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جانب من تتويج نادي الكويت

توج نادي الكويت بطالً لكأس االحتاد لكرة
اليد للموسم الرياضي  ،2019/2020عقب
ف��وزه على العربي في امل��ب��اراة النهائية التي
جمعتهما األربعاء ،بنتيجة (.)20-26
وب��ذل��ك ي��ت��وج العميد بلقب ال��ك��أس للمرة

العاشرة في تاريخه والسابعة على التوالي.
وجمع بذلك األبيض بني لقبي الدوري وبطولة
الكأس للموسم السابع على التوالي.
وت��وج مجلس إدارة االحت��اد الفريق الفائز
بحضور مجلس إدارة نادي الكويت.

جنل فابيو كانافارو ينضم إلى صفوف التسيو

أندريا كانافارو

انضم أندريا كانافارو جنل فابيو قائد منتخب
إيطاليا الفائز بكأس العالم ع��ام  2006إلى
صفوف فريق الشباب في نادي التسيو ،بحسب
ما ذكر األخير في بيان اخلميس.
وقال نادي العاصمة اإليطالية في بيان «إثر
عودته إلى إيطاليا ملتابعة دروسه ،قرر أندريا
اختيار مشروع قطاع الشباب في التسيو».
ويبلغ أندريا السادسة عشرة من عمره وهو
يشغل مركز قلب الدفاع متاماً مثل وال��ده الذي

داف��ع عن أل��وان أندية عريقة بينها يوفنتوس
وإنتر ميالن اإليطاليان وريال مدريد اإلسباني.
وك��ان أندريا يلعب في صفوف غوانغزهو
إيفرغراند الصيني ال��ذي يشرف على تدريبه
والده منذ العام .2017
وكشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت»
أن التسيو جنح في سحب البساط من جاره
روما في احلصول على خدمات الالعب الذي وقع
عقدا ً معه حتى العام .2024

أتلتيكو مدريد يتطلّع لإلطاحة ببرشلونة في الليغا
ي��س��ع��ى أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
ل�لإط��اح��ة ب��ب��رش��ل��ون��ة عندما
يستضيفه على ملعب وان��دا
متروبوليتانو السبت ضمن
املرحلة العاشرة من الـ»ليغا».
يستطيع أتلتيكو م��دري��د
ت���وج���ي���ه ض���رب���ة م��ع��ن��وي��ة
لبرشلونة عندما يستضيفه
على ملعب واندا متروبوليتانو
السبت ،في أبرز مباريات املرحلة
العاشرة من الدوري اإلسباني،
ألن ف��وزه عليه سيعمق جراح
الفريق الكاتالوني ويبعده عنه
بفارق تسع نقاط.
وي��ح��ت��ل أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ع  17نقطة
حالياً متخلفاً ب��ف��ارق  3نقاط
ع��ن ري��ال سوسييداد مفاجأة
املوسم واملتصدر ،في حني يحتل
برشلونة املركز الثامن برصيد
 11نقطة.
وأتلتيكو هو الفريق الوحيد
ال��ذي لم يخسر أي م��ب��اراة منذ
مطلع املوسم احلالي ،كما يتمتع
ب��أف��ض��ل خ���ط دف����اع ح��ي��ث لم
تستقبل شباكه سوى هدفني في
 7مباريات كما أنه صاحب ثاني
أفضل خ��ط هجوم ( 17هدفا)
بعد ريال سوسييداد (.)20
ل��ك��ن امل���واج���ه���ة امل��رت��ق��ب��ة
ب�ين م��ه��اج��م أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
األوروغ����واي����ان����ي امل��خ��ض��رم
لويس سواريز وناديه السابق
ب��رش��ل��ون��ة ل��ن حت��ص��ل بعدما
خ��ض��ع األخ���ي���ر ل��ف��ح��ص ث��ان
األرب��ع��اء للكشف ع��ن فيروس
كورونا جاءت نتيجته إيجابية،
علماً بأن مسحة أولى خضع لها
الالعب االثنني كانت إيجابية
أيضاً فغاب عن قمة تصفيات
أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى
كأس العالم  FIFAقطر ™2022
ضد ال��ب��رازي��ل ،والتي خسرها
فريقه صفر.-2
وتخلى برشلونة عن سواريز
ألن��ه ال يدخل ضمن مخططات
املدرب اجلديد الهولندي رونالد
كومان وهي خطوة لقيت انتقادا
م��ن جن��م ال��ف��ري��ق الكاتالوني
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل ميسي
الصديق املقرب جدا من سواريز
والذي هاجم ناديه بقوة.
لكن أتلتيكو مدريد يستطيع

سان جيرمان يصطدم مبوناكو قبل
مواجهة األبطال أمام اليبزيغ

لقطة من مواجهة سابقة بني سان جيرمان وموناكو

يستأنف ال���دوري الفرنسي لكرة
ال��ق��دم اجلمعة ح�ين يلتقي املتصدر
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان م��ع مضيفه
موناكو ،ورين ثالث الترتيب مع ضيفه
بوردو ،ضمن املرحلة احلادية عشرة،
متهيدا ً للعودة إلى مسابقة دوري أبطال
أوروبا األسبوع املقبل.
واستعاد الفريق الباريسي املبتعد
في ال��ص��دارة بـ 24نقطة بعد سلسلة
م��ن ثمانية ان��ت��ص��ارات متتالية في
البطولة احمللية ،بعضاً م��ن أل��وان��ه
خالل فترة النافذة الدولية ،مع تعافي
جنومه البرازيلي نيمار ،كيليان مبابي،
واإليطالي ماركو فيراتي.
وفي حال ضبابية مشاركتهم أمام
م��ون��اك��و ،ف���إن ه���ذا ال��ث�لاث��ي اخلطير
سيكون األك��ث��ر ت��وق��ع�اً ض��د اليبزيغ
األمل��ان��ي ال��ث�لاث��اء ف��ي م��ب��اراة ثأرية
للفريق الفرنسي ال��ذي خسر ذهابا
 2-1ويتوجب عليه الفوز حتت طائلة
اإلق��ص��اء م��ن مسابقة دوري أبطال
أوروبا.

وت��ب��دو معاناة الفريق الباريسي
كبيرة في دوري األبطال ،منذ خسارته
امل��ب��اراة النهائية املوسم املاضي أمام
بايرن ميونيخ األملاني وتلقيه هزمية
املوسم احلالي أيضاً أم��ام مانشستر
يونايتد اإلنكليزي  2-1في مستهل دور
املجموعات.
واس��ت��ع��اد ري���ن أي��ض��ا ً ب��ع��ض�ا ً من
طاقته خ�لال ف��ت��رة التوقف الدولية
إلقامة مباريات دوري األمم األوروبية،
خصوصاً بتعافي الع��ب خ��ط وسطه
الدولي إدواردو كامافينغا بعد إصابة
عضلية.
لذا ،سيكون على ثالث الترتيب بـ18
نقطة ،أن يستعيد توازنه على أرض
امللعب أيضاً ،لكسر سلسلة املعاناة،
بعد حتقيقه فوزا ً واحدا ً فقط من ثماني
م��ب��اري��ات ق��ب��ل ال��ت��وق��ف ف��ي مختلف
املسابقات.
سيكون ب��وردو ال��ذي يحتل املركز
 12بـ 12نقطة ،وخسر آخر مبارتني
له ،اخلصم املثالي لرين خلوض مباراة
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شبه حتضيرية ،قبل مواجهة تشيلسي
الثالثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.
وقال كامافينغا األربعاء «يجب أن
نركز أيضاً على دوري الدرجة األولى
الفرنسي ،ألنه يسمح لنا بالتأهل إلى
دوري أبطال أوروبا».
وفي بقية املباريات ،يلعب بريست
م��ع س��ان��ت إت��ي��ان ون��ان��ت م��ع ميتز
ومونبلييه مع ستراسبورغ وديجون
مع النس ورينس مع نيم وأجنيه مع
ليون وليل مع لوريان.
وقد مت تأجيل مباراة مرسيليا ونيس
إل��ى وق��ت الح��ق ،بسبب إص��اب��ات عدة
بفيروس كوفيد -19ضمن فريق نيس.
وت���واص���ل ال��ب��ط��والت الفرنسية
اللعب خلف أبواب مغلقة ،إذ لن يُسمح
للجماهير ب��ح��ض��ور امل��ب��اري��ات في
امل�لاع��ب قبل يناير املقبل ،بحسب ما
أعلن اإلليزيه الثالثاء ،مشيرا ً إلى أنه
حينها ستفرض أيضا ً قيود صارمة على
األعداد بحسب حجم امللعب.

إضافيا .نعشق خوض املباريات
القوية ونريد أن نحقق نتيجة
ونتع».
جيدة مُ
وع��ن تألقه ه��ذا امل��وس��م قال
فيليكس الذي انتقل إلى أتلتيكو
من بنفيكا في صفقة بلغت 126
مليون يورو «أنا في حالة بدنية
ج��ي��دة ،تعرضت لإلصابة في
موسمي األول مع فريقي ما أثر
على مستواي لكني اآلن تخطيت
ه���ذا األم����ر وأت��ط��ل��ع مل��س��اع��دة
فريقي».
وتلقى أتلتيكو م��دري��د نبأ
س���ارا يتمثل بتعافي ح��ارس
مرماه السلوفيني ي��ان أوب�لاك
ال��ذي ع��اد إل��ى صفوف منتخب
ب�لاده في امل��ب��اراة ضد اليونان
منتصف األسبوع احلالي بعد
أن غاب عن املباراة ضد كوسوفو
قبلها بأربعة أيام إلصابة طفيفة
في كتفه.

لقطة من مواجهة سابقة بني أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ميسي يشعر بامللل في برشلونة !
شعر ليونيل ميسي باالستياء من إلقاء اللوم
عليه ف��ي ك��ل مشاكل برشلونة بعدما اتهمه
وكيل أنطوان غريزمان السابق بأنه تسبب في
صعوبات تتعلق بتأقلم املهاجم الفرنسي في
الفريق الكاتالوني.
واتهم إيريك أولهاتس وكيل غريزمان السابق
ميسي بأنه يسيطر بشكل مبالغ فيه على النادي
وقال إن «عهد الرعب» جعل األمور صعبة على
الالعب الفرنسي منذ انضمامه العام املاضي.
وع��اد ميسي إل��ى برشلونة بعد اللعب مع
منتخب األرجنتني يوم األربعاء ووجد الكثير من
الصحفيني في انتظاره في املطار.
ونقلت وسائل إع�لام عن ميسي قوله «في
الواقع أنا أشعر ببعض امللل من اعتباري سبب
كل مشكلة حتدث في النادي .وإضافة إلى ذلك
وبعد رحلة جوية ملدة  15ساعة ،أجد سلطات
الضرائب في انتظاري .هذا جنون».
وقبل سنة واح��دة من نهاية عقده ،حاول
ميسي استخدام بند يسمح له بالرحيل مجانا
قبل انطالق املوسم لكنه قرر في النهاية البقاء
االعتماد على جنمه البرتغالي
ج���واو فيليكس ال���ذي يتألق
ه��ذا امل��وس��م وس��ج��ل  5أه��داف
ليحتل املركز الثاني في صدارة
ترتيب الهدافني متخلفا بفارق
ه��دف وح��ي��د ع��ن مهاجم ري��ال

ألن��ه ال يريد ال��دخ��ول في معركة قضائية مع
النادي الذي نشأ بني صفوفه.
ويعاني برشلونة من أزم��ة منذ اخلسارة
املذلة  2-8أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية
لدوري أبطال أوروبا املوسم املاضي ،واستقال
جوسيب م��اري��ا بارتوميو الشهر املقبل قبل
تصويت لسحب الثقة.
وواج����ه ميسي ب��ع��ض امل��ش��اك��ل املتعلقة
بسلطات الضرائب اإلسبانية ف��ي السنوات
األخيرة.
وقضت محكمة في  2016بحبس ميسي 21
شهرا وتغرميه مليوني ي��ورو ( 2.37مليون
دوالر) بداعي التهرب من دفع  4.2مليون يورو
للحكومة اإلسبانية في ص��ورة ضرائب على
الدخل حلقوق خاصة بصور الالعب.
ورغم ذلك لم يتعرض الالعب البالغ عمره 33
عاما للحبس بعدما استبدل العقوبة بدفع 250
ألف يورو إذ ينص القانون اإلسباني أنه ميكن
إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته أقل من عامني
ما لم يكن الشخص مدانا في قضايا سابقة.

سوسييداد ميكل أويارزابال.
وأع����رب فيليكس ع��ن أمله
في حتقيق نتيجة إيجابية ضد
برشلونة بقوله «مي��ر الفريق
بحالة جيدة ونحن متحفزون
خلوض املباراة .لقد حققنا نتائج

الدوري األميركي
للمحترفني :متبروولفز
يفوز بخدمات إدواردز
في«درافت» املوسم اجلديد
ض��م ف��ري��ق منيسوتا مت��ب��روول��ف��ز األرب��ع��اء
الع��ب جامعة جورجيا أنتوني إدواردز ك��أول
خيار له ضمن «درافت»  2020للدوري األميركي
للمحترفني ف��ي ك��رة السلة وال���ذي تأجل بفعل
اإلغالق جراء تفشي وباء كورونا املستجد.
واختار متبروولفز ال��ذي أنهى موسمه بـ19
ف���وزا ً و 45خ��س��ارة ،إدواردز ال��ذي بلغ معدل
تسجيله  19نقطة لكل مباراة كطالب جديد ،في
مسعى لتعزيز صفوفه إلى جانب النجمني الشابني
كارل أنتوني تاونز ودي أجنيلو راسل.
وقال إدواردز في مؤمتر صحفي عبر الفيديو
من منزله في جورجيا «أشعر أنني سأتالءم بشكل
مثالي مع هؤالء الشباب ،ألن راسل يحب اللعب
من دون كرة كرة أحيانا ً ،وميكنني اللعب مع الكرة
وكارل هو أفضل مسدد بثالث نقاط في الدوري.
لذلك أشعر أننا ال نستطيع أن نخطئ».
أما غولدن ستايت ووري��ورز فاختار جيمس
وايزمان كخيار ثان ،وشارلوت هورنتس الذي
ميلكه األيقونة مايكل جوردان ،انتقى الميلو بول
كخيار ثالث.
وي��ق��ام «دراف���ت» اختيار الالعبني ه��ذا العام
بتأخير خمسة أشهر عن املوعد املعتاد في يونيو،
وعبر دائرة الفيديو املغلقة ،جراء األزمة الصحية
القائمة.
وف��رض وب��اء كورونا املستجد ال��ذي أدى إلى
تعليق املوسم املاضي في مارس ،وإقامة التصفيات
في «فقاعة» في أورالندو ،نفسه مجددا ً بضرب هذا
التجمع السنوي املعتاد الستقطاب مواهب جديدة
في دوري احملترفني.
وفاز لوس أجنليس ليكرز بقيادة جنمه ليبرون
جيمس باللقب األخير.
وح��ص��ل ف��ري��ق شيكاغو ب��ول��ز على باتريك
ويليامز باالختيار ال��راب��ع ،فيما ك��ان إسحاق
أوك��ورو اخليار اخلامس لكليفالند كافالييرز،
وحصل أتالنتا هوكس على أونييكا أوكونغو
كخيار سابع.
أما الفرنسي كيليان هايز ،الذي كان يلعب مع
راتيوفارم أولم في أملانيا ،فكان اخليار السابع مع
ديترويت بيستونز ،ليكون أفضل العب خارجي
يتم تسجيله هذا العام.
وألول مرة ظهر العبان مولودان في نيجيريا،
هما بريشوس أتشيوا وأودوكا أزوبويكي ،إذ كان
األول اخليار العشرين مليامي هيت ،والثاني الـ27
لنيويورك نيكس ،فيما كان أوسي جوش غرين
اخليار  18لداالس مافريكس.

ريال للنهوض من كبوته

إيجابية منذ مطلع املوسم ونريد
احملافظة على هذا األمر».
وأض���اف «ن���درك ج��ي��دا بأن
ب��رش��ل��ون��ة يحبذ االس��ت��ح��واذ
الكبير على ال��ك��رة وبالتالي
يتعني علينا أن ن��ب��ذل جهدا

في املقابل ،يريد ريال مدريد
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب امل��وس��م امل��اض��ي
ال��ن��ه��وض م��ن كبوته األخ��ي��رة
بعد سقوطه أمام فالنسيا 4-1
في املرحلة التاسعة والبقاء في
دائرة الصراع على املركز األول،
لكن مهمته لن تكون سهلة أمام
فياريال صاحب املركز الثاني.
ويأمل مدرب ريال الفرنسي
زين الدين زي��دان في استعادة
خدمات الثالثي الع��ب الوسط
البرازيلي كاسيميرو ومواطنه
املدافع إي��در ميليتاو واجلناح
البلجيكي إدي����ن ه����ازار بعد
إص��اب��ت��ه��م ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا
املستجد ق��ب��ل ن��ح��و أسبوعني
وغ��اب��وا بالتالي ع��ن صفوف
منتخباتهم خالل فترة التوقف
الدولية.
وطمأن ثورغان هازار مهاجم
بوروسيا دورمتوند األملاني عن
صحة شقيقه بالقول «إن��ه في
صحة جيدة وال يعاني من أي
أعراض».
ل��ك��ن ال��ف��ري��ق سيفتقد على
األرج����ح ج��ه��ود ق��ائ��ده امللهم
سيرخيو راموس الذي خرج في
نهاية الشوط األول من مباراة
إس��ب��ان��ي��ا وأمل��ان��ي��ا (6-صفر)
إلصابة عضلية.

مدفيديف يُسقط دجوكوفيتش
ويبلغ نصف النهائي

دانييل مدفيديف

سقط الصربي ن��وف��اك دجوكوفيتش
املصنف أول أمام الروسي دانييل مدفيديف
الرابع  6-3و 6-3األربعاء ضمن اجلولة
الثانية ملجموعة «طوكيو  »1970من
بطولة امل��اس��ت��رز اخلتامية ال��ت��ي جتمع
سنوياً ب�ين أفضل ثمانية العبني خالل
املوسم.
وض��م��ن ال��روس��ي ب��ل��وغ ال���دور نصف
النهائي فيما اختلطت األوراق بالنسبة
للبطاقة الثانية بعد فوز األملاني ألكسندر
زفيريف املصنف سابعا على األرجنتيني
دييغو شفارتسمان الثامن  3-6و6-4
و.3-6
وانحصر التنافس على املقعد الثاني في
املربع الذهبي بني دجوكوفيتش وزفيريف
وستحسم امل��ب��اراة بينهما اجلمعة اسم
املتأهل.
وك��ان دجوكوفيتش ف��از بسهولة في
م��ب��اراة األول��ى على شفارتسمان الثامن
 3-6و ،2-6فيما تغلب مدفيديف على
زفيريف  3-6و.4-6
وبعد بداية متوازنة في املجموعة األول
وت��ع��ادل  ،3-3خسر الصربي إرسالني
متتالني ما منح خصمه التفوق .وتكرر

االمر في مطلع املجموعة الثانية إذ خسر
ارساله األول فتقدم مدفيديف 3-صفر،
ما أثر على أسلوب الالعب رقم واحد الذي
بدا عصبيا عكس منافسه الذي حافظ على
منطه حتى انهاء املباراة فائزا.
وقال مدفيديف بعد اللقاء« :ما زلت أحب
لعب نوفاك ،أحد أعظم أبطال رياضتنا.
عندما كنت طفال ،رأيته يفوز بأول ألقابه
ال��ك��ب��رى ،وه���و ح��ل��م ال��ط��ف��ول��ة يتحقق
مبواجهته».
وأضاف «أنا سعيد جدا ً بتغلبي عليه،
لقد لعبت بشكل جيد .اعتقد انها لم تكن
أف��ض��ل م��ب��اراة ل��ه (دج��وك��وف��ي��ت��ش) لكن
التغلب عليه حتى في ي��وم س��يء هو أمر
صعب دائما».
ويسعى دجوكوفيتش ملعادلة رقم
السويسري روجيه فيدرر (ستة ألقاب)
من حيث عدد األلقاب في البطولة اخلتامية
ورف��ع كأسها للمرة األول���ى منذ ،2015
وه��و حالياً في املركز الثاني مع كل من
األميركيني بيت سامبراس وإيفان لندل
( 5لكل منهم) ،ومن خلفهم الروماني إيلي
ناستازي بأربعة ألقاب ،علما أنها املشاركة
الثالثة عشرة للصربي في مسيرته.

