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إصابة خطيرة إلليوت

الثالثاء  07صفر 1443هـ
 14سبتمبر 2021م  -العدد 4389

تعرض العب ليفربول هارفي إليوت إلصابة خطيرة خالل مباراة فريقه أمام مضيفه ليدز يونايتد أول من امس ،ضمن الجولة الرابعة من الدوري اإلنكليزي والتي انتهت بفوز
ليفربول  .3-0وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء ،سقط إليوت أرضا بعد لعبة مشتركة مع بديل ليدز باسكال سترويك ،وهرع النجم المصري محمد صالح لمساعدة زميله،
لكنه وضع يديه على عينيه عند رؤية طبيعة اإلصابة .ولم يتم إعادة اللقطة تلفزيونيا ،حتى أن الكاميرات ابتعدت عن إليوت الذي بدوره خرج على نقالة وسط تصفيق
من جمهور ليدز يونايتد .وبعد االستعانة بتقنية الفيديو ،أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سترويك ،وسط غضب عارم من مدرب ليفربول يورغن كلوب.

بنزيمة قاد ريال إلى الفوز
ق�ل��ب ري ��ال م��دري��د ت�خ�ل�ف��ه م��رت�ي��ن ام��ام
مضيفه سلتا فيغو ليخرج فائزا عليه
 2-5بفض ثالثية لمهاجمه الفرنسي
كريم بنزيمة ويستعيد ص��دارة بطولة
اس� �ب ��ان� �ي ��ا أول م � ��ن أم � � ��س ف � ��ي خ �ت ��ام
المرحلة الرابعة.
ورفع ريال رصيده الى  10نقاط متفوقا
بفارق االهداف على فالنسيا واتلتيكو
مدريد بطل الموسم الماضي.
وخاض ريال مدريد اول مباراة له على
ملعب «سانتياغو برنابيو» منذ 560
يوما وتحديدا منذ االول من مارس عام
 2020وذلك بسبب اعمال التجديد التي
يخضع ل�ه��ا الملعب ال�ت��اري�خ��ي وس��ط
العاصمة االسبانية .وكان ريال مدريد
خاض مبارياته على مدى عام ونصف
ع�ل��ى م�ل�ع��ب «أل �ف��ري��دو دي ستيفانو»
المجاور.وستبلغ كلفة تجديد الملعب
 575م� �ل� �ي ��ون ي � � ��ورو ع� �ل ��ى ان ت�ن�ت�ه��ي
االعمال فيه نهائيا في يناير عام .2023
وفاجأ سلتا اصحاب االرض بافتتاح
ال �ت �س �ج �ي��ل ع� �ب ��ر س ��ان� �ت ��ا م �ي �ن��ا ال� ��ذي
ش��ق ط��ري �ق��ه ب �ي��ن ن��ات �ش��و وال �ب��رازي �ل��ي
ك��اس�ي�م�ي��رو ق�ب��ل ان ي�س�ج��ل ف��ي م��رم��ى
ال � �ح � ��ارس ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ت �ي �ب��و ك ��ورت ��وا
ب�ع��د م ��رور  4دق��ائ��ق .ورد ري ��ال م��دري��د
ب�ه��دف لبنزيمة ال��ذي استثمر ك��رة من
العب الوسط االوروغوياني فيديريكو
فالفيردي ليتابع ال�ك��رة داخ��ل الشباك
(.)24
ل�ك��ن ال �ف��ري��ق ال�م�ل�ك��ي ل��م ي�ن�ع��م بتقدمه
طويال الن فرانكو سيرفي منح التقدم
م �ج��ددا لسلتا ف�ي�غ��و اث��ر ك��رة بالكعب
ارتطمت بالقائم وعادت اليه ليتابعها

في الشباك ( .)31وسجل بنزيمة هدفا
لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (.)39
وبعد م��رور دقيقة واح��دة على انطالق
الشوط الثاني نجح بنزيمة في ادراك
التعادل بكرة رأسية ،رافعا رصيده الى
 4اه ��داف ف��ي  4م�ب��اري��ات ه��ذا الموسم
ف��ي ال ��دوري المحلي .كما رف��ع رصيده
في صفوف ري��ال مدريد الى  196هدفا
ف��ي ال � ��دوري االس �ب��ان��ي .وك ��ان بنزيمة
ص ��اح ��ب ال� �ت� �م ��ري ��رة ال� �ح ��اس� �م ��ة ال �ت��ي
ج ��اء م�ن�ه��ا ال �ه��دف ال �ث��ال��ث ل�ل�ب��رازي�ل��ي
فينيسيوس جونيور الذي سجل ايضا
هدفه الرابع هذا الموسم.
وشارك العب الوسط الفرنسي الجديد
ال�ش��اب ادواردو كامافينغا ( 18عاما)
ف��ي ص�ف��وف ري��ال م��دري��د للمرة االول��ى
م�ن��ذ ان�ت�ق��ال��ه ال�ي��ه م��ن ري ��ن ،وت�م�ك��ن من
اض� ��اف ��ة ال � �ه� ��دف ال� ��راب� ��ع ع �ن��دم��ا س��دد
ال �ك��روات��ي ل��وك��ا م��ودري �ت��ش ك ��رة ق��وي��ة
فشل حارس سلتا ماتياس ديتورو في
التقاطها ،فتهيأت ام��ام الوافد الجديد
ليتابعها داخل الشباك (.)72
واك �م��ل بنزيمة ال� � «ه��ات��ري��ك» م��ن ركلة
جزاء احتسبت بعد اعاقة فينيسيوس
جونيور داخل المنطقة.
وه� ��ي ال �ث��الث �ي��ة االول� � ��ى ل �ب �ن��زي �م��ة منذ
اب� ��ري� ��ل ع� � ��ام  .2019وب� � � � � ��دوره ،ان� �ت ��زع
اتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي
ال�ف��وز على مضيفه اسبانيول  1-2في
الرمق االخير.
وش� � ��ارك ال �م �ه��اج��م ال �ف��رن �س��ي ان �ط��وان
غ��ري��زم��ان العائد ال��ى ص�ف��وف اتلتيكو
ب �ع��د م��وس�م�ي��ن ق�ض��اه�م��ا ف��ي ص�ف��وف
برشلونة ،اساسيا في خط المقدمة الى

جانب االوروغوياني المخضرم لويس
سواريز.
لم يقدم اتلتيكو شيئا في الشوط االول
الذي شهد افتتاح اسبانيول التسجيل
ب �ك ��رة رأس� �ي ��ة س��اق �ط��ة م ��ن راوول دي
توماس فوق الحارس السلوفيني يان
اوبالك.
وازاء العرض الباهت ،لم يتردد مدرب
اتلتيكو االرجنتيني دييغو سيميوني
في اج��راء ثالثة تبديالت دفعة واح��دة
مطلع الشوط الثاني باخراجه مواطنه
ان � �خ� ��ل ك � ��وري � ��ا وم� � ��اري� � ��و ه �ي ��رم ��وس ��و
واالنكليزي كيران تريبيير واشرك بدال
منهم الفرنسيين جيفري غوندوغبيا
وتوما ليمار باالضافة ال��ى البرازيلي
رينان لودي.
ث� � ��م اخ� � � � ��رج م� �ه ��اج� �م� �ي ��ه االس ��اس � �ي � �ي ��ن
م�ن�ت�ص��ف ال �ش��وط ال �ث��ان��ي واش� ��رك ب��دال
م �ن �ه �م��ا ال� �ب ��رت� �غ ��ال ��ي ج � � ��واو ف�ي�ل�ي�ك��س
والبرازيلي ماتيوس كونيا المنتقل اليه
حديثا من هرتا برلين االلماني بعدما
ساهم في فوز منتخب ب��الده بالذهبية
االولمبية في طوكيو.
ون�ج��ح اتلتيكو ف��ي ادراك ال�ت�ع��ادل اوال
ب ��واس� �ط ��ة ج �ن ��اح ��ه ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ي��ان �ي��ك
كاراسكو بتسديدة يسارية زاحفة (،)79
قبل ان يسجل ليمار هدف الفوز القاتل
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ال ��وق ��ت ب��دل
الضائع بتمريرة بالكعب من كاراسكو.
وت��اب��ع ف��ال�ن�س�ي��ا ان�ط��الق�ت��ه ال �ق��وي��ة ه��ذا
ال �م��وس��م وس �ح��ق م�ض�ي�ف��ه اوس��اس��ون��ا
 .1-4وح� �ق ��ق ري� � ��ال س ��وس �ي �ي ��داد ف ��وزه
ال �ث��ال��ث ه� ��ذا ال �م��وس��م اث� ��ر ت�غ�ل�ب��ه على
قادش بهدفين لهدافه.

ليفربول أنجز مهمة ليدز
نجح ليفربول بتخطي مستضيفه ليدز يونايتد  0-3ضمن المرحلة
الرابعة من الدوري اإلنكليزي في أمسية سجل فيها النجم المصري
محمد صالح هدفه رقم  100في المسابقة.
وافتتح الفرعون النتيجة في الدقيقة  ،20ثم أضاف البرازيلي فابينيو
الثاني  ،50قبل أن يختتم النجم السنغالي ساديو مانيه الثالثية بهدف
في الدقيقة  .2+90وصار رصيد فريق المدرب األلماني يورغن كلوب
 10نقاط وت�س��اوى في الرصيد مع م��ان يونايتد وتشلسي ،مقابل
توقف رصيد ليدز عند نقطتين فقط دون أن يحقق أي فوز إلى اآلن

وفي المركز السابع عشر .وحافظ ليفربول الساعي إلى استعادة لقب
ال��دوري المحلي من ج��اره مانشستر سيتي ،على سجله خاليا من
ً
ً
الهزائم في  14مباراة تواليا امتدادا من الموسم الماضي ،بينها خمسة
ً
ً
انتصارات تواليا خ��ارج ملعبه .كما لم يخسر أيضا في  33مباراة
ً
تواليا شهدت مشاركة الثنائي الدفاعي الهولندي فيرجيل فان دايك
والكاميروني جويل ماتيب أساسيين جنبا إلى جنب.
وف��ي غ�ي��اب ال�ب��رازي�ل��ي المصاب روب��رت��و فيرمينو ش��ارك البرتغالي
ً
ديوغو جوتا بديال عنه في صفوف ليفربول.

بنزيمة وفينيسيوس يحتفالن

مورينيو :كذبت على الجميع بشأن املباراة رقم 1000
قال البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب روما اإليطالي ،إنه حاول الكذب
على الجميع ،بما فيهم هو نفسه ،وذلك بمحاولته إظهار أن مواجهة
ساسولو ،التي حملت الرقم  1000في مسيرته التدريبية ،هي مباراة
عادية .وحقق روما فوزا قاتال على ساسولو  ،1-2بهدف في الثواني
األخ�ي��رة ،ليحتفل مورينيو بشكل جنوني بالركض نحو مدرجات
روم��ا .وقال مورينيو ،في تصريحات أبرزها موقع «توتو ميركاتو»
اإليطالي« :خ��الل األسبوع كنت أك��ذب حتى على نفسي ،أردت إقناع
ً
الجميع ،وأنا أيضا ،بأنها مباراة عادية ،لكنها كانت مباراة استثنائية

ل��ي» .وأض ��اف 1000« :م�ب��اراة كثير ج� ً�دا ،ول��م أرغ��ب ف��ي أن أتعرض
ً
ً
شعورا ال يصدق».
للخسارة ..كنت خائفا من الهزيمة ،لقد كان
وتابع« :المباراة كانت يمكن أن تنتهي  ،6-6أو كان بإمكانهم الفوز،
لكن تصديات باتريسيو منعتهم ..لقد أهدرنا بعض الفرص المحققة،
بالنسبة للمحايدين كانت مباراة غير عادية».
وأردف« :اليوم لم أكن في ال� 58من عمري ،بل كان عمري  12سنة ،كنت
أركض كالطفل ..لقد اعتذرت بالفعل إلى ديونيسي (مدرب ساسولو)،
وهنأتهم على المباراة الرائعة».

مدفيديف
حطم حلم
ديوكوفيتش
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محتفال باللقب
دانييل مدفيديف
ً
حطم الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا حلم الصربي
ن��وف��اك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا ف��ي اح��راز اربعة
ال �ق��اب ك�ب�ي��رة واالن� �ف ��راد ب��ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي ف��ي ع ��دد االل �ق��اب
ال�ك�ب�ي��رة خ��الل ع��ام واح ��د ،ب��ال�ف��وز عليه  4-6و 4-6و 4-6في
نهائي بطولة ال��والي��ات المتحدة المفتوحة راب��ع البطوالت
االربع الكبرى ضمن الغراند سالم أول من امس على مالعب
فالشينغ ميدوز في نيويورك.
واللقب هو االول الكبير للروسي في حين كان ديوكوفيتش
يمني النفس باضافة بطولة فالشينغ ميدوز ال��ى بطوالت
استراليا وروالن غ��اروس الفرنسية وويمبلدون االنكليزية
منذ مطلع العام الحالي في انجاز تحقق للمرة االخيرة قبل
 52عاما وتحديدا بواسطة االسترالي االسطورة رود اليفر
( 83عاما) عام  1969الذي كان حاضرا في النهائي.
وك ��ان االم �ي��رك��ي دون ب ��ادج اول م��ن ح�ق��ق ه��ذا االن �ج��از ع��ام
 1938قبل ان يحذو حذوه اليفر مرتين عامي  1962و .69اما
في فئة السيدات ،فقد نجحت ثالث العبات في تحقيقه وهن
مورين كونولي ( )1953ومارغريت ك��ورت ( )1970وشتيفي
غراف (.)1988
وسبق لديوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي
ُ
لكن ليس في عام واح��د ،وكان ذلك عندما توج بلقب بطولة
فرنسا المفتوحة عام  ،2016الغراند سالم الوحيد الذي كان
ً
غائبا عن خزائنه ،ليضيفه الى لقبي ويمبلدون وفالشينغ
ميدوز  2015وأستراليا المفتوحة .2016
وك��ان مدفيديف خسر نهائي البطولة االميركية ع��ام 2019
امام االسباني رافايل ن��ادال .في المقابل ،اخفق الصربي في
اح ��راز ال�ب�ط��ول��ة االم�ي��رك�ي��ة ل�ل�م��رة ال��راب�ع��ة ف��ي م�س�ي��رت��ه ،كما
انه فشل باالنفراد بالرقم القياسي في عدد االلقاب الكبيرة
التي يتقاسمها حاليا مع االسطورتين ن��ادال والسويسري
روجيه فيدرر ولكل منهم  20لقبا كبيرا .وقال مدفيديف بعد
ً
ف��وزه «ان��ا اس��ف للجمهور ولنوفاك ألننا جميعا كنا ن��درك
ما كان يصبو الى تحقيقه في هذه المباراة» .ونوه الروسي
بمنافسه بقوله «ما حققته في مسيرتك بالنسبة الي يجعلك
افضل الع��ب في تاريخ اللعبة» .وتابع «ل��م يكن الفوز سهال
ام ��ام الع��ب ب�ح�ج��م دي��وك��وف�ي�ت��ش» .ورد ع�ل�ي��ه ديوكوفيتش
بالقول «تهانينا لدانييل .م�ب��اراة رائ�ع��ة .اذا ك��ان ثمة العب
يستحق الفوز بلقب كبير فهو انت».

نادي الرماية الكويتي الريا�ضي
اإعــــــالن

انعقاد اجلمعية العمومية العادية
واجلمعية العمومية غري العادية للنادي
يســر مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي الرياضي دعوة السادة
أعضــاء الجمعيــة العموميــة يوم الســبت الموافــق 2021/10/30
لعقــد اجتماع الجمعية العمومية العاديــة للنادي وذلك في تمام
الســاعة  7:30مساء ،ويعقبه مباشــرة اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية .وذلك بمقر نادي الرماية الكويتي الرياضي  -مجمع
مياديــن الشــيخ صبــاح األحمــد األولمبــي للرمايــة -الصليبية -
الدائري السادس.
أوال ـ اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في األمور التالية :
 -1تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في .2020/3/31
 -2الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في .2020/3/31
وتقرير مراقب الحسابات.
 -3تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في .2021/3/31
 -4الميزانيــة والحســاب الختامــي عن الســنة المالية المنتهيــة في 2021/3/31
وتقرير مراقب الحسابات.
 -5مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية .2022/2021
 -6االقتراحــات المقدمــة للمجلــس مــن أعضاء الجمعية العمومية المســددين
اللتزاماتهم المالية أو من مجلس اإلدارة قبل يوم .2021/10/5
 -7تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
ثانيا ـ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
 -1تعديل النظام األساسي للنادي.
كما ينوه النادي أن األعضاء الذين لهم حق الحضور هم األعضاء العاملون
بالنــادي الذيــن مضت علــى عضويتهم ســنة ميالدية فأكثر والمســددون
اللتزاماتهــم المالية في المواعيد وبالشــروط واألحكام المنصوص عليها
في المواد ( )46 - 23من النظام األساسي المعتمد للنادي.
 راجين إحضار البطاقة المدنية األصلية أو شهادة الجنسية لحضور االجتماع.واهلل ولي التوفيق ،،،

مجلــس اإلدارة

