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أرسنال يستعيد توازنه ويتفوق على أستون ڤيال
عزز أرسنال من حظوظه 
في التأهل الى دوري ابطال 
اوروبــا في املوســم املقبل 
بعد فوزه املهم على مضيفه 
أســتون ڤيال بهدف نظيف 
أمس في املرحلة الـ ٣٠ من 
الــدوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
«املدفعجيــة»  ويديــن 
بالفضــل فــي هــذا الفــوز 
لالعبه بوكايو ســاكا الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة ٣٠، وبذلك يكون 
الفريق قد اســتعاد توازنه 
بعد ســقوطه فــي املرحلة 
املاضية امام ليڤربول ٠-٢ 

وفرانسيسكو ترينكاو، وفي 
الشوط الثاني تعرض مهاجم 
راؤول  وولفرهامبتــون 
خيمينيز للطرد في الدقيقة 
«٥٣» حلصوله على إنذارين 
ليرد ليدز بثالثة أهداف عن 
طريق كل من جاك هاريسون 
«٦٣» ورودريغو «٦٦» ولوك 

ايلنغ «٩٠».
الفوز رفــع رصيد ليدز 
إلــى ٢٩ نقطــة فــي املركز 
السادس عشر، فيما جتمد 
رصيد وولفرهامبتون عند 
٤٦ نقطة في املركز الثامن. 
وتستكمل املرحلة اليوم، 
حيث يلعب ليســتر سيتي 

مع برينتفــورد، وتوتنهام 
مع وست هام. 

كأس إجنلترا 

وفي مسابقة كأس إجنلترا 
ميني كل من ليڤربول ومان 
سيتي النفس باحلفاظ على 
الرباعية  آمالهما بتحقيــق 
والثالثية تواليا هذا املوسم، 
عندمــا يحــل األول علــى 
نوتنغهام فوريست والثاني 
على ساوثمبتون في الدور 

ربع النهائي.
ويلتقــي اليــوم أيضــا 
كريستال باالس مع ضيفه 

ايڤرتون.

ليڤربول ومان سيتي يواجهان نوتنغهام وساوثمبتون في ربع نهائي كأس اجنلترا اليوم

بعد سلســلة مــن النتائج 
املميزة. 

ورفع أرسنال رصيده إلى 
٥٤ نقطة فــي املركز الرابع 
وتوقف رصيد أستون ڤيال 
عنــد ٣٦ نقطــة فــي املركز 

التاسع.
افتتــاح املرحلة،  وفــي 
حول ليــدز يونايتد تأخره 
بهدفني نظيفني أمام مضيفه 
ولفرهامبتون إلى فوز ثمني 
٣-٢ على ملعب مولينيو.

ولفرهامبتــون  تقــدم 
الدقيقتــني  فــي  بهدفــني 
«٢٦» و«٤٥» عــن طريــق 
كل مــن جونــي كاســترو 

ديربي روما يجذب األنظار.. و«زجاجة» توقف مباراة بوخوم و«غالدباخ»
تغلب ساسوولو على ضيفه سبيزيا ٤-١ 
في افتتاح املرحلة الـ ٣٠ من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز جنوى على 
تورينــو ١-٠. وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات 
فينيتزيا مع سمبدوريا، وإمبولي مع هيالس 
ڤيرونا، ويوڤنتوس مع ساليرينيتانا، وروما 
مع التسيو في ديربي العاصمة، وبولونيا مع 
اتاالنتــا. ويدخــل روما تلك املبــاراة وهو في 
حاجــة ماســة لتحقيق الفــوز وحصد الثالث 
نقاط، حيــث يحتل رجال املــدرب البرتغالي 
املخضرم جوزيه مورينيو املركز الســابع في 

جدول الترتيب، وفــي رصيده ٤٨ نقطة، بعد 
خوض ٢٩ مباراة، بواقع ١٤ انتصار و٦ تعادالت 
مع تلقي ٩ هزائــم. بينما على اجلانب اآلخر، 
يحتل رجال املدرب الكبير ماوريســيو ساري 
املركــز اخلامس وفي رصيدهم ٤٨ نقطة، بعد 
أن خاضــوا ٢٩ مباراة، حيث مت حتقيق الفوز 
في ١٤ مباراة والتعادل في ٧ مباريات مع تلقي 

اخلسارة خالل ٨ مباريات.
فرنسا

تعادل سانت إتيان مع ضيفه تروا ١-١ في 

املرحلة الـ ٢٩ من الدوري الفرنسي. إلى ذلك، 
سيغيب النجم األرجنتيني املخضرم ليونيل 
ميســي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان 
ضد مضيفه موناكو اليوم الصابته باالنفلونزا، 
بحسب ما أعلن نادي العاصمة. ويلتقي اليوم 
في ختام املرحلة أجنيه مع بريست، ولوريان 
مع ستراسبورغ، وبوردو مع مونبلييه، ورين 
مع متز، ورينس مع ليون، ومرسيليا مع نيس.

أملانيا

توقفت املباراة بني بوخوم وضيفه بوروسيا 

مونشــنغالدباخ في افتتاح املرحلة الســابعة 
والعشرين من الدوري األملاني، وذلك بعد إصابة 
احلكم املســاعد بزجاجة رميــت من مدرجات 
الفريق املضيف. وكان مونشنغالدباخ متقدما 
على مضيفه بهدفني نظيفني للفرنســي حسن 
بليا (٥٥) والسويســري بريــل إميبولو (٦١) 

حني حصلت احلادثة في الدقيقة ٦٩.
ويلعــب اليــوم اليبزيــغ مــع آينتراخــت 
فرانكفورت، وڤولفسبورغ مع باير ليڤركوزن، 
وكولن مع بوروسيا دورمتوند وذلك في ختام 

املرحلة.

«كأس أمير قطر».. دحالوي
الدوحة - فريد عبدالباقي

أنقذ الدحيل موسمه باحلصول على لقب كأس أمير قطر 
لكرة القدم في نســخة اليوبيل الذهبي بعد فوز كاسح على 
الغرافة بنتيجة ٥-١، فــي املباراة النهائية التي جرت بينهما 
مساء أمس على ستاد خليفة الدولي، اذ سجل اخلماسية كل 
من أدميلسون، ومايكل أولونغا واملعز علي، وفرجاني ساسي، 
وعبدالرحمن محمد في الدقائق (٥ و١٨ و٥٢ و٥٨ و٨٥)، فيما 

سجل هدف الغرافة الوحيد أحمد عالء في الدقيقة (٥٣).
وبذلك رفع الدحيل غلته في عدد البطوالت بعد أن حقق 

اللقب الرابع له.
وقبل انطالق املباراة ومبناسبة النسخة الـ٥٠ للبطولة، 
قام جنم النادي األهلي السابق محمد غامن الرميحي بإهداء 
أمير قطر أول ميدالية لبطولة الكأس التي كانت في النسخة 
األولى عام ١٩٧٢-١٩٧٣ على ستاد الدوحة التاريخي من خالل 

لقاء جمع األهلي والريان وانتهت بفوز األهلي ٦-١.
وقد حرص االحتاد القطري لكرة القدم على وضع شعارات 
األندية الفائزة بلقب كأس أمير قطر، على مدى ٥٠ عاما وعدد 
مرات الفوز وهي أندية األهلي وقطر والسد والعربي والريان 

والغرافة وأم صالل والدحيل.
كما شهدت اللحظات األولى من اللقاء نقل الثواني األولى 
من املباراة عبر شاشــات التلفاز من خالل تقنية «األبيض 
واألسود» التي كانت حاضرة في الزمن اجلميل الذي شهد 
االنطالقة األولى لهذه البطولة، وذلك ملدة ٥٠ ثانية كاملة في 
إشارة إلى رقم النسخة احلالية من الكأس التي انطلقت ألول 

مرة في سبعينيات القرن املاضي.

األهلي تخطى حاجز املريخ

القاهرة - سامي عبدالفتاح

جتاوز فريق األهلي أصعب حتدياته في دور املجموعات 
لبطولــة دوري أبطال أفريقيا، بفوز غــال جدا على املريخ 
السوداني بنتيجة ٣-١، ضمن اجلولة قبل األخيرة من املجموعة 
األولى، ليقترب حامل اللقب األفريقي في آخر نسختني من 
الدفــاع عن لقبه، بعد أن اقترب من التأهل إلى ربع النهائي، 
وذلــك قبل مباراته األخيرة في األول من أبريل أمام الهالل 
السوداني مبلعب ستاد السالم، إذ تقدم األهلي أوال في الدقيقة 
(١٩) عبر بيرســي تاو فيما جنح املريخ في معادلة النتيجة 
في الدقيقة (٦٠) عبر رمضان عجب، لكن األهلي رد سريعا 
في الدقيقة (٧٢) بهدف التقدم عن طريق محمد شــريف ثم 
أضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثالث سريعا في الدقيقة (٧٣).

ورفع األهلي رصيده بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني 
إلى ٧ نقاط، محتال املركز الثاني خلف صن داونز اجلنوب 

أفريقي املتصدر.
في املقابل، تبخرت آمــال املريخ بتوقف رصيده عند ٤ 
نقاط، وعقب املباراة متت اقالة مديره الفني لي كالرك وتكليف 

املدرب العام ابراهومة مبسؤولية الفريق.
وقد أعرب موســيماني، عن سعادته بالفوز على املريخ 
السوداني وقال: «األمور سارت كما خططنا لها، كانت مواجهة 
صعبــة والتاريخ بني الفريقني حافل بالندية، لكن األهم أننا 
حققنا الفوز». وأضاف: «هناك مباريات لعبناها بشكل جيد 
للغاية وحققنا الفوز، وهناك مباريات لم نقدم فيها املستوى 
اجليد واملميز وحققنا أيضا الفوز، واليوم قدمنا مباراة جيدة 

وسجلنا ٣ أهداف».
وفى سباق املجموعات للبطولة الكونفيدرالية، يستضيف 
اليوم املصري البورسعيدي نظيره القطن الكاميروني، بينما 
يحل بيراميدز ضيفا على أهلي طرابلس في مدينة طرابلس 

الليبية.

شفيونتيك وساكاري في نهائي «إنديان ويلز»
سيجمع نهائي دورة إنديان ويلز 
األميركيــة للتنــس البولنديــة إيغا 
شفيونتيك الرابعة عامليا واليونانية 
ماريا ساكاري السادسة، والفائز بينهما 
يضمــن املركز الثاني فــي التصنيف 
العاملــي بدال مــن التشــيكية باربورا 

كرايتشيكوفا.
اجناز لم تكن شفيونتيك أو ساكاري 
تتوقعــه، فقالت الثانية «قبل ثمانية 
أشــهر، بدا لي هذا املركز مستحيال»، 
فيما أضافت البولندية «بصراحة، هذا 

أبعد بكثير من توقعاتي».
وجنحت شفيونتيك، املتألقة راهنا، 
بتخطــي األولى عامليا ســابقا وال ٢٦ 
راهنا الرومانية سيمونا هاليب ٧-٦ 
(٨-٦) و٦-٤، لتبلغ أول نهائي لها في 

احدى دورات األلف لرابطة احملترفات 
املقامة في صحراء كاليفورنيا.

وفي نصف النهائي الثاني، تفوقت 
ساكاري على اإلسبانية باوال بادوسا 
الســابعة وحاملة اللقب ٦-٢ و٤-٦ 
و٦-١، بعــد تبدل في األدوار شــهد ١١ 
كسرا لإلرسال بينها سبعة لليونانية.
قالــت ســاكاري البالغــة ٢٦ عاما 
والباحثــة عن لقب ثان بعد تتويجها 
في الرباط عام ٢٠١٩ على أرض ترابية 
«عملت طيلة حياتي للوصول إلى هنا، 
للتأهــل بعيدا في الــدورات. لم أحرز 
اللقب بعــد، لكني فــي النهائي وهذا 

يعني لي الكثير».
ولدى الرجال، بلغ الروسي أندري 
روبليف املصنف ســابعا عامليا الدور 

نصف النهائي، بفوزه على البلغاري 
غريغور دمييتروف ٧-٥ و٦-٢.

ويبدو الطريق معبدا أمام الروسي، 
الفائــز هــذا املوســم بلقبــي دورتي 
مرسيليا ودبي، لبلوغ النهائي الثالث 
له في دورات األلف نقطة للماســترز 
واألول في إنديان ويلز التي لم يذهب 
فيها ســابقا أبعد من الدور الثالث، إذ 
يلتقي فــي نصف النهائــي األميركي 
تايلــر فريتز العشــرين عامليا الفائز 
على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 
احلادي والســتني ٧-٦ (٧-٥) و٣-٦ 

و٦-١.
وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي 
اإلســباني رافايل نــادال الرابع عامليا 
مع مواطنه الشاب كارلوس ألكاراس.

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع التحدي والتشويق لدى 
متابعتهم «كالســيكو األرض» بني ريال مدريد وبرشــلونة في ختام منافســات 
املرحلة الـ ٢٩ من الدوري اإلسباني لكرة القدم الليلة. ويصل «امللكي» إلى اللقاء 
الذي سيجرى في معقله «سانتياغو برنابيو» وأمام جمهوره في صدارة الترتيب 
برصيد ٦٦ نقطة متقدما بواقع ١٥ نقطة على «البارسا» الذي يحتل املركز الثالث 

في الترتيب العام للمسابقة خلفا للوصيف إشبيلية برصيد ٥٦ نقطة.
ويتصدر رجال مدرب الريال كارلو أنشــيلوتي الترتيب العام للمسابقة بعد 
فوزهم في ٢٠ مباراة وتعادلهم في ست وخسارتهم في مباراتني علما أن «امللكي» 

سجل ٥٩ هدفا هذا املوسم فيما استقبلت شباكه ٢١ هدفا.
أما برشلونة الذي يقوده حاليا تشاڤي هيرنانديز فقد فاز في ١٤ مباراة وتعادل 
في ٩ وخســر في ٤ مباريات علما أنه ســجل ٥٢ هدفا واستقبلت شباكه ٢٩ هدفا 

في املسابقة هذا املوسم. 
غياب بنزمية

وســيغيب املهاجم الفرنســي كرمي بنزمية عن ريال مدريد في «الكالســيكو» 
لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ســاقه اليســرى حســبما أعلن مدربه االيطالي 

كارلو أنشيلوتي أمس.
ويشــكل غياب بنزمية ضربــة قوية لـ «امللكي» ألنه يتألق بشــكل الفت هذا 
املوسم وسجل ٢٢ هدفا في الدوري احمللي يتصدر بها ترتيب الهدافني، كما ساهم 
بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 
أهداف فريقه الثالثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه ٣-١ 

في اياب ثمن النهائي.
وقال أنشيلوتي في مؤمتر صحافي عشية املباراة «كرمي و(الظهير الفرنسي 

فرالن) مندي ال يستطيعان اللعب (االحد). سيبقيان هنا معنا األسبوع 
املقبل». وميلك انشيلوتي خيارات واسعة الختيار بديل لبنزمية بينها 
ماريانــو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوڤيتش 

ورمبا حتى منح الفرصة للبلجيكي ادين هازار او الويلزي غاريث بايل 
املنسيني على مقاعد الالعبني االحتياطيني.

قمصان مميزة

وتعد قمصان الفريقني من أبرز مميزات هذا الكالسيكو، حيث سيلعب 
ريال مدريد بقميص جديد أسود اللون صمم بشكل خاص مبناسبة مرور ١٢٠ 
عاما على تأسيس النادي، فيما سيلعب برشلونة بقميصه األصفر الثاني.

وفي مواجهات ســابقة هذا املوســم فاز ريال مدريد مرتني على برشلونة 
األولــى بنتيجة ٢-١ فــي ملعب «كامب نو» في إطار اجلولة العاشــرة من 
املســابقة احمللية ثم انتصر بنتيجة ٣-٢ على ســتاد امللك فهد الدولي في 

الرياض في الدور نصف النهائي من كأس السوبر اإلسباني.
ويتطلع «امللكي» ملواصلة سلسلة انتصاراته ضد غرميه التقليدي الذي فاز 
عليه في املباريات اخلمس األخيرة، علما أن هزميته األخيرة جاءت قبل أكثر 
من ثالث سنوات في الثاني من مارس ٢٠١٩، لكن «البارسا» لن يكون فريسة 

سهلة حيث حصد منذ تولي تشافي مهمة تدريبه ٣٤ نقطة 
في ١٥ مباراة بالدوري. ويلعب اليوم ايضا إسبانيول 

مع مايوركا، وقادش مع ڤياريال، وسلتا ڤيغو مع 
ريال بيتيس، وإشبيلية مع ريال سوسييداد.

وفي افتتــاح املرحلة، تعادل أتلتيك بلباو مع 
ضيفه خيتافي ١-١.

ريال مدريد وبرشلونة الليلة..
«كالسيكو التحديات» 

   مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إجنلترا (املرحلة الـ ٣٠)

١ ٥beIN sports PREMIUMليستر سيتي - برينتفورد
١ ٧:٣٠beIN sports PREMIUMتوتنهام - وست هام

كأس إجنلترا (ربع النهائي)

٣ ٣:٣٠beIN sports PREMIUMكريستال - إيڤرتون
٢ ٦beIN sports PREMIUMساوثمبتون - مان سيتي

٢ ٩beIN sports PREMIUMنوتنغهام - ليڤربول

إسبانيا (املرحلة الـ ٢٩)

١ ٤beIN sportsإسبانيول - مايوركا
٣ ٦:١٥beIN sports PREMIUMقادش - ڤياريال

١ ٦:١٥beIN sportsسلتا ڤيغو - بيتيس
١ ٨:٣٠beIN sportsإشبيلية - سوسييداد
١ ١١beIN sports PREMIUMريال مدريد - برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)

٢:٣٠serie a YOUTUBEفينيزيا - سمبدوريا
٥serie a YOUTUBEإمبولي - هيالس

٥serie a YOUTUBEيوڤنتوس - ساليرينيتانا
٨serie a YOUTUBEروما - التسيو

١٠:٤٥serie a YOUTUBEبولونيا - اتاالنتا

فرنسا (املرحلة الـ ٢٩)

١ ٣beIN sports PREMIUMموناكو - باريس
٢ ٥beIN sportsأجنيه - بريست

١ ٥beIN sports XTRAلوريان - ستراسبورغ
٥ ٥beIN sportsبوردو - مونبلييه

٦ ٥beIN sportsرين - متز
٢ ٧:٠٥beIN sportsرينس - ليون

٢ ١٠:٤٥beIN sportsمرسيليا - نيس

أملانيا (املرحلة الـ ٢٧)

٥:٣٠اليبزيغ - فرانكفورت
٧:٣٠ڤولفسبورغ - ليڤركوزن

٩:٣٠كولن - دورمتوند


