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رياضـةالثالثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣

العربي عينه على الكويت.. ويفّكر في نهائي كأس ولي العهد

إغالق باب االنتقاالت الشتوية الليلةإغالق باب االنتقاالت الشتوية الليلة

الشطي: الساحل جاهز ملواجهة الساملية

مبارك اخلالدي

يختتم الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي حتضيراته 
مساء اليوم استعدادا ملواجهة الكويت غدا في اجلولة الـ ١٢

مــن دوري زين املمتاز، ومتيزت تدريبات القلعة اخلضراء 
باحلماس والتنافس الكبير بني الالعبني ألخذ مواقعهم في 

التشكيلة األساسية.
ويحرص اجلهاز الفني لألخضر بقيادة البوسني روسمير 
سفيكو على إدارة احلصص التدريبية بذكاء جتنبا لألمور 
السلبية وفي مقدمتها اإلصابات خصوصا ان الفريق تنتظره 
مواجهة مهمة بخوض املباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد 
أمام الســاملية املقــررة ٦ فبراير املقبــل، إذ ان عامل الوقت 
يلقي بظالله على الفريق الذي يحظى بدعم كبير من رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يحرصون على التواجد 

في التدريبات األخيرة دعما لالعبني.
إلى ذلك، تأكدت اجلاهزية الكاملة للمهاجم الهداف أحمد 
حزام الذي شــارك في احلصص التدريبيــة األخيرة وقدم 

أداء جيدا.

مبارك اخلالدي

تنتهي مساء اليوم فترة االنتقاالت 
الشتوية للموســم احلالي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ والتــي انطلقت بداية يناير 
اجلاري، وقد استحوذ نادي اجلهراء 
علــى االهتمام احمللي واخلليجي 
بتعاقده املثير للجدل مع النجم 
القطــري حســن عبدالكرمي في 
صفقــة من العيار الثقيل، اذ من 
املتوقــع ان متتــد تداعياتهــا إلى 
أطراف اخرى، وهي بال شك صفقة 

نوعية ستثري الدوري احمللي.
وفــي األنديــة األخــرى تعاقد 
العربي مع التونسي بسام الصرارفي 
بعد االستغناء عن املالي يعقوبا دومبيا، 

كما جنح فــي ضم أحمد حزام. أما نادي 
الكويــت فتعاقــد مع التونســي ياســني 
العامــري بديال للعراقي شــيركو كرمي، 
ومدد تعاقــده مع الالعب املصري عمرو 
عبدالفتاح، وأبرم تعاقدا ملدة خمس سنوات 
مع ابن النادي الالعب عبدالعزيز ناجي.
وفــي القادســية وقعــت اإلدارة مــع 
االسباني من اصل فلسطيني ياسر حمد 
والفرنسي عبدالواحد سيسوكو واملالي 
إبراهيما تانديا واستعاد جنمه عبدالعزيز 

نصاري.
وفي نادي كاظمة مت التعاقد مع الغيني 
أبو بكر ســيال بديال ملايــكل اومو، وفي 
نــادي النصر مت التوقيع مــع األردنيني 
انس العوضات واحمد سمير والبرازيلي 

غوستافو.

هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر 
الشطي أن فريقه حتضر جيدا ملواجهة الساملية غدا األربعاء 
ضمن منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري زين للدرجة املمتازة.

وقال لـ «األنباء»: «املواجهة صعبة على الفريقني، خاصة 
الســاحل الذي يسعى للظفر بنقاط كل مباراة يلعبها في 
القسم الثاني، السيما وأن نتائج القسم األول لم تكن مرضية 
رغم األداء اجليد الذي قدمناه في عديد املباريات»، والفتا 

الــى أن التركيز في ذروته لدى اجلميع، بعد اخلروج من 
ربع نهائي كأس سمو األمير على يد القادسية.

وذكر الشــطي أن الفريق ال يعاني من أي إصابات بني 
صفوفه سواء من الالعبني احملليني أو احملترفني، مضيفا: 
«جميع الالعبني جاهزون للساملية، ونأمل التوفيق واخلروج 
بنقــاط املباراة كاملة، وقد متكن اجلهاز اإلداري من إمتام 
التعاقــد مع أكثر من العب محلي خــالل فترة االنتقاالت 
الشــتوية، علــى أمــل أن يكونوا إضافة مهمة تســهم في 

احلصول على النتائج املرجوة في الدوري».

الهزمي مديرًا لهيئة الرياضة بالتكليف
مبارك اخلالدي

أصدر وزير االعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري قرارا امس مت مبوجبه تسمية حامد 
الهزمي مديرا للهيئة العامة للرياضة بالتكليف. وكان الهزمي 
يشــغل منصب نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرياضة 
للجميــع. يذكر أن منصب املدير العام للهيئة قد شــغر 
بعد اســتقالة املدير الســابق حمود فليطح في سبتمبر 
٢٠٢٢ حيث تولى إدارة الهيئة بالتكليف نائب املدير العام 
وقتها محمود أبل، لكن األخير تقدم باستقالته في نهاية 

حامد الهزميديسمبر املاضي.

شاكر الشطي

العدواني واخلميس والزعابي أثناء تقدمي اجلهاز الفني اجلديد ملنتخب اليد

خيطان يلتقي التضامن وديًا اليوم

العدواني: علينا التكاتف ودعم «أزرق اليد»

املنافسة ومتثيل  القدرة على 
الكويت بالصورة الالئقة.

اليد  أبواملجد بكرة  وأشاد 
الكويتية قائال: «املعروف أن 
األزرق قدم مستويات مميزة 
في مختلف مراحله الســنية 
على مستوى القارة الصفراء 
بل وانتقل إلى العاملية واليوم 
نحن هنا إلعادة أمجاد اللعبة 
واستعادة الصعود على منصات 

التتويج من جديد».

اخلليجية والعربية واآلسيوية.
وقــد حضــر املؤمتــر 
الصحافي الــذي عقد لتقدمي 
الكرة  املدربني في مقر احتاد 
الطائرة في مركز الشهيد فهد 
األحمد بالدعية مدير املنتخبات 
محمد اخلميس ومدير املنتخب 

عبدالعزيز الزعابي.
مــن جانبه، أكــد مجدي 
أبواملجد أن املهمة احلالية تنصب 
على إعداد منتخبات وطنية لها 

يحيى حميدان

يعمل اجلهاز الطبي في فريق الكرة بنادي 
خيطان على جتهيز عناصره األساسية املتمثلة في 
احلارس علي فاضل ودغيم الرشيدي والبرازيلي 
وليام كورديرو واألردني خالد عصام للحاق في 
مباراة الشباب املرتقبة االثنني املقبل ضمن اجلولة 
الـ ١٠ من دوري «زين» للدرجة األولى. ويعاني 
الرباعي من اصابات طفيفة ومتفاوتة، حيث دخل 
فاضل ودغيم مرحلة التجهيز البدني األخيرة، فيما 
ينتظر وليام وعصام نتائج األشعة التي خضعا 

لها لتحديد حجم اإلصابة التي يعانيان منها.

الى ذلك، يلعب خيطان مباراة جتريبية أمام 
التضامن على ملعب الطرف الثاني عند الساعة 

٥:٣٠ من مساء اليوم.
في غضون ذلك، لم تنجح مفاوضات «األحمر 
واألســود» مع العب اجلهراء عثمان الشمري 
لتمسك ناديه بخدماته، فيما تأمل إدارة النادي 
في ضم أحــد حراس املرمى احملليني قبل غلق 
باب االنتقاالت الشــتوية اليوم لتعويض غياب 
احلارس أحمد الدوسري الذي سيخضع لعملية 
جراحية في الرباط الصليبي في األسبوع املقبل 
وهو ما يعني غيابه عن جميع منافسات املوسم 
احلالي بعدما تعرض لإلصابة في أبريل املاضي.

يعقوب العوضي

قدم احتاد كرة اليد رسميا 
اجلهاز الفني اجلديد للمنتخب 
األول ومنتخب الشباب بقيادة 
املدير الفني املصري مجدي أبو 
املجد ومــدرب حراس املرمى 
محمد محمود، كما شرح مجلس 
اإلدارة ممثال بأمني السر قايد 
العدواني خطة االحتاد املقبلة 
إلعــداد املنتخبــات الوطنية 
وتأهيلها، الذي قال: «قبل وضع 
مالمح خارطة الطريق اإلعدادية 
للمنتخبــات الوطنيــة علينا 
التكاتف وتوفير الدعم بجميع 
األندية ووســائل  أنواعه من 
الدولة  اإلعالم ومؤسســات 
احلكوميــة»، مطالبا بتفادي 
الوقوع في العراقيل املتكررة 
التفرغات لرياضية  بســبب 
وهو أمر ينعكس ســلبا على 
الالعبني أثناء متثيلهم للمنتخب 
بالبطوالت الدولية وأيضا في 
احملافل املختلفة على املستويات 

تقدمي أبواملجد ومحمود رسمياً 

االحتاد «سوبر» السعودية 
ألول مرة في تاريخه

«يد» الدمنارك بطل العالم 
للمرة الثالثة تواليًا

توج فريق االحتاد بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة 
األولــى في تاريخه، بعد فوزه على الفيحاء ٢ -٠،  األحد، في نهائي 

البطولة التي أقيمت مبشاركة ٤ فرق.
ويدين االحتاد بالفضل في الفوز باللقب ملهاجمه املغربي عبدالرزاق 
حمد اهللا الذي سجل الهدف األول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف 
الهدف الثاني في الدقيقة ٤٨. وأكمل الفيحاء املباراة بعشرة العبني 
منــذ الدقيقة ٢٤ بعد طرد العبه عبدالرحمن الســفري، فيما أهدر 
عبدالرحمن العبود ضربة جزاء لالحتاد في الدقيقة الثالثة من الوقت 

احملتسب بدال من الضائع للشوط األول.

احتفظ منتخب الدمنارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد بفوزه في 
النهائي الثالث له تواليا وهذه املرة على حســاب فرنسا ٣٤-٢٩، في 
العاصمة السويدية ستوكهولم. وبات املنتخب الدمناركي األول في 
التاريخ الذي يحرز ثالثة ألقاب متتالية بعدما أضاف لقب ٢٠٢٣ الى 
اللذين أحرزهما في ٢٠١٩ و٢٠٢١. وكانت هذه املباراة النهائية الثامنة 
منذ العام ١٩٩٣ للمنتخب الفرنسي بطل أوملبياد ٢٠٢١ في طوكيو، وهو 
النهائي الثاني الذي خسره حتى اآلن بعد األول في ١٩٩٣ أمام روسيا.

الريال والبارسا «وجهًا لوجه» بنصف نهائي الكأسالريال والبارسا «وجهًا لوجه» بنصف نهائي الكأس
أقيمت أمس قرعة الدور نصف النهائي 
لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر االحتاد 

اإلسباني بالعاصمة مدريد.
وتأهلت ٤ فرق لنصف النهائي وهي: 
برشــلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، 

وأوساسونا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية 
بني ريال مدريد وبرشلونة في كالسيكو 
جديد بينهما، فيما يلتقي أوساسونا مع 
بلباو في مباراة نصف النهائي األخرى.

ويقام هذا الدور على مباراتني بنظام 
الذهاب واإلياب، وأوضح االحتاد اإلسباني 
عبر موقعه أن منافسات جولة الذهاب 
ستقام بني ٢٨ فبراير و٢ مارس بينما 
تقام جولة اإلياب بني ٤ و٦ أبريل 
املقبل. إلى ذلك، عجز ريال 
مدريــد حامل اللقب 
عــن استثمــــــار 
فضليتـــــــه  أ

وفرصــه واكتفى بالتعــادل مع ضيفه 
القوي ريال سوسييداد ٠-٠ في املرحلة 
التاســعة عشــرة من الدوري اإلسباني 
لكــرة القدم، في نتيجة تصب متاما في 
صالح برشلونة املتصدر الذي بات يتقدم 

النادي امللكي بفارق ٥ نقاط.
ودخل فريق املدرب كارلو أنشيلوتي 
اللقاء باحثا عن إعادة الفارق الذي يفصله 
عــن برشــلونة إلــى ٣ نقاط بعــد فوز 
األخير على جيرونا ١-٠، لكن البرازيلي 
فينيسيوس جونيور ورفاقه عجزوا عن 
استثمار أفضليتهم والوصول الى شباك 

احلارس أليخاندرو رمييرو.
وكانت املباراة هامة جدا لسوسييداد 
الــذي يتخلف بفــارق ٣ نقاط فقط عن 
مضيفه. وعزز أتلتيكــو مدريد مركزه 
الرابع األخيــر املؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل بفوزه الصعب على 

مضيفه أوساسونا ١-٠.

وواصل أتلتيك بلباو بحثه عن فوزه 
األول في ٢٠٢٣ ومني بهزمية ثالثة تواليا، 
وجاءت على يد مضيفه سلتا فيغو بهدف 
سجله ياغو أسباس (٧١) في لقاء غاب 
عنه إينياكي وليامس، ليتوقف مسلسل 
املباريات املتتالية التي خاضها الغاني - 
اإلسباني في الدوري مع النادي الباسكي 

إن كان بديال أو أساسيا عند ٢٥١.
واضطر وليامس إلى الغياب بسبب 
اإلصابة وفق ما أفاد النادي الباســكي، 
موضحــا علــى تويتــر أن «السلســلة 
املذهلــة مــن املباريــات املتتاليــة التي 
خاضهــا إينياكي وليامــس وصلت الى 
نهايتها»، لكنه ســيبقى طويال صاحب 
الرقم القياسي لعدد املباريات املتتالية 
والذي كان مســجال سابقا باسم املدافع 
السابق لريال سوسييداد خوان أنتونيو 
الرانغا (٢٠٣) قبل أن يحطمه ابن الـ ٢٨

عاما في أكتوبر ٢٠٢١.

«امللكي» يتعثر أمام سوسييداد ويبتعد عن صدارة «الليغا»

نابولي ال يعرف املستحيل ويهزم «ذئاب روما» في «الكالتشيو»
أصحاب األرض الذين استعصى 
عليهم مرمى رميس إال من هدف 
ســجله البرازيلي نيمــار (٥١)، 
وبعد الهدف مني ســان جرمان 
بضربــة قويــة إذ تلقــى العب 
وســطه املدافع اإليطالي ماركو 
فيراتي بطاقة حمراء مباشــرة 

في الدقيقة ٥٩.
ومبحاوالت خجولة من العبي 
رميس، بدت األمور في طريقها 
إلى فوز باريســي. لكن املهاجم 
اإلجنليزي فوالرين بالوغان أبى 
إال أن يخطــف نقطة ثمينة قبل 
ثوان من نهاية املباراة (٩٠+٦).

وبهــذا التعــادل، بقي ســان 
جرمان متصدرا مــع ٤٨ نقطة، 
بفــارق ٣ نقاط عــن لنس، فيما 
بــات رميس فــي املركز احلادي 

عشر مع ٢٦ نقطة.

لوتشــانو سباليتي في الدقيقة 
٨٦ بعــد متريرة مــن الپولندي 
بيوتر زيلينسكي، ملحقا بروما 

الهزمية اخلامسة.
باريس يتوقف بالتعادل

فشل باريس سان جرمان في 
اســتغالل تعثــر مالحقه لنس، 
وســار على خطاه عندما سقط 
بفخ التعادل في األنفاس األخيرة 
أمام ضيفه رميس ١-١، في مباراة 
أكملها نادي العاصمة بـ ١٠ العبني 
في ختام منافسات املرحلة الـ ٢٠
من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكان متوقعــا أن يخــوض 
ســان جرمان مع رينس مباراة 
ســهلة نسبيا الستعادة توازنه 
عقب اخلســارة أمــام رين ٠-١، 
لكن الضيوف عقدوا األمور على 

البديل ستيفان الشعراوي بعد 
عرضيــة من الپولنــدي نيكوال 

زاليفسكي.
البديــل األرجنتينــي  لكــن 
جيوفاني سيميوني الذي دخل 
فــي الدقيقــة ٧٦، خطــف هدف 
التقــدم والفوز لفريــق املدرب 

فيكتــور  النيجيــري  هدافــه 
أوســيمهن الذي عــزز صدارته 

لترتيب الهدافني بـ ١٤ (١٧).
وبقيــت النتيجة على حالها 
حتــى الدقيقــة ٧٥ حــني جنح 
فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو في إدراك التعادل عبر 

خطا نابولي خطوة إضافية 
نحو حتقيــق حلم إحراز اللقب 
للمرة األولى منذ ١٩٩٠ والثالثة 
في تاريخه، وذلــك بفوزه على 
ضيفه القوي روما ٢-١ في املرحلة 
الـ ٢٠ من الدوري اإليطالي الذي 
شهد املزيد من التخبط لكل من 
ميالن ويوڤنتوس اللذين تلقيا 
ضربتــني إضافيتني بســقوطني 

كبيرين على ملعبيهما.
على ملعب «دييغو أرماندو 
مارادونــا»، أعاد نابولي الفارق 
الــذي يفصله عن إنتــر، الفائز 
علــى كرميونيــزي ٢-١، الى ١٣
نقطة بعدما واصل أفضل بداية 
موســم له بتحقيقــه انتصاره 
السابع عشر، رافعا رصيده الى 

٥٣ نقطة في الصدارة.
وضــرب نابولي باكــرا عبر 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس الرابطة اإلجنليزية (إياب نصف النهائي)

١ ١١beIN Sports Premiumنيوكاسل ـ ساوثامبتون
كأس إيطاليا (ربع النهائي)

١١StarzPlay Appإنتر ميالن ـ أتاالنتا
كأس أملانيا (دور الـ ١٦)

٨بادربورن ـ شتوتغارت
١٠:٤٥يونيون برلني ـ ڤولفسبورغ


