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في كأس سمو ولي العهد

العربي يصطدم بالقادسية.. 
ومجموعة سهلة للكويت

أجرى االحتاد الكويتي لكرة القدم أول 
مــن أمــس قرعة النسخة الـ27 لبطولة 
كأس سمو ولي العهد لكرة القدم ملوسم 
)2019-2020( والتي تشهد مشاركة 15 

ناديا وتقام بنظام خروج املغلوب.
اسفرت القرعة التي اجريت بحضور 
ممثلي االندية احمللية عن تقسيم الفرق 
الــى مجموعتني وضــع على رأس االولــى 
نادي الكويت بصفته حامل اللقب وترأس 
االخــرى نــادي القادسية بصفته وصيف 

الدوري الكويتي.
وضمت املجموعة االولـــى الــى جانب 
ــة الــتــضــامــن والــيــرمــوك  ــدي الــكــويــت ان
والساحل وخيطان والفحيحيل والساملية 
فيما ضمت الثانية الى جانب القادسية 
اندية العربي وبرقان وكاظمة واجلهراء 

والصليبيخات والشباب والنصر.
ــى مواجهات املجموعة  وستجمع اول
االولـــى التضامن مــع الــيــرمــوك فــي حني 
جتمع اولــى مباريات املجموعة الثانية 

القادسية والعربي.
يذكر ان اول مسابقة في بطولة كأس 
سمو ولــي العهد لكرة القدم انطلقت في 
املوسم الرياضي -1993 1994 ويعد 
القادسية اكثر الفرق حتقيقا للقب املسابقة 

بواقع تسع مرات.
وتساوى الكويت والعربي في احراز 
اللقب بواقع سبع مرات لكل منهما في حني 
احرز نادي الساملية لقب البطولة مرتني 

جانب من مراسم سحب قرعة كاس سمو ولي العهدوكاظمة مرة واحدة.

فاز الفيصلي، على وج )3-0( أول من أمس 
على ملعب مدينة امللك عبدالعزيز الرياضية 
بالشرائع، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس 

خادم احلرمني الشريفني لكرة القدم.
أنهى الفيصلي بقيادة مــدربــه شاموسكا، 
الشوط األول، متفوًقا أداًء ونتيجًة بهدف سجله 

البرازيلي لويس جوستافو بضربة رأسية 
مميزة بعد متابعة لعرضية متقنة من زميله 

يوسف اجلبلي في الدقيقة )14(.
وكــاد عنابي سدير، يضيف املزيد على مدار 

أحداث الشوط، لوال تألق احلارس ودفاع وج.
وفي الشوط الثاني، أضاف يوسف اجلبلي 

ثاني أهــداف الفيصلي بعدما تسلم متريرة من 
زميله أحمد أشرف داخل منطقة اجلزاء، وسدد 
كرة رائعة على يسار احلارس في الدقيقة )54(.

واختتم عــوض خــريــص، ثالثية الفيصلي 
في الدقيقة )85(، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي 

بسهولة، ويتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

صالح ينضم ملعسكر الفراعنة رغم اإلصابة
كشف تقرير صحفي إجنليزي، عن وجود حالة 
من القلق داخل نادي ليفربول، بشأن اإلصابة التي 

ُيعاني منها الدولي املصري محمد صالح.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية، فإن 
ليفربول كان يريد بقاء صالح في إجنلترا ليخضع 
للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو 
العــب مانشستر سيتي في املــبــاراة التي جمعت 

الفريقني األحد.
ــم لــيــفــربــول لــتــدخــل خــشــن من  ــرض جن ــع وت
فرناندينيو، تألم بعده صــالح وبــدا أنــه يشتكي 
مجددا من آالم بكاحله األيسر، قبل استبداله في 

الدقيقة 87 ليشارك مكانه جو جوميز.
وأضافت الصحيفة: »أصر صالح على االنضمام 
ملنتخب بالده، وسيجري الفحص الطبي في مصر، 
وينتظر اآلن النادي اإلجنليزي النتائج، مع وجود 
ــدد اإلصــابــة فــي الكاحل  حــالــة مــن القلق مــن جت
التي كان قد تعرض لها ضد ليستر سيتي الشهر 
املاضي«. وظهر صالح بعد املباراة، واضًعا الثلج 
على قدمه اليسرى، ويسير بــدون حــذاء نتيجة 
تورمها. ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني 
اخلميس املقبل ضمن التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األفريقية، قبل السفر ملواجهة جزر القمر 

خارج األرض يوم 18 من الشهر اجلاري.

مصر تقلب الطاولة على غانا وتتأهل 
للمربع الذهبي لكأس أفريقيا للشباب

تأهل منتخب مصر األوملبي إلى املربع الذهبي 
لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب حتت 23 عاماً، 
املقامة في مصر واملؤهلة ألوملبياد طوكيو 2020 
بعد فوزه املثير على ضيفه الغاني 3-2 أول من 
أمس في اجلولة الثانية من مباريات املجموعة 

األولى.
وجنح الفراعنة الصغار في حتويل تأخرهم 
بهدفني مقابل هدف إلى الفوز بالثالثة ليحقق 
فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في املباراة 

األولى على مالي بهدف دون رد.
الــفــوز رفــع رصيد مصر إلــى ســت نقاط في 
الصدارة وتوقف رصيد غانا عند نقطة واحدة في 

املركز الثالث.
وفي وقت سابق اليوم فاز املنتخب الكاميروني 

على نظيره منتخب مالي بهدف دون رد.
وميتلك منتخب أسود الكاميرون نقطتني في 
املركز الثاني في املجموعة األولى التي يتذيلها 

فرحة العبي املنتخب املصريمنتخب مالي بال رصيد من النقاط.
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