ف��ت��رة إع��ارة
األخير الى مرسيدس ،ليخوض
األول ب��اك��ورة سباقاته في
فورموال واحد.
وجلأت مرسيدس الى خيار
اخل��ب��رة م��ن خ�لال استعارة
راس����ل ب���دل خ��ي��ار سائقها
ال��ردي��ف البلجيكي ستوفل
فاندوورن الذي لم يخض أي
سباق في فورموال واح��د منذ
عام .2018
ويحتل راسل املركز احلادي
والعشرين األخير في ترتيب

السائق البريطاني جورج راسل

السائقني دون أي نقطة هذا
امل��وس��م .وش���رح م��دي��ر فريق
مرسيدس توتو وول��ف قرار
فريقه بقوله «ليس من السهل
على ج���ورج ال��ق��ي��ام بعملية
االن��ت��ق��ال م��ن ول��ي��ام��س ال��ى
مرسيدس ،لكنه جاهز خلوض
ال���س���ب���اق���ات ومي���ل���ك خ��ب��رة
استعمال اإلط��ارات مع اجليل
اجلديد من هذه السيارات».
أم���ا راس����ل ف��ق��ال «ال أح��د
يستطيع احللول مكان لويس
لكني سأبذل قصارى جهدي
ع��ن��دم��ا أج��ل��س خ��ل��ف م��ق��ود
س��ي��ارت��ه .أت��ط��ل��ع ق��دم��ا لكي
استغل هذه الفرصة والقيادة
على احللبة هذا األسبوع».
وس��ي��ص��ب��ح راس����ل ث��ال��ث

رئيس االحتاد األملاني ميتنع عن
التعليق بشأن يواخيم لوف واملنتخب
رفض فريتز كيلر رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم مجددا التعليق
بشأن املنتخب األملاني ومديره الفني يواخيم لوف ،وذلك بعد يومني من
إعالن االحتاد مواصلة االعتماد على لوف « 60عاما» ،ليقود املنتخب في
كأس األمم األوروبية املقررة العام املقبل.
وقال كيلر خالل إحدى الفعاليات اخلاصة بكرة القدم للهواة ،أقيمت
األربعاء في فرانكفورت« :ال نتحدث بشأن املنتخب الوطني اليوم .وال
نتحدث أيضا بشأن الهزمية  6-0في إشبيلية (أمام املنتخب اإلسباني)،
رغم أن ذلك كان سيبدو جذابا للغاية لواحد أو اثنني» .وأضاف كيلر:
«نرغب اليوم في تسليط التركيز على أبطال كرة القدم» .وكانت مريام
بيرله مديرة االحتاد األملاني قالت في وقت سابق إنه لن يجرى اإلجابة
على أي أسئلة متعلقة بيواخيم لوف أو املنتخب خالل املؤمتر الصحفي،
مؤكدة أن الهواة «يستحقون اهتمامنا وتقديرنا التام».

بريطاني في التاريخ يدافع
ع��ن أل����وان م��رس��ي��دي��س بعد
هاميلتون وستيرلينغ موس.
وك����ان راس����ل أح���د أف���راد
برنامج مرسيدس بنز للشباب
منذ ع��ام  2017وت���وج بطال
لسلسلة ف��ورم��وال  3قبل أن
يكرر األمر في فئة فورموال 2
في العالم التالي.
وكان هاميلتون الذي توج
بطال للعالم للمرة السابعة
معادال رقم األسطورة األملاني
م��ي��ك��اي��ل ش��وم��اخ��ر ال��ش��ه��ر
املاضي ،أحرز املركز األول في
ال��س��ب��اق األول ف��ي البحرين
األح����د امل��اض��ي ق��ب��ل ان يتم
الكشف عن إصابته بفيروس
كورونا املستجد.

أعلن فريق هاس للفورموال
 1أم��س األرب��ع��اء عن تعاقده
مع األملاني ميك شوماخر جنل
األسطورة مايكل شوماخر.
وسيخوض األملاني الشاب،
جنل بطل العالم للفورموال 1
سبع مرات األسطورة مايكل،
بداياته كسائق أس��اس��ي في
بطولة الفئة األولى عام 2021
م��ع فريق ه��اس «بعقد لعدة
س���ن���وات» ،بحسب م��ا أعلن
الفريق األميركي في بيان.
ول����ل����دخ����ول أك����ث����ر ف��ي
أج���واء املنافسات ،سيشارك
السائق البالغ  21عاما في
ال��ت��ج��ارب احل���رة األول���ى من
جائزة أبوظبي الكبرى في 11
ديسمبر وجتارب نهاية السنة
على احللبة عينها ف��ي ياس
مارينا في  15اجلاري.
وس��ي��ق��ود ش��وم��اخ��ر إل��ى
جانب الروسي نيكيتا مازيبني
البالغ  21عاما ً أيضا ً.
وكان شوماخر االبن انضم
ال��ع��ام امل��اض��ي إل��ى أكادميية
ف��ي��راري للسائقني في سعيه
لالنتقال إلى فريق «احلصان
اجلامح» والسير على خطى
والده «البارون األحمر» الذي
قاد الصانع اإليطالي إلى قمة
الفئة األول��ى محرزا ً معه لقب

األملاني ميك شوماخر

بطولة السائقني خمس مرات
والصانعني ست مرات ،علما ً أن
سجل «شومي» يتضمن سبعة
ألقاب عاملية للسائقني.
و ُت �وّج ميك بطالً للسلسلة
األوروبية لسباقات «فورموال
 »3عام  ،2018قبل أن يتدرج
صعودا ً لـ»لفورموال  »2العام
امل��اض��ي حيث ل��م يتمكن من
احتالل أفضل من املركز الثاني
عشر ف��ي الترتيب النهائي
للسائقني مع انتصار يتيم على
حلبة هنغارورينغ املجرية.

ل��ك��ن ه����ذا امل���وس���م ي��ت��ص��در
ترتيب بطولة فورموال  2قبل
جولة واح��دة على اخلتام في
البحرين.
ق���ال م��دي��ر ه���اس غ��ون��ار
شتاينر «ف��از ميك بسباقني،
صعد عشر مرات على املنصة
وتألق أمام مواهب استثنائية
في  .2020أنا مقتنع بترقيته
الى الفورموال  1نظرا ً الدائه»،
مستبعداً أي تكهنات حول
التعاقد مع األملاني نظرا السمه
وارتباطه بفيراري.

كيروش لم يعد مدرب ًا لكولومبيا
ل��م ي��ع��د ال��ب��رت��غ��ال��ي ك��ارل��وس
ك��ي��روش م��درب��ا ملنتخب كولومبيا
كما أعلن االحتاد احمللي للعبة وذلك
بعد اخلسارتني األخيرتني للمنتخب
الوطني أمام األوروغواي واإلكوادور
في تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة
ملونديال قطر.
وكشف بيان أن االحتاد وكيروش
ت��وص�لا ال���ى ات��ف��اق يقضي بوقف
ال��ت��ع��اون بينهما «ت��وص��ل االحت��اد
ال��ك��ول��وم��ب��ي م��ع امل����درب ك��ارل��وس
كيروش ال��ى اتفاق لعدم مواصلته
ال��ع��م��ل م��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��ول��وم��ب��ي
للرجال».

تابع «شرفنا العمل معه لسنتني،
قدم خاللها مجهودا كبيرا وتشارك
معنا معرفته وخبرته».
ودف��ع كيروش ( 67عاما) الذي
اس��ت��ل��م م��ن��ص��ب��ه ف���ي ف��ب��راي��ر ع��ام
 2019ثمن اخلسارتني الثقيلتني
أم��ام األوروغ���واي صفر -3في عقر
دار فريقه ،ثم أمام اإلك��وادور ،6-1
ليحتل منتخب «كافيتيروس» املركز
السابع من أصل عشرة منتخبات في
ترتيب املجموعة املوحدة في أميركا
اجلنوبية.
ولم يكشف االحتاد احمللي عن اسم
املدرب اجلديد.

كارلوس كيروش

«يويفا» يدرس تغيير ًا
في نظام دوري األبطال

االحتاد األوروبي لكرة القدم

سيناقش االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم هذا األسبوع مقترحات
بشأن تغيير نظام مسابقته األول��ى لألندية دوري األبطال ،بحيث
تخوض الفرق  10مباريات على األقل في الدور األول ،بحسب تقارير
إعالمية الثالثاء.
يتوقع أن يبدأ االحتاد القاري بتطبيق النظام اجلديد في عام ،2024
وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة «سوبر ليغ» تضم فقط
األندية الكبرى في القارة العجوز.
وذكرت صحيفة «ذي تاميز» البريطانية ان «النظام السويسري»
سيُعتمد في املسابقة ،بحيث تشارك كل الفرق الـ 32أو الـ 36في
دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة ،في أبرز مؤشرات االصالح
على املسابقةأاالشهر عامليا ً لألندية.
وبعد سحب القرعة مع حتديد لرؤوس املجموعات ،يخوض كل
فريق خمس مباريات على أرضه ثم خمس مباريات خارج ملعبه ،ضد
أندية من مستويات مختلفة.
ومت تصميم النظام اجلديد خلوض عدد أقل من املباريات الهامشية
في املجموعات وأكبر بني االندية الكبرى في القارة.
وبعد خ��وض عشر مباريات ،تتأهل األن��دي��ة الـ 16األول��ى في
الترتيب إلى ال��دور اإلقصائي ،واألندية بني املركزين  17و 24إلى
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ».
وفي الدور اإلقصائي األول ،يواجه املتصدر صاحب املركز السادس
عشر األخير ،والثاني يواجه اخلامس عشر ...في نظام مشابه إلى
حد ما األدوار االقصائية في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
«.»nba
ويخوض حالياً  32فريقاً دور املجموعات ،بواقع أربعة أندية في
ثماني مجموعات ،حيث يتأهل املتصدر ووصيفه الى دور الـ 16بعد
خوض  6مباريات ،فيما ينتقل الثالث الى البطولة الرديفة «يوروبا
ليغ».
وك��ان اإلنكليزي ديفيد غيل نائب رئيس االحت��اد األوروب��ي قال
لصحيفة «تاميز» األسبوع املاضي أن احتاده مصمم على إبقاء نظام
التأهل الى املسابقة عبر املسابقات الوطنية ،حتى إذا ضمنت األندية
التي تبلغ نصف النهائي أو ربع النهائي التأهل الى النسخة القارية
التالية.
ومت استبعاد مقترحات سابقة تضمنت توزيع االندية على اربع
مجموعات تضم كل واح��دة ثمانية اندية ،وذلك لضمان خوض كل
فريق  14مباراة.
وقال الرس-كريستر أولسون ،رئيس رابطة الدوريات األوروبية
التي تغطي  29بطولة وطنية أن املقترحات اجلديدة متلك فرصة
«أكثر واقعية» للحصول على اجماع .لكن اضافة أربع مباريات في
ال��دور األول سيخلق مزيدا ً من اجل��دل حول صحة الالعبني في ظل
برنامج املباريات املزدحم.

خروج حامل اللقب فالمنغو
من ثمن النهائي
خرج نادي فالمنغو البرازيلي ،حامل كأس ليبرتادوريس ،من ثمن
نهائي املسابقة القارية االولى في أميركا اجلنوبية ،بسقوطه أمام
ضيفه راسينغ األرجنتيني الثالثاء على ملعب «ماراكانا» التاريخي
في ريو دي جانيرو.
وبعد التعادل ذهابا  1-1في  24نوفمبر املاضي في بوينوس
ايرس ،خاض الفريقان وقتا إضافيا بعد نتيجة مكررة ،ثم ابتسمت
ركالت الترجيح لراسينغ .3-5
افتتح ال��ن��ادي األرجنتيني التسجيل عبر املخضرم ليوناردو
سيغالي ( ،)65بعد دقيقتني من طرد العب فالمنغو رودريغو كايو.
وعادل فالمنغو في اللحظات االخيرة عبر ويليان آراو (.)3+90
وتألق في صفوف راسينغ حارسه التشيلياني غابريال آرياس
ال��ذي أنقذ فريقه في أكثر من م��رة ،ثم تألق في رك�لات الترجيح
بالتصدي لواحدة.
وكان فالمنغو أحرز لقب  2019للمرة الثانية في تاريخه ،بفوزه
على ريفرباليت األرجنتيني بطل نسخة .2018

