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اخلميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ رياضـة

نهائي كأس ولي العهد ٦ فبراير
أعلن رئيس مجلس إدارة احتــاد كرة القدم عبداهللا 
الشاهني، عن تلقي االحتاد موافقة ديوان سمو ولي العهد 
على إقامة املباراة النهائية لكأس ســمو ولي العهد  يوم 
٦ فبراير املقبل، والتي ستجمع فريقي العربي والساملية 
على ستاد جابر األحمد الدولي. من جانبه، رفع الشاهني 
أسمى معاني الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد لتفضله برعاية املباراة النهائية، مؤكدا أن 

اجلميع فائز بنيل شرف مصافحة سموه.

«األبيض» يختتم معسكره في أبوظبي

يحيى حميدان

اختتم فريق الكرة بنادي الكويت معسكره التدريبي 
فــي العاصمة اإلماراتية أبوظبي بالفوز على ليفســكي 
صوفيا البلغاري ٣-٢، على أن يعود وفد «األبيض» إلى 
البالد اليوم ملواصلة اســتعداداته احمللية للقاء التضامن 
في الدور التمهيدي من كأس سمو األمير الثالثاء املقبل.
وســجل أهداف الكويت كل من علي حسني (هدفني) 
وأحد مدافعي الفريق البلغاري باخلطأ في مرماه. وكان 
«األبيــض» قد تعادل مع العني اإلماراتي من دون أهداف 

في مباراته التجريبية األولى.
وينتظر الفريق الكويتاوي انضمام العبيه الدوليني 
إلى التدريبات بداية من يوم غد، وذلك بعد مشــاركتهم 
مع املنتخب الوطني في «خليجي ٢٥» بالبصرة األسبوع 

املاضي، وحصلوا عقب عودتهم على الراحة لعدة أيام.

الفحيحيل يعود اليوم  من الشارقة

هادي العنزي

يعود الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مســاء 
اليوم، قادما من إمارة الشارقة، بعد ختام معسكره التدريبي 

في اإلمارات، والذي استمر من ١٠ حتى ٢١ يناير اجلاري.
ولعب الفحيحيل مباراتني وديتني في معسكره اإلماراتي، 
تعادل في األولى مع الوصل من دون أهداف، فيما خسر في 
املباراة الثانية أمام الشــارقة ٣-١ في املباراة التي جمعتهما 
مســاء أمس األول على ستاد نادي الشارقة. وجاء معسكر 
«األشاوس» ضمن التحضيرات النهائية للجهاز الفني واإلداري 
قبل اســتئناف دوري زين للدرجــة املمتازة مطلع فبراير 
املقبل، وخوض منافسات كأس سمو األمير ٢٥ يناير اجلاري 
مع خيطان في الدور التمهيدي، وقد حرص املدرب فراس 
اخلطيب على جتربة جميع الالعبني املتواجدين في املعسكر 
التدريبي لضمان توافر بدائل متنوعة في املباريات املقبلة، 

واالطمئنان على اجلاهزية الفنية والبدنية لالعبني.

انطالق بطولة الصيد بالكاياك غدًا
أعلن رئيس مجلس إدارة 
البحرية  الرياضــات  نادي 
محمد الزنكي عن إقامة بطولة 
الكويت للصيد بالكاياك غدا 
اجلمعة في جسر جابر، مثمنا 
للرياضة  العامة  الهيئة  دور 

ورعايتها لهذه املسابقة.
وقال الزنكي في تصريح 
صحافي انه مت رصد مكافآت 
قيمــة للفائزين في املراكز 
الثالثة األولــى في جميع 
الفئات الثالث، وهي فئة نظام 

النقاط حسب كل نوع من السمك، وفئة أكبر سمكة من حيث 
الوزن، وفئة أطول سمكة، الفتا إلى أن عدد املشاركني يفوق ٤٠
متسابقا من داخل الكويت وخارجها، مبينا أن املسابقة تنطلق 

الساعة ٧ صباحا وتنتهي في الـ ٢ ظهرا.
وقال إن نادي الرياضات البحرية يســعى إلى نشر هذه 
اللعبة في الكويت، الســيما أنها حتظى بشــعبية كبيرة على 

مستوى العالم.

محمد الزنكي

اللقــب  تأهــل ليڤربــول حامــل 
إلــى الدور الرابع مــن كأس إجنلترا 
لكــرة القدم عقب فوزه على مضيفه 
ولڤرهامبتــون ١-٠، وذلك في إعادة 
للمواجهة بينهما بعد انتهاء املباراة 

األولى بالتعادل ٢-٢.
وحسب نظام البطولة، تتم إعادة 
املبــاراة بني الطرفــني لتحديد هوية 
املتأهل على أن تقام في املرة الثانية 

على ملعب الفريق اآلخر.
وسجل هدف الفوز للريدز اجلناح 

األمين الشاب هارفي إليوت (١٣).
دخل ليڤربــول إلــى اللقاء عقب 
انتقادات واسعة طالته بعد خسارتني 
متتاليتــني في الــدوري املمتاز أمام 

برايتون وبرنتفورد.
وفي ظل تساؤالت متزايدة حول 
مستقبل كلوب في أنفيلد، قال املدرب 
األملاني هذا األســبوع إنــه لن يترك 

النــادي ما لم يضطر إلى ذلك، وأملح 
إلى تغييرات في فريقه خالل الصيف.

وغاب عن تشكيلة املدرب األملاني 
يورغــن كلــوب غيــر العب بســبب 
اإلصابــة كالهولنــدي فرجيــل فــان 
دايــك، والكولومبي لويــس دياس، 
ولم يحافظ على مكانه في التشكيلة 
األساســية ســوى الهولندي كودي 
الكانتارا،  خاكبو، واإلسباني تياغو 
والفرنسي إبراهيما كوناتيه، وشارك 
صــالح من الدقيقة ٦٦ بعد سلســلة 
تبديالت أجراها كلوب لتنشيط فريقه 
الباحث عن استعادة عافيته في اآلونة 

األخيرة.
كما بلغ وست بروميتش ألبيون 
الدور الرابع بفوزه على تشيسترفيلد 
٣-٠، وحقــق برمنغهام فوزا صعبا 
على حساب فورست غرين من الدرجة 
الثالثة ٢-١ ليحجز مكانا له في الدور 

املقبل، وفاز وست بروميتش ألبيون 
تشيسترفيلد ٤-٠.

إلى ذلك، تقام مســاء اليوم القمة 
املؤجلة من اجلولة السابعة للدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم، والتي 
جتمــع بــني مــان ســيتي وتوتنهام 
هوتسبير، ويحتل «السيتي» املركز 
الثاني برصيــد ٣٩ نقطة، وبفارق ٨

نقاط عن املتصدر أرســنال صاحب 
الـ ٤٧ نقطة، بينما يأتي توتنهام في 
املركز اخلامــس وبحوزته ٣٣ نقطة 

في جدول ترتيب «البرميييرليغ».
ويأمــل كال الفريقــني فــي حصد 
النقاط الـ ٣ كاملــة من هذه املباراة، 
خاصة أن مان السيتي يتسلح بعاملي 
األرض واجلمهور في هذه املواجهة، 
ويســعون إلى اخلروج من الهزمية 
التــي حلقت بهما أمام مــان يونايتد 

وأرسنال على التوالي.

ليڤربول ينتعش.. وقمة مداواة 
اجلراح بني «السيتي» وتوتنهام اليوم

خالل لقاء سان جرمان مع جنوم النصر والهالل

بعــد أكثر من ١٥ عاما من 
التنافس االستثنائي، يتواجه 
األرجنتيني ليونيل ميســي 
كريســتيانو  والبرتغالــي 
رونالــدو مرة أخيــرة رمبا، 
خــالل مبــاراة وديــة بــني 
باريس سان جرمان الفرنسي 
وجنوم فريقي النصر والهالل 
السعوديني على ملعب امللك 
فهد في الرياض اليوم. ومع 
وجود أيضــا كل من كيليان 
مبابي والبرازيلي نيمار في 
اجلانب الباريسي، يلتقي ٤

من أفضل الالعبني في العالم 
في مباراة مرموقة.

يتشــارك «سي آر ٧» والـ 
«برغوث» ١٢ كرة ذهبية و٩

ألقاب في دوري أبطال أوروبا 
بينهما، ضمن إجنازات ال تعد 
وال حتصى على مدى عقدين 

من الزمن.
وستحضر وسائل إعالم 
من جميع أنحاء العالم لهذه 
املواجهــة املتوقــع أن تكون 
األخيرة بني أســطورتني في 
نهايــة مســيرتهما الهائلــة، 
البالــغ ٣٥ عامــا  فميســي 

والذي من املفترض أن ميدد 
عقــده مع باريس ســيواجه 
ورونالدو (٣٧ عاما) املنضم 
الشــهر املاضي إلــى النصر 
في صفقة خياليــة قدرت بـ 
٢٠٠ مليون يورو. إلى جانب 
«الدون» سيلعب أيضا سالم 
الدوسري نحم الهالل، هداف 
الفوز التاريخي للســعودية 
علــى األرجنتــني (٢-١) في 
الدور األول من مونديال قطر 
الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، 
باإلضافة إلى املالي موســى 
ماريغا والبرازيليان تاليسكا 

ولويز غوستافو وغيرهم.
وســيتولى األرجنتينــي 
مارســيلو غاياردو األشراف 
على الفريــق، علما انه لعب 
مع ســان جرمان في موسم 
أنهــى  وقــد   .٢٠٠٧-٢٠٠٨
لتوه ٨ سنوات ناجحة على 
رأس اجلهــاز الفنــي لريڤــر 
باليت الذي توج معه بكوبا 

ليبرتادرويس مرتني.
من جهة بطل فرنسا، كان 
يفضل رمبا املدرب كريستوف 
غالتييــه جتنب هذه املباراة 

والســفر الطويل للعمل مع 
العبيــه الذين يبدو أنهم لم 
يستعيدوا مستوياتهم منذ 
عودتهــم مــن كأس العالم، 
إذ خســر الفريــق مباراتني 
في الدوري بعد االستئناف 
آخرها أمام رين االحد املاضي 

بهدف نظيف، .
وسيحصل باريس سان 
جرمــان على أكثــر من ١٠
ماليــني يــورو، بحســب 
مصدر بالنادي، مقابل هذه 

املباراة االحتفالية ضد ما 
أطلق عليه فريق «موســم 

الرياض».

خروج مذل لنابولي.. و«اليوڤي» يخشى املفاجآت

إشبيلية ينتصر.. و«الريال» وبرشلونة ملواصلة املشوار في الكأس
تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية 
الى الدور ربع النهائي من كأس ملك 
إســبانيا لكرة القدم عقب فوزيهما 
على ريال مايوركا ١-٠، وديبورتيفو 
أالفيــس بالنتيجة ذاتهــا تباعا في 

الدور الـ١٦ الثالثاء.
وفي املباراة االولى، سجل العب 
الوسط الشــاب روبر نافارو هدف 
الفوز لسوسييداد احمللق هذا املوسم 

.(٥)
ويقدم سوسييداد عروضا نارية 
هذا املوســم اذ يحتل املركز الثالث 
في ترتيب الدوري اإلسباني بفارق 
سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.
كما ال يبتعد الفريق سوى ثالث 
نقاط عن ريال مدريد الثالث وست 

نقاط عن برشلونة املتصدر.
الثانيــة، فــاز  املبــاراة  وفــي 
إشبيلية املتعثر هذا املوسم على 
ديبورتيفــو أالفيس بفضل هدف 
الكرواتي املخضرم ايڤان راكيتيتش 

.(٤٨)
ويواجه الفريق األندلسي موسما 
سيئا بكل ما للكلمة من معنى، حيث 
يحتل املركز التاســع عشــر ما قبل 
األخير ويواجه خطرا جديا بالهبوط 

من «ال ليغا».
وكان ريال بيتيــس توج بلقب 
املسابقة العام املاضي بعد فوزه على 
ڤالنسيا في النهائي بركالت الترجيح.

ويخوض برشلونة وريال مدريد 
مباراتيهما اليوم في دور الـ١٦، حيث 
يلعب األول مع اتلتيكو سبتة، فيما 
يواجه النادي امللكي نظيره ڤياريال.
ويسعى برشلونة إلى استعادة 
لقب كأس ملك إسبانيا، بعد أن ودع 
النسخة املاضية من دور الستة عشر، 
وسيحاول النادي الكتالوني، تعزيز 

أفينا-جيان خطف التعادل للضيوف 
الذين فاجأوا نابولي في بداية اللقاء 
بافتتاحهم التسجيل عبر السويسري 
تشالز بيكيل (١٨)، قبل أن يرد فريق 
سباليتي بالعبي الصف الثاني الى 
حد كبير بهدفني عبر البرازيلي جوان 
جيزوس (٣٣) واألرجنتيني جيوفاني 

سيميوني (٣٦).
وبعد هدف أفينا-جيان، بدا أن 
نابولي قــادر على حســم النتيجة 
لصاحله واإلبقاء علــى حلم إحراز 
الثنائية للمرة الثانية في تاريخه، 
بعد أولى عام ١٩٨٧ بقيادة األسطورة 
الراحل األرجنتيني دييغو مارادونا، 
وذلك بعد اضطرار كرميونيزي للعب 
بعشــرة العبني إثر طرد ليوناردو 
سيرنيكوال (١٠٠)، أي قبل دقيقتني 
على زج سباليتي بهدافه النيجيري 

فيكتور أوسيمهن.
لكــن الفريق الــذي أقال األحد 
مدربه ماسيميليانو ألفيني وعّني 
بــدال منه دافيــدي باالرديني بعد 
فشله في حتقيق أي فوز في املراحل 
الـ ١٨ األولى من الدوري، عرف كيف 
يصمــد وجر مضيفــه إلى ركالت 
الترجيح التي انتهت لصاحله بعدما 
ترجم أفينا-جيان بالذات الركلة 
اخلامســة احلاسمة التي وضعت 
فريقه في مواجهة شاقة أخرى في 
ربع النهائي ضد روما الفائز على 

جنوى ١-٠.
وتقام اليوم ٣ مباريات ضمن دور 
الـــ ١٦ لكأس إيطاليــا، حيث يلتقي 
يوڤنتوس فريق مونزا على ملعب 
«أليانز أرينا» بالعاصمة اإليطالية 
تورينيو، ويحل سبيزيا ضيفا على 
أتالنتا، فيما يصطدم التسيو بنظيره 

بولونيا.

رقمه كأكثــر األندية حصــدا للقب 
برصيد ٣١ مرة.

ايطاليا

من جانب اخر، انتهى حلم نابولي 
بإحراز الثنائية احمللية للمرة الثانية 
فقــط في تاريخه، وذلك بســقوطه 
عنــد الدور ثمــن النهائي ملســابقة 
كأس إيطاليــا فــي كرة القــدم بعد 
خســارته أمام ضيفــه كرميونيزي 
بركالت الترجيح ٤-٥، رغم اضطرار 
األخير إلى إكمال الشوطني اإلضافيني 
بعشــرة العبني عقــب تعادلهما في 

الوقت األصلي ٢-٢.
وبــدا فريق املــدرب لوتشــانو 

سباليتي الذي يتصدر ترتيب الدوري 
بفارق تسع نقاط عن أقرب مالحقيه 
بعــد ١٨ مرحلة، فــي طريقه حلجز 
بطاقتــه الى ربع النهائي واخلروج 

منتصرا من اختباره األول في الكأس 
لهذا املوسم، وذلك بتقدمه على أرضه 
وبني جماهيره ٢-١ حتى الدقيقة ٨٧.
لكــن البديــل الغانــي فيليكس 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

السعودية (موسم الرياض)
٨beIN Sportsالهالل والنصر - باريس سان جرمان ٢

اجنلترا (مؤجلة من املرحلة الـ ٧)
١١beIN Sports Premium١مان سيتي - توتنهام

كأس ملك  إسبانيا (دور الـ ١٦)
١٠sscاتلتيكو سبتة - برشلونة

١١sscڤياريال - ريال مدريد
كأس ايطاليا (دور الـ ١٦)

٥Starz Play Appأتا النتا - سبيزي
٨Starz Play Appالتسيو - بولونيا
١١Starz Play Appيوڤنتوس – مونزا

فاز رجل األعمال السعودي مشرف الغامدي، يعمل في 
مجال العقارات، بتذكرة حلضور املباراة بعد تقدمي عرض 
بقيمــة ٢٫٦ مليون دوالر في مزاد علنــي، وذلك من أجل 
الترويج للمواجهة، حيث أعلن تركي آل الشيخ، املستشار في 
الديوان امللكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، 
عن مزاد خيري لتذكرة خاصة تأتي مع امتيازات مثل فرص 

التقاط الصور مع الالعبني والدخول إلى غرف خلع املالبس.
وقد بدأ املزاد مببلغ مليون ريال ســعودي (٢٦٦ ألف 
دوالر)، وقد أعلن آل الشــيخ عبر حسابه على «تويتر» أن 
العرض الفائز البالغ ١٠ ماليني ريال (٢٫٦ مليون دوالر) كان 
من نصيب مشرف الغامدي، ومن املقرر أن تذهب العائدات 

إلى احلملة اخليرية الوطنية املعروفة باسم «إحسان».

تذكرة بـ ٢٫٦ مليون دوالر

«موسم الرياض» يجمع «موسم الرياض» يجمع 
ميسي ورونالدو وجهًا لوجهميسي ورونالدو وجهًا لوجه


