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رعب في «البرميييرليغ»
أرسنال بـ ٩ العبني يسقط أمام ولڤرهامبتون.. وقمة كبيرة في «ديربي لندن»

«أصبح الــدوري اإلجنليزي مرعبا في بعض 
جوانبه»، هذا ما أكده مدرب ساوثهامبتون رالف 
هازنهاتــل، معربا عــن خيبة أمله بعد ســقوطه 
القاســي أمام مان يونايتد ٩-٠، على ملعب أولد 
ترافورد، في إطار مواجهات اجلولة ٢٢ من الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز. وقال هازنهاتل: «أن تلعب بـ 
١٠ العبــني بعد ٣ دقائــق أمام هذا اخلصم هو أمر 
صعب، تهانينا ملان يونايتد الذين عطلونا متاما 
ولم يتوقفوا عن تســجيل األهــداف، األمر األكثر 
إحباطا هو البطاقة احلمراء الثانية، لم يعد لدينا 
املزيد من الالعبني»، مضيفا: أردت منح الشــباب 
الفرصة للظهور، وبعد مشاهدة ما حدث من األفضل 
إخراجهم. ماذا ميكنني قوله؟ األمر مروع، وعلينا 

التعامل مع األمر.
وقد اســتغل مان يونايتد النقص العددي في 

صفوف ضيفه ساوثمبتون الذي طرد أحد العبيه 
بعد دقيقتني على بداية املباراة ثم آخر قبل نهايتها 
بأربع دقائق ليدك شباكه بتسعة أهداف بال مقابل 
في املرحلة الثانية والعشرين من بطولة اجنلترا 
لكرة القــدم ليرفع «الشــياطني رصيدهم إلى ٤٤ 

نقطة متساويني مع اجلار مان سيتي املتصدر.
وعادل مــان يونايتد رقمه القياســي في عدد 
األهــداف خالل مباراة في الــدوري املمتاز منذ أن 
تغلب على ايبسويتش تاون بالنتيجة ذاتها عام 
١٩٩٥ في مباراة سجل فيها مهاجمه السابق اندي 

كول ٥ أهداف.
واستعاد مانشستر من خالل هذا الفوز نغمة 
االنتصارات بعد سقوطه املخيب على ملعبه أمام 
شــيفيلد يونايتد ١-٢ منتصف األسبوع املاضي 
ثم تعادله سلبا خارج ملعبه مع ارسنال السبت.

وفي املباراة الثانية، سقط ارسنال الذي 
طــرد له مدافعه البرازيلــي دافيد لويز ثم 
حارس مرماه األملاني برند لينو أمام مضيفه 

ولڤرهامبتون ١-٢.
وجاء طرد لويز بالبطاقة احلمراء مباشرة 
في الوقت بدل الضائع من الشوط األول اثر 

إعاقته مواطنه وليام جوزيه داخل املنطقة، 
ثم حلق بــه لينو باحلمــراء أيضا منتصف 
الشوط الثاني اثر ملسه الكرة خارج منطقته.

وفي مباراة القاع، خرج شيفيلد يونايتد فائزا 
على وست بروميتش البيون ٢-١، كذلك تغلب 

كريستال باالس على مضيفه نيوكاسل ٢-١.
وتستكمل اجلولة الـ ٢٢ اليوم مبواجهة من 
العيار الثقيل، حيث يستضيف توتنهام جاره 

تشلسي في مواجهة قوية بـ «ديربي لندن».

الصحف اإلجنليزية: مؤلم.. وليلة بائسة
اهتمت الصحف اإلجنليزية الصادرة صباح أمس 
باالنتصار الكاسح الذي حققه مان يونايتد بالتغلب 
على ســاوثهامبتون بنتيجة (٩-٠)، حيث عنونت 
اليونايتد يكتب  صحيفة «ميرور»: «االبتهــاج.. 

التاريخ بعدما سجل ٨ العبني ليجعلوها ليلة بائسة 
على ٩ رجال من القديسني».  

من جانبها، كتبت «ذا صن»: «هذا مؤلم.. قســوة 
اليونايتد مع معادلة رالف املسكني للرقم القياسي لـ 

«البرميييرليغ» مرة أخرى». أما صحيفة «الغارديان» 
فعنونت: «اليونايتد القاسي يضرب بالتسعة في 
صخب». كما عنونت «ديلي تليغراف»: «اليونايتد 

يدق ٩ العبني من القديسني».

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

اجنلترا- املرحلة الـ ٢٢

٢ beIN Sports HD ١١:٠٠توتنهام – تشلسي

اسبانيا - كأس امللك (ربع النهائي)

-١١:٠٠ريال بيتيس - اتلتيك بلباو

كونتي: «األخطاء الساذجة» وراء اخلسارة من «اليوڤي»
أرجــع املدير الفني النتر 
ميــالن أنطونيــو كونتــي 
خسارة فريقه من يوڤنتوس 
٢-١ في ذهاب نصف نهائي 
كأس إيطاليــا إلى «خطأين 
ســاذجني»، وقــال: «فعلنــا 
كل شــيء بأنفســنا، ونحن 
بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة 
وإصرارا»، مشيرا إلى أنه لوال 
اخلطأين ملا وصل «اليوفي» 
ملرمى «النيراتزوري»، وقد 
وضــع يوڤنتــوس قدما في 
نهائــي كأس ايطاليــا لكرة 
القــدم بعدمــا ســجل جنمه 
كريســتيانو  البرتغالــي 
رونالدو ثنائية على ملعب 

«جوزيبي مياتســا». وكان 
انتر قد تقدم عبر األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز (٩)، قبل 
ان يرد «البيانكونيري» عبر 
رونالدو (٢٦ من ركلة جزاء 
و٣٥)، ويلتقي الفريقان ايابا 

الثالثاء املقبل في تورينو.
من جهتــه، أكــد الدولي 
الفرنسي ادريان رابيو العب 
وسط يوڤنتوس بعد الفوز 
أن املواجهة كانت مهمة، ولقاء 
الدوري اظهر ان االنتر ليس 
فريقا ســهال ابدا ملواجهته، 
وقــال: لــم نحســم تأهلنــا 
للنهائي بعد، هناك لقاء اإلياب 
وســيكون أصعب. وخاض 

حارس يوڤنتوس جانلويجي 
بوفون مباراته رقم ١١٠٠ في 
مسيرته، وعلق بوفون بعد 
الفــوز عبر حســاباته على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
«املرة املئة بعــد األلف مثل 

املرة االولى».
وتعتبر مســابقة الكأس 
فرصة مؤاتيــة ليوڤنتوس 
حلصد لقب ثان هذا املوسم، 
بعد الكأس السوبر اإليطالية 
على حساب نابولي منذ قرابة 
العشرة أيام، السيما أنه يجد 
نفســه أمام امكانية خسارة 
لقب الــدوري احمللي للمرة 

األولى منذ تسع سنوات.

إشبيلية أول املتأهلني إلى نصف نهائي كأس إسبانيا
كان هــدف األرجنتينــي 
لوكاس أوكامبوس في الشوط 
الثاني كافيا إلشبيلية للعبور 
إلى الــدور نصف النهائي من 
كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه 
١- صفــر على مضيفه أمليريا 

من الدرجة الثانية.
وشارك مواطنه أليخاندرو 
غوميس الذي وصل من أتاالنتا 
الفائــت  االيطالــي األســبوع 
أساسيا في أول مباراة له مع 
النادي األندلسي، إال أنه لم يكن 
لديه تأثيــر كبير وخرج بعد 

مرور ساعة.
وسجل أوكامبوس الهدف 

الوحيد في اللقاء في الدقيقة 
٦٧ برأســية اثــر عرضية من 

البديل سوسو.
وكانــت هذه املــرة األولى 
التي يبلغ فيها إشبيلية حامل 
اللقب في خمس مناسبات املربع 
الذهبي منذ اكتساحه برشلونة 
بخماســية نظيفة فــي نهائي 
العام ٢٠١٨. ويسعى إشبيلية 
الى لقبه الثاني بإشراف مدرب 
منتخب إسبانيا ورريال مدريد 
الســابق خولــن لوبيتيغــي 
بعد قيادتــه الفريق الى لقب 
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» 
املوسم الفائت على حساب انتر 

اإليطالي في النهائي.
وكان هذا الفوز الســادس 
تواليا إلشــبيلية فــي جميع 
املسابقات وخسر مباراة واحدة 

في آخر ١٦.
ويحتل الفريق املركز الرابع 
في الــدوري احمللي ويخوض 
الدور ثمن النهائي من دوري 
أبطال أوروبا ضد بوروســيا 
دورمتونــد األملانــي في وقت 

الحق من الشهر اجلاري.
ويســتضيف اليــوم ريال 
بيتيس نظيــره أتلتيك بلباو 
ليكمل عقد املتأهلني إلى الدور 

نصف النهائي للكأس.

ميسي ملقاضاة بارتوميو ورفاقه

«كورونا» يصطاد جواو فيليكس

ليڤركوزن.. خروج مذّل من الكأس

كشف تقرير صحافي إسباني أمس أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي، قائد برشلونة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب 
تفاصيل عقده مع «البرســا». وكانت صحيفة «املوندو» قد 
نشــرت تفاصيل العقد الذي يجمع بني ميسي وبرشلونة، 
ويتقاضى من خالله البرغوث األرجنتيني نحو ٥٥٥ مليون 

يورو ملدة ٤ مواسم، تنتهي بنهاية املوسم اجلاري.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد أكدت مصادر 
مقربة من ميســي أنه ســيقوم برفع دعوى قضائية ضد 
األشــخاص اخلمسة الذين يعتقد أنهم رمبا قاموا بتسريب 

عقده، وفي مقدمتهم جوسيب بارتوميو.

أصيب مهاجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي الدولي جواو فيليكس 
بڤيروس كورونا ويخضع للحجر الصحي، كما أعلن نادي 
العاصمة اإلســبانية أمس، وأصــدر أتلتيكو بيانا جاء فيه: 
«يخضع املهاجــم إلى احلجر الصحي في منزله بحســب 
اإلجراءات الصارمة للســلطات الصحية وبروتوكول رابطة 
الدوري اإلسباني». وانضم فيليكس املنتقل بصفقة قياسية 
الى صفوف أتلتيكو قادما من بنفيكا مقابل ١٢٥ مليون يورو، 
وتألق فيليكس بشــكل الفت هذا املوسم وسجل ٦ أهداف 

في صفوف فريقه الذي يتصدر الدوري بفارق ١٠ نقاط.

حقق روت فايس ايســني من الدرجة الرابعة مفاجأة مدوية 
عندما أقصى باير ليڤركوزن خامس ترتيب «البوندسليغا» 
من الدور ثمن النهائي من كأس أملانيا لكرة القدم بنتيجة ٢-١ 

بعد التمديد وبهدفني في الشوط اإلضافي الثاني.
وبعد مباراة فرض فيها ليڤركوزن ســيطرة سلبية، احتكم 
الفريقان الى التمديد، حيث جنح بايرن بافتتاح التسجيل في 
الدقيقة االخيرة من الشوط االضافي االول عبر اجلامايكي 
ليون بايلي (١٠٥)، إال أن روت فايس ايســني حقق املفاجأة 
عندمــا عادل النتيجة (١٠٨) عبــر اوغوجان كفكير ومن ثم 

خطف الفوز بهدف لسيمون اينغلمان (١١٧).

األهلي والدحيل.. مواجهة عربية 
من العيار الثقيل مبونديال األندية

الدوحة - فريد عبدالباقي

تنطلق اليوم النسخة الـ ١٧ من بطولة كأس العالم لألندية لكرة 
القدم قطر ٢٠٢٠، والتي تقام للمرة الثانية على التوالي في الدوحة، 
حيث يشهد اليوم إقامة مباراتني حلساب الدور ربع النهائي، حيث 
يلتقي تيغريس أونال املكسيكي بطل أميركا الشمالية والوسطي 
والكاريبي «الكونكاكاف» مع أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي 
«بطل آسيا» في ٥:٠٠ مســاء بتوقيت الكويت على ستاد أحمد 
بن علي، يليه لقاء القمة العربية التي جتمع بني الدحيل القطري 
منظم البطولة واألهلي املصري «بطل أفريقيا» في ٨:٣٠ مســاء 
على ســتاد املدينة التعليمية، وســط فرض قيود واشتراطات 
صارمة على احلضور اجلماهيري بســبب اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية املشــددة من أجل احتواء تفشي ڤيروس كورونا، 
فيما يترقب فريقا بامليراس البرازيلي بطل كأس أميركا اجلنوبية 
«ليبرتادوريس» وبايرن ميونيــخ األملاني «بطل أوروبا» الفائز 
من لقائي اليوم ملواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويخوض الدحيل البطولة للمــرة األولى في تاريخه، وذلك 
حلصوله على لقب الــدوري القطري في العام املاضي، وتعتبر 
هذه النسخة الرابعة عشرة على التوالي التي يشارك بها فريق 
من البلد املضيف في مونديال األندية من أجل التأكيد على جناح 
البطولة جماهيريا، وكان من املفترض أن يستهل الدحيل مسيرته 
في البطولة مبواجهة أوكالند سيتي النيوزيلندي في الدور األول 
للبطولة ولكن ممثل احتاد «أوقيانوسيا» اعتذر عن عدم املشاركة 
في هذه النسخة قبل انطالقها بسبب القيود املفروضة على السفر 

في بالده ضمن اإلجراءات االحترازية في ظل جائحة كورونا.

األهلي املصري08:30 beIN sports HD١الدحيل القطري مجموعة QNB داعم رسمي لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر
 QNB يشــار إلى أن مشــاركة
تشــمل أيضا بطولة كأس العالم 
لألنديــة FIFA™ باعتباره البنك 
القطري الرســمي لــكأس العالم 
لألندية FIFA قطر ٢٠٢٠™، والتي 
ستشــهد لقاء أفضــل األندية في 
العالم للتنافس على واحدة من أهم 
البطوالت في كرة القدم لألندية، 
واملقررة إقامتهــا في الدوحة في 
الفترة املمتدة بــني ٤ و١١ فبراير 

اجلاري.
وتتواجد مجموعة QNB حاليا 
في أكثر من ٣١ دولة وثالث قارات 
حول العالم من خالل املؤسسات 
املنتسبة إليها والشريكة لها، مما 
يوفر مجموعة شاملة من املنتجات 
واخلدمات املتقدمــة، ويعمل في 
املجموعــة ما يزيد علــى ٢٨٠٠٠ 
موظــف يخدمــون أكثــر من ٢٠ 
مليــون عميل فــي أكثر من ١٠٠٠ 
فرع ومكتب متثيلي، باإلضافة إلى 
شبكة واسعة من أجهزة الصراف 
اآللي التي تزيد على ٤٣٠٠ جهاز، 
ومت تصنيفهــا في أحــدث تقرير 
لتقرير «براند فاينانس جلوبال 
 Brand Finance Global)  «٥٠٠
٥٠٠) كواحــدة مــن أفضــل ٥٠٠ 
عالمة جتارية مصرفية وواحدة 
من أكبر ٥٠٠ عالمة جتارية عاملية.

لهذه البطولة، وستثبت عالمتنا 
التجارية املصرفية األعلى قيمة في 
الشرق األوسط وافريقيا قدرتها 
على دعم جناح هذه النسخة من 
بطولة كأس العالم ليذكرها العالم 

على مر األجيال».

ملجموعــة QNB عبــداهللا مبارك 
آل خليفــة «نحن فخــورون جدا 
باإلعــالن عــن دورنــا كداعمــني 
 ™٢٠٢٢ FIFA رسميني لكأس العالم
فــي الشــرق األوســط وافريقيا 
وبكوننا البنك القطري الرســمي 

وذلك المتالكها العديد من املرافق 
والتسهيالت املالية التي جتعلني 
على يقني تام بأنها ستقدم خدمات 
غير مسبوقة للجماهير خالل كأس 

.«FIFA العالم
التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

أعلنــت مجموعــة QNB، أكبر 
مؤسسة مالية في الشرق األوسط 
وافريقيــا، عن مشــاركتها كداعم 
رســمي لكأس العالــم FIFA قطر 
الشــرق األوســط  ٢٠٢٢™ فــي 
وأفريقيا والبنك القطري الرسمي 

للبطولة.
وكجزء مــن امتيــازات دوره 
 FIFA كداعم رسمي لكأس العالم
قطر ٢٠٢٢™ في الشرق األوسط 
وافريقيــا، ســيحصل QNB على 
العديد مــن احلقــوق احلصرية 
التي تؤكد قوة عالمته التجارية، 
والتي سيتم إبرازها خالل مباريات 
البطولة الدولية التي ستقام في 
ستادات البطولة الثمانية، إضافة 
إلى جميع ما يتعلق بالبطولة من 
إعالنات تسويقية وما يصاحبها 
من فعاليات، كما ستكون املجموعة 
املزود الوحيــد ألجهزة الصراف 

اآللي خالل البطولة الدولية.
وقالت األمني العام للفيفا بهذا 
اخلصوص فاطمة ســامورة «مع 
استمرار التحضيرات لكأس العالم 
FIFA قطر املقررة إقامتها في العام 
 QNB املقبل، نحن سعداء بانضمام
إلى مجموعة الشركات التجارية 
إقليميــني، إذ حتظــى  كداعمــني 
مجموعــة QNB مبكانة مرموقة، 

عبداهللا مبارك آل خليفة


