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أبرز املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

كأس  إجنلترا (الدور الرابع)
١ ١١beIN sports PREMIUMمان سيتي - أرسنال

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٢ ١٠:٣٠beIN sportsاليبزيغ - شتوتغارت

غدًا السبت

كأس  إجنلترا (الدور الرابع)
١ ٩beIN sports PREMIUMبريستون - توتنهام

١ ١١beIN sports PREMIUMمان يونايتد - ريدينغ

إسبانيا (املرحلة الـ ١٩)
١ ٦:١٥beIN sports PREMIUMجيرونا - برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٠)
٨starzplay APPكرميونيسي - إنتر

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٣ ٨:٣٠beIN sportsبايرن ميونيخ - فرانكفورت

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
٢ ١١beIN sportsمرسيليا - موناكو

«األوملبي اآلسيوي» 
يرحب بالرياضيني الروس

٣ العبني خارج حسابات «البلوز»

السد يفاوض فقير

٦٠ نقطة لـ «ليالرد» 
في سلة يوتا جاز

عرض املجلس األوملبي اآلســيوي منح الرياضيني الروس 
والبيالروس فرصة املشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية، رغم 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال املجلس األوملبي اآلسيوي، الذي يتخذ من الكويت مقرا 
له، على موقعه الرســمي «يجب أن يتمكن جميع الرياضيني، 
بصرف النظر عن جنســيتهم أو جواز سفرهم، من املشاركة 

في املسابقات الرياضية».
وأضاف «عرض املجلس األوملبي اآلسيوي منح الرياضيني 
الروس والبيالروس املؤهلني فرصة للمشاركة في املسابقات 
اآلسيوية، مبا في ذلك دورة األلعاب اآلسيوية» التي تستضيفها 

مدينة هانغجو الصينية في خريف ٢٠٢٣.
وقد تتيح هذه اخلطوة للرياضيني الروس املشــاركة في 

مسابقات مبنزلة التأهيلية لألوملبياد الصيفي في باريس.

وضع مدرب تشلســي غراهام بوتر ٣ العبني على الئحة 
البيع خالل «امليركاتو الشتوي» احلالي.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن املهاجم بيير إمييريك أوباميانغ 
قد يغادر صفوف «البلوز» رغم وصوله قبل ٤ أشهر فقط.

وسجل أوباميانغ هدفا واحدا في ١١ مباراة بـ «برميييرليغ»، 
وفشل حتى اآلن في التأثير على الفريق.

وأضافت الصحيفة أن أستون ڤيال يحرص على ضم أوباميانغ، 
بعد أن ترك داني إنغز يذهب إلى وست هام.

من ناحيــة ثانية، قد يرحل املهاجم كاي هافيرتز في فترة 
االنتقاالت الشــتوية، بعدما هز الشباك ٦ مرات في ٢٧ مباراة 
هذا املوسم في جميع املسابقات. وقد يكون تيموي باكايوكو في 
طريقه للرحيل، بعد ٥ سنوات من مشاركته األخيرة مع تشلسي.

ووصل باكايوكو إلى تشلسي مقابل ٤٠ مليون إسترليني 
في ٢٠١٧، لكنه ظهر في ٤٣ مناسبة، وأمضى بعض الوقت على 
سبيل اإلعارة في موناكو ونابولي وميالن. ويقضي باكايوكو 
فترته الثانية في ميالن هذا املوسم، لكنه اليزال ينتظر ظهوره 
األول في املوسم، وتشير التقارير إلى أنه سيتم إنهاء إعارته كي 
ينضم إلى أضنة التركي. ومن بني املغادرين احملتملني اآلخرين 
من تشلســي، لكن بدرجة أقل من الالعبني الثالثة الذين سبق 

ذكرهم يبرز كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

دخــل نــادي الســد في 
مفاوضات مباشــرة مع النجم 
الفرنســي لنادي ريال بيتيس 
اإلسباني نبيل فقير (٢٩ عاما)، 
من أجل احلصول على خدماته 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
اجلارية، حيث قدم عرضا ماليا 
مغريــا بقيمة ١٦ مليون يورو، 
مقابل تخلي النادي اإلسباني عن 
جنمه الفرنسي، الذي خاض مع 

ريال بيتيس ١٣٣ مباراة وسجل ٢٧ هدفا وصنع ٢٦.
ويسعى السد حلسم مسألة انتقال الالعب الذي يعد خير 
بديل لرحيل جنمه أكــرم عفيف الذي اقترب من االنتقال الى 
صفوف النصر السعودي حتى نهاية املوسم احلالي على سبيل 

اإلعارة ملدة ٦ أشهر.
ويضغط عفيف احلاصل على جائزة أفضل العب في آسيا 
عام ٢٠١٩، على إدارة السد من أجل املوافقة على خوض التجربة 
االحترافية واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حقق داميان ليالرد أفضل رقم له في املوســم وسجل ٦٠
نقطة ليقود بورتالند تريل بليــزرز إلى الفوز على يوتا جاز 
١٣٤-١٢٤ ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وعادل ليالرد بذلك ثاني أفضل رقم في الدوري هذا املوسم، 
حيث كان لوكا دونسيتش قد سجل ٦٠ نقطة في املباراة التي 
انتهت بالفوز على نيويورك نيكس في ديسمبر املاضي، بينما 
يحمل دونوفان ميتشل أفضل رقم، حيث سجل ٧١ نقطة في 
مباراة كليفالند كافاليرز أمام شيكاغو بولز في الثالث من الشهر 
اجلاري. وسجل أنتوني ديفيز ٢١ نقطة لدى عودته من إصابة في 
القدم اليمنى، وأضاف النجم ليبرون جيمس ٢٠ نقطة ليتغلب 

لوس أجنيليس ليكرز على سان أنطونيو سبيرز ١١٣-١٠٤.
وسجل النجم جيانيس أنتيتوكومنبو ٣٣ نقطة و١٤ متابعة 

ليقود ميلواكي باكس إلى الفوز على دنفر ناغتس ١٠٧ و٩٩.
وفي مباريات أخرى، تغلب فيالدلفيا ســيفنتي سيكسرز 
على بروكلني نتس ١٣٧-١٣٣، ومينيسوتا تيمبروولفز على نيو 
أورليانز بليكانز ١١١-١٠٢، وتورونتو رابتورز على ساكرامنتو 
كينغز ١١٣-٩٥. كذلك تغلب واشــنطن ويزاردز على هيوسنت 
روكتس ١٠٨-١٠٣، وأتالنتا هوكس على أوكالهوما سيتي ثاندر 

١٣٧-١٣٢، وأورالندو ماجيك على إنديانا بيسرز ١٢٦-١٢٠.

يضــع مــان ســيتي وضيفــه أرســنال 
منافســتهما احلاميــة علــى لقــب الدوري 
اإلجنليــزي املمتــاز في كرة القــدم جانبا، 
ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع 
ملســابقة كأس االحتــاد اليــوم على ملعب 

«االحتاد» في مدينة مانشستر.
ويتصدر «املدفعجية» الدوري عن جدارة 
وبعروض رائعة آخرها فوزه ٣-٢ على مان 
يونايتد، اجلار اللدود لـ «السيتي»، معيدا 
الفارق الى ٥ نقاط بينه وبني رجال املدرب 
اإلسباني جوزيب غوارديوال مع مباراة أقل 

لفريق مواطن األخير ميكيل أرتيتا.
وســتكون املواجهة األولى بني الفريقني 
هذا املوســم بعدما تأجلــت مباراتهما التي 
كانت مقررة في ذهاب الدوري في ١٩ أكتوبر 
املاضي ضمــن املرحلة الـ ١٢ إلى ١٥ فبراير 
املقبل، وبالتالي فإن الفائز اليوم سيحظى 
بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما األولى 
في الدوري على ملعب اإلمارات والثانية في 
٢٦ أبريل املقبــل على ملعب االحتاد ضمن 

املرحلة الـ ٣٣.
ويدخل الفريقان املباراة منتشني بفوزين 
مهمني: أرسنال على حساب توتنهام (٢-٠) 
ومان يونايتد، ومان ســيتي على توتنهام 

أيضا (٤-٢) وولڤرهامبتون (٣-٠).
وميلك املهاجم الدولي هاري كني فرصة 
ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام 
عندمــا يحــل ضيفــا علــى بريســتون من 
التشامبونشيب (املستوى األول) غدا السبت.
وعــادل كني الرقــم القياســي الذي كان 
مســجال باســم جيمي غريفز عندما سجل 
هدفه الـ ٢٦٦ في مختلف املسابقات في مرمى 
فوالم (١-٠) االثنني بختام املرحلة احلادية 

والعشرين من الدوري.
ويخوض مان يونايتد، الذي وضع قدما 
في املباراة النهائيــة لكأس الرابطة بفوزه 
على مضيفه نوتنغهام فوريســت بثالثية 
نظيفة أول من أمس في ذهاب نصف النهائي، 
اختبارا سهال نسبيا على أرضه أمام ريدينغ 

من «التشامبيونشيب».
وواصــل ماركــوس راشــفورد فورمته 
الرائعة، حيث افتتح التسجيل بهدف فردي 
جميل (٦)، فيما وقع الوافد اجلديد الهولندي 

فاوت فيخهورســت علــى أول أهدافه 
مع «اليونايتد» بعد وصوله 
مطلع العــام (٤٥)، قبل أن 
يضيــف البرتغالــي برونو 

فرنانديش الثالث (٨٩).

مان يونايتد يضع قدًما في نهائي «الرابطة» بفوزه على نوتنغهام

تشافي: دميبلي نضج كثيرًا.. وبيدري جاهز جليرونا غدًا
يخوض برشلونة اختبارا 
ســهال علــى الــورق عندما 
يالقي مســتضيفه جيرونا 
غدا الســبت ضمن مباريات 
املرحلــة الـ ١٩ مــن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
إلى  ويســعى «البارسا» 
تعزيــز صدارتــه، بامتالكه 
حاليــا ٤٤ نقطــة ويبتعــد 
بفارق ٣ نقــاط عن مطارده 
ريــال مدريد، أمــام جيرونا 
الذي يقدم عروضا باهتة في 
األونة األخيرة ويحتل حاليا 
املركز الـ ١١ برصيد ٢١ نقطة.
املباريــات  وفــي باقــي 
يلعــب غــدا الســبت قادش 
مع مايوركا، وإشــبيلية مع 
إلتشــي، وختيافي مع ريال 
بيتيــس، فــي حــني تفتتح 
املرحلة اليــوم بلقاء يجمع 
بني أمليريا وضيفه إسبانيول.

املديــر  وأعــرب  هــذا 
الفني لبرشــلونة، تشــافي 
هيرنانديــز، عــن ســعادته 
بالتأهــل إلى الــدور نصف 
النهائــي من مســابقة كأس 
إســبانيا بعد جتاوزه ريال 
سوسيداد بهدف نظيف سجله 
الفرنسي عثمان دميبلي في 
الدقيقــة ٥٢. وقال تشــافي 
خــالل تصريحــات نقلتهــا 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
اإلســبانية: «دميبلي نضج 
كثيــرا، وهو العــب يتمتع 
بإمكانات هائلــة، ومينحنا 
أشــياء كثيرة، فهو جيد في 
اتخــاذ القــرارات، وســعيد 

للغاية به».
وبسؤاله عما إذا كان مازال 
مقتنعا بأنه األفضل في العالم 
مبركزه، أجــاب: «لقد أثبت 
أننــي محق، وأحتــدث معه 

كثيرا، وهو مازال أحد أفضل 
الالعبني في العالم، لكن عليه 

أن يصدق ذلك».
وأضاف: «مت إجناز معظم 
األشياء بشكل جيد، لكن بعد 
الهدف تراخى الفريق، وهذا 
أمر غيــر مطلوب، واخلصم 
كان مترنحا وال ميكننا إهدار 
مثل هذه الفرص، وســعداء 
بشكل عام لكن يجب أن نكون 

أكثر طموحا».
وعن الكدمة التي تعرض 
لهــا بيــدري، علــق مــدرب 
«البارسا»: «ليست خطيرة، 
اللقاء  وســيكون متاحا في 

املقبل».
وتابع أوساسونا مفاجآته 
في املسابقة وحلق ببرشلونة 
إلى نصف النهائي بفوزه على 
ضيفــه اشــبيلية ٢-١ بعد 
التمديد (الوقت األصلي ١-١).

إنتر لتضميد جراحه أمام كرميونيسي.. وقمة كبيرة بني مرسيليا وموناكو
تنطلق اليوم منافسات 
املرحلة الـ ٢٠ من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، حيث 
يلتقي بولونيا مع سبيتزيا، 
وليتشي مع ساليرنيتانا، 
في حني يلعب غدا السبت 
تورينــو،  مــع  إمبولــي 
وكرميونيســي مــع إنتر، 

وأتاالنتا مع سامبدوريا.
وتلقــى إنتــر خســارة 
مفاجئــة على أرضــه أمام 
إمبولي في املرحلة املاضية 
الفرحــة بلقــب  أضاعــت 
الــكأس الســوبر وجعلت 
مهمته أصعب في استعادة 
«السكوديتو» وبات عليه 
احلفاظ على موقعه بني الـ 
٤ الكبار حلفظ ماء وجهه.

أملانيا

أليانز  ســيكون ملعب 
أرينا غدا الســبت مسرحا 
ملواجهة ناريــة بني بايرن 
اللقــب  ميونيــخ حامــل 
الترتيب حاليا  ومتصــدر 

برصيد ٣٦ نقطة واينتراخت 
فرانكفــورت فــي املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري 
األملاني التي تفتتح اليوم 
أمام  الثالث  بلقاء اليبزيغ 

شتوتغارت.
ويطمح أونيون برلني، 
الثانــي  صاحــب املركــز 
الــى  برصيــد ٣٣ نقطــة، 
مواصلة مغامرته والسعي 
حلجز مكان له في املسابقة 
األوروبية األولى املوســم 
املقبل، لذلك سيضع نصب 
عينيه تخطي عقبة جاره 
العاصمــة  وغرميــه فــي 

األملانية هرتا برلني. 
ويلعــب غــدا ماينتس 
مع بوخوم، وهوفنهامي مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ، 
مــع  برميــن  وفيــردر 
ڤولفســبورغ، وفرايبورغ 

مع أوغسبورغ.
وفي ختام املرحلة الـ ١٨، 
انفرد أونيون برلني بوصافة 
«البوندسليغا» بفوزه على 

فيردر برمين ٢-١، مستغال 
تعادل منافسيه أينتراخت 
ومضيفــه  فرانكفــورت 
فرايبــورغ ١-١، فــي حني 
أبقى بوروسيا دورمتوند 
على ضغطه بفــوزه على 
ماينتس ٢-١. كما فاز باير 
ليڤركــوزن علــى بوخوم 
٢-٠، وأوغســبورغ علــى 
بوروسيا مونشنغالدباخ 

.١-٠
وتعــرض العــب خــط 
وســط فريــق بوروســيا 
مونشنغالدباخ كريستوف 
كرامر الرجتاج في املخ خالل 

املباراة أمام أوغسبورغ.
وتعرض كرامر لصدمة 
فــي الوجــه بعــد تصديه 
لركلــة حــرة مــع نهايــة 
الشــوط األول للمبــاراة 
واســتلقى علــى األرض 
الوقت، وكشــف  لبعــض 
املدير الفني ملونشنغالدباخ 
دانييل فارك أن الالعب فقد 
الوعي «لبضــع ثوان» ثم 

عانى من صداع.
ولــم تتضــح الصورة 
بشــأن مــا إذا كان كرامــر 
ســيكون متاحا للمشاركة 
فــي املباراة أمام هوفنهامي 

املقررة غدا السبت.
فرنسا

يســعى ريــن اخلامس 
الى تشــديد اخلنــاق على 
الثالث وموناكو  مرسيليا 
الرابع عندمــا يحل ضيفا 
على لوريان السادس اليوم 
على ملعب «موستوار» في 
افتتاح املرحلة العشرين من 

الدوري الفرنسي.
وتتجه األنظار غدا إلى 
الذي  ملعــب «فيلــدروم» 
ســيحتضن لقاء مرسيليا 
وضيفه موناكو في واحدة 
من كالسيكيات «الليغ آن» 
وفي توقيــت يحتالن فيه 
املركزين الثالث والرابع على 
التوالي، ويتواجه غدا أيضا 

تروا مع النس.

«البايرن» يصارع فرانكفورت غدًا..  وأونيون برلني ينفرد بوصافة «البوندسليغا» 

«السيتي» و«املدفعجية» «السيتي» و«املدفعجية» 
«نارية» في كأس إجنلترا«نارية» في كأس إجنلترا

ديوكوڤيتش وتسيتسيباس يواجهان بول وخاتشانوف
خرج الصربي نوفاك ديوكوڤيتش فائزا في مبارياته التسع 
جميعها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا املفتوحة، ويسعى 

للمحافظة على سجله املثالي أمام االميركي تومي بول اليوم.
على عكسه، يسعى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى فك 
النحــس الذي الزمه في هذا الدور في احملاوالت الثالث جميعها 

سابقا عندما يواجه الروسي كارن خاتشانوف.
عانى ديوكوڤيتش الذي حقق لقبه االول في ملبورن عام ٢٠٠٨، 
بدنيا في االدوار االولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن بفوزين ساحقني بثالث مجموعات نظيفة ضد االسترالي 
أليكس دي مينور والروســي أندري روبليف، خسر خاللهما ١٢
شوطا فقط، أكد املرشح االبرز حلصد اللقب أنه عاد إلى أفضل 

مستوياته قبل نصف النهائي اجلمعة.
وسيكون من الصعب على تومي بول املصنف ٣٥ عامليا الذي 
بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة االولى في مســيرته في ١٤

محاولة، مخالفة التوقعات.
ويلتقي تسيتسيباس ضد خاتشانوف املصنف ٢٠ عامليا في 
نصف النهائي االخر متطلعا لكسر نحس الزمه ثالث مرات سابقة 

في ملبورن، آخرها في العامني املاضيني.
من جهته، عادل الروســي أفضل نتيجة له في بطولة كبرى 
بعد أن بلغ نصف نهائي الواليات املتحدة املفتوحة العام املاضي.

ولدى السيدات، صعدت أرينا ســبالينكا إلى نهائي البطولة 
بفوزها ٧-٦ و٦-٢ على الپولندية غير املصنفة ماغدا لينيت لتمدد 
العبة روســيا البيضاء عدم خسارتها في ٢٠٢٣ وتضرب موعدا 

مع إيلينا ريباكينا في النهائي غدا السبت.
وستلتقي ســبالينكا في النهائي مع الكازاخستانية ريباكينا 
املولودة في روســيا، حيث فازت بطلة وميبلــدون على العبة 
روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا ٧-٦ و٦-٣ في املباراة األولى 

إلى قبل النهائي.

سبالينكا تتفوق على لينيت وتضرب موعدًا مع ريباكينا في نهائي بطولة «أستراليا»

أرينا سبالينكا خالل مواجهتها مع ماغدا لينيت  (رويترز)


