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مباريات اليوم بتوقيت الكويت

اجنلترا «املرحلة الـ ٥»

٢:٠٠beIN SPORTS HD٢شيفيلد ـ فوالم
٤:٠٠beIN SPORTS HD٢كريستال باالس ـ برايتون 

٦:٣٠beIN SPORTS HD٢توتنهام ـ وست هام 
٩:١٥beIN SPORTS HD٢ليستر ـ استون ڤيال

إسبانيا «املرحلة الـ ٦»

١:٠٠beIN SPORTS HD٣إيبار ـ أوساسونا
٣:٠٠beIN SPORTS HD٣أتلتيك بلباو ـ ليڤانتي

٥:٠٠beIN SPORTS HD٣ڤياريال ـ ڤالنسيا 
٧:٣٠beIN SPORTS HD٣أالڤيس ـ إلتشي

٧:٣٠beIN SPORTS HD٥هويسكا ـ بلد الوليد
١٠:٠٠beIN SPORTS HD٣ريال بيتيس ـ ريال سوسيداد

إيطاليا «املرحلة الـ ٤»

١:٣٠beIN SPORTS HD٤بولونيا ـ ساسولو
٤:٠٠beIN SPORTS HD٤سبيزيا ـ فيورنتينا
٤:٠٠beIN SPORTS HD٥تورينو ـ كالياري
٧:٠٠beIN SPORTS HD٤أودينيزي ـ بارما
٩:٤٥beIN SPORTS HD٤روما ـ بينفينتو

أملانيا «املرحلة الـ ٤»

٤:٣٠كولن ـ آينتراخت فرانكفورت
٧:٠٠شالكه ـ يونيون برلني

فرنسا «املرحلة الـ ٧»

٢:٠٠beIN SPORTS HD٦ستراسبورغ ـ ليون
٤:٠٠beIN SPORTS HD٨اجنيه ـ ميتز 

٤:٠٠beIN SPORTS HD٦موناكو ـ مونبيلييه
٤:٠٠beIN SPORTS HD١٠نانت ـ ستاد بريست
٦:٠٠beIN SPORTS HD٦سانت إيتيان ـ نيس

١٠:٠٠beIN SPORTS HD٦ليل ـ النس

إيڤرتون يخرج بنقطة التعادل والصدارة من ليڤربول في «ديربي امليرسيسايد»
خرج مان سيتي منتصرا 
من موقعته مع ارســنال ١-٠ 
ضمــن املرحلة اخلامســة من 
الدوري االجنليزي املمتاز امس.
وجــاء هــدف «الســيتي» 
الوحيــد عــن طريــق رحيــم 
ستيرلينغ (٢٣)، ليرفع الفائز 
رصيده الى ٧ نقاط، فيما بقي 
«املدفعجية» علــى رصيدهم 

السابق بـ ٩ نقاط.
وحرم قرار، مت أخذه وفقا 
 ،«VAR» لتقنية الڤيديو املساعد
ليڤربول حامل اللقب من الفوز 
على غرميه وجاره إيڤرتون، 
املتصدر للدوري االجنليزي، 
عندما ألغى هدفــا في الوقت 
بدل الضائع مــن اللقاء الذي 
انتهى بالتعادل اإليجابي ٢-٢ 
في افتتاح املرحلة اخلامســة 
على ملعب «غوديسون بارك».

وسجل السنغـــالي ساديو 
ماني العائد الى املنافسات بعد 
تعافيه من ڤيــروس كورونا 
املستجد (٣) واملصري محمد 
صــالح (٧٢) هدفي ليڤربول، 
فيمــا أحــرز هدفــي أصحاب 
 (١٩) كــني  مايــكل  األرض 
ودومينيك كالفرتـ  لوين (٨١)، 
رافعا رصيده إلى ٧ أهداف في 
الــدوري هذا املوســم منفردا 
بصــدارة الهدافني. وسجــــل 
جــــــوردان هندرسون الهدف 
الثالث لليڤربول في الوقت بدل 
 «VAR» الضائع قبل ان يلغيه
بقرار مثير للجدل بداعي تسلل 

على املمرر ماني.
ورفــع ايڤرتــون رصيده 
إلى ١٣ نقطــة معززا صدارته 
إثــر تعــادل أول بعــد اربعه 
انتصارات، فيما رفع ليڤربول 

رصيده الى ١٠ نقاط.
وكان ايڤرتون املتألق هذا 
املوســم ميني النفــس في أن 
يخرج فائــزا على غرميه في 
١٧ اجلاري، وهو التاريخ الذي 

حقق فيه آخر انتصاراته على 
ليڤربول في جميع املسابقات 
منذ عشــرة أعوام فــي ٢٠١٠ 
ليفشل للمباراة الـ ٢٣ تواليا 
في إسقاط جاره. وكانت املرة 
األولى التي يدخل فيها ايڤرتون 
ديربي «امليرسيسايد» وهو في 
صدارة الترتيب منذ سبتمبر 
١٩٨٩. ويعتبــر هدف صالح، 
الذي جاء من تســديدة «على 
الطائــر»، رقم ١٠٠ مع الفريق 

األحمر في جميع املسابقات.
وفي املباراة الثانية، سقط 
تشلســي فــي فــخ التعــادل 
أمام ســاوثهامبتون ٣-٣ في 
اللحظــات األخيرة، وســجل 
تيمو ڤيرنر هدفني لتشلســي 
بصناعــة  وقــام  و٢٩)   ١٥)
الهــدف الثالــث ملواطنه كاي 
هافيرتــز (٥٩)، فيما ســجل 
أهــداف ســاوثهامبتون داني 
انغز (٤٣) وتشــي آدمز (٥٩) 
وفيســترغارد (٩٢). وبهــذا 
التعادل، رفع «البلوز» رصيده 
للنقطة الـ ٨، فيما ارتفع رصيد 

ساوثهامبتون إلى ٦ نقاط.
توتنهام وعودة بيل

وستكون الفرصة سانحة 
أمــام الويلــزي غاريــث بيل 

الســتعادة بعض من البريق 
الــذي فقــده في ريــال مدريد 
االســباني، عندمــا يســتعد 
خلــوض أولــى مبارياته مع 
توتنهــام العائد إليــه لفترة 
ثانيــة، بعدمــا أملــح املــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 
إمكانية مشاركته أمام وست 
هام اليوم  وعاد بيل الى نادي 
شمال لندن لفترة موسم على 
سبيل اإلعارة من بطل اسبانيا، 
بعد سبعة مواسم متقلبة مع 
النادي امللكي الذي انتقل اليه 
في العام ٢٠١٣ بصفقة عاملية 

قياسية حينها.
سجل الدولي الويلزي في 
مباراتــني نهائيتني في دوري 
أبطال أوروبا، حيث ساهم بفوز 
ريال مدريد باللقب القاري اربع 
مرات في مواســمه اخلمســة 
األولى في العاصمة االسبانية.
إال أن بيــل (٣١ عامــا) لــم 
يســلم من االنتقادات في ظل 
تخبطه باإلصابات وعدم تأقلمه 

مع احلياة في إسبانيا.
وســتقام اليــوم أيضــا ٣ 
مباريات، حيث يلتقي ليستر 
ســيتي مــع أســتون فيــال، 
وشيفيلد مع فوالم، وكريستال 

باالس مع برايتون.

 «السيتي» ينتصر على «املدفعجية».. وساوثهامبتون يتعادل مع «البلوز» في الوقت القاتل.. وبيل يعود للظهور مجددًا في «البرميييرليغ»

سانتوس يفسخ عقد روبينيو
بسبب تهمة اغتصاب في إيطاليا

أعلن نادي ســانتوس البرازيلي لكرة 
القدم أنه توصل إلى اتفاق مع العبه روبينيو 
لفسخ العقد بينهما، في ظل الضغوط التي 
مورســت على الفريق علــى خلفية إدانة 
محكمة في ايطاليا الدولي الســابق بتهمة 
اغتصاب شابة في العام ٢٠١٣ حني كان في 

صفوف ميالن.
وكان روبينيو عاد قبل أيام للمرة الرابعة 
الى صفوف سانتوس الذي بدأ معه مسيرته 
االحترافية في العام ٢٠٠٢، قبل االنضمام 
الى ريال مدريد وميالن ومان سيتي، موقعا 

على عقد ملدة خمسة أشهر.
وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه 
علــى تويتر «نادي ســانتوس لكرة القدم 
والالعــب روبينيو يعلنان مبوجب اتفاق 
مشــترك أنهما قررا إنهاء العقد الذي وقعا 
عليه ١٠ اجلاري كي يتسنى لالعب التركيز 
حصريا على الدفاع عن القضية في إيطاليا».
فيما قال روبينيو (٣٦ عاما) من خالل 
ڤيديو «بحزن شديد في قلبي، أعلمكم أنني 
اتخذت القرار مع رئيس النادي بإنهاء عقدي 
في هذا الوقت املضطرب من حياتي»، متابعا 
«هدفي كان دائما مساعدة نادي سانتوس 

لكرة القدم».
منذ ورود أنباء توقيعه مع سانتوس، 
تعــرض النــادي لضغــوط متزايــدة من 
اجلماهير ووســائل اإلعــالم واملجموعات 
النسائية لفسخه، بسبب عقوبة بالسجن 
ملدة ٩ سنوات أصدرتها محكمة إيطالية في 

عام ٢٠١٧ بتهمة اغتصاب جماعي شــارك 
فيه روبينيو.

واستأنف املهاجم، الذي وصف ذات مرة 
على أنه خليفة أسطورة سانتوس بيليه، 

اإلدانة مؤكدا أنه بريء من التهم.
إال أن الشــركات الراعية للنادي هددت 
باالنسحاب في حال بقي في سانتوس، كما 
بثت قناة «غلوبو سبورتس» مقتطفات من 
تسجيل ملدعني إيطاليني استخدموه إلثبات 
إدانتهــم، حيث يزعــم الالعب «أنا أضحك 
ألننــي ال أكترث. كانت املــرأة ثملة متاما. 

إنها ال تعرف حتى ماذا حدث».

باريس سان جرمان يخطف الصدارة من رين
خطف باريس سان جرمان 
صدارة الترتيب بفوزه الكبير 
علــى مضيفه نيم ٤-٠ ضمن 
منافسات املرحلة السابعة من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم 
مســتفيدا من تعثر رين أمام 

مع مضيفه ديغون ١-١.
وسجل كيليان مبابي (٣٢ 
أليســاندرو  و٨٣) واإليطالي 
فلورنتســي (٧٧) واإلسباني 

بابلو سارابيا (٨٨).
وقد تؤول الصدارة اليوم 
للفائز من املباراة التي جتمع 
بني ليل ولنس صاحبا املركزين 

برشــلونة، ما منح الضيوف 
ســيطرة شــبه كاملــة علــى 

مجريات اللقاء.
وســقط ريــن املتصــدر 
التعــادل  الســابق فــي فــخ 
مــع مضيفــه ديغــون متذيل 
الالئحــة ١-١. وســجل مارتن 
تيرييه (٢٤) لرين وماما سامبا 
بالدي من غينيا بيساو (٥٣) 
ألصحــاب األرض. ويلتقــي 
اليوم، ستراسبورغ مع ليون، 
واجنيه مع ميتز، وموناكو مع 
مونبيليه، وسانت إيتيان مع 
نيس، ونانت مع ستاد بريست.

الثالث والرابع حاليا.
وغــاب البرازيلــي اآلخــر 
نيمار صاحب الثالثية ملنتخب 
بالده في مرمى البيرو ٤-٢ عن 
املباراة، كما غاب األرجنتينيان 
أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي 
واليفني كورزاوا، واألملاني تيو 
كيرر واإلسباني خوان بيرنات 

واإليطالي ماركو فيراتي.
ولعــب صاحــب األرض 
بعشرة العبني منذ الدقيقة ١٢ 
بعد طرد املدافــع لويك الندر 
الرتكابــه خطــأ قاســيا على 
البرازيلــي رافينيا القادم من 

البايرن يقسو على أرمينيا بيليفيلد

فــاز بايرن ميونخ على أرمينيا بيليفيلد 
بنتيجة ٤-١ ورفع رصيده إلى ٩ نقاط متساويا 
مع دورمتوند في وصافة الترتيب العام خلف 
اليبزيغ ضمن منافسات اجلولة الرابعة من 
الدوري االملاني، وسجل توماس مولر هدفني (٨ 
و٥١) وليڤاندوفيسكي هدفني ايضا (٢٦ و٤٥).

وحاول أرمينيا تقليص الفارق وجنح عبر 
ريتسو داون بتسجيل هدفه الوحيد (٥٩).

عــزز اليبزيغ موقعه فــي صدارة جدول 
ترتيب الدوري األملاني لكرة القدم بفوزه على 
مضيفه اوغسبورغ ٢-٠ في املرحلة الرابعة من 
الـ «بوندسليغا» والتي شهدت فوز بوروسيا 

دورمتوند على مضيفه هوڤنهامي ١-٠.
وفي مباريات أخرى، فاز شتوتغارت على 

مضيفه هيرتــا برلني ٢-٠ وباير ليڤركوزن 
على مضيفه ماينــز ١-٠ وتعادل فرايبورغ 

مع ڤيردر برمين١-١.
ورفع اليبزيغ رصيــده في الصدارة إلى 
عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا 
دورمتوند الوصيف وتوقف رصيد اوغسبورغ 
عند ســبع نقاط في املركز اخلامس ورصيد 

هوفنهامي عند ست نقاط في املركز الثامن.
وتقدم اجنيلينو خوسي تاسيندي بهدف 
لاليبزيغ في الدقيقة ٤٥ ثم أضاف يوســف 

بولسن الهدف الثاني في الدقيقة ٦٦.
وعلى ملعب راين نيكار أرينا، سجل القائد 
ماركو ريــوس هدف الفــوز لدورمتوند في 

شباك هوفنهامي في الدقيقة ٧٦.

ميالن يحسم «ديربي الغضب».. ونابولي يكتسح أتاالنتا

حسم آي سي ميالن «ديربي» الدوري االيطالي 
بفوزه على االنتر ٢-١، ورفع رصيده الى ١٢ نقطة 
متصدرا الترتيب العام، فيما يبقى رصيد اإلنتر 
على ٧ نقاط وذلك ضمن اجلولة الرابعة. وجنح 
زالتان ابراهيموڤيتش في تسجيل هدفني للميالن

(١٣ و١٦)، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط 
األول، فيما قلص لوكاكو الفارق بتسجيله الوحيد 

لإلنتر (٢٩).
وقفــز فريــق نابولي إلى املركــز الثالث في 
الدوري اإليطالي لكرة القدم بعدما عرقل انطالق 
أتاالنتا في املوسم اجلديد وتغلب عليه ٤-١ أمس 
في املرحلة الرابعة من املســابقة. ورفع نابولي 

رصيده إلى ٨ نقاط بينما جتمد رصيد أتاالنتا عند 
تسع نقاط، حيث تلقى اليوم الهزمية بعد ثالثة 
انتصارات متتالية، وقد تراجع إلى املركز الثاني. 
وجاءت األهــداف األربعة لنابولي في الشــوط 
األول وسجلها هيرفينج لوزانو (الهدفني األول 
والثاني) وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمني في 
الدقائق ٢٣ و٢٧ و٣٠ و٤٣. وفي الشــوط الثاني 
رد أتاالنتا بهدف وحيد ســجله ســام المرز في 
الدقيقة ٦٩. وتقام اليوم ٥ مباريات جتمع روما 
مع بينفينتو، وأودينيزي مع بارما، وســبيزيا 
مع فيورنتينا، وتورينو مع كالياري، وبولونيا 

مع ساسولو.

رونالدو: لم أنتهك البروتوكول
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم فريق يوڤنتوس 
اإليطالي لكرة القدم، أنــه «لم ينتهك أي بروتوكول» 
صحي، فيما بــدا ردا على تصريحات أدلى بها وزير 

الرياضة اإليطالي فينتشنزو سبادافورا.
وقال رونالدو، الذي أصيب بڤيروس كورونا املستجد 
خالل تواجده في معسكر منتخب بالده قرب العاصمة 
لشبونة األســبوع املاضي: «أنا في احلجر الصحي 
اإللزامي، محترما القوانني والقواعد والبروتوكوالت، 

ولم أخالف أي بروتوكول».
وأضاف رونالدو «فعلت كل شيء على النحو الصحيح» 
من خالل تنظيم عودته إلى إيطاليا بواســطة «طائرة 
إسعاف» واستخدام سيارات إسعاف وجتنب التواصل 
مع اآلخـــرين، وأن «كل ذلك كان مع التصاريح اخلاصة 

بها».
وأضاف «هناك رجل لن أقول اســمه، هنا في إيطاليا 
يقول إنني لم أتبع البروتوكول، هذا مجرد كذب. لقد 

امتثلت وسأحترم جميع البروتوكوالت».
وكان سبادافورا قال في تصريح لراديو «أونو» ردا على 
سؤال عما إذا كان رونالدو خرق اإلجراءات الصحية 
من خالل ذهابه إلى البرتغال وعودته منها فأجاب «نعم، 
أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تســمح له الســلطات 

الصحية بذلك».

قادش يفّجر مفاجأة من العيار الثقيل
فّجر قادش مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه 
على حامل لقب الدوري االسباني ريال مدريد 
بهــدف دون رد في املباراة التي جمعتهما في 
العاصمة مدريد على ملعب دي ستيفانو ضمن 
اجلولة السادسة. وجاء الهدف الوحيد لقادش 
في الشوط األول عن طريق انتوني لوزانو (١٦) 
وســط غفلة من دفاع امللكي، ليتجمد رصيد 
مدريد عند ١٠ نقاط بينما رفع قادش رصيده 

الى ١٠ نقاط ايضا.
وانتزع فريق غرناطة فوزا صعبا من ضيفه 
إشبيلية ١-٠ خالل املباراة التي جمعتهما أمس 
في اجلولة السادســة من الدوري اإلســباني 

لكرة القدم.
ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز لالعبه 
ياجنل هيريرا الذي سجل هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٨٢.
وشهدت املباراة طرد خوان جوردان العب 
إشبيلية في الدقيقة األخيرة من الشوط األول.

ورفع غرناطة رصيده إلى عشر نقاط فيما 
جتمد رصيد إشبيلية عند سبع نقاط.

وحقق اتلتيكو مدريد فوزا مهما على حساب 
ســلتا ڤيغو بهدفني دون رد ســجلهما لويس 
ســواريز (٦) وكاراســكو (٩٤). وبهذا الفوز 
ارتفع رصيد الفائز للنقطة الثامنة ، فيما بقي 

سلتا ڤيغو على رصيده السابق بـ ٥ نقاط.
وتختتــم اجلولة اليوم بإقامة ٦ مباريات، 
ويلتقي إيبار مع أوساســونا، واتلتيك بلباو 
مع ليڤانتي، وڤياريال مع ڤالنسيا، وأالڤيس 
مع إلتشي، وهويســكا مع بلد الوليد، وريال 

بيتيس مع ريال سوسيداد.


