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»نهائي الزمن« ينطلق اليوم
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أزرق الشباب يواصل استعداداته 
للتصفيات اآلسيوية

دخ��ل منتخب الكويت للشباب 
معسكًرا مغلًقا أمس السبت ميتد 
حتى الثالثاء القادم، موعد املغادرة 
إلى عمان للمشاركة في التصفيات 
اآلس��ي��وي��ة املؤهلة إل��ى نهائيات 

كأس آسيا في أوزبكستان 2020.
وتنطلق التصفيات 23 نوفمبر 
اجل����اري، بعد تأجيلها وتغيير 
مكان إقامتها من العراق إلى عمان 
نظًرا للظروف األمنية التي متر بها 

بالد الرافدين.

ويخوض املنتخب التدريبات 
اليوم على امللعب الفرعي الستاد 
ج��اب��ر بقيادة ال��ك��روات��ي دينكو، 
الذي وقع اختياره على 24 العًبا 
ميثلون القوام األساسي للمنتخب 
ال��ذي ينافس باملجموعة األول��ى 
إلى جانب منتخبات العراق، عمان، 

فلسطني وباكستان.
وض���م���ت ق���ائ���م���ة امل��ن��ت��خ��ب 
ط��الل ال��س��رب��ل، أس��ام��ة العنزي، 
حمد ال��ط��وي��ل، سلمان ال��ب��وص، 

فهد العجمي، مهدي دشتي، بندر 
السالمة، حسني محسن، سلمان 
م��ح��م��د، ح��س��ني ح��س��ن، ع��ب��د الله 
حسني، يوسف احل��ق��ان، شمخي 

الشايع.
وك��ل م��ن: ط��الل القيسي، عبد 
الرحمن كرم، إبراهيم كميل، حميد 
املطيري، سلطان ال��ف��رج، ضاري 
العتيبي، عبد العزيز ناجي، عبد 
الرحمن كميل، فواز الصعب، طالل 

منتخب الكويت للشبابكليب، يوسف العتيبي.

ينطلق اليوم االحد على مضمار االحتاد الكويتي 
أللعاب القوى اللقاء األول لفئة الشباب واألشبال 
) نهائي الزمن ( وال��ذي سيستمر على مدار يومني ، 
مبشاركة جميع األندية احمللية ، ويتضمن برنامج 
اللقاء عدة ألعاب من أبرزها 100 و 200 متر باألضافة 

إلى القفز بالزانة ورمي املطرقة ، هذا ومن املنتظر أن 
تشهد البطولة منافسة كبيرة بني األندية املشاركة 
خاصة وأنها تأتي في بداية املوسم الرياضي اجلديد 
، والذي انطلق األسبوع املاضي باقامة بطولة اختراق 
الضاحية ، وم��ن جانبه أك��د رئيس احت��اد ألعاب 

القوى سيار العنزي أن اجلميع على استعداد تام 
الحتضان البطوالت ، حيث مت إعداد املضمار اخلاصة 
باملنافسات ، وتوقع العنزي أن يشهد اللقاء الرياضي 
حضور قوى من األندية املشاركة واملتطلعة حلصد 

امليداليات امللونة في جميع البطوالت.

املصري مؤمن يتوج بلقب 
بطولة العالم لالسكواش

توج الالعب املصري طارق مؤمن بلقب بطولة العالم لالسكواش 
في نسختها ال40 )الدوحة 2019( اثر فوزه على نظيره النيوزيلندي 

بول كول بثالثة اشواط دون مقابل.
واستطاع مؤمن املصنف الثاني على العالم من الفوز على منافسة 
كول املصنف الرابع في املباراة النهائية للبطولة التي نظمها االحتاد 
القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة على مجمع خليفة 
الدولي بواقع )11 - 8( و)11 - 3( و)11 - 4( ليتوج باللقب للمرة 

االولى في تاريخه.
وكان مؤمن قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على االملاني 
رفاييل كاندرا بثالثة اش��واط لشوط في ال��دور االول بينما حقق 
النيوزيلندي بول كول الفوز على الالعب القطري حمد العامري 

املشارك ببطاقة دعوة بثالثة اشواط لالشيء.
وفي منافسات الدور الثاني حقق مؤمن الفوز على مواطنه مازن 
هشام بثالثة اشواط لالشيء كما تخطى بول كول نظيره االسباني 

بورخا غوالن ايضا بنفس النتيجة.
وواج��ه مؤمن في منافسات ال��دور الثالث )دور ال16( الالعب 
القطري مؤمن التميمي املصنف 47 عامليا وتغلب عليه بصعوبة بالغة 
)3 / 2(. وفي املقابل بدأت مواجهات الالعب النيوزيلندي مبكرا مع 
الالعبني املصريني بداية من الدور الثالث الذي جنح فيه في تخطى 
منافسه عمر مسعد بصعوبة ايضا بنتيجة )3 / 2( ليتأهل الى ربع 
النهائي.وفي الدور ربع النهائي واجه مؤمن نظيره البيروفي دييجو 
إلياس املصنف السادس وتغلب عليه )3 / صفر( وواجه بول كول 
املصري الثاني زاهد سالم ومتكن من حتقيق الفوز عليه ايضا بنفس 
النتيجة.الدور نصف النهائي حقق مؤمن الفوز على منافسة األملاني 
سيمون روزن��ر )3 / 1( فيما حقق كول الفوز على الالعب املصري 

الثالث مروان الشوربجي بصعوبة بنتيجة )3 / 2(.
وش���ارك ف��ي البطولة التي استضافتها قطر للمرة اخلامسة 
واستمرت ثمانية اي��ام 64 العبا من بينهم افضل 56 مصنفا على 
مستوى العالم للمنافسة على لقب البطولة التي تبلغ جوائزها 335 

ألف دوالر امريكي.

24 اللقب الرابع يشعل منافسة ثالثية في خليجي 
تتطلع 3 منتخبات للتتويج بلقب 
بطولة “خليجي” للمرة الرابعة، في 
النسخة التي تستضيفها قطر بداية من 

26  نوفمبر اجلاري.
وت��س��ت��ق��ر منتخبات ال��س��ع��ودي��ة 
وقطر والعراق في املركز الثاني على 
الئحة أبطال كأس اخلليج برصيد 3 
ألقاب لكل منها، خلف منتخب الكويت 
املتصدر الذي ظفر بكأس البطولة 10 
م���رات. ويشكل م��ا سبق ح��اف��زا مهما 
للمنتخبات ال� 3 حلصد اللقب الرابع، 
وف��ض الشراكة فيما بينها، من أجل 

االنفراد باملركز الثاني.
السعودية.. غياب طويل

يأمل املنتخب السعودي بالتتويج 
باللقب اخلليجي بعد غياب طويل، 
وإس��ع��اد جماهيره املتشوقة دوم��ا 

للبطوالت.
وت���وج منتخب ال��س��ع��ودي��ة ب��أول 
لقب في نسخة 1994 وأقيمت آنذاك 
ف��ي اإلم����ارات، وغ��اب بعدها عنه في 
نسختني، قبل أن يسترده في النسخة 

التي استضافتها اململكة عام “2002”.
وكانت آخر مرة توج فيها املنتخب 
السعودي بكأس البطولة عام 2003 

في النسخة التي استضافتها الكويت.
وب��ع��د إح����راز ل��ق��ب 2003، عجز 
األخ��ض��ر ال��س��ع��ودي ع��ن ال��ص��ع��ود 

ملنصات التتويج.

العراق.. ذكريات قدمية
يطمح املنتخب العراقي السترداد 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 
1988، خصوصا أنه مير حالياً بحالة 
معنوية وفنية مميزة قد متكنه من ذلك.

وكان منتخب “أسود الرافدين” قد 
انتزع لقب كأس اخلليج ألول مرة في 
النسخة التي استضافتها العراق عام 
“1979”، بعدما حقق الفوز في جميع 

مباريات.
وخ��س��ر منتخب ال���ع���راق اللقب 

في نسخة “1982” التي أقيمت في 
اإلمارات، حيث توجت به الكويت.

وعاد منتخب العراق واسترد اللقب 
في نسخة “1984” التي استضافتها 
ُعمان، حيث توج بكأس البطولة بفارق 
األه���داف فقط عن قطر بعدما تعادال 

بالرصيد النقطي “9 نقاط” لكل منهما.
وأه����در منتخب ال���ع���راق فرصة 
احلفاظ على لقبه في نسخة “1986” 
التي أقيمت في البحرين، وتوجت به 

الكويت.
وح��ص��د “أسود الرافدين” لقب 
نسخة “1988” ال��ت��ي أق��ي��م��ت في 

السعودية .
ومنذ نسخة “1988” وحتى اآلن، 
لم ينجح منتخب العراق في استرداد 
لقبه، وه��و ما سيزيد من دوافعه في 

املنافسة عليه في خليجي 24.
قطر.. فرصة ذهبية

ظفر املنتخب القطري بلقب البطولة 
للمرة األولى في نسخة عام “1992” 

التي أقيمت على أرضه.
وع��اد “العنابي” ليعلن عن نفسه 
بطالً للمرة الثانية في نسخة “2004” 
على أرضه وذلك بعد فوزه في املباراة 
النهائية على نظيره الُعماني بركالت 
الترجيح “5-4”. وعجز منتخب قطر 
بعد ذلك عن التتويج باللقب، قبل أن 
يعود ويظفر بكأس البطولة في نسخة 
“2014” بعد فوزه في املباراة النهائية 
على نظيره السعودي “املستضيف” 

بنتيجة “1-2”.
ويأمل منتخب قطر في الفوز باللقب 
السيما وأن البطولة ستقام على أرضه 

وبني جماهيره.

24 على موعد مع مباريات قوية خليجي 
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فيتل يقود فيراري للهيمنة على جتارب سباق البرازيل
قاد سيباستيان فيتل فيراري للهيمنة 
على جت���ارب س��ب��اق ال��ب��رازي��ل ضمن 
بطولة العالم ف��ورم��وال 1 للسيارات 
يوم اجلمعة بينما حل ماكس فرستابن 
سائق رد بول ثالثا في الفترة املسائية 
ال��ت��ي حفلت ب���احل���وادث ع��ل��ى حلبة 

إنترالجوس.
وس��ج��ل فيتل، ال��ف��ائ��ز ث��الث م��رات 
في البرازيل، دقيقة واح��دة و09.217 
ث��ان��ي��ة ب��اس��ت��خ��دام االط�����ارات اللينة 
متفوقا بفارق 0.021 ثانية على زميله 
شارل لوكلير القادم من موناكو والذي 
سيخضع لعقوبة تأخير عشرة مراكز 
في السباق قبل األخير من املوسم بسبب 

تغيير وحدة الطاقة.
وج����اء ف��ال��ت��ي��ري ب���وت���اس س��ائ��ق 
مرسيدس رابعا. وحسم مرسيدس لقبي 

الصانعني والسائقني للمرة السادسة 
على التوالي في اجناز ال سابق له.

واح��ت��ل ل��وي��س ه��ام��ي��ل��ون ال��ف��ائ��ز 
بالسباق العام امل��اض��ي، وال��ذي حقق 
لقب بطولة العالم للمرة السادسة في 
تكساس قبل أسبوعني، املركز اخلامس 
بعد أن أخفق في تسجيل زمن في حصة 

التجارب األولى.
ودف������ع رد ب�����ول ث���م���ن ت��غ��ي��ي��ر 
استراتيجيته ف��ي ح��ص��ة ال��ت��ج��ارب 

األولى.
وسجل ألكسندر ألبون سائق رد بول 
أسرع زمن في التجارب األولى قبل أن 
يصطدم باجلدار وينهي التجارب قبل 

األوان.
وأك���د رد ب��ول ف��ي وق��ت س��اب��ق هذا 
األسبوع أن السائق التايالندي املولود 

ف��ي بريطانيا سيكون ضمن تشكيلة 
ال��ف��ري��ق مل��وس��م 2020 إل���ى ج��ان��ب 
الهولندي ال��ش��اب م��اك��س فرستابن. 
وكان ألبون األسرع بعد أن قطع حلبة 
انترالجوس في دقيقة واحدة و16.142 
ث��ان��ي��ة مستخدما إط�����ارات األم��ط��ار 
املتوسطة. لكن ألبون دفع ثمن التحول 
الستخدام االط���ارات امللساء لتنزلق 

سيارته خارج احللبة.
وحت��س��ن��ت األح�����وال اجل���وي���ة في 
التجارب الثانية وكان فرستابن األقرب 

لثنائي فيراري.
وقال السائق الهولندي الذي دارت 
سيارته حول نفسها في احلصة األولى 
قبل حلظات من حادث ألبون ”كان يوما 

مضطربا بسبب األحوال اجلوية.
”لكن دعونا ننظر إلى اإليجابيات. 

أعتقد أن السيارة تعمل جيدا .. هذه 
بداية إيجابية. سنجرب حظوظنا غدا 

إلن الطقس سيكون مختلفا“.
وتسبب دانييل كفيات سائق تورو 
روس��و ف��ي ان��ه��اء الفترة الثانية قبل 
األوان بعد أن فقد السيطرة وتعرض 
حلادث. وانسحب زميله الفرنسي بيير 
جاسلي في وقت سابق بسبب مشكلة 

في احملرك.
وغاب البولندي روبرت كوبيتسا عن 
الفترة األول��ى حيث منح فريق وليامز 
خليفته احملتمل الكندي نيكوالس لطيفي 

السائق االحتياطي الفرصة.
وأخفق كوبيتسا بعد ذلك في تسجيل 
زم���ن ب��ع��د ع��ودت��ه وت��ع��رض حل��ادث 
وتسبب في توقف الفترة الثانية لعدة 

سيباستيان فيتل سائق فيراريدقائق الزالة احلطام من احللبة.

من يسّد الفراغ الذي تركه ليّبي في الصني؟
دخلت الصني في عملية بحث عن 
مدرب ملنتخبها الوطني للمرة الثالثة 
خ��الل ع���ام، بعد استقالة اإليطالي 
مارتشيلو ليبي في أعقاب اخلسارة 
أم��ام سوريا في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وأعلن امل��درب املخضرم البالغ من 
العمر 71 عاما وال��ذي ق��اد ب��الده الى 
لقب ك��أس العالم 2006، استقالته 
اخل��م��ي��س خ���الل امل��ؤمت��ر الصحافي 
الذي تال خسارة منتخبه أمام نظيره 
السوري 1-2 في دبي، ضمن منافسات 
املجموعة األول���ى، م��ا أت��اح لسوريا 
االبتعاد في ال��ص��دارة مع 12 نقطة، 
بفارق خمس نقاط عن كل من الصني 

والفيليبني.
وقال املدرب »أتقاضى أجرا سنويا 
مرتفعا ج��دا وأن��ا أحتمل املسؤولية. 
أعلن اآلن استقالتي ولن أكون من اآلن 

وصاعدا مدربا للمنتخب الصيني«.
وأض���اف »نستطيع التغلب على 

منتخبات ضعيفة مثل املالديف وغوام، 
لكن عندما نواجه منتخبات قوية مثل 
الفيليبني وسوريا ال نستطيع تقدمي 

كرتنا املعهودة«.
وغ��ادر امل��درب على وج��ه السرعة 

ق��اع��ة امل��ؤمت��ر الصحافي، حتى قبل 
انتهاء ترجمة التصريح الذي أدلى به، 
واضعا بذلك حدا لعهده الثاني على 
رأس اإلدارة الفنية للمنتخب الصيني، 

والذي دام لست مباريات فقط.

وب��ع��د س��اع��ات ع��ل��ى ه���ذا االع���الن 
املفاجئ، أك��د االحت���اد الصيني لكرة 
القدم قبول استقالة املدرب اإليطالي، 
مبديا ف��ي بيان أسفه »ألن النتائج 
غير املرضية تخيب أمل كل املشجعني 

الصينيني«.
وأض��اف »االحت��اد سيدرس بجدية 
)النتائج احملققة(، يعيد بناء املنتخب، 
وي��ح��اول القيام بأفضل م��ا ميكن ملا 
تبقى من تصفيات كأس العالم« التي 
تستضيفها قطر، قبل عام من استضافة 

الصني لنهائيات كأس آسيا.
ووض��ع��ت اخل��س��ارة أم���ام سوريا 
اخل��م��ي��س، ال��ص��ني ف��ي م��وق��ع يهدد 
تأهلها الى الدور احلاسم من تصفيات 
امل��ون��دي��ال، السيما ف��ي زم��ن تسعى 
خالله البالد بتوجيه من رئيسها شي 
جينبينغ للتحول ق��وة وازن���ة على 
صعيد ك��رة القدم العاملية، من خالل 
استثمارات كبرى واستقطاب جنوم 

أجانب.
لكن ك��رة القدم الصينية اختبرت 

سنة مضطربة، واستقالة ليبي تشكل 
احللقة األحدث في سلسلة من املطبات 

املعيقة ملسيرة منو اللعبة الشعبية.
وك���ان امل���درب ال��س��اب��ق للمنتخب 
اإليطالي ونادي يوفنتوس، يتقاضى 
راتبا سنويا قدرته الصحف احمللية 
ب�25 مليون دوالر أميركي، م��ا كان 
يجعل منه أحد أعلى املدربني أجرا في 

العالم.
وكان ليبي يتولى تدريب املنتخب 
وخلفه لفترة وجيزة مواطنه وقائد 
املنتخب اإلي��ط��ال��ي خ���الل م��ون��دي��ال 
2006، فابيو كانافارو الذي لم يصمد 
سوى ملباراتني تلقى خاللهما هزميتني 
بالنتيجة ذاتها )صفر1-(، قبل أن 
ينصرف للتركيز على مهمته األساسية 
التي احتفظ بها أيضا، وه��ي تدريب 

فريق غوانغجو إيفرغراندي.
إثر ذلك، عاد ليبي في مايو املاضي 
ال���ى منصبه م��ع ه���دف أس��اس��ي هو 
املساهمة في تأهل الصني الى نهائيات 

كأس العالم.

مارتشيلو ليبي 

دعم إنكليزي جلو غوميز
بعد صافرات االستهجان

من مشجعي وميبلي
لقي مدافع ليفربول جو غوميز دعم مدرب املنتخب ساوثغيت والعبني 
آخرين منهم رحيم سترلينغ، بعد صافرات االستهجان التي قابله بها 
املشجعون خالل مباراة مونتينيغرو اخلميس ضمن تصفيات كأس 
أوروب��ا 2020 في كرة القدم، وحتميله مسؤولية إبعاد سترلينغ عن 
اللقاء. وقوبل غوميز بالصافرات لدى دخوله بديالً في الشوط الثاني 
للمباراة التي أقيمت على ملعب وميبلي الشهير في لندن، وانتهت بفوز 
انكليزي ساحق بنتيجة -7صفر، ضمن منافسات املجموعة األولى في 

التصفيات.
وج��اء ذلك على خلفية ق��رار غاريث ساوثغيت إبعاد سترلينغ عن 
تشكيلة مباراة األمس إثر عراك بينه وبني غوميز في معسكر املنتخب، 
شكل امتداداً ملشاحنة وتدافع بينهما خالل مباراة فريقيهما مانشستر 
سيتي وليفربول )1-3( األحد في املرحلة الثانية عشرة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وقال ساوثغيت بعد املباراة إّنه ال يفهم األسباب التي دفعت املشجعني 
للتعامل مع غوميز بهذا الشكل، مشدداً على »أّي الع��ب في املنتخب 
اإلنكليزي ال يجب أن يكون عرضة لصافرات االستهجان على اإلطالق«. 
وتابع: »نحن فريق وجو لم يرتكب أّي خطأ، لقد سبق لي أن أوضحت 
هذا األمر هو ورحيم مقربان جداً وكل أفراد املنتخب مقربون من بعضهم 

البعض، لذا ال نريد أن نرى أّي شخص يتعرض لهذا النوع من املعاملة«. 


