
ــخ اعتباره بتحقيق فوز معنوي  رد بايرن ميوني
ــه باريس سان جريمان الفرنيس، بثالثة  عىل ضيف
ــي جمعتهما  ــد، يف املباراة الت ــداف مقابل واح أه
عىل ملعب "أليانز أرينا"، بختام دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا امس االول.
ــريت  روب ــن  م ــل  ك ــرن  الباي ــداف  أه ــل  وسج
ــو هدفني  ــني توليس ــي (8) وكورينت ليفاندوفسك
ــي هدف  ــان مباب ــل كلي ــا سج (37) و(69)، فيم

سان جريمان الوحيد (50).
وتساوى الفريقان يف النقاط برصيد 15 نقطة، 
إال أن فوز باريس يف جولة الذهاب بثالثية نظيفة 

ضمن له احتالل صدارة املجموعة الثانية.
ــت البلجيكي  ــة، فاز اندرلخ ــاراة الثاني ويف املب

عىل ضيفه سيلتيك االسكتلندي 1 / صفر.
ــت بالفضل يف هذا الفوز لجوزو  ويدين أندرلخ
ــذي سجل  ــك، ال ــب سيلتي ــش، الع سيميونوفيت
ــى فريقه  ــأ يف مرم ــد بالخط ــاراة الوحي ــدف املب ه
ــت  ــد أندرلخ ــوز، حص ــذا الف ــة .62 وبه يف الدقيق
ــذا املوسم احتل  ــه يف البطولة ه ــالث نقاط ل أول ث
ــداف خلف  ــارق األه ــع األخري بف ــز الراب ــا املرك به
ــذي انتقل  ــث وال ــز الثال ــب املرك ــك، صاح سيلتي

للعب يف الدوري األوروبي.

ــة الثالثة،  ــدارة املجموع ــا فقد تشيليس ص كم
ــو مدريد 1-1  ــىل أرضه مع أتلتيك ــا تعادل ع بعدم
مساء امس االول، يف الجولة األخرية من منافسات 

املجموعة الثالثة .
ــو يف الدقيقة 56،  ــدف أتلتيك ــاؤول ه سجل س
ــدف عكيس من  ــادل عرب ه ــيس التع ــق تشيل وحق

مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش يف الدقيقة 75.
ــز الثالث  ــل أتلتيكو املرك ــادل، احت ــذا التع وبه
ــّول إىل مسابقة  ــة برصيد 7 نقاط ليتح باملجموع
ــن  ــل م ــة لك ــل 11 نقط ــي، مقاب ــدوري األوروب ال
ــي يف  ــن النهائ ــوغ ثم ــن بل ــذي ضم ــيس ال تشيل
ــه متصدرا  ــذي تأهل بصفت ــق، وروما ال وقت ساب
ــات املبارشة مع الفريق  للمجموعة بفارق املواجه
ــىل  ــه ع ــت نفس ــوزه يف التوقي ــر ف ــزي، إث اإلنجلي

كارباكا األذري 1-0.
دوري  ــن  م ـــ16  ال دور  إىل  ــوس  يوفنت ــل  وتأه
ــىل أوملبياكوس يف  ــوق ع ــا، بعد التف ــال أوروب أبط
ــوان كوادرادو  ــني نظيفني سجلهما خ أثينا، بهدف

وفيديريكو برينارديسكي.
ــذا االنتصار، احتل يوفنتوس املركز الثاني  وبه
ــف  ــة، خل ــد 11 نقط ــة برصي ــة الرابع يف املجموع

برشلونة املتصدر بـ14 نقطة.

ــوز عىل سبورتنج  ــلونة يف الف ونجح نادي برش
ــاراة التي جمعت  ــة (0-2)، يف املب لشبونة بنتيج
ــن الجولة  ــب "كامب نو"، ضم ــا  ، عىل ملع بينهم

األخرية لدور املجموعات .
ــري  ــو ألكاس ــا باك ــم البلوجران ــاع مهاج استط
ــاء  ــا ج ــة 60، فيم ــدف األول يف الدقيق ــراز اله إح

الهدف الثاني عن طريق جريمي ماثيو بالخطأ يف 
مرماه بالدقيقة 91.

ــلونة صدارته للمجموعة برصيد 14  وعزز برش
نقطة، ليصعد عىل رأس املجموعة رفقة يوفنتوس 
ــج  ــل سبوتن ــا تأه ــة، فيم ــد 11 نقط ــذي حص ال
ــدوري األوروبي  ــة ال ــة يف بطول ــة للمشارك لشبون
ــث، ويخرج  ــاط يف املركز الثال ــه عىل 7 نق بحصول
فريق أوملبياكوس من البطولة بعد أن حل يف املركز 

الرابع بنقطة واحدة.
ــوزا  ــزي ف ــد اإلنجلي ــرت يونايت ــق مانشس وحق
حاسما ومهما عىل حساب ضيفه سسكا موسكو 
ــة 1-2، ، عىل ملعب "أولد ترافورد"  الرويس بنتيج

يف الجولة السادسة واألخرية للمجموعة األوىل .
الفوز رفع رصيد مانشسرت يونايتد إىل 15 نقطة 
ــب املجموعة ليتأهل إىل الدور ثمن  يف صدارة ترتي
ــازل السويرسي الثاني  ــي بالبطولة رفقة ب النهائ
ــىل بنفيكا بهدفني  ــد الفوز ع ــد 12 نقطة بع برصي
ــرتي أوبريلني يف  ــد اليونيس وديمي سجلهما محم
الدقيقتني الخامسة و65  ، وتحول سسكا موسكو 
للدوري األوروبي بعدما حل ثالثا برصيد 9 نقاط، 

وتذيل املجموعة بنفيكا الربتغايل بال رصيد.

  بايرن ويوفنتوس وروما إىل ثمن نهايئ دوري أبطال أوروبا 

ــي لفريق  ــر الفن ــوال، املدي ــب جواردي ــف بي كش
ــة تقديم  ــي اإلنجليزي، عن حقيق ــرت سيت مانشس
ناديه لعرض خيايل لضم النجم األرجنتيني ليونيل 

مييس مهاجم فريق برشلونة اإلسباني.
ــرًا، أن النادي  ــت مؤخ ــد زعم ــر ق ــت تقاري وكان
ــا  ــأة قيمته ــيس مكاف ــىل مي ــرض ع ــزي ع اإلنجلي
ــب سنوي 50  ــة إىل رات ــورو، باإلضاف ــون ي 100 ملي
ــك إلقناعه بعدم تجديد عقده مع  مليون يورو، وذل
ــوف السيتي يف صفقة  ــلونة، واالنتقال إىل صف برش

انتقال حر بنهاية املوسم الجاري.

ــوال يف ترصيحات  ــدد، قال جواردي ويف هذا الص
ــذا األمر: "هذا  ــني، عندما تم سؤاله عن ه للصحفي
ــىل اإلطالق، مييس وقع مؤخرًا عىل  ليس حقيقًيا ع
عقد جديد مع برشلونة، لم نعتقد أبًدا أنه يمكن أن 
ــلونة، وسينهيها  يرحل، مييس بدأ مسريته مع برش
ــان قد جدد  ــب يف الرحيل ملا ك ــان يرغ ــاك، لو ك هن

عقده".
ــن العمر 30 عاًما، جدد  ــر أن مييس البالغ م يذك
ــع الفريق  ــى م ــلونة، ليبق ــع برش ــرًا م ــده مؤخ عق
ــم إدراج رشط  ــام 2021م، كما ت ــى ع ــي حت الكتالون

ــع البلوجرانا يقدر بـ700  ــي خيايل يف عقده م جزائ
مليون يورو.

جوارديوال يكشف العرض الخيايل لضم ميسي
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ــة، أن  ــة إيطالي ــر صحفي ــت تقاري كشف
ــرت ميالن،  ــد عرض عىل إن ــرت يونايت مانشس

إبرام صفقة تبادلية.
ــو  ديل ــري  "كوري ــة  لصحيف ــا  ووفًق
سبورت"، فإن مانشسرت يونايتد يريد إدراج 
ــوان ماتا، ضمن  ــع ألعابه اإلسباني، خ صان
صفقة للحصول عىل الربتغايل الدويل، جواو 

ماريو، من إنرت ميالن.
ــال إن إدارة اإلنرت ليست  ــك، ُيق ــع ذل وم
مهتمة باستقدام ماتا، بشكل خاص، لكنها 

ــع  ــل صان ــة تشم ــب بصفق ــن أن ترح يمك
األلعاب، هرنيك مخيتاريان.

ويأتي هذا يف ظل تردد أنباء، عن اهتمام 
ــا بماريو، حيث  ــان جريمان أيض باريس س
ــوري ضمن  ــري باست ــدم خافي ــن أن يق يمك

صفقة، للحصول عىل نجم إنرت ميالن.
ــد حاول ضم  ــان مانشسرت يونايتد ق وك
ــان برييسيتش، من إنرت ميالن،  الجناح، إيف
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية، إال 

أن مساعيه فشلت.

ــس  ــو، رئي ــي إنفانتين ــرسي جيان ــن السوي أعل
ــا"، أمس األربعاء،  ــدويل لكرة القدم "فيف االتحاد ال

رفع اإليقاف عن االتحاد الكويتي للعبة.
ــت، صباح  ــل إىل الكوي ــد وص ــو ق ــان إنفانتين وك
ــة الكويتية التي  ــس ليعلن رفع الحظر عن اللعب أم
ــام 2015  ــن الع ــا يف أكتوبر م ــق عضويته ــم تعلي ت
ــني االتحاد الكويتي لكرة القدم  بسبب تعارض قوان

مع القوانني الدولية.
ــد أقر يف جلسته  ــان مجلس األمة الكويتي، ق وك
ــة  النظامي ــالت  التعدي ــايض،  امل ــد  األح ــة،  الخاص

بالقوانني الرياضية، لتتوائم مع القوانني الدولية.
ــو، يف مقطع فيديو قصري: "تم رفع  وقال إنفانتين

اإليقاف عن االتحاد الكويتي لكرة القدم".
كما عوقبت اللجنة األوملبية الكويتية باإليقاف، 
ــد اتهام الحكومة بالتدخل يف أعمال اللجنة، من  بع

خالل قانون الرياضة السابق.
ــون  ــون القادم ــر الرياضي ــك اضط ــة لذل ونتيج
ــم األوملبي، يف  ــت، إىل املنافسة تحت العل ــن الكوي م

أوملبياد ريو دي جانريو، العام املايض.
ــب  ــاف يف 2010، بسب ــت باإليق ــت الكوي وعوقب
ــات، قبل  ــادت للمنافس ــه، إال أنها ع ــالف مشاب خ

أوملبياد لندن 2012.
ــإن إقامة بطولة  ــد رفع الحظر عن الكويت ف وبع
ــة القطرية الدوحة  ــررة يف العاصم خليجي 23 املق

ــاري وحتى الخامس  ــرتة 22 ديسمرب الج خالل الف
ــم اإلعالن  ــاً وسيت ــزال معلق ــر املقبل ما ي ــن يناي م
ــة حيث لم يعلن  ــريه خالل الساعات املقبل عن مص
ــه النهائي من  ــي لكرة القدم موقف االتحاد الخليج
ــا مرهونة بمشاركة  ــة حيث أن إقامته إقامة البطول
ــات  املنتخب ــدد  ع ــح  ليصب ــة  البطول يف  ــت  الكوي
املشاركة خمسة منتخبات إىل جانب بالدنا كل من 
ــت كون نظام  ــة عمان والكوي ــر والعراق وسلطن قط
البطولة ينص عىل إقامة البطولة بمشاركة خمسة 
ــل العدد  ــم يكتم ــا إذا ل ــل فيم ــىل األق ــات ع منتخب

املطلوب فإن البطولة ستتأجل إىل موعد الحق.
وكان االتحاد الخليجي قد أعلن  منتصف شهر 
ــن منح الكويت فرصة لرفع الحظر  نوفمرب املايض ع
ــايض ولم  ــن نوفمرب امل ــوم الثالثني م ــا انتهت ي عنه
ــع الحظر عن الكويت  ــرار االتحاد الدويل برف يأت ق
ــرار رفع الحظر  ــاء املهلة حيث صدر ق ــد انته إال بع
ــاد الخليجي  ــا أعلن االتح ــس األربعاء، كم ــوم أم ي
ــن  ــة والبحري ــارات والسعودي ــن دول اإلم ــًال م أن ك
ــة لعدم ردها  ــا من املشاركة يف البطول تم استبعاده
ــاد الخليجي يف املوعد املحدد  عىل مراسالت االتح

والذي انتهى يوم الثالث عرش من نوفمرب املايض.
وتشهد املنطقة الخليجية أزمة سياسية خانقة 
ــة دول السعودية  ــهر تتمثل يف مقاطع منذ عدة أش
ــذي انعكس  ــر ال ــر األم ــن لقط ــارات والبحري واإلم

ــث قاطعت الدول الثالث  عىل الجانب الريايض حي
ــة خليجي 23 بسبب إقامتها يف قطر ما جعل  بطول
ــع الحظر عن  ــرار رف ــي ينتظر لق ــاد الخليج االتح
الكويت ومنحها مهلة حتى الـ30 من نوفمرب املايض 
ــر إال عقب انتهاء املهلة ولم  فيما لم يأت رفع الحظ

يعلن االتحاد الخليجي موقفه حتى اآلن.
ــد احتضنت أواخر  ــة القطرية ق وكانت العاصم
ــي 23 وسط  ــة خليج ــة بطول ــايض قرع ــرب امل سبتم
ــة  ــأن بطول ــة بش الخليجي ــدول  ال ــني  ب ــرات  مهات
الخليج ومقاطعة الدول الثالث لقطر وعدم حضور 
ــن القرعة إضافة إىل  ــة واإلمارات والبحري السعودي
ــدم سحب اسم الكويت يف القرعة بسبب اإليقاف  ع
ــروض عليها والذي تم رفعه أمس، حيث  الدويل املف
ــي يف  ــا الوطن ــوع منتخبن ــن وق ــة ع ــرت القرع أسف
ــن والعراق،  ــة األوىل بجانب قطر والبحري املجموع
ــا ضمت املجموعة الثانية منتخبات السعودية  فيم
واإلمارات وعمان إضافة إىل الكويت بعد رفع الحظر 

عنها.
ــي قراره  ــاد الخليج ــرر أن يعلن االتح ــن املق وم
ــه خالل  ــن عدم ــة م ــة البطول ــول إقام ــي ح النهائ
ــر عن  ــع الحظ ــد رف ــة بع ــة خاص ــات املقبل الساع
ــات املقرر مشاركتها  ــت واكتمال عدد املنتخب الكوي
ــىل مشاركة  ــاً لالئحة التي تنص ع ــة وفق يف البطول

خمسة منتخبات عىل األقل.

بعد رفع الحظر عن الكويت

مصري خليجي ٢٣ ما يزال معلقًا

صفقة تبادلية بني مانشسرت وإالنرت

أن  ــة،  إيطالي ــة  صحفي ــر  تقاري ــت  كشف
ــي،  ــاره اللندن ــة ج ــع ملنافس ــيس يتطل تشيل

أرسنال، عىل ضم نجم أودينيزي.
ــا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"،  ووفق
ــادة املدير الفني اإليطايل،  فإن تشيليس، بقي
أنطونيو كونتي، مهتم بضم التشيكي الدويل، 

ياكوب يانكتو.
ــن العمر 21 عاما،  ــق الالعب، البالغ م وتأل
ــة  ــل خمس ــم، وسج ــذا املوس ــه، ه ــع فريق م
ــع املسابقات، ما  ــداف يف 15 مباراة، بجمي أه

لفت انتباه عدد من أكرب أندية أوروبا.
ــرت، الشهر املايض،  ــر قد ذك ــت تقاري وكان
ــي  ــر الفن ــر، املدي ــني فينج ــيس آرس أن الفرن
ــو، خاصًة مع  ــم يانكت ــال، يرغب يف ض ألرسن
ــي، مسعود  ــل، للنجم األملان ــل املحتم الرحي
ــع الجانرز،  ــي عقده م ــذي سينته أوزيل، ال

بنهاية املوسم الجاري.
وأشارت الصحيفة اإليطالية أيَضا، إىل أن 
ميالن ويوفنتوس يراقبان يانكتو، ويرغبان يف 
ضمه، مع العلم أن عقده سينتهي عام 2021.

صراع إنجلزيي إيطايل على نجم أودينزيي

     

صادق وجيه الدين

إيطاليا وهولندا.. 
الغياب األبرز

وجهة نظر

ــايض أن مونديال  ــوع امل ــرُت يف عمود األسب ــد ذك ــُت ق ·إذا كن
ــه اهتمام  ــا 2018م)، سيكون ل ــرة القدم (روسي ــأس العالم لك ك
استثنائي وغري مسبوق يف أوساط الجماهري الرياضية العربية؛ 
ــور العربي  ــة، وهو الحض ــة منتخبات عربي ــة وجود أربع نتيج
األكرث عدًدا يف تاريخ املونديال؛ فإنِّي يف مقابل ذلك سأفقد كثريًا 
من املتعة التي لطاملا شعرُت بها يف موندياالت عاملية سابقة..!!.

ــي وكثريين غريي، يف أوساط  ــل السبب الذي سيفقدن · يتمثَّ
الجماهري العربية قبل غريها، كثريًا من املتعة املونديالية، بغياب 
ــىل مستوى العالم، وهما  ــني من أكرث املنتخبات جماهرييًة ع اثن
ــات  ا يف التصفي ــرثَّ ــذاِن تع ــدي، الل ــايل والهولن ــان اإليط املنتخب
ــروي العاملي األبرز، يف مفاجأة  ــة املؤهلة إىل الحدث الك األوروبي
ــري "األزوري" و"الطواحني" واملتعاطفني  ــكَّلت صدمًة لجماه ش

معها.
ــاب املنتخب  ــرث لغي ــة أك ــرب والصدم ــأة أك ــكَّ أنَّ املفاج ·ال ش
ــورًا يف املونديال  ــات حض ــن أبرز املنتخب ــايل؛ بحكم أنه م اإليط
ــب  ــون باللع ــن ُيعرف ــان الذي ــل أن الطلي ــخ؛ بدلي ــوال التاري ط
ــب بطوالت كأس  ــرث املنتخبات فوزًا بلق ــم من أك ــي املنظَّ الدفاع
ــا 2006م، بالفوز  ــت آخر لقب لهم يف مونديال أملاني العالم، وكان
ــا" بركالت الرتجيح، إىل  ــي عىل منتخب الديوك "فرنس يف النهائ

جانب أن هذا الغياب هو األول لإليطاليني منذ ستني عاًما.
ــذي لطاملا  ــب الهولندي ال ــل غياب املنتخ ــن تجاه · وال يمك
فرض نفسه واحًدا من أفضل املنتخبات يف الغالبية العظمى من 
البطوالت التي كان موجوًدا فيها، وفًقا وما يشهد له به التاريخ، 
ــوايل ثالث مرات دون أن يحالفه  ــس ألنه وصل إىل النهائي لح لي
ــل وبعد هذا األمر من أكرث  ــق يف التتويج باللقب، ولكنه قب التوفي
ــذي ال يمتع ويقنع جماهريه  ــات تقديًما لألداء الراقي ال املنتخب

فحسب، ولكنه يقنع أيًضا جماهري املنتخبات املنافسة له..!!.
ــدث يل  ــا ح ــة بم ــرة السابق ــا ورد يف الفق ــات م ــن إثب ·ويمك
ــا تقابل الهولنديون  ــخصًيا يف مونديال فرنسا 1998م، حينم ش
م الهولنديون  ل عاملًيا (األرجنتني)، حيث قدَّ مع منتخبي املفضَّ
ــَس تألقهم فيها إىل اآلن، ولم يحل  ــا مباراًة كبريًة جًدا لم أن يومه
ــو من االقتناع بأن  ــىل الخروج الحزين لراقيص التانج حزني ع
قوا الفوز بجدارة واستحقاق، وكان من املمكن أن  الهولنديني حقَّ
ــوا النهائي ملالقاة فرنسا املستضيفة، بيد أن الحظ خذلهم  يبلغ
ــا أمام املنتخب الربازييل  ــاراة نصف النهائي التي خرسوه يف مب

بركالت الجزاء الرتجيحية..!!.

الثورة/أحمد أبوزينه
ــران منافسات  ــة عم ــس بمحافظ ــت أم اختتم
ــرب للجمباز  ــن نوفم ـــ30 م ــد الجالء ال ــة عي بطول
ــاد العام  ــي نظمها االتح ــاب الت ــئني والشب للناش
ــه  ــار برنامج ــران يف إط ــة عم ــاز بمحافظ للجمب
ــن محافظات  ــذ بطوالته يف عدد م ــاص بتنفي الخ
ــاالت بالدنا  ــاً مع احتف ــك تزامن ــة, وذل الجمهوري
ــني لعيد الجالء الـ30 من نوفمرب  بالذكرى الخمس

وبمشاركة 22 العبا يف فئتي الناشئني والشباب.
ــل مدير عام  ــي التكريمي نق ــل الختام ويف حف
ــى الصعر تحيات املجلس  املدينة الرياضية يحي
ــة لكل املشاركني يف هذه البطولة،  املحيل باملحافظ

ــام للجمباز يف  ــادة االتحاد الع ــداً بجهود قي مشي
ــة الجمباز  ــط رياض ــة وتنشي ــذه البطول ــة ه إقام
ــحة  وش ــة  العصيب ــروف  الظ ــم   رغ ــة  باملحافظ
ــكره لكل  ــا الفائزين وموجهاً ش ــات، مهنئ اإلمكاني
ــة،  موضحاً يف كلمته  ــم يف إنجاح البطول من ساه
ــط،  ــل هذه املناش ــة مث ــرار يف إقام رضورة االستم
ــة سعى  ــيل باملحافظ ــس املح ــرياً إىل أن املجل مش
ــاالت الرياضية املتخصصة  إىل إيجاد وتوفري الص
ــا  ــي استهدفه ــاالت الت ــب والص ــن املالع ــدًال ع ب
العدوان الغاشم حتى يتمكن الشباب من ممارسة 

أنشطتهم الرياضية املختلفة.
ــارات  مله ــراض  استع ــم  التكري ــل  حف ــل  تخل
وإبداعات ناشئي وشباب اللعبة، ويف ختام حفل 

ــاد الجمباز  ــام اتح ــر وأمني ع ــم قام الصع التكري
ــن ببطولة  ــيش بتكريم الفائزي ــور املحب عبدالصب
ــغ  ــة واملبال ــات امللون ــؤوس وامليدالي ــالء بالك الج

املالية وشهادات املشاركة وكالتايل:

فئـة الناشئني
األول/عرفات لطف الجثام

الثاني/رمزي عبدالله الحوري
الثالث/عبدالخالق محمد الحوري

فئــة الشبـاب
األول/حسن محمد الشاش

الثاني/محمد محمود الربوعي
الثالث/أحمد جابر النقيب

ــهيد رياضة الجمباز  ــرى تكريم والد ش كما ج
ــوي  عبدالق ــزة  حم ــب  الالع ــران  عم ــة  بمحافظ
ــاد  ــرع االتح ــي ف ــي وإداري ــذا مدرب ــن وك حمدي
ــاح  ــاون يف إنج ــم وتع ــن ساه ــل م ــة وك باملحافظ

البطولة.
ــة تحكيمياً الحكمان الدوليان أمني  أدار البطول
ــيل محمد  ــم املح ــرازي والحك ــيل الح ــايل وع القه

الرسيحي.
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