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الكبار في مهمة حسم التأهل لدور الـ  32من «يوروبا ليغ»
يبحث ناديا أرسنال وتشيلسي اإلنكليزيان
عن حسم التأهل إل��ى دور الـ 32في مسابقة
الدوري األوروبي في كرة القدم «يوروبا ليغ»،
عندما يستضيف األول سبورتينغ البرتغالي،
وي��ح��ل الثاني ضيفاً على ب��ات��ي بوريسوف
البيالروسي ،ضمن مباريات اجلولة الرابعة
اليوم اخلميس.
وسيكون إينتراخت فرانكفورت األملاني
أم��ام فرصة أي��ض��اً للعبور إل��ى ال���دور املقبل،
وذلك عندما يحل ضيفاً على أبولون ليماسول
القبرصي.
ف��ي املجموعة اخل��ام��س��ة ،يسعى أرس��ن��ال
بقيادة م��درب��ه اإلس��ب��ان��ي أون���اي إمي���ري إلى
البناء على النتائج اجليدة التي يحققها في
مختلف املسابقات في الفترة املاضية ،لبلوغ
ال��دور الثاني من املسابقة القارية الثانية من
حيث األهمية على مستوى األندية ،بعد دوري
األبطال.
وع��ل��ى اس���ت���اد اإلم������ارات ف���ي ال��ع��اص��م��ة
اإلنكليزية ،يستضيف خامس ترتيب الدوري
املمتاز منافسه البرتغالي في م��ب��اراة ثانية
توالياً بينهما في املسابقة ،بعد اجلولة الثالثة
التي انتهت بفوز أرسنال في لشبونة 1-صفر.
وي��دخ��ل أرس��ن��ال امل��ب��اراة بعد تعادله مع
ضيفه ليفربول  1-1في املرحلة  11من الدوري
اإلنكليزي السبت ،في نتيجة حافظ بها على
سجله خاليا ً من اخلسارة.
ويحقق أرس��ن��ال مسيرة الف��ت��ة ف��ي بداية
عهده مع إميري ،املدرب السابق لباريس سان
جيرمان ،وامل��ش��رف ه��ذا املوسم على الفريق
اإلنكليزي خلفاً للفرنسي أرس�ين فينغر الذي
ختم بنهاية املوسم املاضي مسيرة امتدت نحو
عقدين.
وفشل أرسنال في بلوغ دوري األبطال في
املوسمني األخيرين ،لكنه يبرز هذه السنة كفريق
قادر على املنافسة جديا ً على اللقب القاري.
وانفرد أرسنال بصدارة مجموعته بعد فوزه
في اجلولة املاضية على سبورتينغ ،وبات في
رصيده تسع نقاط من ثالثة انتصارات ،أمام
الفريق البرتغالي (ست نقاط) ،بينما يحتل

فورسكال بولتافا األوكراني املركز الثالث (ثالث
نقاط) ،كارباغ األذري املركز األخير دون نقاط.
وسيضمن أرس��ن��ال ال��ت��أه��ل ب��ح��ال ف��وزه
اخلميس على سبورتينغ.

موراتا يعزز حظوظ تشيلسي
وفي املجموعة الثانية عشرة ،يجد تشيلسي
نفسه ف��ي م��وق��ع مشابه ألرس��ن��ال ،متصدرا ً
بالعالمة الكاملة ،وبفارق  6نقاط عن باوك
سالونيكا الثاني وم��ول فيدي الثالث و باتي
ب��وري��س��وف ال��راب��ع ،علماً أن ال��ف��رق الثالثة
تتساوى برصيد ثالث نقاط.
وي��ك��ف��ي ت��ش��ي��ل��س��ي ال��ت��ع��ادل ض���د ب��ات��ي
بوريسوف في أوكرانيا ،حلجز موقعه في دور
الـ ،32علما ً أنه فاز عليه  1-3في اجلولة الثالثة
في لندن.
وي��ع��ول تشيلسي على األداء ال��ذي يقدمه
مهاجمه اإلسباني أل��ف��ارو م��ورات��ا في الفترة
املاضية ،وتسجيله خمسة أهداف في آخر ست
مباريات ،منها ثنائية في الفوز على كريستال
باالس  1-3في الدوري احمللي األحد.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة ،ي��ح��ل املتصدر
ف��ران��ك��ف��ورت ضيفاً على أب��ول��ون ليماسول
القبرصي ،مع فرصة حسم التأهل .ويتصدر
فرانكفورت الترتيب بالعالمة الكاملة ،بفارق
ث�لاث نقاط عن التسيو الثاني ،بينما يكتفي
أبولون الثالث ومرسيليا الرابع بنقطة واحدة.
وفي املجموعة السادسة ،تبرز املباراة بني
ري��ال بيتيس اإلسباني املتصدر برصيد سبع
نقاط وضيفه ميالن اإليطالي الثاني مع ست
نقاط.
وكان الفريق اإلسباني قد انتزع ثالث نقاط
ثمينة من إيطاليا في اجلولة الثالثة بعد فوزه
على ميالن  ،1-2ويسعى الفريق اإليطالي إلى
تعويض هذه اخلسارة للحؤول دون حصول
أي م��ف��اج��أة م��ن قبل أومل��ب��ي��اك��وس اليوناني
الذي يحتل املركز الثالث حالياً مع أربع نقاط،
ويخوض مباراة يتوقع أن تكون سهلة على
أرضه ضد دوديالجن اللوكسمبورغي ،علماً أنه

منتخبنا للرماية يحقق  3ميداليات
في البطولة اآلسيوية

أحرز منتخب الكويت للرماية الثالثاء ثالث ميداليات بواقع ذهبية
واحدة وفضيتني في منافسات البطولة االسيوية الثامنة لرماية األطباق
الطائرة وال 11لرماية أسلحة الرصاص و ضغط الهواء اجلارية في
ميادين الشيخ (صباح االحمد) االوملبي في نادي الرماية الكويتي.
وت��وج منتخب الكويت املكون من عبدالله الطرقي وسعود حبيب
ومنصور الرشيدي بامليدالية الذهبية ملسابقة رماية (سكيت) للفرق
بحصوله على املركز األول متفوقا على نظيره االماراتي املكون من سعيد ال
مكتوم وسيف بن فطيس ومحمد احمد الذي حل ثانيا ونال امليدالية الفضية
فيما جاء املنتخب الصيني ثالثا وحصل على البرونزية.
وحقق الرامي الكويتي الواعد احمد العواد ميدالية فضية حللوله
في املركز الثاني ملسابقة رماية (سكيت) لفئة ف��ردي الناشئني خلف
االوزباكستاني مخمديف الكسندر ال��ذي نال املرتبة األول��ى وامليدالية
الذهبية بينما ذهب املركز الثالث والبرونزية للصيني دوو اكسياجن.
واحرز رماة منتخب الكويت للناشئني املكون من سعود الهاملي وحمد
العبالني واحمد العواد امليدالية الفضية في مسابقة رماية (سكيت) لفئة
الفرق بحلولهم في املركز الثاني خلف منتخب كازاخستان الذي توج بلقب
املسابقة في حني مت حجب نتيجة املركز الثالث.
وأسفرت نتيجة مسابقة رماية السكيت لفئة الفردي العمومي عن
تتويج الرامي الهندي باجوا سينج باملركز األول في حني نال الرامي
الصيني جني دي املرتبة الثانية بينما حقق الرامي االماراتي سعيد ال
مكتوم املركز الثالث.
وفي مسابقة رماية (البندقية  10امتار) لفئة العمومي مختلط احتل
املنتخب الصيني املركزين االول والثاني حاصدا الذهبية والفضية في حني
ذهب املركز الثالث وامليدالية البرونزية ملنتخب اليابان.
وفاز منتخب الهند املركزين األول والثالث في مسابقة رماية (البندقية
 10امتار) لفئة الناشئني مختلط لينال امليداليتني الذهبية والبرونزية في
حني فاز منتخب الصني باملركز الثاني وامليدالية الفضية.
واعرب رئيس اللجنة املنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي للرماية دعيج
العتيبي في تصريح للصحفيني عقب تتويج الفائزين عن سعادته الكبيرة
بتحقيق ابطال الكويت ألول ثالث ميداليات في البطولة معتبرا أن فوز ناشئي
الكويت مبيدالتني فضيتني يعد استكماال الجنازات رماة الكويت الكبار.
وقال ان رماة وراميات املنتخب الكويتي سيسعون الى حتقيق املزيد من
االنتصارات في باقي منافسات البطولة خصوصا انها تقام على ارضهم
مهنئا الرماة الكويتيني الفائزين مبسابقات هذا اليوم الذين اسهموا برفع
علم بالدهم في هذا التجمع الرياضي.

تشيلسي يقدم عروضا قوية حتت قيادة ساري

تفوق عليه في لوكسمبورغ في اجلولة السابقة
بثنائية نظيفة.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة األول�����ى ،ي��أم��ل زوري���خ

السويسري في تكرار فوزه على باير ليفركوزن
األملاني ( 3-2في اجلولة الثالثة) عندما يحل
ضيفاً عليه ال��ي��وم اخلميس ،لضمان تأهله

إلى دور الـ .32ويتصدر الفريق السويسري
بالعالمة الكاملة بعد املباريات الثالث األولى،
ب��ف��ارق ث�ل�اث ن��ق��اط ع��ن ل��ي��ف��رك��وزن .ويحل

غوارديوال يدافع عن سيتي ضد مزاعم
انتهاك قواعد اللعب املالي النظيف
داف���ع اإلس��ب��ان��ي بيب غ���واردي���وال م��درب
مانشستر سيتي حامل لقب الدوري اإلجنليزي
املمتاز لكرة القدم عن ناديه وقال إنه ”يتمتع
باحترافية ومهنية شديدة“ ردا على مزاعم
بانتهاك قواعد اللعب املالي النظيف.
وردا على س��ؤال بشأن ”تسريبات كرة
القدم“ ال��ت��ي ن��ش��رت على ن��ط��اق واس���ع في
وسائل اإلعالم قال غوارديوال للصحفيني يوم
الثالثاء قبل مواجهة شاختار دونيتسك في
دوري أبطال أوروب��ا إنه يضع كامل ثقته في
إدارة النادي.
وأوض��ح امل��درب اإلسباني ال��ذي انضم إلى
سيتي في ” 2016ما ميكنني قوله شخصيا هو
بالطبع أنا أثق كثيرا بالنادي .بالطبع نرغب
في اتباع القواعد اخلاصة باالحتاد القاري
أو الدولي لكرة القدم وكذلك لوائح ال��دوري
اإلجنليزي املمتاز.
”تلتزم إدارة ال��ن��ادي مبا يتوجب علينا
االل��ت��زام ب��ه .صدقوني أن��ا صريح مت��ام��ا .ال
أعرف ماذا حدث ألنني مدرب أركز فقط على
م��ا يحدث ف��ي أرض امللعب وف��ي غرفة خلع
املالبس.
وأض��اف ”فيما يتعلق بهذا األم��ر وكيفية
تعاملهم (إدارة ال��ن��ادي) مع ه��ذا النوع من
املواقف فأنا بعيد عن هذا املوقف متاما لكنني
جزء من النادي وأؤي��د النادي بشكل مطلق.
نريد أن نلتزم مبا يجب علينا االلتزام به فيما
يتعلق بالقواعد“.
وحصلت صحيفة ”دير شبيجل“ األملانية
على وثائق تضمنت عقودا وم��راس�لات عبر
البريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز“
في إط��ار شراكة مع كونسورتيوم التعاون

فلسطني تدعم سلمان بن إبراهيم
في انتخابات «اآلسيوي»
أشاد رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة القدم ،اللواء جبريل الرجوب،
بنتائج اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد اآلسيوي للعبة ،والذي
اختتم مؤخرا ً بالعاصمة املاليزية كواالملبور ،مؤكدا ً دعم االحتاد
للشيخ سلمان بن إبراهيم في االنتخابات املقبلة لالحتاد القاري.
وق��ال ال��رج��وب بعد انتهاء مشاركته بالكونغرس  28لالحتاد
اآلسيوي« :أهنيء الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس االحتاد اآلسيوي
على ما حتقق من إجن��ازات خالل الفترة املاضية لالحتاد ،وال شك أن
كلمة رئيس االحت��اد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو في الكونغرس
تؤكد احترام فيفا لالحتاد اآلسيوي وترسيخ خطواته الصحيحة نحو
املستقبل ومخرجات االجتماع كانت استثنائية بكل ما حتمله الكلمة من
معنى» .وأضاف رئيس االحتاد الفلسطيني« :بالنسبة لي ،أجزم بأن
الشيخ سلمان بن إبراهيم حقق وبامتياز تام مسألتني مهمتني ،األولى
بناء االستقرار بالقارة اآلسيوية في ظل الفترة العصيبة التي مر بها
االحتاد القاري وكذلك الدولي في الفترة السابقة ،والثانية االتفاقيات
البناءة مع الشركات الرائدة عامليا كما هو احلال في توقيع االتفاقية مع
شركة دي.دي.إم.س��ي فورتيس من أجل ضمان استقرار مادي وضخ
أكبر لالحتادات الوطنية والبطوالت والبرامج املختلفة بالقارة».

اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي

االستقصائي األوروبي وهي شبكة من وسائل
إعالم دولية.
وتتضمن التسريبات ،التي تغطي كثيرا
من األح��داث خالل السنوات العشر املاضية،
تفاصيل لم يكشف عنها من قبل بشأن حتقيقات
االحت��اد األوروب���ي لكرة القدم عن املعامالت
املالية لناديي مانشستر سيتي وباريس سان
جيرمان اململوك جلهات قطرية.
ومبوجب قواعد ”اللعب املالي النظيف“ في
االحتاد القاري للعبة ،يجب أن تتمتع األندية
بالشفافية في اإلي��رادات وفي التوازن بشكل
عام في النفقات.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه االدعاءات

تقلل من قيمة ما حققه الفريق من إجنازات قال
غوارديوال إن الناس كانوا يقولون على مدار
عقد من ال��زم��ان إن ال��ن��ادي ”يفوز ألن��ه ميلك
املال“ ولكن كان هناك أيضا الكثير من العمل
الشاق .وأض��اف ”بالطبع مانشستر سيتي
يشبه العديد من األندية في جميع أنحاء العالم
في أنه ميلك ثروة من األم��وال لكنه أيضا ناد
مذهل .فهنا يعمل أشخاص مذهلون ويظهرون
قدرا كبيرا من املهنية واالحترافية في جميع
اإلدارات.
”إنه ن��اد محترف بشكل مذهل وحت��اول
إدارت���ه القيام ب��األش��ي��اء اجل��ي��دة بالطريقة
الصحيحة .هذا كل ما أستطيع قوله“.

لودوغوريتس البلغاري الثالث ضيفا على آيك
الرناكا القبرصي الرابع ،وفي رصيد كل منهما
نقطة واحدة.

فورموال  ..فيتنام تستضيف
سباقها األول في 2020

أعلن منظمون أمس األربعاء أن فيتنام ستستضيف سباقا في
بطولة العالم فورموال  1للسيارات بدءا من  2020في حلبة شوارع
في العاصمة هانوي.
وبات سباق جائزة فيتنام الكبرى أول سباق جديد ينضم جلدول
سباقات بطولة العالم منذ حصول شركة ليبرتي ميديا على احلقوق
التجارية للمسابقة العام املاضي.
وقال تشيس كاري رئيس فورموال  1في بيان ”منذ دخولنا عالم
هذه الرياضة في  2017حتدثنا عن إدخال مدن جديدة من أجل زيادة
شعبية فورموال  1وسباق جائزة فيتنام الكبرى ميثل تنفيذا لهذه
الرغبة“ .وستقام أول نسخة من سباق فيتنام في أبريل نيسان 2020
بعد توقيع املنظمني على عقد لعدة سنوات مع رابع دولة من شرق
آسيا في جدول السباقات بعد سنغافورة والصني واليابان.

سقوط آخر مليلووكي بعد البداية الرائعة في دوري السلة األميركي
فرمل بورتالند ت��راي��ل ب�لاي��زرز االنطالقة القوية
مل��ي��ل��ووك��ي ب��اك��س ف��ي دوري ك���رة ال��س��ل��ة األم��ي��رك��ي
للمحترفني هذا املوسم ،وكبده خسارة ثانية في ثالث
مباريات ،بعدما حقق سبعة انتصارات في مبارياته
السبع األولى.
وسقط ميلووكي الثالثاء أم��ام مضيفه بورتالند
بنتيجة  ،118-103في مباراة يدين فيها الفائز لالعبه
سي جاي ماكولوم ال��ذي قدم أفضل أداء له منذ بداية
املوسم ،وسجل  40نقطة نصفها تقريبا ً في الربع الثالث.
وقاد ماكولوم فريقه النتصاره الثامن هذا املوسم في
مقابل ثالث هزائم.
وقدم ماكولوم أفضل مباراة له هذا املوسم ،ومتكن
من صنع الفارق لفريقه في الربع الثالث ،بتسجيله 19
نقطة من نقاطه األربعني .وأنهى بورتالند هذا الربع
بنتيجة  ،26-34ما شكل عامالً حاسماً في إنهاء األمور
لصاحله بعد ش��وط أول متقارب بني الفريقني انتهى
بتقدمه .51-57
وقال الالعب ( 27عاماً) «هذا فوز كبير بالنسبة إلينا
حاولت فقط أن أك��ون تنافسياً وأستفيد من الفرص،
وأساعد الفريق على حتقيق الفوز».
في املقابل ،تلقى ميلووكي الذي يحتل حالياً املركز
الثاني ف��ي ترتيب املنطقة الشرقية خلف تورونتو
راب��ت��ورز ،خسارته الثانية في أق��ل من أسبوع .سقط
ميلووكي للمرة األولى أمام مضيفه بوسطن سلتيكس
اخلميس املاضي بفارق أربع نقاط ( ،)117-113قبل
أن يفوز في مباراته التالية على ساكرامنتو كينغز
.109-144
وانتهى الربع األخير  26-27لصالح بورتالند.
وأضاف ماكولوم إلى نقاطه ،خمس متابعات وست
مت��ري��رات حاسمة ،بينما ك��ان ثاني أفضل مسجل في
الفريق إيفان تورنر مع  16نقطة ،أضاف إليها  11متابعة

وأربع متريرات حاسمة.
ف��ي املقابل ،ك��ان اليوناني يانيس أنتيتوكومنبو
األف��ض��ل ف��ي ص��ف��وف ميلووكي م��ع  23نقطة وتسع
متابعات وست متريرات حاسمة ،بينما أضاف كل من
كريس ميدلتون وبروك لوبيز  22نقطة .إال أن ذلك لم
يكن كافيا ً ليتفادى ميلووكي خسارته الثانية هذا املوسم
في  11مباراة.

بورتر جونيور وبرادلي بيل  19نقطة ،علماً أن األخير
عانى مع احملاوالت الثالثية ،إذ جنح بواحدة منها فقط
من تسع مرات.
وحقق بروكلني نتس فوزا ً على فينيكس صنز -104
 ،82في مباراة كان كاريس ليفيرت األفضل فيها مع
 26نقطة لبروكلني ،بينما ساهم ديفن بوكر بـ 20نقطة
لصالح فينيكس .وفاز تشارلوت هورنتس على أتالنتا
هوكس  ،102-113بفضل  29نقطة لكيمبا ووكر ،بينما
كان جيرميي لني األفضل ألتالنتا مع  19نقطة.

متكن داالس مافريكس من إيقاف سلسلة من ست
هزائم متتالية تلقاها ه��ذا املوسم ،وحقق الفوز على
ضيفه واشنطن ويزاردز .100-119
وك��ان السلوفيني لوكا دونتشيتش األف��ض��ل في
صفوف داالس م��ع  23نقطة وس��ت متابعات وث�لاث
مت��ري��رات حاسمة ،بينما سجل ج��ون وول  24نقطة
لواشنطن مع أرب��ع متابعات و 10متريرات حاسمة.
وهو الفوز الثالث لداالس في مقابل سبع هزائم .ويعود
الفوز األخير للفريق إلى  22أكتوبر ،وكان على حساب
شيكاغو بولز .109-115
وقال مدرب مافريكس ريك كاراليل «مضى وقت طويل
منذ أن فزنا مبباراة الفوز يولّد شعورا ً جيدا ً».
وف��رض داالس هيمنته منذ بداية امل��ب��اراة ،وأنهى
الشوط األول لصاحله بنتيجة  ،49-70علما أن الفارق
وصل في بعض املراحل الى  24نقطة .إال أن وي��زاردز
متكن من الضغط مجددا وقلص الفارق لست نقاط فقط
قبل نهاية املباراة بنحو خمس دقائق ( ،)93-99قبل أن
يرد داالس بسلسلة محاوالت ناجحة متتالية ،أكان عبر
سرقة الكرات أو التسجيل من داخل القوس أو خارجه،
ليرفع ال��ف��ارق سريعاً إل��ى  .93-106وإض��اف��ة إلى
مساهمة وول في رصيد واشنطن ،أضاف كل من أوتو

تغرمي إيرفينغ

داالس يوقف سلسلة الهزائم

على صعيد آخر ،فرضت رابطة الدوري غرامة قدرها
 25أل��ف دوالر على جن��م بوسطن سلتيكس كايري
إيرفينغ ،لقيامه برمي الكرة نحو مدرجات ملعب مضيفه
دنفر ناغتس الفائز االثنني .107-115
وق��ام إيرفينغ في نهاية امل��ب��اراة برمي الكرة نحو
مدرجات ملعب ممفيس ،في خطوة بدت احتجاجاً على
محاولة ثالثية قام بها جمال موراي في الثواني األخيرة،
اعتبر العب بوسطن أنها تنم عن قلة احترام لفريقه.
وق��ال إيرفينغ «ه��ذه ال��ك��رة تستحق أن ترمى إلى
املدرجات بعد محاولة كهذه لهذا قمت برميها».
وش��دد م��درب غريزليز مايكل مالون على أن ما قام
به موراي ال ينم عن قلة احترام ،مضيفاً «هو شاب (21
عاماً) ،وال يزال يتعلم ( )...ال تريد أن تقلل من احترام
أي أحد .أعتقد أن ما قام به لم يكن بدافع عدم االحترام،
كان يحاول أن يصل إلى عتبة  50نقطة ،وهذا مفهوم.
لكن العبينا املخضرمني حتدثوا إليه ،وما حصل هو أمر
سيتعلم منه».
و أعلن ل��وس أجنليس ليكرز ض��م الع��ب االرت��ك��از
املخضرم تايسون تشاندلر بعد توصله إلى اتفاق إلنهاء

لقطة من مباراة بورتالند ترايل باليزرز وميلووكي باكس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

عقده مع فينيكس.
واختير تشاندلر ( 36عاماً) أفضل العب دفاعي في
الدوري ملوسم  ،2012-2011وأحرز اللقب مع داالس
مافريكس عام .2011
وأشار مسؤولو ليكرز إلى أن الالعب الذي ميضي
موسمه الثامن عشر في دوري احملترفني ،سيشكل

إضافة دفاعية للفريق.
وأوض��ح املدير العام للنادي روب بيلينكا أن
اجلهاز الفني للوس أجنليس وجد حاجة إلى تعزيز
العمق ال��دف��اع��ي والسيطرة على ال��ك��رات املرتدة
«ومن خالل تايسون تشاندلر ،نعمل على تلبية هذه
احلاجة».

