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اجلمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ رياضـة

«الكرة» يكلف بوسلر برئاسة «احلكام»
أعلن احتاد كرة القدم تكليف السويسري 
مايك بوسلر، برئاسة جلنة احلكام مؤقتا، 
حلني التعاقد مع رئيس جديد خلفا لاليرلندي 
الشمالي آلن سنودي الذي تقدم باستقالته 

رسميا في ١٥ يناير اجلاري.
وأكد االحتاد دعم ومساندة مجلس اإلدارة 
خلبير التحكيم بوســلر في القيام باملهنة 
التي أوكلت إليه بعد ان شغل منصب مدير 
إدارة دائرة تطوير احلكام في احتاد الكرة.

وشدد االحتاد على ان ملف احلكام يحظى 

باهتمام خاص ويعد على رأس األولويات، 
وان مجلس االدارة سيبذل كل ما في وسعه 
لدعم كل اجلهود واخلطط في سبيل النهوض 
باملســتوى العام للتحكيم، وتوفير البيئة 
املناسبة واملالئمة إلجناح عمل جلنة احلكام.
الى ذلــك اجرى االحتاد تعديال على 
جدول مباريات دور الـ ١٦ لكأس سمو 
األميــر في مواعيــد ومالعب عدد من 
املباريات بحيث تقام أيام األحد واالثنني 

والثالثاء املقبلة.

األسود قريب من «األبيض»
يحيى حميدان 

وضعت إدارة نادي الكويت العب منتخب 
البحرين لكرة القدم كميل األسود ضمن دائرة 
اهتماماتها للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية احلالية.  ويحظى األسود (٢٨ سنة)، 
الذي يشغل مركزي اجلناح األمين أو خلف 
املهاجم، بإعجاب مسؤولي «األبيض» نظرا 
للمســتويات املميزة التي يقدمها مع فريقه 
الرفاع ومنتخــب بالده، وخاصة في اآلونة 
األخيرة خالل مشاركته مع «األحمر البحريني» 
في بطولة «خليجي ٢٥» بالعراق.  وســبق 
لألســود اللعب حتت قيادة مدرب الكويت 
احلالي، البحريني علي عاشور، خالل قيادته 
للرفاع في املواســم املاضية، وهو ما يعزز 

حظوظه باالنتقال إلى الفريق الكويتاوي. كميل األسود

النصر ُيغلق ملف احملترفني
عبدالعزيز جاسم

اجلهــازان  أغلق 
الفني واإلداري للفريق 
األول لكرة القدم بنادي 
النصر ملف التعاقدات 
بعدما تعاقد مع اجلناح 
األردني أنس العوضات 
(٢٤ عامــا) واملهاجم 
البرازيلي غوســتافو 
ان لعب  الذي ســبق 
في الــدوري الياباني 

واملاليزي.
وكان العب وسط 
املنتخب األردني أحمد 
أول  سمير قد وصل 
البالد  إلــى  من أمس 

وانضم إلى التدريبات بشــكل رسمي، 
حيث يعتبر مــن الالعبني املميزين في 
مركزه وميتلك خبــرة دولية كبيرة اذ 
شارك فيما يقارب ٨٠ مباراة دولية مع 
منتخب بالده. وكان في استقبال سمير 
باملطار إداري الفريق محمد العنزي ووكيل 

الالعب بدر الشمري.
وينتظر العنابي االنتهاء من اجراءات 
تأشــيرة دخول العوضات وغوستافو 
متهيــدا النضمامهما لتدريبات الفريق 
الذي تنتظره مباراة مهمة أمام اجلهراء في 

الدور التمهيدي لكأس سمو األمير االثنني 
املقبل. وجــاء تعاقد النصر مع الثالثي 
البرازيليني  بعد االستغناء عن خدمات 
تيلديانو جونيور تاكو وفرانسيســكو 
توريس لعدم االقتناع مبستوييهما فيما 
جاء التخلي عن املهاجم النيجيري دينيس 
سيسوجه لعدم تعافيه من اإلصابة والذي 
يحتاج إلى فتــرة للتعافي منها. وبعد 
االنتقاالت الشتوية لم يتبق من محترفي 
الصيف سوى املدافعني العاجي أدو روبن 

والسوري عمرو ميداني.

بالتعاقد مع العوضات والبرازيلي غوستافو ووصول سمير

وصول أحمد سمير بحضور بدر الشمري ومحمد العنزي

خسارة مزدوجة لبرقان أمام القادسية وديًا
يحيى حميدان 

الكرة  خسر فريق 
أمام  بنــادي برقــان 
القادسية بهدف نظيف 
في مبــاراة جتريبية 
جمعــت الطرفني على 
ثامر استعدادا  ســتاد 
الســتئناف املسابقات 
احمللية بعد أيام قليلة. 
هــدف  وســجل 
«األصفر» الوحيد مدافعه 
ضاري سعيد، وحرص 
مدربا الفريقني على منح 
الالعبني أكبر قدر ممكن 
من الوقت للمشاركة في 

املباراة التجريبية. 
وتعــرض خــالل 
املباراة مهاجم برقان، 
تايلــون  البرازيلــي 

نيكوالس، لكسر في عظمة الترقوة وسيغيب 
على إثرها عــن مباريات «الذهبي» لفترة 
تتجاوز الشهر، وعليه فإنه لن يكون حاضرا 
في مباراة الفريق أمام الصليبخات األحد 
املقبل في دور الـ ١٦ من مســابقة كأس 

سمو األمير. 

وتعمل إدارة برقان على إنهاء إجراءات 
وصول احملترفني املدافــع األردني يزن 
عبدالعال واملهاجم التونسي أسامة العمدوني 
إلى البالد بعد التوقيع معهما خالل الفترة 
«الذهبي» في  لتدعيم صفــوف  املاضية 

النصف الثاني من املوسم احلالي.

اإلصابة تبعد تايلون نيكوالس عن برقان

الكويت وكاظمة يختتمان متهيدي «السلة»
هادي العنزي

يختتم في السادسة من مساء اليوم، 
الدور التمهيدي للدوري العام لكرة السلة 
بلقاء يجمع الكويــت متصدر الترتيب 
برصيد ١٨ نقطة، مع كاظمة الثالث برصيد 
١٧ نقطة، في صالة االحتاد مبجمع الشيخ 

سعد العبداهللا للصاالت.
وقد يبــدو الدافع غائبا عن مواجهة 
الكويت وكاظمة، بعدما ضمن كل منهما 
التأهل مبكرا إلى الدور الثاني احلاســم 
حلســم لقب الدوري العام، ولكن تبقى 

مواجهة األبيض والبرتقالي قمة رفيعة 
املستوى في كل األحوال. ويسعى مدرب 
الكويت بيتر شومرز إلى تأكيد أفضلية 
فريقه على منافسه، خاصة أن «العميد» 
ميلك العديد من الالعبني املتميزين في 
صفوفه، من محترفني ومحليني، وعلى 
اجلهة األخرى يســعى الصربي ايفان 
جيرمج إلى الدخول في منافسات الستة 
الكبار وهو متفــوق على بطل اخلليج 
والعرب، وليوجه رسالة شديدة اللهجة 
إلى فرق القادسية واجلهراء والصليبخات 
والقرين التي ستواجهه في «دوري الستة».

إنتر.. «سوبر إيطاليا» في الرياض
احتفظ نــادي إنتر بلقب الكأس الســوبر 
اإليطاليــة فــي كرة القدم للمرة الســابعة في 
تاريخــه بفوزه على غرميــه ميالن ٣-٠ على 
ستاد «امللك فهد الدولي» في العاصمة السعودية 

الرياض.
وحسم إنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة 
والثانيــة تواليــا فــي الشــوط األول بهدفي 
فيديريكــو دي ماركو (١٠) والبوســني إدين 
دجيكو (٢١)، قبل أن يضيف األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز الهدف الثالث في الشوط الثاني (٧٧).

وتعد هذه الكأس أول ألقاب املوســم إلنتر 
الســاعي للعودة إلى التتويجات بعدما خسر 
السباق في احلفاظ على لقب الـ «سكوديتو» 
املوســم املاضي أمام ميالن بالذات في األمتار 

األخيرة.
وانتزع مدرب إنتر سيموني إنزاغي اللقب 
الرابع للكأس السوبر في رابع نهائي له، بعد 
فوزه بها كمدرب مع التسيو مرتني عامي ٢٠١٧
و٢٠١٩ ومــع فريقــه احلالي املوســم املاضي، 
وبالتالي عادل الرقم القياســي في عدد املرات 

املسجل باسم املدربني الشهيرين فابيو كابيلو 
ومارتشيلو ليبي. وقال إنزاغي بعد الفوز «لقد 
كانت مباراة مثالية. هذا هو الهدف الثاني الذي 
يتم حتقيقه بعد التأهل إلى ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا. كمدرب، يســعدني أن أرى هذا 

الفريق وهو يلعب».
هذا، وتنطلق مســاء غد السبت منافسات 
املرحلة الـ ١٩ من الدوري اإليطالي، حيث يلتقي 
هيالس ڤيرونا مع ليتشــي، وساليرنتانا مع 

نابولي، وفيورنتينا مع تورينو.

ديوكوڤيتش يتقدم بثبات في أستراليا.. وخروج رود وُأنس
تأهل الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف خامسا 
عامليا الى الدور الثالث من بطولة أستراليا املفتوحة، 
أولى البطوالت األربع الكبرى في التنس عقب فوزه 
على الفرنسي إنزو كواكو ٦-١، ٦-٧ (٥-٧)، ٦-٢

و٦-٠ أمــس في ملبورن، فيما ودع العبان بارزان 
املنافســات هما النرويجي كاسبر رود واألميركي 
تايلور فريتس. وضــرب ديوكوڤيتش موعدا مع 
البلغاري غريغــور دمييتروف في الــدور املقبل، 
حيث فاز األخير على الصربي اآلخر السلو جيري 

٦-٣ و٦-٢ و٦-٠.
وودع رود املصنف ثانيا املنافســات من الدور 
الثاني بخسارته أمام األميركي جنسون بروكسبي 

٣-٦ و٥-٧ و٧-٦ (٧-٤) و٢-٦.
وودع أيضا كل من األملاني الكســندر زفيريف 
الثاني عشر واألميركي اآلخر فريتز الثامن بخسارة 
األول أمام األميركي مايكل موه املصنف ١٠٧ عامليا ٧-٦

(٧-١) و٤-٦ و٣-٦ و٢-٦، والثاني أمام األسترالي 
اليكس بوبيرين ٧-٦ (٧-٤) و٦-٧ (٢-٧) و٤-٦

و٧-٦ (٨-٦) و٢-٦. ولدى السيدات، تابعت بليندا 
بنتشيتش سعيها كي تصبح ثاني العبة سويسرية 
تفوز ببطولة أســتراليا املفتوحة بعد فوزها على 

األميركية كلير ليو ٧-٦ (٧-٣) و٦-٣.
وأظهرت البيالروسية أرينا سابالينكا اخلامسة 
جدارتهــا ببلوغها الــدور الثالث اثــر تغلبها على 
األميركية شيلبي روجرز املصنفة ٥١ عامليا ٦-٣ و٦-١

في ساعة و٢٧ دقيقة لتضرب موعدا مع البلجيكية 
إليز ميرتنز الـ ٢٦. كما تأهلت الفرنســية كارولني 
غارسيا الرابعة بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز، 

وصيفة فالشينغ ميدوز، ٧-٦ (٧-٥) و٧-٥.
وغادرت التونســية أنس جابر املنافســات من 
الــدور الثاني بخســارتها املفاجئــة ١ - ٢ على يد 

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

كريستال يوقف «اليونايتد».. و«الريدز» و«البلوز» ال للخطأ غدًا

ستكون املرحلة الـ ٢١ من الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم حافلة باإلثارة، والبداية ستكون 
مــن مباراة االفتتــاح غدا الســبت، حيث يلتقي 
ليڤربول وتشلســي في قمة حساســة للفريقني 

املتراجعني في سلم الترتيب.
ويلعب غدا أيضا ليستر سيتي مع برايتون، 
وساوثمبتون مع أســتون ڤيال، وبورمنوث مع 
نوتنغهام فورســت، ووســت هام مع إيڤرتون، 

وكريستال باالس مع نيوكاسل يونايتد.
وفي مباراة مؤجلة من املرحلة السابعة، فرمل 
كريستال باالس ضيفه مان يونايتد وحرمه من 
انتــزاع املركــز الثاني ولو مؤقتــا عندما أرغمه 

على التعادل ١-١.
وكان «اليونايتد» قد تقدم بهدف لقائده الدولي 
البرتغالي برونو فرنانديــز (٤٣)، لكن املهاجم 
الفرنسي مايكل اوليس أدرك التعادل في الوقت 

بدل الضائع (٩٠+١).
وفي مســابقة كأس االحتاد االجنليزي، حلق 
ليــدز يونايتد بركب املتأهلــني الى الدور الرابع 
بفــوزه الكبيــر على ضيفه كارديف ســيتي من 
املستوى األول (تشامبيونشيب) ٥-٢ في مباراة 

معادة من الدور الثالث.
املانيا

تعود عجلة الدوري األملاني اليوم اجلمعة، إلى 
الــدوران بقمة نارية بني اليبزيغ الثالث وبايرن 

ميونيخ املتصدر وحامل اللقب في افتتاح املرحلة 
الـ ١٦.

وجمع النادي «الباڤاري» ٣٤ نقطة قبل فترة 
التوقف التي بدأت في ١٣ نوفمبر املاضي بسبب 
نهائيــات كأس العالم، بفــارق ٤ نقاط فقط عن 
مطارده املباشر فرايبورغ و٦ نقاط عن اليبزيغ.
ويلعب غدا الســبت بوخوم مع هرتا برلني، 
وشــتوتغارت مــع ماينتس، وكولــن مع ڤيردر 
برمين، ويونيون برلني مع هوفنهامي، وآينتراخت 
فرانكفورت مع شالكه، وڤولڤسبورغ مع فرايبورغ.

إسبانيا

تنطلق مســاء اليوم منافسات املرحلة الـ ١٨
من الدوري اإلســباني بإقامــة لقاء وحيد يجمع 
مايــوركا مع ســلتا ڤيغو، وتســتكمل املباريات 
غدا بلقاءات: رايو ڤايكانو مع ريال سوســيداد، 
وإســبانيول مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد 

مع بلد الوليد، وإشبيلية مع قادش.
من جهة أخرى، ودع حامل اللقب ريال بيتيس 
كأس ملك إسبانيا بخسارته ٢-٤ بركالت الترجيح 
أمام ضيفه أوساسونا بعد انتهاء الوقتني األصلي 
واإلضافي بالتعادل ٢-٢، فيما تأهل أتلتيكو مدريد 
إلى الدور ربع النهائي بفوزه ٢-٠ على ليڤانتي 

املنتمي للدرجة الثانية.
وفاز ڤالنسيا على سبورتينغ خيخون ٤-٠، 

فيما انتصر أتلتيك بلباو على إسبانيول ١-٠.

عجلة «البوندسليغا» تعود بقمة «اليبزيغ ـ بايرن» اليوم.. وأوساسونا يقصي حامل اللقب ريال بيتيس من كأس امللك

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ١٨)
١ ١١beIN sportsمايوركا - سلتا فيغو

أملانيا (املرحلة الـ ١٦)
٣ ١٠:٣٠beIN sportsاليبزيغ - بايرن ميونيخ

غدا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ٢١)
١ ٣:٣٠beIN sports PREMIUMليڤربول - تشلسي

١ ٦beIN sports PREMIUMوست هام - إيڤرتون
١ ٨:٣٠beIN sports PREMIUMكريستال - نيوكاسل

إسبانيا (املرحلة الـ ١٨)
١ ٨:٣٠beIN sportsأتلتيكو مدريد - بلد الوليد

إيطاليا (املرحلة الـ ١٩)
٨starzplay APPساليرنيتانا - نابولي

أملانيا (املرحلة الـ ١٦)
٣ ٥:٣٠beIN sportsڤولفسبورغ - فرايبورغ


