برشلونة يستعيد التوازن ويهزم فالنسيا بثالثية في «الليغا»
استعاد برشلونة توازنه واستفاق عقب سقوطه مرتني
متتاليتني أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد
محليا ً ،وحقق الفوز على ضيفه فالنسيا بثالثة أهداف مقابل
هدف األحد في إطار املرحلة التاسعة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم .جاءت املباراة قوية وعامرة بالكفاح والندية من
الفريقني ،وتقدم فالنسيا بهدف رائع أحرزه قائده غايا ،قبل

alwasat.com.kw

أن ينتفض الفريق الكاتالوني سريعاً وي��درك التعادل عن
طريق جنمه أنسو فاتي في الدقيقة  ،13ثم أنهى برشلونة
الشوط األول على أفضل ما يكون بفضل مهاجمه الهولندي
ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في
الدقيقة  .41وحاول فالنسيا إدراك التعادل في الشوط الثاني
وكان قريباً جدا ً من تسجيل الهدف الثاني حتى باغت العب

وسط البرشا كوتينيو فريق اخلفافيش بتسجيله الهدف
الثالث في الدقيقة  .85ورفع برشلونة رصيده إلى  15نقطة
في املركز السابع خلف رايو فايكانو السادس بفارق نقطة
واحدة علما ً بأن فريق املدرب الهولندي رونالد كومان خاض
 8مباريات إلى اآلن وتتبقى له مواجهة مؤجلة أمام إشبيلية
من املرحلة الرابعة.
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«مكافحة املنشطات» :نعمل على استكمال اخلطوات
التأسيسية للبدء بإجراءات الكشف عن املنشطات
ق��ال رئيس الوكالة الكويتية ملكافحة
املنشطات الدكتور بدر الليلي ان الوكالة
ت��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��ك��م��ال ك��اف��ة اخل��ط��وات
التاسيسية واالن��ت��ه��اء م��ن تشكيل الفرق
امليدانية للبدء ف��ي اج���راءات الكشف عن
املنشطات على الرياضيني وف��ق القواعد
املعمول بها بالوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات (وادا).
وأك���د الليلي ل��ـ «ك��ون��ا» عقب ترؤسه
االجتماع الثاني ملجلس إدارة (مكافحة
امل��ن��ش��ط��ات) احل���رص على التنسيق مع
االحت����ادات واالن��دي��ة ال��ري��اض��ي��ة الجن��اح
هدف الوكالة املتمثل باحملافظة على صحة
الرياضيني وترسيخ مبدأ الروح الرياضية

والترويج ملنافسات رياضية نزيهة وعادلة.
وأضاف ان الوكالة منفتحة على التعاون
مع مؤسسات ال��دول��ة ومنظمات املجتمع
املدني وتفعيل دورها في هذا الشأن ال سيما
بتبادل املعلومات ونشر الوعي بضرورة
االب��ت��ع��اد ع��ن امل���واد احمل��ظ��ورة مبينا أنه
وتنفيذا لهذا التوجه متت املوافقة باالجتماع
على اب��رام بروتوكول تعاون بني الوكالة
واللجنة االوملبية الكويتية.
ولفت ال��ى ان االجتماع اعتمد الالئحة
التنفيذية لعمل ال��وك��ال��ة كما مت اعتماد
ال�لائ��ح��ة امل��ال��ي��ة وامل��واف��ق��ة على مشروع
امل��ي��زان��ي��ة ( )2023/2022اض��اف��ة الى
مناقشة بعض االمور التي من شأنها اجناح

االهداف.واكد االلتزام بتنفيذ برامج الرقابة
على املنشطات بأعلى املعايير املعتمدة
والعمل على عقد برامج التوعية والتثقيف
بخطورة املنشطات على الرياضي وعلى
احل��رك��ة الرياضية م��ع مسؤولي االندية
واالحتادات الرياضية.
وم��ن جانبها قالت مدير ع��ام (مكافحة
املنشطات) هناء البطي في تصريح مماثل
لـ (كونا) انهم بصدد وض��ع استراتيجية
واضحة في كل ما يتعلق مبكافحة املنشطات
ال سيما في تأهيل الكوادر الطبية والفنية
واالداري����ة التي ستعمل عبر ف��رق لتنفيذ
برامج الرقابة على املنشطات في البطوالت
احمللية واإلقليمية والدولية التي تقام على

جانب من االجتماع

أرض الكويت.
وذكرت البطي انه مت االتفاق مع (وادا)
على تدريب هذه الكوادر وتأهيلهم للقيام
بعملهم عبر دورات تدريبية تتضمن برامج
متخصصة ب��ه��ذا ال��ش��أن س���واء مم��ن عمل

وزير الشباب وجه بضرورة تسهيل إجراءات مشاركة
الوفود في دورة األلعاب اخلليجية الثالثة
ت��رأس وزي��ر اإلع�لام والثقافة ووزير
ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب عبدالرحمن
املطيري االجتماع األول للجنة املنظمة
العليا لدورة األلعاب الرياضية اخلليجية
الثالثة املقرر اقامتها بالبالد في الفترة من
 9الى  19يناير املقبل.
واك��د الوزير املطيري في تصريح لـ
«كونا» عقب االجتماع ال��ذي عقد االحد
مبقر الهيئة العامة للرياضة على اهمية
االستعداد املبكر من قبل جهات الدولة
املعنية بالبطولة الجن���اح ه��ذا احملفل
الرياضي اخلليجي الذي يشهد مشاركة
األشقاء من جميع دول مجلس التعاون
اخلليجي بـ 15لعبة جماعية وفردية.
وقال ان هذا التجمع الرياضي االخوي
من شأنه تأصيل روابط االخوة واحملبة
ب�ي�ن ش��ع��وب دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي باعتبار ان الرياضة هي لغة
تواصل وبناء وميدان للتعارف واالخاء
بني أبناء اخلليج مبديا ارتياحه ملا اطلع

الوزير املطيري مترئسا ً االجتماع

عليه م��ن خطة تنفيذية معدة م��ن قبل
اللجنة األوملبية الكويتية الستقبال هذا

احلدث الرياضي الهام.
ولفت الى انه وجه بضرورة تسهيل

وتأمني كافة االج���راءات لدخول الوفود
الرياضية املشاركة بالدورة وفقا ألحكام
وق��وان�ين ال��دول��ة م��ع ض���رورة تطبيق
اإلجراءات االحترازية املعمول بها بدولة
الكويت ف��ي ش��أن جائحة (كوفيد )19
حلماية اجلميع .وك��ان االجتماع الذي
شهد حضور نائب رئيس اللجنة العليا
ورئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ
فهد ناصر صباح األحمد الصباح وباقي
أع��ض��اء اللجنة اعتمد تشكيل الهيكل
التنظيمي للجنة العليا كما مت تشكيل
املكتب التنفيذي للدورة وتفويضه بعض
االختصاصات.
وتشمل الدورة اقامة منافسات رياضية
ف��ي ال��ع��اب ك��رة ال��ق��دم وال��ي��د والطائرة
والسلة اض��اف��ة ال��ى السباحة والعاب
القوى والكاراتيه واجل���ودو وامل��ب��ارزة
والرماية والتنس األرض��ي والدراجات
الهوائية وهوكي اجلليد وك��رة الطاولة
ورياضة األلعاب االلكترونية.

صدام شرس بني أتلتيكو وليفربول..
والريال يسعى الستعادة هيبته في دوري األبطال
تعود منافسات دوري أبطال أوروبا
ه���ذا األس���ب���وع ،ع��ق��ب ف��ت��رة ال��ت��وق��ف
الدولية بلقاءات اجلولة الثالثة من دور
املجموعات ،املرحلة التي تواجهها عدة
فرق بهامش خطأ محدود للغاية ،عقب ما
حتصلت عليه في أول جولتني.

ورطة إسبانية

هذا هو حال غالبية الفرق اإلسبانية،
ال سيما برشلونة ال��ذي تخلو جعبته
من النقاط ،وفياريال الذي حقق تعادال
وحيدا ،وباملثل ال ميكن إلشبيلية الذي لم
يذق طعم االنتصار بعد وحقق تعادلني،
وكذلك ري��ال مدريد ال��ذي فاز في مباراة
واحدة فقط ،أن يسمحا لنفسهما بارتكاب
خطأ جديد.
أما أتلتيكو مدريد ،الذي جمع  4نقاط
وي��خ��وض أب���رز م��واج��ه��ة ف��ي اجل��ول��ة
ال��ث��ال��ث��ة ،أم���ام ل��ي��ف��رب��ول ،حيث يلتقي
األوروجواياني لويس سواريز بفريقه
السابق ،فهو الفريق اإلسباني الوحيد
الذي يواجه اللقاء مبزيد من االرتياح.
وكتيبة امل���درب ي��ورج��ن ك��ل��وب هي
واحدة من الفرق الستة التي حققت الفوز
في املباراتني السابقتني ،وباملثل حصد
النقاط الست كل من أياكس وبوروسيا
دورمتوند وشيريف تيراسبول وبايرن
ميونخ ويوفنتوس.
ويستضيف واندا متروبوليتانو اليوم
الثالثاء ،مباراة تتسم بالعديد من جوانب
اإلثارة ،فعالوة على لقاء سواريز مجددا
ب��ال��ن��ادي ال��ذي لعب معه  133مباراة
وسجل  82هدفا بقميصه ،فإن املواجهة
بني أتلتيكو مدريد وليفربول هي مبارزة
لتصفية احلسابات.
وينافس الفريقان خالل اللقاء املرتقب
على ص���دارة املجموعة الثانية ،إذ أن
«الريدز» فاز على بورتو وميالن ،في حني
تعادل «الروخيبالنكوس» أمام الفريق
البرتغالي ولكنه فاز في مباراته األخيرة
أمام اخلصم اإليطالي.
واس���ت���ع���اد األرج��ن��ت��ي��ن��ي دي��ي��ج��و
سيميوني ،مدرب أتلتيكو مدريد ،جميع
عناصره قبل مواجهة ليفربول باستثناء
س��ت��ي��ف��ان س��اف��ي��ت��ش ،ال���ذي يغيب عن
اللقاء األوروب��ي املرتقب لإليقاف وكذلك
لإلصابة.

مانيه يحذر اخلصوم

ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر أط��ل��ق املهاجم

لقطة من مباراة سابقة بني أتلتيكو مدريد وليفربول

السنغالي ساديو مانيه حتذيرا ً خلصوم
ليفربول ،مشددا ً على أن الفريق اإلنكليزي
م��ا زال ق���ادرا ً على التحسن وذل��ك بعد
اس��ت��ع��داده ل��زي��ارت��ه إل��ى ملعب «وان��دا
متروبوليتانو» ،حيث يواجه أتلتيكو
م��دري��د اإلس��ب��ان��ي ف��ي دوري األب��ط��ال،
ب��أف��ض��ل ط��ري��ق��ة م��ن خ�ل�ال اكتساحه
واتفورد  0-5في الدوري املمتاز.
وق���دّم رج��ال امل���درب األمل��ان��ي يورغن
كلوب مباراة هجومية كبيرة في عطلة
نهاية األسبوع خارج القواعد ،ما أبقاهم
في صلب الصراع على الصدارة كونهم
يتخلفون بفارق نقطة فقط عن تشيلسي
املتصدر .وينتقل تركيز «احلمر» الثالثاء
الى تعزيز صدارتهم للمجموعة الثانية
ال��ت��ي صنفت مبجموعة امل���وت ف��ي ظل
وجود أتلتيكو وميالن اإليطالي وبورتو
البرتغالي.
وخ����رج ف��ري��ق ك��ل��وب م��ن��ت��ص��را ً من
مباراتيه األول��ي�ين على ميالن  2-3في
«أنفيلد» وبورتو  1-5في معقل األخير
«استاديو دو دراغاو» ،ما جعله متصدرا ً
بفارق نقطتني أمام خصمه املقبل بالذات.
ويدرك ليفربول بأن العودة من ملعب
بطل الدوري اإلسباني بالنقاط الثالث لن
تكون سهلة ،لكنه ميلك بالتأكيد األسلحة
الهجومية الكافية لتحقيق هذا األمر بقيادة
الثالثي الضارب مانيه واملصري محمد
صالح والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي
سجل ثالثية األحد في مرمى واتفورد.
ال خالل
ولعب ه��ذا الثالثي دورا ً هائ ً
املوسم قبل املاضي في قيادة «احلمر»

إلى لقب الدوري اإلنكليزي للمرة األولى
منذ  30عاماً ،لكن تراجع م��ردود مانيه
وفيرمينو املوسم املاضي أدى الى تنازل
رجال كلوب عن اللقب لصالح مانشستر
سيتي .وكانت استعادة القوة النارية
الضاربة لهذا الثالثي أم��را ً بالغ األهمية
بالنسبة لكلوب ه��ذا املوسم ،وم��ا قدمه
األح��د ض��د وات��ف��ورد يؤكد ب��أن األملاني
حصل على مبتغاه.
وك��ان��ت م��ب��اراة األح��د تاريخية لهذا
الثالثي ،إذ بات مانيه ثالث العب إفريقي
فقط يصل إل��ى امل��ئ��ة ه��دف أو أك��ث��ر في
ال���دوري املمتاز بعد متريرة مميزة من
صالح.
وعلّق السنغالي على إجن��ازه بالقول
«صراحة ،عندما جئت إلى الدوري املمتاز
كان حلمي بأن أسجل أكبر عدد ممكن من
األهداف وأن أفوز باأللقاب بشكل خاص».
أما صالح ،فتالعب مبدافعي واتفورد
قبل أن يسجل هدفاً أجمل حتى من الذي
سجله في مرمى مانشستر سيتي ()2-2
قبل النافذة الدولية املخصصة ملباريات
املنتخبات الوطنية.
وعلق مانيه على هدف زميله املصري
في مرمى واتفورد ،قائالً «أعتقد أنه أجمل
من الذي سجله ضد سيتي .لكن هذا األمر
ال يفاجئنا ألننا نعرف مؤهالته ،إنه أحد
أفضل الالعبني في العالم وقد أظهر ذلك».
أم��ا بالنسبة لفيرمينو ،فقد أستغل
البرازيلي مشاركته األساسية األول��ى
في آخر خمس مباريات على أكمل وجه
بتسجيله ثالثيته األولى منذ عام .2018

وبعدما خسر مكانه ف��ي الكثير من
امل��ب��اري��ات لصالح البرتغالي ديوغو
جوتا منذ املوسم املاضي ،جاءت ثالثية
فيرمينو في الوقت املناسب لكي يؤكد
لكلوب بأنه ما زال رقماً صعباً في الفريق
وعنصرا ً ال غنى عنه.
ورأى مانيه أن «ب��وب��ي (فيرمينو)
أيضاً قد أظهر بأنه من األفضل في العالم
بالتأكيد .لم تكن فترة سهلة عليه مع
اإلصابات التي عانى منها ،لكنه عاد وأنا
سعيد من أجله .أم��ل أن يبقى بجانبنا
وأن يسجل املزيد من األهداف لنا من اآلن
وحتى نهاية املوسم».
وكان انتصار األحد األكبر لليفربول
منذ تغلبه على كريستال ب��االس 0-7
في ديسمبر في مباراة كانت األخيرة في
الدوري املمتاز التي يسجل فيها الثالثي
صالح ومانيه وفيرمينو معا ً.

سابقا في مجال مكافحة املنشطات او اجلدد
منهم مشيرة إلى ان ال��دورة األول��ى ستقام
الكترونيا (عن بعد) في  25أكتوبر اجلاري.
وأوضحت انه مت االنتهاء من وضع قواعد
مكافحة املنشطات وف��ق املعايير املعمول

بها في (وادا) متهيدا لنشرها باالوساط
الرياضية مشددة على ضرورة اتباع االندية
واالحتادات واللجان الرياضية هذه القواعد
حلماية العبيهم من الوقوع باحملظور دون
تعمد بسبب عدم معرفة هذه القواعد.

منتخب الزوارق السريعة بط ًال ملنافسات
اجلولة الثانية من بطولة العالم بأسبانيا

العبو املنتخب عقب التتويج

ريا�ض عواد
في إجناز جديد للرياضة البحرية الكويتية،
توج املنتخب الكويتي للزوارق السريعة بطال
ملنافسات املرحلة الثانية للجولة الثانية من
بطولة العالم للزوارق السريعة ( سباق القدرة
والتحمل ) التي نظمها االحتاد الدولي للزوارق
السريعة  UIMفي أسبانيا واختتمت فعالياتها
مساء ي��وم أم��س األول ،حيث حقق ال���زورق (
كويت  ) B12بقيادة مصطفى دشتي ومساعده
أحمد أبل املركز األول ،وحقق ال��زورق ( كويت
 ) B24بقيادة بدر الدوسري ومساعده محمد
العيسائي امل��رك��ز ال��راب��ع ،فيما كانت نتائج
املرحلة األول��ى قد ج��اءت بتحقيق دشتي وأبل
املركز الثاني ،وال��دوس��ري والعيسائي املركز
الرابع وسط منافسة ساخنة ومثيرة ،وبهذه
النتيجة حصل املنتخب على املركز الثاني في
مجموع الترتيب العام للبطولة التي ستختتم
منافساتها يوم  15نوفمبر املقبل في مدينة ملقا
األسبانية  .من جانبه أهدى عضو مجلس إدارة

النادي البحري الرياضي الكويتي ورئيس جلنة
الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي هذا
اإلجناز إلى صاحب السمو أمير البالد وإلى سمو
ول��ي العهد وإل��ى رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن ،فيما هنأ كافة أعضاء املنتخب مشيدا
باجلهود الكبيرة التي بذلت من قبل رئيس وفد
املنتخب محمد بركات واجلهاز الفني واإلداري
ممثال بعبداللطيف العماني وع��ادل الشريدة
واملتسابقني ،وأك��د ثقته التامة بقدرة املنتخب
على االستمرار في املنافسة وحتقيق البطولة
خالل اجلولة الثالثة اخلتامية .
واختتم الشمالي تصريحه مشيدا بالدعم
الذي حظي به املنتخب من قبل املدير العام للهيئة
العامة للرياضة د  .حمود فليطح ونائبه لشؤون
الهيئات الرياضية د  .صقر املال ونائبه للشؤون
املالية واإلداري��ة علي مروي الهدية ومن رئيس
النادي واألب الروحي للرياضات البحرية اللواء
فهد الفهد ونائبه م  .أحمد الغامن وأم�ين السر
العام خالد الفودري ومن اجلهات الراعية .

قمة سعودية بنكهة آسيوية بني النصر
والهالل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الريال واستعادة هيبته

وف��ي املجموعة الرابعة ،ش��وه ريال
م��دري��د رحلته األوروب��ي��ة بهزمية غير
متوقعة على ملعب سانتياجو برنابيو
أم��ام شيريف املولدوفي ال��ذي يخوض
البطولة األوروبية العريقة للمرة األولى.
انتكاسة ال ميكن تصورها ،قللت من
جن��اح ال��ري��ال في س��ان سيرو أم��ام إنتر
اإليطالي في اجلولة األولى.
وه���ذا األس��ب��وع ي���زور امللكي كييف
ملواجهة شاختار دونيتسك األوكراني
ال���ذي خ��س��ر أم��ام��ه م��رت�ين ف��ي امل��وس��م
السابق.
وسيكون على أبناء امل��درب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي التعلم من تلك اخلسارة
وإنعاش وضعهم في البطولة األوروبية.
ويخوض الريال وأتلتيكو موعديهما
في التشامبيونزليج ه��ذا األس��ب��وع ،في
حالة م��ن ال��راح��ة بعدما ل��م ينافسا في
الليجا مطلع هذا األسبوع.

اختبار السيتي

وعلى ملعب ج��ان ب��راي��دال يستقبل
كلوب ب��روج البلجيكي ،ضيفه الثقيل
مانشستر سيتي اإلجنليزي.
وتخوض كتيبة املدرب اإلسباني بيب
جوارديوال التشامبيونز ليج مبستوى
من الثبات أدنى من املتوقع ،فبعد فوزها
على اليبزيج األملاني في املواجهة األولى،
سقطت في فخ الهزمية أمام باريس سان
جيرمان.

لقطة من مباراة سابقة بني النصر والهالل

تتجه أنظار عشاق الكرة اآلسيوية بصفة
عامة وال��ك��رة السعودية بصفة خاصة ،إلى
العاصمة ال��ري��اض ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ،ملتابعة
مواجهة غير مسبوقة بني الغرميني النصر
والهالل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا،
ومباراة ال حتتمل إال فوز أي منهما.
ولم يسبق للفريقني الكبيريني ،أن تواجها
في هذه املسابقة التي انطلقت منذ عام 1985
مبسماها القدمي «بطولة أندية آسيا أبطال
الدوري» ،أو حتى حتت مسماها احلالي «دوري
أبطال آسيا» ،في أي من أدوار املسابقة.
والتقى الفريقان خارجيا في البطولة العربية
فقط ،ليضرب النصر والهالل موعدا ناريا ،بعد
أن تفوق العاملي على الوحدة اإلماراتي بنتيجة
( ،)1-5وفوز الزعيم على بيرسبوليس اإليراني
بثالثية نظيفة يوم السبت املاضي ،في مباراتي
ربع نهائي غرب آسيا.
ويلتقي الفائز من الهالل والنصر مع الفائز
من بوهاجن الكوري اجلنوبي ومواطنه أولسان
هيونداي (حامل اللقب) ،في املباراة النهائية
للنسخة احلالية من دوري أبطال آسيا ،يوم

 23نوفمبر املقبل في العاصمة السعودية
الرياض.
وي��خ��ي��م ع��ل��ى م��ب��اراة ال��غ��د زخ���م خ��اص،
نظرا للتنافس التاريخي بني قطبي الرياض،
وه��و تنافس مغلف بصراع خ��اص على مدار
مواجهات الفريقني في أي بطولة.
ويتوقع أن يدخل البرتغاليان إميانويل
بيدرو مدرب النصر وليوناردو جاردمي مدرب
الهالل ،بنفس التشكيل الذي دخل به كل منهما
مباراة ربع النهائي ،حيث ميلك كل مدرب عددا
من األوراق الرابحة التي يستطيع بها حتويل
مجرى املباراة لصاحله.
ففي النصر يعتبر اخل��ط األم��ام��ي للفريق
األقوى ،بوجود تاليسكا ،حمد الله ،مشاريبوف،
أبوبكر فينست ،عبد الفتاح عسيري وسامي
النجعي ،وهي أهم العناصر القادرة على صنع
الفارق.
على اجلهة املقابلة ،يتميز الهالل بوجود
عناصر مؤثرة في كل خطوطه ،بوجود سلمان
الفرج ،محمد كنو ،سالم الدوسري ،بافيتيمبي
جوميز ،موسى ماريجا وماتيوس بيريرا.

