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«املدفعجية» يسعى لزيادة أحزان كريستال باالس

متكن أســتون ڤيال مــن الفوز 
على بورمنــوث ٣-٠، وتعادل 
برينتفــورد مع ضيفه ليســتر 

سيتي ١-١.
وتقــام اليــوم ٣ مباريــات 
أخرى في بطولة كأس االحتاد 
االجنليزي، حيث يلعب شيفيلد 
يونايتد مع بالكبيرن، وبرايتون 
مع غرميســبي، ومان يونايتد 

مع فوالم. 

الــذي يحتــل املركــز الثالــث. 
ســجل أهداف توتنهــام بيدرو 
بورو (٤٥)، وهاري كني (٦٥)، 
وايفان بيريسيتش (٧٤)، فيما 
سجل أهداف ولفرهامبتون تشي 
آدمز (٤٦)، وثيو والكوت (٧٨)، 
وجيمس وارد براوس من ركلة 

جزاء (٩٠).
يونايتــد  ليــدز  وتغلــب 
على ولڤرهامبتــون ٤-٢، كما 

نوتنغهام فوريست ٢-١.
وفي مباريــات أمس فرض 
املركز  ســاوثهمتون- صاحب 
األخيــر- التعــادل على ضيفه 
توتنهام ٣-٣ في مباراة مثيرة 
حتى دقائقها األخيــرة، ليرفع 
ســاوثهمتون رصيــده إلى ٢٣
نقطــة، فيمــا حصــد توتنهام 
النقطة الـ ٤٩ في املركز الرابع، 
بفارق نقطة عــن مان يونايتد 

وضعتنــا النتائج في األشــهر 
األخيرة في وضع غير مستقر 
بالدوري وشعرنا بأن التغيير 
ضروري ملنحنــا أفضل فرصة 

للبقاء في الدوري املمتاز».
وفي افتتاح املرحلة الـ ٢٨، 
قــاد املهاجم الدولي الســويدي 
ألكسندر أيزاك فريقه نيوكاسل 
إلى مواصلة الصحوة بتسجيله 
ثنائيــة الفــوز علــى مضيفــه 

تبدو الفرصــة مواتية أمام 
أرســنال لالبتعــاد ٨ نقاط في 
الصدارة عندما يستضيف جاره 
كريستال باالس «اجلريح» في 
ديربــي لندني اليــوم باملرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ويتصـــــدر «املدفعجيــة» 
الترتيب برصيد ٦٦ نقطة مقابل 
٦١ ملان سيتي، وسيسعى أيضا 
الى استغالل املعنويات املهزوزة 
لدى جاره الذي مني بثالث هزائم 
متتالية و٦ فــي مبارياته الـ ١١

األخيرة في الدوري التي لم يذق 
فيها طعم الفوز و١٢ مباراة في 

مختلف املسابقات.
وأعلن كريستال باالس إقالة 
مدربه الفرنســي باتريك فييرا 
بعد سلسلة من النتائج السيئة، 
قبل ١١ مرحلة من نهاية الدوري 

املمتاز.
جــاء فــي بيــان لصاحــب 
املركز الثاني عشر «يؤكد نادي 
كريستال باالس لكرة القدم، أن 
باتريك فييرا قــد ترك منصبه 

كمدرب للفريق األول».
ونقــل عن لســان رئيســه 
ســتيف باريش «فــي النهاية، 

ساوثهمتون يعرقل توتنهام ويحرمه من املركز الثالث.. و«اليونايتد» يصارع فوالم في كأس االحتاد

تغييرات كبيرة في «الروخا»

ليفا يعتزل بسبب مشكلة في القلب

رونالدو في تشكيلة البرتغال

عودة دارميان لـ «اآلزوري»

اســتدعى مــدرب منتخب إســبانيا اجلديد لويــس دي الفوينتي 
احلارس كيبا أريزاباالغا واملهاجم إياغو أسباس ضمن تشكيلة ضمت 
٢٦ العبا للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر 

ضد النرويج واسكتلندا.
وحافــظ دي ال فوينتي علــى ١١ العبا فقط شــاركوا في نهائيات 
كأس العالم في قطر عندما خرجت إســبانيا من دور الســتة عشــر 
أمام املغرب حتت قيادة سلفه لويس إنريكي، وكان مدافع برشلونة 

جوردي ألبا ضمن املستبعدين.
كما عاد مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز (٣٣ عاما) للتشكيلة 
للمرة األولى منذ ٢٠١٨، بينما انضم ديڤيد جارسيا العب أوساسونا 

وجوسيلو العب إسبانيول ألول مرة في تشكيلة «الروخا».

أعلن العب وسط ليڤربول والتسيو السابق لوكاس ليفا اعتزال كرة 
القدم بســبب مشــكلة في القلب ليسدل الســتار على مسيرة احترافية 
اســتمرت ١٧ عامــا. خاض الالعب البالغ من العمــر ٣٦ عاما حوالي ٦٠٠

مباراة خالل مسيرته معظمها في أوروبا بعد أن انضم إلى ليڤربول في 
٢٠٠٧ قبــل أن ينتقل إلى دوري الدرجة األولى اإليطالي في ٢٠١٧، حيث 

لعب خلمسة مواسم مع التسيو.
وعاد ليفا الصيف املاضي إلى نادي طفولته غرمييو وخاض ١٧ مباراة 
وســجل ثالثة أهــداف للفريق البرازيلي قبل أن يغيــب عن املالعب في 
ديسمبر حني مت تشخيص حالته بأزمة قلبية بعد فحوصات روتينية.

انضم جنم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلى قائمة 
املنتخب البرتغالي للمرة األولى حتت قيادة مدربه اجلديد اإلسباني 

روبرتو مارتينيز.
وكان مدرب منتخب بلجيكا السابق قد حل محل فرناندو سانتوس، 
والذي انتهت مسيرته مع املنتخب البرتغالي والتي استمرت ثمانية 
أعــوام، وذلك عقب خروج الفريق مــن بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في 

قطر على يد املغرب.
ويتواجد املنتخب البرتغالي في املجموعة العاشرة في تصفيات 
أمم أوروبا ٢٠٢٤، إلى جانب كل من آيســلندا وســلوڤاكيا والبوسنة 
والهرســك وليختنشتاين ولوكســمبورغ، ويبدو مارتينيز متفائال 

بخصوص مستقبل املنتخب البرتغالي.

اســتدعى املديــر الفني للمنتخــب اإليطالي لكرة القــدم روبرتو 
مانشيني ٣ وجوه جديدة، كما أعاد ماتيو دارميان مدافع إنتر ميالن 

إلى قائمة «اآلزوري» من جديد.
ومت استدعاء دارميان ضمن قائمة من ٣٠ العبا اختارها مانشيني 
للمباراتــني املقررتني أمام إجنلتــرا ومالطا ضمن التصفيات املؤهلة 

إلى نهائيات كأس األمم األوروبية (يورو ٢٠٢٤).
كذلك منح مانشيني الفرصة لكل من فالدمييرو فالكوني حارس 
مرمى ليتشي وأليساندرو بوجنيورنو مدافع تورينو وماتيو ريتيغوي 

مهاجم تيغري.

ختام ناجح لبطولة الدراجات املائية

في فئة ســوبر ستوك وجاء ثالثا عبدالعزيز 
إسماعيل زينل، فيما حقق إبراهيم وائل اخلراز 
املركز الثاني في فئة ستوك وجاء ثالثا عبداهللا 

عباس القبندي.
وقام أمني السر العام للنادي البحري خالد 
الفودري ورئيس جلنة الزوارق السريعة والويك 
بورد علي الشــمالي ورئيس اللجنة الثقافية 
واالجتماعية والرياضية أحمد اخلياط بتتويج 
الفائزين وتسليمهم الكؤوس واجلوائز املالية 

القيمة املقدمة من الهيئة العامة للرياضة.

أسدل الستار على بطولة 
املائية  للدرجــات  الكويت 
(دراق ريس) للموسم احلالي 
التي نظمتها جلنة الدراجات 
البحري  النادي  املائية في 
واستضافتها مدينة صباح 
األحمد البحرية، بفوز البطل 
العاملي وبطل آسيا محمد 
باملركز األول  الباز  جاسم 
في فئة األوبــن، محتكرا 
هذا املركز في كافة جوالت 
البطولة، فيما حقق البطل 
العاملي فهد اخللفان املركز 

األول في فئة سوبر ســتوك، والواعد حمد 
عبداهللا بوربيع في فئة الستوك، فيما جاءت 
بقية نتائــج املراكز األولى في اجلولة الثالثة 
واخلتامية التي شهدت مشاركة ٣٩ متسابقا 
تنافسا ســاخنا ومثيرا وحضورا كبيرا من 
محبي ســباقات الدراجات املائية، بفوز بطل 
أبطال العالم واملصنف مبوسوعة غينيس محمد 
إبراهيم بوربيع باملركز الثاني في فئة األوبن 
وجاء ثالثا املتألق ســلمان عيسى بوصخر، 
وحقق زيد عبدالرزاق طاهــر املركز الثاني 

الباز واخللفان وبوربيع أبطال اجلولة الثالثة

الفودري والشمالي واخلياط وأبطال اجلولة الثالثة واخلتامية

«برقان» راٍع لسادس جوالت دوري الفروسية

في بنك برقان حصة النجادة: «نتقدم بالتهنئة 
الى جميع الفائزين في املسابقة السادسة ضمن 
جولة االحتاد الكويتي للفروســية، وذلك ملا 
قدموه من أداء مميز، وموهبة رائعة والتزام 
كبير بهذه الرياضة، وسوف تبقى إجنازاتكم 
مصدر إلهام ألجيالنا الشابة ومتنحنا ثقة أكبر 
ملواصلة تعزيز ثروتنا الرياضية في الكويت». 
وأضافت: «بصفته مؤسسة مصرفية رائدة، 
يحافظ بنــك برقان على مكانته املتقدمة بني 
أول الداعمني للرياضة في الكويت، بشــكل 
عام، واملسابقات الرياضية التي جتسد تراث 
الفروسية الكويتي الغني، بوجه خاص. ونحن 
نواصل التزامنا املعهود مبساندة الرياضيني 
الطموحني والهيئات الوطنية الرياضية، اخلاصة 
والرسمية، لالرتقاء مبكانة الرياضة احمللية، 
مبا يتماشى مع التزامنا املجتمعي وجهودنا 

في استراتيجية املسؤولية االجتماعية».
جتدر اإلشارة إلى أن بنك برقان يقدم رعايته 
لهذه املبادرة الفريدة منذ بدأت في عام ٢٠٢١، 
في تأكيد على قوة الشراكة االستراتيجية التي 
جتمع البنك مبمثلي قطاع الرياضة الكويتي، 
وكجزء من برنامج املسؤولية االجتماعية الشامل 
للبنك، والــذي يركز في جزء كبير منه على 
نشر وتطوير الثقافة الرياضية في الكويت.

قدم بنك برقان رعايته للجولة السادسة 
من دوري االحتاد الكويتي للفروسية - موسم 
قفز احلواجز ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والتي مت تنظيمها 
في مضمار الكويت للفروســية، حيث جتدد 
الرعاية التأكيد على التزام البنك باستراتيجيته 
الهادفة إلى مواصلة بذل اجلهود لدعم قطاع 
الرياضة في الكويت، والذي يعتبر ركنا أساسيا 
وحيويا ضمن برنامج املسؤولية االجتماعية 

للشركات الشامل في البنك.
وشهدت انطالقة املسابقة السادسة ضمن 
الــدوري، في يومهــا األول، تتويج الفارس 
عبداهللا الروضان باملركز األول، تاله كل من 
الفارسني عبداهللا العوضي وأنطونيو موروزو 
في املركزين الثاني والثالث، على التوالي، بينما 
حصد املركز األول في اليوم الثاني الفارس 
بيورن كويرتز، تــاله عناز العناز في املركز 
الثاني، وأنطونيو موروزو في املركز الثالث.

هذا، وقد شارك في تكرمي الفائزين كل من 
رئيس دائرة التسويق واالتصاالت للمجموعة 
في بنك برقان خلود رضا الفيلي، ومسؤول 
االتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات 

في البنك طالل العيار.
ومبناسبة هذه الرعاية، قالت مدير أول - 
االتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات 

خلود الفيلي تتوسط الفائزين

طالل العيار مع الفائزين

أبرز مباريات اليوم بتوقيت  الكويت

إجنلترا (املرحلة الـ ٢٨)
١ ٥beIN Sports Premiumأرسنال ـ كريستال

كأس االحتاد اإلجنليزي (ربع النهائي)
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumمان يونايتد ـ فوالم

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٧)
٥starzplay APPتورينو ـ نابولي
٨starzplay APPالتسيو ـ روما

١٠:٤٥starzplay APPإنتر ميالن ـ يوڤنتوس
أملانيا (املرحلة الـ ٢٥)

٣ ٧:٣٠beIN Sportsليڤركوزن ـ بايرن ميونيخ
فرنسا (املرحلة الـ ٢٨)

٢ ٧:٠٥beIN Sportsباريس ـ رين

إنتر ينازل يوڤنتوس.. و«ديربي العاصمة» اليوم
تتجه األنظار اليوم الى ملعب «سان سيرو»، 
حيث يتواجه إنتر مع ضيفه وغرميه يوڤنتوس 
في لقــاء مهم من أجل صــراع التأهل الى دوري 
أبطــال أوروبا، فيما يســعى نابولي الى الســير 
خطــوة إضافية نحو لقبــه األول منذ ١٩٩٠ حني 
يحــل ضيفا على تورينو فــي املرحلة الـ ٢٧ من 
الدوري اإليطالي. ويلتقي اليوم أيضا سمبدوريا مع 
هيالس ڤيرونا، وفيورنتينا مع ليتشي، والتسيو 

مع روما في «ديربي العاصمة». 
وفي افتتاح املرحلة، واصل ساسوولو صحوته 

عندما تغلب على ضيفه سبيتسيا ١-٠.
ووعــاد أتاالنتا الى ســكة االنتصارات بفوز 

صعب على إمبولي ٢-١.
أملانيا

واصــل بوروســيا مونشــنغالدباخ وضيفه 
ڤيــردر برمين نزيف النقاط بســقوطهما في فخ 
تعادل مخيب ٢-٢ في افتتاح املرحلة اخلامســة 

والعشــرين من بطولة أملانيا. وتغلب هوفنهامي 
على هيرتا برلني ٣-١، وبوخوم على اليبزيغ ١-٠، 
وفولفسبورغ على مستضيفه شتوتغارت ١-٠، 

فيما تعادل أوغسبورغ مع شالكه ١-١.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات أونيون برلني 
مــع أينتراخت فرانكفورت، وباير ليڤركوزن مع 

بايرن ميونيخ، وماينتس مع فرايبورغ.
فرنسا

سقط ليون وضيفه نانت في فخ تعادل مخيب 
١-١ فــي افتتاح املرحلة الثامنة والعشــرين من 

بطولة فرنسا.
وتقــام اليوم لقاءات أجاكســيو مع موناكو، 
وتروا مــع بريســت، ومونبلييه مــع كليرمون 
فيــران، ونيــس مــع لوريــان، وستراســبورغ 
مــع أوكســير، وباريــس ســان جرمــان مــع 
ختــام  فــي  مرســيليا  مــع  ورينــس  ريــن، 

املرحلة.

«كالسيكو مفترق الطرق» 
بني برشلونة وريال مدريد

يستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» لقاء «كالسيكو 
األرض» بني برشلونة وضيفه ريال مدريد، في قمة مواجهات 

املرحلة الـ ٢٦ من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
«البارسا»، صاحب األرض، يعيش أفضل أحواله على 
الصعيد احمللي، حيث يبتعد في صدارة «الليغا» بفارق ٩
نقاط عن ريال مدريد. وواصل برشلونة سلسلة نتائجه 
املثالية في الدوري اإلسباني هذا املوسم بالفوز على أتلتيك 
بلبــاو في اجلولة املاضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده 

إلى ٦٥ نقطة في الصدارة.
أما «امللكي»، الضيف، فيدخل املباراة بهدف واحد فقط، 
وهــو حتقيق الفوز من أجل تقليــص الفارق في املرحلة 
األخيرة من املوسم، وإشعال سباق اللقب حتى نهاية املوسم.
ريال مدريد تخطى سلســلة من تعادلني متتاليني في 
اجلولة املاضية بالفوز على إسبانيول ٣-١، ليرفع رصيده 

إلى ٥٦ نقطة في املركز الثاني.
وخاض «البارســا» أمس السبت التدريب األخير قبل 

مواجهة الغرمي التقليدي ريال 
مدريد اليوم، وبحسب صحيفة 
«ســبورت» اإلســبانية، غاب 
الثنائي عثمان دميبلي وبيدري 
بسبب اإلصابة. وشهد التدريب 
حضور عدد من الالعبني الشباب 

لتعويــض الغيابات في قائمة املدرب تشــافي هرنانديز، 
مثل: مارتن جورجيف، وجيرارد غونزاليس، وإيدر ألير.

وفي اجلهة املقابلة، شارك املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية 
في تدريبات «امللكي» صباح أمس لتتأكد بالتالي مشاركته 

في «الكالسيكو» اليوم.
وكان بنزمية قد غاب عن تدريب أول من أمس اجلمعة 
وهو ما أثار بعض الشكوك حول مشاركته في تشكيلة 

مدربه االيطالي كارلو أنشيلوتي.
بينما استمر ديڤيد أالبا، في الغياب ملواصلة عملية 

تعافيه من إصابة في العضلة ذات الرأسني اليمنى.
وأشارت صحيفة «ماركا»، في وقت سابق، إلى أن ريال 
مدريد سيخوض «الكالسيكو»، دون خدمات أالبا وألفارو 
رودريغيــز، الذي حصل على بطاقة صفراء خامســة مع 
«الكاســتيا» الفريق الرديف لريــال مدريد، ليتأكد غيابه 

عن لقاء «البارسا».
ويلعــب اليوم أيضا ريال بيتيس مــع ريال مايوركا، 
ريال سوســييداد مع إلتشي، 

خيتافي مع إشبيلية.
أتلتيــك بلبــاو  واســتعاد 
نغمة االنتصــارات بفوز ثمني 
علــى مضيفه بلــد الوليد ٣-١

في افتتاح املرحلة.
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