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عزام الصباح التقى رئيس نابولي

مدڤيديڤ يتقدم.. وأوساكا 
»تنكسر« وتغادر »إنديان ويلز«

الدحيل يتحدى السد 
بنصف نهائي كأس أمير قطر

قال رئيس ومالك نادي نابولي اإليطالي أوريليو دي 
لورينتيس إن الرياضة واألنشطة الشبابية ضرورية لبناء 

مجتمع سليم وصقل مواهب أبنائه.
وخالل لقائه سفير الكويت لدى اجلمهورية اإليطالية 
الشيخ عزام مبارك الصباح، دعا دي لورينتيس إلى تعزيز 
العالقات الرياضية والشبابية بني البلدين وكذلك االستثمار 
في القطاع الرياضي بكل األلعاب وكل مجاالت هذا القطاع 
من حقوق البث والرعاية والتشجيع لتحقيق اإلجنازات 
الرياضية. من جهته، أكد السفير عزام على أهمية قطاع 
الشباب والرياضة واالهتمام بهذا القطاع باعتبار الشباب 

العنصر األساسي للتنمية.

حقق الروســي دانييل مدڤيديڤ فوزا ســهال في مباراته 
األولى كمصنف أول عامليا في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز 
األميركية الدولية للتنس، فيما عانى اإلســباني رافايل نادال، 

ووقعت اليابانية ناومي أوساكا مجددا في شباك الكآبة.
وتغلب مدڤيديڤ على التشيكي توماش ماخاتش الصاعد من 
التصفيات 6-3 و6-2 في إحدى دورات األلف نقطة للماسترز، أما 
نادال املصنف رابعا، فعانى لتخطي األميركي الشاب سيباستيان 

كوردا )21 عاما( 6-2 و1-6 و6-7 )3-7(.
وعند السيدات، انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب 
أربع بطوالت كبرى في كرة املضرب، باكية بعد إهانتها من قبل 
أحد املتفرجني ثم خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوڤا 
0-6 و4-6. وفي املجموعة األولــى ضمن الدور الثاني، صاح 
أحد املشجعني »ناومي أنت فاشلة«، فعبرت املصنفة 78 عامليا 
التي تعاني من ضغوط ذهنية عن استيائها أمام حكمة املباراة. 
وبرغم متاســكها وإكمال املواجهة، قالت بعد اخلسارة إن هذه 
احلادثة ذكرتها بتعرض األميركيتني فينوس وسيرينا وليامس 
ملضايقات في الدورة عام 2001. وخرجت البيالروســية أرينا 
ســابالينكا الثالثة عامليا والثانية في الدورة، بخســارتها أمام 

اإليطالية ياسمني باوليني 6-2 و3-6 و6-3.

الدوحة - فريد عبدالباقي

تقام اليوم مباراتا الدور نصف نهائي كأس أمير قطر لكرة 
القدم في نســخته اليوبيل الذهبي، حيــث يلتقي الغرافة مع 
الوكرة في الـ 5:00 مســاء على ســتاد جاسم بن حمد بنادي 
السد، وعلى امللعب نفسه يشهد مواجهة نارية جتمع بني السد 
والدحيل في الـ 7:45 مســاء، ومن املقرر أن يلتقي الفائز من 
املباراتني في املباراة النهائية التي ستقام مساء 18 اجلاري على 

ستاد خليفة الدولي.
وســتكون اإلثارة والندية شعار املباراة النهائية في الدور 
نصف النهائي عندما يلتقي الســد بطل الدوري القطري هذا 
املوسم، مع وصيفه الدحيل الذي يتطلع إلى حتقيق الفوز على 
السد والتأهل إلى املباراة النهائية من أجل الظفر بلقب الكأس 
حتى ال يخرج خالي الوفاض بعد خسارة لقب الدوري لصالح 

السد هذا املوسم.
بدوره، يدرك مدرب الوكرة اإلسباني بارتلومي ماركيز لوبيز 
أن لقاء الغرافة سيكون فرصة ذهبية لتتويج جهود الفريق هذا 
املوسم والذي جنح في احتالل املركز الثالث في الدوري وهو 
ما منح له تذكرة املشــاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
2023. بــدوره، يتطلع الغرافة إلى تعويض إخفاق خروجه من 
املربع الذهبي للدوري القطري واحلفاظ على حظوظه بوصوله 
إلى نهائي كأس أمير قطر، ومن ثم التتويج باللقب حتى يتمكن 

من املشاركة في البطولة اآلسيوية في املوسم املقبل.

الشيخ عزام مبارك الصباح مع رئيس ومالك نادي نابولي

السد يعتمد على جنمه آيو في لقاء الدحيل

ڤياريال ينتعش وغرناطة يسقط.. 
ومايوركا يستقبل »الريال«

أنعش ڤياريال آماله بحجز مقعد أوروبي بعد فوزه 
على ســلتا فيغو ١-٠ السبت في املرحلة الثامنة 

والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويدين ڤياريال بالنقاط الثالث إلى العبه داني 
باريخو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 6٤.

وصعد ڤياريال إلى املركز السادس برصيد ٤5 
نقطة، متقدما بفارق نقطة عن ريال سوسييداد 
السابع الذي يستقبل أالفيس، فيما يتأخر فريق 
»الغواصات الصفراء« بفارق 3 نقاط عن برشلونة 
صاحب املركز الرابع األخير املؤهل ملسابقة دوري 
أبطــال أوروبا، علما أن نــادي كاتالونيا يواجه 
على أرضه أساسونا، مع أفضلية مباراة مؤجلة 

لصاحله أيضا.
وعاد ڤياريال بقيادة مدربه أوناي إميري إلى 
سكة االنتصارات بعد خسارته أمام أوساسونا 
٠-١ فــي املرحلة الســابقة، كما حتضر بأفضل 

طريقة ممكنة الســتحقاقه األوروبي أمام يوڤنتوس 
اإليطالي فــي إياب ثمن النهائي من مســابقة دوري 

أبطال أوروبا )١-١ ذهابا(.
فــي املقابل، مني ســلتا فيغو بخســارته الثانية 
فقــط في مبارياته الثماني االخيــرة، بعد أولى أمام 
حامل اللقب أتلتيكو مدريد ٠-٢ في املرحلة السادسة 
والعشــرين في سلســلة فاز خاللها فــي 3 مباريات 

وتعادل في مثلها.
ويحتل سلتا ڤيغو الذي تعرض خلسارته احلادية 

عشرة هذا املوسم املركز العاشر برصيد 35 نقطة.
وتعادل ليفانتي مع إسبانيول ١-١، وخيتافي مع 
ضيفه ڤالنسيا سلبا، فيما خسر غرناطة أمام ضيفه 

إلتشي ٠-١.
وتستكمل مباريات املرحلة الـ ٢8 للدوري اإلسباني 
بلقاء يجمع ريال مايوركا سادس عشر الترتيب )٢6 
نقطة( مع ضيفه ريال مدريد املتصدر برصيد 63 نقطة.

»باريس« يتفوق على بوردو.. 
وغضب جماهيري على ميسي ونيمار

حقق نابولي فوزا صعبا على حساب 
مســتضيفه هيالس ڤيرونــا ٢-١ ضمن 
املرحلة الـ ٢9 من الدوري اإليطالي لكرة 

القدم. 
وســجل هدفي الفائز مهاجمه ڤيكتور 
أوســيمني )١٤ و7١(، فيمــا ســجل هدف 
أصحــاب األرض الوحيد ماركو فاراوني 
)77(، علمــا أن اخلاســر خــاض املباراة 
منقوصــا ابتداء من الدقيقة 83 بعد طرد 
العبه فيديريكو تشيتشــيريني، قبل أن 
يتحصل فاراوني على بطاقة حمراء أخرى 

في الثواني األخيرة من املباراة.
ورفــع نابولي رصيده إلــى 6٠ نقطة 
في املركز الثاني مؤقتا، فيما بقي ڤيرونا 
على رصيده السابق بـ ٤١ نقطة في املركز 

التاسع. 
وفي مبــاراة أخرى، تغلب فيورنتينا 

على بولونيا ١-٠.
وعّزز ميالن صدارته بفوز بشق النفس 

على ضيفه إمبولي الثالث عشر ١-٠.
ويدين ميالن بفوزه الثاني تواليا والـ 
١9 هذا املوسم إلى مدافعه الفرنسي الواعد 
بيار كالولو )٢١ عاما( الذي سجل الهدف 
الوحيد )١9(، ليعزز موقعه في الصدارة 
برصيد 63 نقطة، فيما جتمد رصيد إمبولي 

عند 3٢ نقطة.

وفي مواجهة ثانية، واصل يوڤنتوس 
صحوته وشــدد اخلناق على إنتر ميالن 
ونابولــي عندمــا تغلــب علــى مضيفه 

سمبدوريا 3-١.
وسجل الياباني مايا يوشيدا عن طريق 
اخلطأ في مرمى فريقه )٢3( واإلســباني 
ألفارو موراتــا )3٤ من ركلة جزاء و88( 
أهــداف يوڤنتوس، واملغربي عبداحلميد 

الصابيري )8٤( هدف سمبدوريا.
وهــو الفوز الثالث تواليا ليوڤنتوس 
والسادس عشر هذا املوسم فعزز موقعه 
في املركز الثالث برصيد 56 نقطة، وحقق 
»اليوڤي« انتصاره في غياب أبرز ركائزه 
األساســية بســبب اإلصابة في مقدمتهم 
قطبــا الدفــاع قائده جورجــو كييليني، 
وليوناردو بونوتشي، وفيديريكو كييزا، 
وفيديريكو برنارديسكي، وباولو ديباال، 
والوافد اجلديد السويسري دينيس زكريا 
واألميركي ويستون ماكيني، فيما فضل 
مدربه ماسيميليانو أليغري اإلبقاء على 
الدولي الصربي دوشان فالهوڤيتش على 

دكة البدالء مانحا الفرصة ملويز كني.
وتنفس سبيزيا الصعداء بفوزه الثمني 
على ضيفه كالياري ٢-٠، وتختتم اجلولة 
الـ ٢9 لـ »الكالتشيو« اليوم بلقاء يجمع 

التسيو مع فينيتسيا.

على وقع صافرات االستهجان لنجومه 
باستثناء كيليان مبابي بعد اخلروج القاري 
املذل أمام ريال مدريد، فاز باريس جرمان 
على ضيفه بــوردو 3-٠ أمس في املرحلة 

٢8 من بطولة فرنسا في كرة القدم.
على ملعــب بارك دي برانــس، أطلقت 
جماهيــر فريــق العاصمــة صافراتها في 
وجه النجمني األرجنتيني ليونيل ميســي 
والبرازيلي نيمــار، بعد االقصاء منتصف 
األسبوع من ثمن نهائي دوري األبطال أمام 
ريال مدريد اإلســباني، برغــم فوزه ذهابا 
١-٠ وتقدمــه إيابا عن طريــق مبابي، قبل 
أن يقلب الفرنســي كــرمي بنزمية الطاولة 

ويسجل ثالثية للفريق امللكي.
ومرة جديدة افتتح مبابي التسجيل )٢٤( 
بعد جملة بني ميسي والهولندي جورجينيو 
فينالــدوم، وضاعف نيمــار األرقام مطلع 
الشــوط الثاني بهدف لم يجنبه املزيد من 
الصافرات )5٢(، قبل أن يحسم األرجنتيني 
لياندرو باريديس النقاط بتسديدة يسارة 

قوية من داخل املنطقة )6١(.
ورفع سان جرمان رصيده إلى 65 نقطة 
مــن ٢8 مبــاراة بفــارق ١5 نقطة عن نيس 
الثاني، في طريقه إلى لقب جديد في الدوري.
إلى ذلك، انتزع نيس املنقوص تعادال 
سلبيا من مضيفه مونبلييه، وخاض نيس 
الشوط الثاني بأكمله بعشرة العبني بعد 
طــرد قائده البرازيلي دانتــي في الدقيقة 

35 لتســببه في ركلة جزاء فشل اصحاب 
االرض في ترجمتها إلى هدف. ورفع نيس 
رصيده في املركز الثاني إلى 5٠ نقطة متقدما 
بفارق 3 نقاط عن مرســيليا، في املقابل، 
رفع مونبلييه الذي سقط في فخ التعادل 
للمرة الثانية عشــرة هذا املوسم رصيده 

إلى 38 نقطة في املركز احلادي عشر.
وكان نيــس، املتأهل إلى نهائي الكأس 
احمللية، يأمل في أن يتابع على املنوال ذاته 
بعد فوزه الصعب على سان جرمان )١ـ ٠( 
في املرحلة الســابقة، إال ان رجال املدرب 
كريستوف غالتييه سقطوا في فخ التعادل.

وحافظ نيس صاحب أفضل خط دفاع 
في الدوري هذا املوسم، حيث تلقى ١7 هدفا 
فقط منها 7 خارج عقر داره، على ســجله 
خاليا من اخلســارة في مبارياته اخلمس 

االخيرة في مختلف املسابقات.
في املقابل، اتبع مونبلييه خسارته أمام 
مرســيليا بركالت الترجيح ٤-5 في ثمن 
نهائي الكأس احملليــة بعد تعادلهما ١-١، 
بسلسلة من اربع هزائم أمام كل من سانت 
إتيــان ١-3 وليــل ٠-١ ورين ٢-٤ ونانت 
٠-٢، تخللهــا الفوز على لوريان ١-٠ في 
املراحل اخلمس األخيرة، قبل أن يســقط 

في فخ التعادل على أرضه.
وانعش تروا آمالــه بالبقاء في االولى 
بفــوزه الثاني تواليا وذلــك عندما تغلب 

على ضيفه نانت ١-٠.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا – اجلولة الـ 29
Premium ١ ١١beIN Sportsكريستال باالس - مان سيتي

إسبانيا – اجلولة الـ 28
١ ١١beIN Sportsريال مايوركا - ريال مدريد

إيطاليا – اجلولة الـ 29
١٠:٤5التسيو – فينيزيا

»الدون« بعدما أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم: ال حدود لـ »الشياطني«

»البلوز« فلت من نيوكاسل
متكن تشلســي من خطف الفوز في الوقت 
القاتل أمام نيوكاسل ١-٠ على ملعب »ستامفورد 
بريــدج« ضمــن املرحلة الـــ ٢9 مــن الدوري 
اإلجنليزي املمتــاز. وأحرز كاي هافرتز هدف 
الفوز لـ »البلوز« فــي الدقيقة 89 من متريرة 
جورجينيو. وبقي تشلســي في املركز الثالث 
برصيد 59 نقطة، ليواصل مطاردة مان سيتي 
املتصدر، الذي يلتقي كريستال باالس اليوم، 
وليڤربول الوصيف، بينمــا ظل »املاكبايس« 

في املركز الـ ١٤ برصيد 3١ نقطة.
وتفوق وست هام على أستون ڤيال، وواتفورد 
علــى ســاوثمبتون، وليــدز علــى نورويتش 
بنتيجة واحــدة )٢-١(، وولڤرهامبتون على 
إيڤرتون ١-٠. وأعاد املهاجم الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو التوازن لفريقه مان يونايتد 
بـــ »هاتريك« تاريخي في مرمى توتنهام 3-٢ 
ملعب »أولد ترافورد«، ليرفع فريق »الشياطني 
احلمــر« رصيده الى 5٠ نقطــة وانتزع املركز 

الرابع مؤقتا.
وسجل رونالدو ثالثيته في الدقائق ١٢ و38 
و8١ وبات أفضل هداف في التاريخ في املباريات 
الرسمية رافعا غلته إلى 8٠7 أهداف ماحيا الرقم 
السابق وهو 8٠5 أهداف والذي كان مسجال باسم 
النمساوي التشيكوسلوڤاكي جوزيف بيكان.

وهو الهاتريك الثاني لرونالدو بألوان يونايتد 
بعد األول في فترته األولى معه في يناير ٢٠٠8 
أي بعد ١٤ عاما، والـ ٤9 في مسيرته مع األندية 
التي دافع عن ألوانها )ســبورتينغ ويونايتد 
وريال مدريد اإلسباني ويوڤنتوس اإليطالي(. 
وغاب رونالــدو عن اخلســارة املذلة ١-٤ في 

معقل اجلار والغرمي مانشستر سيتي األسبوع 
املاضي بسبب إصابة في الورك.

وأشــارت التقارير الى أن ابــن الـ 37 عاما 
سافر الى البرتغال بدال من البقاء في مانشستر 
ومساندة زمالئه في الديربي، ما أثار التكهنات 
بشأن عدم سعادته في ملعب »أولد ترافورد«.
وقــال رونالدو عبر صفحته الرســمية في 
موقــع التواصل االجتماعي »فيســبوك« بعد 
الفــوز: »ســعيد للغاية بأول ثالثيــة لي منذ 
عودتي إلى أولد ترافورد، ال شيء يفوق الشعور 

بالعودة إلى امللعب، 
ومســاعدة الفريق في 

حتقيق األهداف«، مضيفا 
أننــا أثبتنــا مرة أخــرى أنه 

ميكننــا التغلب على أي فريق في 
أي يــوم، طاملا أننا نعمل بجد ونقف معا، وال 
توجد حدود ملانشســتر يونايتد، لنذهب أيها 
الشياطني«. إلى ذلك، تابع برنتفورد صحوته 
وحقــق فوزه الثاني تواليا عندما عمق جراح 

ضيفه بيرنلي بفوز ثمني ٢-٠.

أوسيمني يقود نابولي لهزمية ڤيرونا
كالولو ينتصر مليالن.. و»اليوڤي« يقترب من القمة


