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لوريان يوقف انطالقة رين

معكسر أردني 
لـ«أزرق السيدات» للمبارزة

الدوحة تستضيف «األبطال»

األهلي يصل املغرب

حرم لوريان ضيفه رين من الضغط على مرسيليا وموناكو 
عندما تغلب عليه ٢-١ على ملعب «موستوار» في افتتاح املرحلة 

العشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.
وحسم لوريان نتيجة املباراة في شوطها األول بتسجيله هدفني 
عبر الدولي التونســي منتصر الطالبي (١٣) وثيو لو بري (٣١)، 
فيما سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة ٧٣ عبر فالفيان تاي.

وكان ريــن اخلامس يأمل في اســتغالل القمة املرتقبة بني 
مرسيليا الثالث (٤٢ نقطة) وموناكو الرابع (٣٧ نقطة) على ملعب 
«فيلودروم»، لتجاوز فريق اإلمــارة أو تقليص الفارق عن 
الفريق املتوسطي، لكنه مني بخسارته اخلامسة هذا املوسم.

ويلتقي اليوم أوكسير مع مونبلييه، وبريست مع أجنيه، 
وستراســبورغ مع تولوز، وكليرمون فيران مع نانت، 
وأجاكسيو مع ليون، وباريس سان جرمان مع رميس.

هادي العنزي

أكدت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد املبارزة لولوة األيوب، 
أن اإلجناز الذي حققه منتخب الكويت للســيدات في البطولة 
العربية للمبارزة التي أقيمت في البحرين مؤخرا جاء بعد عمل 
جاد ومدروس لسنوات طوال ودعم كبير من قبل مجلس إدارة 
احتاد املبارزة برئاسة عبداهللا الوعالن وتعاون مثمر بني اللجنة 
الفنية لالحتاد بقيادة املدير الفني عبدالكرمي الشمالن ومدرب 

منتخب الكويت للسيدات اإليطالي دييغو.
وأشارت األيوب إلى أن «أزرق» املبارزة للسيدات يقيم حاليا 
معســكرا تدريبيا في العاصمة األردنية عمان يستمر حتى ٥

فبراير حتضيرا للمشاركة في بطولة آسيا للمبارزة مارس املقبل 
واملزمعة إقامتها في العاصمة األوزبكية طشقند.

وذكرت أن البطولة العربية للمبارزة شهدت منافسات قوية 
في فئة السيدات مبشاركة أفضل املنتخبات العربية في رياضة 
املبارزة، مضيفة أن «امليدالية البرونزية التي حققتها الالعبات 
العنود الهزمي، وســهاد النقيب، ونور السعيد، وفوز الرفاعي، 
لفئة العمومي للفرق، جاءت بعد عطاء كبير وروح عالية قدمتها 
الالعبــات خالل البطولة رغم صغر عمرهن مقارنة باملنتخبات 
األخرى، ونأمل حتقيق مزيد من اإلجنازات في الفترة املقبلة».

الدوحة - فريد عبدالباقي

وافق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم ٢٠٢٢، والتي تستضيفها الدوحة، ملنافسات 
دور الـ ١٦ وربع النهائي وقبل النهائي ملنطقة الغرب وذلك بنظام 
التجمع، حيث يستضيف ستاد اجلنوب لقاء الهالل السعودي 
وشــباب األهلي دبي اإلماراتي، وأيضا لقاء الشباب السعودي 
وناساف األوزبكي، فيما يقام لقاء الدحيل القطري مع مواطنه 
الريان على ســتاد الثمامة في الـ ٦:٠٠ مساء األحد ١٩ فبراير 
املقبل، وفي اليوم التالي وعلــى نفس امللعب يلتقي الفيصلي 

السعودي مع فوالد خوزستان اإليراني في ال٦:٠٠ مساء.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

وصلت بعثة النادي األهلي امس الى املغرب للمشــاركة في 
بطولة كأس العالم لألندية التي تقام خالل الفترة من ١ الى ١١ فبراير 
املقبل. ويترأس بعثة الفريق رئيس مجلس إدارة النادي محمود 
اخلطيب. ويلعب األهلي مع أوكالند ســيتي األربعاء املقبل في 
الدور التمهيدي، وسيواجه املتأهل من هذه املباراة فريق سياتل 
ساوندرز بطل أميركا الشمالية ٤ فبراير املقبل، والفائز سيلتقي 
ريال مدريد اإلسباني في ربع النهائي. ويشارك األهلي في كأس 

العالم لألندية للمرة الثامنة في تاريخه.

لولوة األيوب مع منتخب سيدات املبارزة

نابولي لالنقضاض على «ذئاب مورينيو»نابولي لالنقضاض على «ذئاب مورينيو»
تتجه األنظار إلى املوقعة املرتقبة بني نابولي 
احمللق في الصدارة وروما في املرحلة العشرين 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم، فيما ميلك ميالن 
املترنح فرصة إلحياء آمال الدفاع عن لقبه بعد 
اتســاع الهوة الى ١٢ نقطة، عندما يستضيف 

ساسوولو في اليوم ذاته.
وشكلت اخلســارة االخيرة للروسونيري 
امام التسيو برباعية نظيفة ضربة كبيرة آلماله 
في االحتفاظ باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في 
الصدارة بشكل مريح جدا، فيما ضيق التسيو 
وانتر ميالن وروما اخلناق على ميالن الوصيف 

وباتوا متأخرين عنه بنقطة واحدة فقط.
لذلك، تبدو مباراة نابولي وروما مفصلية 
في حتديد مســار املنافســة على اللقب، إذ إن 
فــوز نابولي ســيضعه في موقــف قوي جدا، 
فيما ان خسارته ستحيي آمال الفرق املنافسة، 
لكنها ستشــعل ايضا معركــة مركز الوصافة 
بالدرجــة االولى، فضال عن الســباق احملموم 
للتأهل الــى دوري ابطال أوروبا والذي عززه 
خــروج يوڤنتــوس من دائرة املنافســة عقب 
تعرضه لعقوبة حســم ١٥ نقطــة من رصيده 

التهامه بتزوير البيانات املالية اخلاصة بانتقال 
بعض الالعبني.

واعتــرف مدرب ميــالن ســتيفانو بيولي 
بصعوبــة االحتفاظ باللقب «تبدو اآلن الكثير 

من األمور ال تعمل».
فــي املقابــل، أصر مديــر الفريــق واملدافع 
التاريخي السابق باولو مالديني ان املوسم «ال 
يبدو انه كارثة ضخمة»، اال انه انتقد التعاقدات 
الصيفية مبا فيها املهاجم البلجيكي شارل دي 
كيتالر واألميركي سيرجينو ديست الذي كان 
اداؤه الثالثاء املاضي في مركز الظهير األيسر 
مكان الالعب الفرنســي املصاب تيو هرنانديز 

كارثيا.
ويستضيف ميالن نظيره ساسوولو املتعثر، 
مع آمال متضائلة في ظل تصميم نابولي الباحث 
عن لقبه األول منذ العام ١٩٩٠ والذي جنح في 
حتقيق ٥٠ نقطة بعد مرور نصف املوسم فقط.

في املقابل، يواصل يوڤنتوس سعيه لالرتقاء 
من جديد في الترتيب بعد العقوبة املدوية التي 
تعرض لها وذلك عندما يواجه مونزا املتطور.

كما يلتقي التسيو مع فيورنتينا.

ميالن للبقاء في دائرة املنافسة.. ويوڤنتوس لتعويض «نقاط العقوبة»

سابالينكا حترز أول ألقابها الكبرى في «أستراليا املفتوحة»  
وحلم ديوكوڤيتش «القياسي» يصطدم بتسيتسيباس اليوم

انهت البيالروســية أرينا ســابالينكا املصنفة خامسة عامليا 
انتظارها لتحرز أول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها في نهائي 
بطولة أستراليا املفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ ٢٥

وبطلة وميبلدون في مواجهة مشوقة، ٤-٦، ٦-٣ و٦-٤.
وعوضت ســابالينكا (٢٤ عاما) تأخرها في املجموعة االولى 
لتتمكن من هزمية بطلة وميبلدون، بعد مباراة دامت لســاعتني 
و٢٨ دقيقة على ملعب رود ليفــر، لترتقي الى املركز الثاني في 
التصنيف العاملي. وقالت سابالينكا مخاطبة فريقها بعد حصولها 
على الكأس «شكرا لفريقي، الفريق األكثر جنونا في البطولة. لقد 

مررنا بالكثير من املطبات العام املاضي».
وأضافت «شــكرا جزيال لكم على مــا تفعلونه من أجلي. أنا 

أحبكم يا رفاق».
ولدى الرجال، يبدو الصربي نوفاك ديوكوڤيتش مرشحا قويا 
للتفوق على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم في نهائي 
البطولة، ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات احراز البطوالت 

الكبرى الذي يحمله اإلسباني رافايل نادال (٢٢).
وصحيح ان ديوكوڤيتش قد خرج فائزا من مبارياته النهائية 
التســع في ملبورن، إال ان اليوناني لن يكون لقمة ســائغة أمام 

ديوكوڤيتش الذي يخــوض النهائي الـ٣٣ في البطوالت الكبرى 
(رقم قياسي).

وفيما ســيعادل ديوكوڤيتش رقم نادال املميز بحال فوزه، 
يخوض تسيتســيباس النهائي الكبير الثاني فقط له، بعد روالن 

غاروس الفرنسية في ٢٠٢١.
وما يزيد من قوة املنافسة في متنزه ملبورن، ارتقاء الفائز من 
املباراة إلى املركز االول في التصنيف العاملي لالعبني احملترفني، 
بدال من اإلســباني كارلوس ألكاراز الغائب عن النسخة احلالية 

بسبب اإلصابة.
قال ديوكوڤيتــش (٣٥ عاما) «الفوز فــي البطوالت الكبرى 
واالرتقاء إلى املركز األول عامليا، رمبا أهم قمتني ميكن تسلقهما 

في عالم التنس االحترافي».
وكان ديوكوڤيتش قد وقف حجر عثرة أمام تسيتسيباس في 
النهائي الوحيد له حتى اآلن في البطوالت الكبرى، عندما تغلب عليه 
في روالن غاروس بخمس مجموعات، معوضا تخلفه مبجموعتني.

لكن ابن الرابعة والعشــرين يعتقد انه نضج مبا فيه الكفاية 
كالعب وشخص وبات مؤهال ألن يصبح أول يوناني يحرز لقبا 

كبيرا في عالم التنس.

سيتي يقصي أرسنال.. وليدز وليستر يتأهالن
وليڤربول يواجه برايتون في  كأس االحتاد

أطاح مان سيتي بضيفه 
أرســنال متصــدر الــدوري 
مــن مســابقة كأس االحتاد 
اإلجنليــزي فــي كــرة القدم 
عندما تغلب عليه ١-٠ على 
ملعب «االحتاد» في مانشستر 

وبلغ الدور اخلامس.
الدولي  املدافــع  وســجل 
الهولنــدي ناثــان أكي هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ٦٤.
وأضاف ســيتي أرسنال 
إلى قائمة ضحاياه وحتديدا 
القطب الثاني للعاصمة لندن 
تشلســي بعدمــا كان تغلب 
عليــه برباعيــة نظيفــة في 

الدور الثالث.
وحقق مان ســيتي االهم 
أمام أرسنال في ظل الصراع 
املثيــر بينهمــا علــى لقــب 

الدوري.
ويتصدر أرسنال الدوري 
عن جدارة وبعروض رائعة 

بينــه وبــني رجــال املــدرب 
اإلسباني جوزيب غوارديوال 
مع مباراة أقل لفريق مواطن 

األخير ميكيل أرتيتا.
وكانت املواجهة األولى بني 
الفريقني هذا املوســم بعدما 
تأجلت مباراتهما التي كانت 
مقــررة فــي ذهــاب الدوري 
في ١٩ أكتوبر املاضي ضمن 
املرحلة الثانية عشرة إلى ١٥

فبراير املقبل، وبالتالي فإن 
فوز سيتي ســيمنحه زخما 
معنويا هائال قبل مواجهتهما 
االولــى فــي الــدوري علــى 
ملعب اإلمارات والثانية في 
٢٦ أبريــل املقبل على ملعب 
االحتاد ضمن املرحلة الثالثة 

والثالثني.
كما تأهل ليســتر سيتي 
إلى ذات الدور بعد فوزه ١-٠

على وال ســال، وجنح ليدز 
بعبور ستانلي بنتيجة ٣-١.

وفي ذات البطولة، يحل 
اليوم ليڤربــول ضيفا على 

برايتون.

آخرها فــوزه ٣-٢ على مان 
يونايتد، اجلار اللدود لسيتي، 
معيدا الفارق الى خمس نقاط 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا (املرحلة الـ ١٩)
٤beIN Sports HD١بلد الوليد ـ ڤالنسيا

٦:١٥beIN Sports HD١أوساسونا ـ أتلتيكو مدريد
٨:٣٠beIN Sports HD١سلتا ڤيغو ـ أتلتيك بلباو

١ ١١beIN Sports Premiumريال مدريد ـ ريال سوسييداد

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٠)
٢:٣٠StarzPlay Appميالن ـ ساسولو
٥StarzPlay Appيوڤنتوس ـ مونزا

٨StarzPlay Appالتسيو ـ فيورنتينا
١٠:٤٥StarzPlay Appنابولي ـ روما

أملانيا (املرحلة الـ ١٨)
٥:٣٠beIN Sports HD٣شالكه ـ كولن

٧:٣٠beIN Sports HD٣باير ليڤركوزن ـ دورمتوند

فرنسا (املرحلة الـ ٢٠)
٢ ٥beIN Sports HDنيس ـ ليل 

٥beIN Sports HD٢أوكسير ـ مونبلييه
٥beIN Sports HD٤كليرمون ـ نانت

٥beIN Sports HD٦ستراسبورغ ـ تولوز
٥beIN Sports HD٧بريست ـ أجنيه
٧:٠٥beIN Sports HD٢أجاكسيو ـ ليون
١٠:٤٥beIN Sports HD٢باريس ـ رميس

كأس االحتاد اإلجنليزي (الدور الـ ٤)
١ ٤:٣٠beIN Sports Premiumبرايتون ـ ليڤربول

١ ٥beIN Sports Xtraستوك سيتي ـ ستيفيناج
١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumريكسهام ـ شيفيلد يونايتد

بشق األنفس.. برشلونة يهزم جيرونابشق األنفس.. برشلونة يهزم جيرونا
عندما يستقبل في حتد صعب 

ثالث الترتيب سوسييداد.
حجز «لــوس بالنكوس» 
بطاقتــه إلــى املربــع الذهبي 
للــكأس بفوز مســتحق على 
جــاره اللــدود أتلتيكــو ٣-١

في ديربــي العاصمة، إال انه 
خسر الفرنسي فيرالن مندي 
والبرازيلي رودريغو صاحب 
هــدف التعادل بعــد مجهود 
فــردي رائــع لإلصابــة. كما 
حتوم الشكوك حول مشاركة 
املدافع النمساوي دافيد أالبا 
الذي أدرج أنشيلوتي اسمه 
على قائمة املشــاركني أمام 
أتلتيكــو، قبــل أن يعلــن 
انســحابه من دون حتديد 
األســباب. في حني ال يشذ 

الفرنسي أورليان تشواميني 
عن نظيــره. ويلتقــي اليوم 
أيضا بلد الوليد مع ڤالنسيا، 
وأوساسونا مع أتلتيكو مدريد، 
وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو.

الوحيــد  الهــدف  خوســيلو 
إلسبانيول في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع. وهو 
الفــوز الســادس ألمليريا هذا 
املوســم واألول بعــد ثــالث 
تعــادالت وخســارة فرفــع 
رصيده الى ٢٢ نقطة وارتقى 
الى املركز احلادي عشر مؤقتا، 
فيما مني إسبانيول بخسارته 
السابعة هذا املوسم واألولى 
بعد فوزين متتاليني ومبارياته 
االربع األخيرة فتجمد رصيده 
عنــد ٢٠ نقطــة وتراجع الى 

املركز الرابع عشر.
إلــى ذلــك، يــدرك مدرب 
ريال مدريــد اإليطالي كارلو 
أنشيلوتي انه يحتاج للفوز 
والنقاط الثــالث للبقاء على 
مسافة قريبة من غرميه اللدود، 

لويس سواريس في الدقيقة 
٢١، قبل أن يضيف هدفني في 
البرازيلي  الثانــي بواســطة 

 (٦١) باتيســتاو  ليــاو 
وفرانشيسكو بورتيو 

وســجل   .(٧٧)

بـ ٢٥ نقطة في املركز العاشر.
كمــا أكــرم أمليريــا وفادة 
ضيفه إسبانيول عندما تغلب 
عليه ٣-١ في افتتاح املرحلة.

وأنهى أمليريا الشوط األول 
متقدمــا بهــدف الكولومبــي 

وفي مبــاراة ثانية ضمن 
ذات اجلولة، تغلب قادش على 
ضيفه ريــال مايوركا، ليرفع 
الفائز رصيده إلى ١٩ نقطة في 
املركز اخلامس عشر، فيما بقي 
اخلاسر على رصيده السابق 

تغلــب برشــلونة علــى 
مســتضيفه جيرونا ١-٠ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني 
مساء أمس ضمن اجلولة الـ ١٩

للدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ليرفع «البرسا» رصيده إلى 
٤٧ نقطة في صدارة الترتيب 
وبفــارق ٦ نقــاط عــن ريال 
مدريــد الثانــي الــذي يلعب 
اليوم، فيما بقي اخلاسر عند 
رصيده الســابق ٢١ نقطة في 
املركز الـ ١٢. وقد انتهى الشوط 
األول ســلبا بــني الفريقــني، 
ومتكن العب الوسط بيدري 
من تســجيل هدف «البارسا» 
بعد متابعة لعرضية انســو 
فاتي (٦١)، وقد بدا برشلونة 
متأثرا بغياب الهداف الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤسكي، بسبب 
عقوبــة االيقــاف، كمــا زادت 
معاناته بعد خروج الفرنسي 
عثمــان دميبلي لإلصابة بعد 

مرور ٢٥ دقيقة فقط.
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