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انطالق رالي الكويت.. وبوخمسني: نسعى لتطوير رياضة احملركات

انطلق أمس رالي الكويت 
الدولي ٢٠٢٢ (اجلولة الثالثة 
من بطولة الشــرق األوسط 
للراليات) من مدينة الكويت 
لرياضة احملركات حتت رعاية 
وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب علي 
املوسى الذي ناب عنه د.صقر 
املال، وبحضور رئيس النادي 
الدولــي الكويتــي لرياضــة 
الســيارات والدراجات اآللية 
عماد بوخمسني وأمني السر 
العام للنادي عيسى حمزة. 

وتوجه بوخمسني بالشكر 
للموسى على رعايته الكرمية 

ننسى ممثلي االحتاد الدولي 
للســيارات (FIA) من حكام 
ومراقبني، فشــكرا لهم على 
حتملهم مشقة السفر لإلشراف 
على رالــي الكويت الدولي»، 
معربا عن امتنانه لكل املنظمني 
فــي اللجــان املختلفــة على 
جهودهم اجلبارة وحرصهم 

على إجناح الرالي.
وتابــع: «إننا فــي النادي 
الدولــي الكويتــي لرياضــة 
الســيارات والدراجات اآللية 
على الرغم من حداثة تأسيس 
النــادي منذ ٤ ســنوات عام 
٢٠١٩ نســعى دائمــا من أجل 

ثم فقــرة غنائية لفرقة بالل 
الشامي الشعبية. 

كما شــهد حفــل االفتتاح 
عــرض فيلم قصير عن بطل 
الكويــت للراليات مشــاري 
الظفيــري مدتــه ٣ دقائــق، 
يتحدث عن الســائق الشاب 
بطل الكويت والشرق األوسط 
 (٢ MERC) على فئة املجموعة
والذي يتصدر قائمة املشاركني 
الكويتيني الرالي التي تضم كال 
من: جاسم املقهوي ومساعده 
ثامر املطيري، محمد الظفيري 
ومســاعده مبارك الظفيري، 
يوســف الظفيري ومساعده 

فارس الظفيري. 
وانطلق املتســابقون في 
الساعة ٠٦:٠٠ مساء، على أن 
تقام مراحل الرالي التنافسية 
في املنطقة اجلنوبية البرية 
(اجلليعــة،  الكويــت  مــن 
بنيدر، أم الهيمان، اخليران، 
النويصيب). وأطلقت اللجنة 
املنظمة اسمي اثنني من أبطال 
الرالي الراحلــني هما صالح 
بن عيــدان وغازي الظفيري 
علــى مرحلتــني مــن مراحل 
الرالي، تكرميا لهما ولدورهما 
البارز في تطوير الراليات في 

الكويت.

تطوير رياضة احملركات في 
الكويت، ولقد وضعنا العديد 
من اخلطط املستقبلية لتنظيم 
البطوالت احمللية واستضافة 
بطــوالت عاملية في الكويت، 
ونحن واثقون من جناح هذا 
اخلطــط وذلك بدعــم الهيئة 
العامــة للرياضــة وتعــاون 
اجلهــات احلكومية املختلفة 

ذات العالقة».
افتتــاح  حفــل  وشــهد 
الرالي الــذي أقيم في مدينة 
الكويــت لرياضــة احملركات 
فقرات مميزة، بدأت باملؤمتر 
الصحافي اخلاص بالبطولة، 
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للرالي، كما تقدم بجزيل الشكر 
للهيئة العامة للرياضة وعلى 
رأســها املديــر العــام حمود 
فليطح ونائبــه د.صقر املال 
على الدعم الذي قدماه للنادي 
الدولــي الكويتــي لرياضــة 
الســيارات والدراجات اآللية 
كي تســتضيف الكويت هذا 

احلدث الدولي. 
يســعني  «ال  وأضــاف: 
أيضا إال أن أشكر املتسابقني 
املشــاركني فــي الرالــي على 
مشــاركتهم وثقتهم باللجنة 
املنظمة لهذا احلدث الرياضي 
الدولــي، كمــا ال ميكــن أن 

كلوب: ليڤربول يريد االستمتاع بالفوز في املباريات

أقر مدرب ليڤربول، يورغن كلوب، أن 
فريقه ارتكب الكثير مــن األخطاء، رغم 
الفوز على آرسنال ٢-٠ على ملعب اإلمارات 
في اللقاء املؤجل مــن املرحلة الـ ٢٧ من 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وبهذا الفوز قلص ليڤربول (٦٩ نقطة) 
الفارق مع املتصدر مان سيتي (٧٠ نقطة) 
إلى نقطة واحدة، مع تبقي ٩ مراحل من 
عمر املسابقة. وقال كلوب في تصريحات 
عقب املباراة لشــبكة «بي بي سي»: «في 
احلقيقة هذه ٣ نقاط مهمة للغاية، القدوم 
إلى هنا والفوز على أرسنال هو أمر خاص، 
بدأنا اللقاء بصورة جيدة ومن ثم أصبحت 
املباراة مفتوحة، كل فريق حتلى بالصبر، 
ولم يكن استحواذنا على الكرة جيدا مبا 
يكفي». وعن سباق التتويج باللقب، أوضح 
كلوب قائال: «أشعر باإلثارة من السباق، 

ولكن هذا ال يغير أي شيء، علينا املواصلة، 
شاهدت عمال جادا من الفريق في الشوط 
األول، واستمتعت كثيرا بالشوط الثاني 
بعد رفع املســتوى، نريد االستمتاع من 
خالل الفوز باملباريات، األمر صعب ولكن 

منلك العقلية املناسبة لذلك».
من جهته، أعرب مدرب أرسنال، ميكيل 
أرتيتا، عن خيبة أمله من خسارة فريقه 

أمام ليڤربول.
وقال أرتيتا في تصريحات عقب املباراة 
لشبكة «بي بي سي»: «من منطقة اجلزاء 
ملنطقة اجلزاء األخرى، قمنا بكل شيء كما 
خططنا له، أما داخل املنطقة نفسها فكانت 

القصة مختلفة، وهنا خسرنا املباراة».
وســجل ديوغو جوتا هــدف التقدم 
للريــدز بالدقيقة ٥٤، وأضــاف روبرتو 

فيرمينو الهدف الثاني (٦٢).

وجتمد رصيد أرســنال عند ٥١ نقطة 
فــي املركــز الرابع، علما أن لــه مباراتني 

مؤجلتني.
وحافظ توتنهام على تقليده في اآلونة 
األخيرة بفوز من بعد هزمية، وذلك بتغلبه 
على مضيفــه برايتــون ٢-٠ في مباراة 

مؤجلة من املرحلة السادسة عشرة.
ســجل هدفــي «الســبيرز» كل مــن 
كريستيان روميرو (٣٧)، وهاري كني (٥٧).

إلى ذلك، تنطلق مساء اليوم مباريات 
املرحلة الـ ٣٠ من الدوري اإلجنليزي املمتاز 
بإقامة لقاء وحيد يجمع بني ولڤرهامبتون 
وليدز يونايتد، على أن يقام غدا السبت 
لقاء آخر بني أستون ڤيال وأرسنال، فيما 
يقص ميدلزبره وتشلسي شريط منافسات 
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إجنلترا 

غدا ايضا.

أرسنال يالقي أستون ڤيال.. وتشلسي وميدلزبره يتواجهان غداً في ربع نهائي كأس إجنلترا

تسحب عند الساعة الـ ٢ ظهر اليوم قرعة 
الدورين ربع ونصف النهائي لدوري أبطال 
أوروبــا في كرة القدم، وذلــك مبدينة نيون 
السويسرية. واكتمل عقد املتأهلني إلى الدور 
ربع النهائي األربعاء بتأهل ڤياريال وتشلسي، 
ليلتحقــوا بأندية ليڤربول، بنفيكا، أتلتيكو 
مدريــد، بايرن ميونيخ، مان ســيتي، وريال 

مدريد.
وجاء تأهل تشلسي بفوزه على مضيفه 

ليل الفرنسي ٢-١ في إياب ثمن النهائي.
وتقدم ليل في الدقيقة ٣٨ من ركلة جزاء 

ســددها بوراك يلماز، لكــن «البلوز» صحح 
أوضاعــه بهدفــني مــن توقيع بوليســيتش 
وأزبيلكويتا في الدقيقتني (٤٥+٣) و٧١.وكان 
تشلســي قد انتصر في لقاء الذهاب بنتيجة 

٢-٠ على ملعبه «ستامفورد بريدج».
ومن جهته، قال مدرب «البلوز»، األملاني 
توماس توخيل، إنه يطمح ألن يجعل تشلسي 
الــذي يدربــه الفريق الذي يخشــى اجلميع 
مواجهته في الدور ربع النهائي. ويأمل توخيل 
أن يكون تشلسي عنصر الرعب خالل قرعة 
الدور ربع النهائي، حيث قال: «أريد أن نصبح 

الفريق الذي ال يرغب أي أحد في مواجهته هذا 
ما نريد أن نكون عليه في الدور ربع النهائي».
وفــي املباراة األخرى، عبــر ڤياريال إلى 
الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا عريضا 
على يوڤنتوس (٣-٠) في عقر داره «أليانز 
ستاديوم». أحرز جيرارد مورينو هدف ڤياريال 
األول بالدقيقــة ٧٨ من عالمــة اجلزاء، فيما 
ســجل باو توريس الهــدف الثاني بالدقيقة 
٨٥ واختتم داجنوما أهداف اللقاء في الدقيقة 

٩٠+٢ من ركلة جزاء أخرى.
وودع يوڤنتوس منافسات دوري األبطال 

بعــد خســارته بنتيجة (٤-١) فــي مجموع 
املباراتني، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 
(١-١). وبعــد اإلقصاء املــر، أكد املدير الفني 
ليوڤنتوس ماســيمليانو أليغري أن العبي 
فريقه قدموا مباراة جيدة رغم اخلسارة ٠-٣ 
أمام ڤياريال. وقال أليغري في تصريحات نقلها 
موقع فوتبول إيطاليا: «كنت سألعب املباراة 
بنفس الطريقة، الالعبون ظهروا بشكل جيد 
ملدة ٦٠ دقيقة، في مرحلة معينة قام ڤياريال 
بوضع العبيه في الدفاع وانتظروا الفرصة 

لكسر جمود اللقاء».

ميالن ونابولي يواجهان كالياري وأودينيزي غدًا

«األتلتي» لعبور رايو ڤايكانو

يحل ميالن ضيفا على كالياري 
مساء غد السبت في املرحلة الـ ٣٠ 

من الدوري اإليطالي. 
ويطمح نابولي، الوصيف بـ٦٠ 
نقطة، لتجــاوز عقبــة أودينيزي 
وانتظار سقوط املتصدر، في حني 
يلتقي إنتر مع فيورنتينا في مواجهة 

صعبة. 
اليــوم باقامة  وتفتتح املرحلة 
مباراتني جتمعان ساســوولو مع 

سبيتزيا، وجنوى مع تورينو. 
أملانيا 

يلتقــي بوخــوم مــع بوروســيا 
مونشنغالدباخ مساء اليوم في افتتاح 
مباريــات املرحلة الـ ٢٧ مــن الدوري 
األملاني، فيما يتواجه غرويتر فورث مع 
فرايبورغ، وهرتا برلني مع هوفنهامي، 
أرمينيــا بيليفيلــد،  وماينتــس مــع 
وشتوتغارت مع أوغسبورغ، وبايرن 

ميونيــخ مع يونيــون برلني. وتغلب 
دورمتوند على مضيفه ماينتس ١-٠ 
في مباراة مؤجلة من املرحلة اخلامسة 

والعشرين. 
فرنسا 

تنطلق مساء اليوم منافسات املرحلة 
الـ ٢٩ من الدوري الفرنسي، حيث يلعب 
سانت إيتيان مع تروا، ويلتقي غدا النس 
مع كليرمون فووت، ونانت مع ليل. 

يخــوض أتلتيكو مدريد اختبــارا ال يخلو من 
الصعوبــة عندما يحل ضيفا علــى رايو ڤايكانو 
غدا السبت في املرحلة الـ٢٩ من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
ويلعب غدا ايضا ديبورتيفو أالڤيس مع غرناطة، 
وإلتشــي مع ڤالنسيا، وأوساســونا مع ليڤانتي، 
فيما يلتقــي اليوم أتلتيك بلبــاو مع خيتافي في 

افتتاح املرحلة.

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة الـ ٣٠)
١ ١١beIN sports PREMIUMولڤرهامبتون – ليدز

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٩)
١ ١١beIN sportsبلباو – خيتافي

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)
٨:٤٥serie a youtubeساسوولو – سبيتزيا

١١serie a youtubeجنوى – تورينو
فرنسا (املرحلة الـ ٢٩)

٢ ١١beIN sportsسانت إيتيان – تروا
أملانيا (املرحلة الـ ٢٧)

١٠:٣٠بوخوم – مونشنغالدباخ
غداً السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ٣٠)
١ ٣:٣٠beIN sports PREMIUMأستون ڤيال – أرسنال

كأس إجنلترا (ربع النهائي)
beIN sports ٨:١٥ميدلزبره – تشلسي

PREMIUM ١
إسبانيا (املرحلة الـ ٢٩)

١ ٤beIN sportsأالڤيس – غرناطة
١ ٦:١٥beIN sportsإلتشي – ڤالنسيا

١ ٨:٣٠beIN sportsأوساسونا – ليڤانتي
١ ١١beIN sportsرايوڤايكانو – أتلتيكو مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)
٥serie a youtubeنابولي – أودينيزي
٨serie a youtubeإنتر – فيورنتينا
١٠:٤٥serie a youtubeكالياري – ميالن

فرنسا (املرحلة الـ ٢٩)
٢ ٧beIN sportsالنس – كليرمون

٢ ١١beIN sportsنانت – ليل
أملانيا (املرحلة الـ ٢٧)

٥:٣٠فورث – فرايبورغ
٥:٣٠هرتا برلني – هوڤنهامي

٥:٣٠ماينتس – بيليفيلد
٥:٣٠شتوتغارت – أوغسبورغ
٨:٣٠بايرن ميونيخ – يونيون

نهائي «كأس أمير قطر».. الليلة

الدوحة - فريد عبدالباقي

يحيي فريقا الدحيل والغرافــة ذكريات الزمن اجلميل، 
عندما يتواجهان على ستاد خليفة الدولي في الـ ٧:٠٠ مساء 
اليوم، على كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخته اليوبيل 
الذهبي، وهي املواجهة األولى للفريقني معا في نهائي الكأس، 
وقد متكن الفريقان من بلوغ نهائي النســخة الـ ٥٠، حيث 
جرد الدحيل فريق السد من اللقب بالفوز عليه ٣-٢ في الدور 
نصف النهائي، بينما أطاح الغرافة بالوكرة والفوز عليه ٤-١ 

في الدور ذاته.
ويخوض الفريقان النهائي، بطموحات مشتركة إلضافة 
بطولة جديدة إلى خزائــن كل منهما، إذ يتطلع الدحيل إلى 
إضافة لقبه الرابع بعد فــوزه بالبطولة أعوام ٢٠١٩ و٢٠١٨ 
و٢٠١٦، فيما يعود الغرافــة إلى الظهور في املباراة النهائية 

بعد غياب دام ١٠ سنوات، منذ موسم ٢٠١٢.
هذا، ويلتقي فريقا الســيلية واخلريطيات في الـ ٦:٣٠ 
مســاء الغد بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في املباراة 
الفاصلة بني صاحب املركز الـ ١١ في الدوري (نادي السيلية)، 
ووصيف دوري الدرجة الثانية (اخلريطيات)، حيث سيكون 
الفائز ضمن أندية الدوري القطري املوسم املقبل، فيما سيلعب 

اخلاسر ضمن أندية الدرجة الثانية.
إلى ذلك، كشف مجلس أمناء جوائز االحتاد القطري لكرة 
القدم عن املرشــحني لنيل جوائز األفضل هذا املوسم، من 
خالل فتح باب التصويت على جوائز: (أفضل مدرب - أفضل 
العب- أفضل العب حتت ٢٣ عاما)، والتي شملت أسماء املدرب 
البرتغالي لويس كاسترو (الدحيل)، واملدرب اإلسباني ماركيز 
لوبيز (الوكرة)، واإلسباني خافي غراسيا (السد)، بينما ضمت 
قائمة أفضل العب كال من املهاجــم الكيني للدحيل مايكل 
أولونغا الذي حســم جائزة منصور مفتاح للهداف برصيد 
٢٤ هدفا، واحملترف اإلسباني للسد سانتي كازورال، وزميله 
بالفريق القطري أكــرم عفيف، وضمت قائمة أفضل العب 
حتت ٢٣ ســنة كال من العب الغرافــة همام األمني، وزميله 
بالفريق سيف الدين فضل اهللا، والعب الريان هاشم علي.

إصرار الدحيل يصطدم بطموحات الغرافة اليوم

«الرماية» جاهز النطالق 
بطولة األمير األحد املقبل

أعلن أمني عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية عبيد 
العصيمي أن مرافق نادي الرماية أصبحت جاهزة الستضافة 
بطولة صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد الدولية 
السنوية الكبرى التي ستنطلق فعالياتها األحد املقبل بحضور 
ممثل سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل اجلابر، وذلك 

على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية.
وأشار العصيمي إلى أن اللجنة العليا املنظمة للبطولة قد 
اطمأنت إلى جهوزية النادي الستضافة هذا احلدث السنوي 
الكبير من خالل تفقد امليادين ومرافق النادي األخرى واملعدات 
وأن اللجــان العاملة بالبطولة قامت كل ضمن اختصاصاتها 
بواجباتها املوكلة اليها على أمت وجه وأصبحت امليادين جاهزة 

النطالق البطولة في موعدها.
وأوضح انه سيقام على هامش البطولة، بطولة صداقة بني 
االحتاد اليابانــي للرماية واالحتاد الكويتي للرماية واللجنة 
الباراملبية الكويتية مبناســبة مرور ٦٠ عاما على العالقات 
الديبلوماسية الكويتية واليابانية، وذلك في مسابقات رماية 

البندقية ضغط هواء ١٠م.

األهلي يواجه املريخ 
إلحياء آماله في «األبطال»

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يبحث األهلي عن إحياء آمالــه بالتأهل إلى ربع نهائي 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد نتائج متقلبة 
عندما يحل في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت ضيفا 
على املريخ السوداني في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من 

دور املجموعات (ثمن النهائي).
ويعي األهلي حامل لقب آخر نســختني خطورة موقفه 
متاما، عندما يحل في «ملعبه» الســالم ضيفا على املريخ 
ضمن املجموعة األولى التي يتصدرها صنداونز اجلنوب 
إفريقي برصيد (١٠ نقاط) الســيما ان الفريقني ميلكان مع 
الهالل السوداني ٤ نقاط، وبالتالي فان بطاقة التأهل الثانية 

في موقف صعب بني الفرق الثالثة.
وشــدد املدير الفني اجلنوب أفريقي لألهلي بيتســو 
موســيماني أنه ال بديل لفريقه سوى الفوز في املباراتني 
املتبقيتني ضد املريخ ثم الهــالل، مطالبا العبيه بالتركيز 
وتالفي األخطاء التــي حصلت ضد صنداونز، وقال: «لن 
أقبل بتكرار حالة عدم التركيز وســوء التمرير التي ظهر 
عليها الالعبون، السيما أن مباراتي املريخ والهالل املقبلتني 
في غايــة الصعوبة واخلطأ فيهما قد يكلف األهلي توديع 

البطولة األفريقية».
بدوره، يتطلع «صنداونز» إلى حصد نقطة التعادل الكافية 
لتأهلــه إلى ربع النهائي عندما يحل ضيفا غدا على الهالل 
على ملعب «اجلوهرة الزرقاء» في أم درمان، اذ يسعى «سيد 
البلد» الى استغالل عاملي األرض واجلمهور إلنعاش آماله 

والبقاء ضمن سباق التأهل.
من جهة أخرى، سيكون الزمالك ضيفا على بيترو أتليتكو 
األنغولي في الرابعة عصر غد (السبت) ضمن اجلولة الرابعة، 
ولكن بعد أن فقد كل آماله في احلصول على إحدى بطاقتي 
ربع النهائي بخسارته األخيرة في ستاد القاهرة أمام الوداد 
املغربي، إال أن فيريــرا املدير الفني اجلديد يأمل في فوز 
معنوي يعني الفريق على الصحوة في سباق الدوري املصري 

واالحتفاظ باللقب.

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم


