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أوغسبورغ يبتعد 
عن منطقة الهبوط

كيريوس يعترف باعتدائه
على صديقته ويفلت من اإلدانة

عزز أوغسبورغ حظوظه بتفادي الهبوط بفوزه على ضيفه 
باير ليڤركوزن ١-٠، في افتتاح منافسات املرحلة الـ ١٩ من الدوري 
األملاني لكرة القدم. ويدين أوغسبورغ ملهاجمه ميرجني بريشا 
صاحب هدف الفوز في الدقيقة ٥٥. وتقدم أوغسبورغ للمركز 
الثالث عشر مؤقتا برصيد ٢١ نقطة، ولم يعد يتأخر عن ليڤركوزن 
التاســع سوى بفارق ٣ نقاط. ومني ليڤركوزن بإشراف مدربه 
اإلسباني كسابي ألونسو بخسارته التاسعة هذا املوسم والثانية 
تواليا بعد ســقوطه أمام بوروســيا دورمتوند ٠-٢ في املرحلة 

املاضية، لتتراجع نتائجه بعد سلسلة من ٥ انتصارات تواليا.

أفلت العب التنس ألسترالي نيك كيريوس، من اإلدانة بعدما 
أقر باالعتداء على صديقته السابقة، فيما وصفته محكمة كانبيرا 

بأنه «عمل غبي».
ورفضت احملكمة تهمة االعتداء على الفتاة البالغة من العمر 
٢٧ عاما. واعترف «املشاغب» كيريوس وصيف بطولة وميبلدون، 
ثالثــة البطوالت األربع الكبرى العام املاضي والذي كان حاضرا 
في جلسة احملاكمة، باعتدائه على صديقته السابقة كيارا باساري 
في العاشر من يناير ٢٠٢١ بدفعها على األرض بعد جدال محتدم. 
وذكر محامون أن باســاري تقدمت بشكوى بعد عشرة أشهر 
من انفصالهما. وقالت في بيان تلته أمام احملكمة، إنها عانت من 
صدمة شــديدة من احلادث، وعانت من نقص كبير في الوزن، 
وكانــت طريحة الفراش ليال ونهارا، وغير قادرة على النوم أو 
إقامة عالقــات عاطفية جديدة. وقال محامو كيريوس في وقت 
سابق ان موكلهم يبحث عن إسقاط التهم بسبب مشاكل الصحة 
الذهنية، موضحني أنها كانت حادثة منعزلة وال تتماشى مع مزاجه.

وأوضح عالم النفس سام بورنستني للمحكمة ان كيريوس 
يعاني من اكتئاب حاد ومتكرر يتسبب له على اخلصوص في 
التفكير في إيذاء النفس واألرق والتعب والشعور بالذنب. وتابع 
أن كيريوس جلأ إلى الكحول على وجه اخلصوص للتعامل 
مع املوقف، لكنه اآلن يحرز تقدما في إدارة صحته الذهنية.

 «أندية العالم».. الهالل يواجه فالمنغو واألهلي يصطدم بـ «امللكي»

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 
اليوم ضمن منافســات املرحلة ٢٠ من الدوري اإلسباني في كرة 
القــدم، األولى من دور اإلياب، إذ يتربع على الصدارة بخمســني 
نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

اللقب الذي يحل على ريال مايوركا العاشر.
فريقــان فقط بلغــا حاجز املئة نقطــة في تاريخ 
الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١-٢٠١٢

وبرشلونة في العام الذي تاله.
وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 
الكــم من النقاط في هذه املرحلة من املوســم، 
وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 
تشافي هرنانديز، صالبة خط دفاعه 
الذي استقبل سبعة أهداف فقط، 
مقابــل ١٦ لريال مدريــد. صالبة 
تعززت مع قدوم الفرنسي جول 
كونديــه والدمناركــي أندرياس 

كريستنسن.

وفيما عاد احلارس األملاني مارك-أندري تير شتيغن 
إلى مستوياته السابقة، ينفرد برشلونة بأقوى دفاع في 

البطوالت األوروبية اخلمس الكبرى.
خالفا لذلك، يقدم إشبيلية أحد اسوأ مواسمه منذ فترة، رغم 
الصحوة التي يعيشــها أخيرا مع املــدرب األرجنتيني خورخي 
سامباولي. فاز الفريق األندلسي ثالث مرات في آخر أربع مباريات، 
لكنه اليزال قابعا في املركز الثالث عشر، نظرا لفوزه مرتني فقط 
في أول ١٥ مباراة. وسيكون ريال مدريد قادرا على تقليص الفارق 
إلى نقطتني قبل ســاعات من مباراة برشــلونة، عندما يحل على 
ريال مايوركا بعد ان هزمه بسهولة ذهابا ٤-١. استعد جيدا لهذه 
املباراة بفوز صريح على ضيفه ڤالنسيا ٢-٠ اخلميس، بهدفني 
استعراضيني من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

لكن الفريق امللكي خســر مهاجمه الفرنسي املخضرم كرمي 
بنزمية، صاحب الكرة الذهبية في املوسم املاضي، بعد تعرضه 
إلصابة بفخذه، على غرار زميله املدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. 
وفي ظل املعركة املســتمرة واالعتيادية بني برشــلونة وريال 
مدريد، يأمل ريال سوسييداد الثالث، مفاجأة دور الذهاب والذي 

يستقبل بلد الوليد، في البقاء على مقربة من املتصدرين.

فــي مباراتــني اتســمتا 
باإلثارة والندية متكن فريقا 
الهــالل الســعودي واألهلي 
املصري من بلوغ الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس العالم 
لألنديــة املقامة فــي اململكة 
املغربيــة. فقد عبــر األهلي 
منافسه «سياتل ساوندرز» 
األميركــي بعد التغلب عليه 
بهــدف نظيــف مــن توقيع 
الالعب محمد مجدي أفشة في 
الدقيقة ٨٨ من املباراة ليضرب 
موعــدا فــي دور األربعة مع 
ريال مدريد اإلسباني مساء 

األربعاء املقبل.
وكان الهــالل الســعودي 
حقــق فــوزا مســتحقا على 
الوداد البيضــاوي املغربي، 
مســتضيف البطولة، وذلك 
٥-٣ الترجيــح  بــركالت 
عقب نهاية الوقتني األصلي 
واإلضافي بالتعادل االيجابي 

مكــة. وكان الــوداد املغربي 
املبادر بالتســجيل بواسطة 
أيوب العملود في الدقيقة ٥٢، 
قبل أن يعدل الهالل النتيجة 
عبر محمد كنو من ركلة جزاء 

رضا اجلعدي بتسديدة قوية 
لكنها مرت مبحاذاة العارضة 
العلويــة ملرمــى عبــداهللا 
املعيــوف، وحاول موســى 
ماريغــا الرد بهجمــة مرتدة 
ســريعة ولكنه لم يســتطع 
احلفاظ على الكــرة في ظل 

الدفاع القوي من الوداد.
وسدد جالل الداودي كرة 
من ضربة حرة مباشرة لكن 
املعيــوف أبعدهــا بصعوبة 
لترتد وجتــد يحيى جبران 
الــذي أطلق تســديدة قوية 
علت العارضة العلوية ملرمى 
الهالل، قبل أن يسيطر الهالل 
على الكرة ويحاول هجوميا 
على مرمى الوداد ولكن الدفاع 

واحلارس كانوا في املوعد.
وســجل صاحب األرض 
الوداد هدفا في الدقيقة ١٩ لكن 
احلكم ألغاه بداعي التســلل 
علــى جالل الداودي. قبل أن 

يعود الهالل للسيطرة على 
الــوداد على  الكــرة ويجبر 
التراجع الدفاعي، وسط هجوم 
هاللي لتسجيل هدف املبادرة.

وحملت الدقيقة ٥٢ هدفا 
أول للوداد املغربي عن طريق 
أيــوب العملــود الــذي تابع 
عرضيــة من ضربــة ركنية 
نفذها يحيى جبران، وتعامل 
معها مدافــع الهالل بصورة 
ســيئة لتصل للعملود الذي 
تابعها بضربة رأسية جميلة 
ضربت بالعارضة وســكنت 
شباك املعيوف وسيطر فريق 
الهالل بشكل كبير على الكرة، 
في محاولة لتعديل النتيجة.

وجنح العب الهالل محمد 
كنو في ادراك التعادل في 
الدقيقة ٩٣ من ركلة جزاء، 
الفريقــان لركالت  ليلجــأ 
ابتسمت  التي  الترجيــــح 

لـ «الزعيم».

نفذها مبهارة (٩٣).
وفــي التفاصيــل، دخــل 
الوداد املغربي بشكل سريع 
وضغط هجوميا لتســجيل 
هــدف مبكــر، وكاد يفعلهــا 

بطل آسيا الهالل السعودي قدم مباراة كبيرة وأقصى املستضيف بني جماهيره

١-١، ويستضيف ملعب طنجة 
مباراة الهالل وفالمنغو مساء 
الثالثاء املقبل ضمن منافسات 
نصف نهائي املونديال، وتقام 
املباراة في الـ ١٠ مساء بتوقيت 

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 

نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

٢٠١٢ ٢٠١١الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم ٢٠١١

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

سامباولي. فاز الفريق األندلسي ثالث مرات في آخر أربع مباريات، 

١٥في أول ١٥في أول ١٥ مباراة. وسيكون ريال مدريد قادرا على تقليص الفارق 

استعراضيني من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بنزمية، صاحب الكرة الذهبية في املوسم املاضي، بعد تعرضه 
إلصابة بفخذه، على غرار زميله املدافع البرازيلي إيدر ميليتاو. 

مدريد، يأمل ريال سوسييداد الثالث، مفاجأة دور الذهاب والذي 

يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية بالنفس 

نقطة، بفارق خمس نقاط عن غرميه التقليدي ريال مدريد حامل 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إجنلترا (املرحلة الـ ٢٢)
٢ ٥beIN Sports Premiumنوتنغهام ـ ليدز

١ ٧:٣٠beIN Sports Premiumتوتنهام ـ مان سيتي
إسبانيا (املرحلة الـ ٢٠)

١ ٤beIN Sports Premiumريال مايوركا ـ ريال مدريد
٦:١٥beIN Sports HD١جيرونا ـ ڤالنسيا

٨:٣٠beIN Sports HD١ريال سوسييداد ـ بلد الوليد
١ ١١beIN Sports Premiumبرشلونة ـ إشبيلية

إيطاليا (املرحلة الـ ٢١)
٢:٣٠StarzPlay Appسبيزيا ـ نابولي

٥StarzPlay Appتورينو ـ أودينيزي
٨StarzPlay Appفيورنتينا ـ بولونيا
١٠:٤٥StarzPlay Appإنتر ميالن ـ ميالن

أملانيا (املرحلة الـ ١٩)
٥:٣٠beIN Sports HD٣شتوتغارت ـ ڤيردر برمين
٧:٣٠beIN Sports HD٣ڤولفسبورغ ـ بايرن ميونيخ

فرنسا (املرحلة الـ ٢٢)
٣beIN Sports HD٢كليرمون ـ موناكو
٥beIN Sports HD٤أجاكسيو ـ نانت
٥beIN Sports HD٢لوريان ـ أجنيه
٥beIN Sports HD٦أوكسير ـ رميس

٥beIN Sports HD٧ستراسبورغ ـ مونبلييه
٧:٠٥beIN Sports HD٢بريست ـ النس
١٠:٤٥beIN Sports HD٢مرسيليا ـ نيس

باوليستا يعتذر لڤينيسيوس
اعتذر غابرييل باوليستا مدافع ڤالنسيا عن 
تدخله القوي مع ڤينيسيوس جونيور مهاجم 
ريال مدريد خالل مباراة الفريقني املؤجلة من 
املرحلة السابعة عشرة من الدوري، وأكد باوليستا 
أنه «لم يكن متعمدا إيذاءه. وحصل غابرييل باوليستا 
على بطاقة حمراء وطرد مباشــرة بسبب التدخل 

العنيف ضد ڤينيسيوس في الدقيقة ٧٢ من املباراة، 
التدخل واندلعت  إثر  وسقط ڤينيســيوس أرضا 
مناوشات بني مجموعة من الالعبني من كال الفريقني. 
قال غابرييل «أتقبل االنتقاد والبطاقة احلمراء. أنا 
العب يتمتع بقوة جسدية، لكني شخص نبيل أيضا. 

أحترم ڤينيسيوس ولم أقصد أبدا إيذاءه».

الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم 

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

الدوري اإلسباني، ريال مدريد في موسم 

وهذه املرة اخلامسة يصل برشلونة إلى هذا 

وفي املرات األربع السابقة أنهى موسمه متوجا 
بلقب الليغا. ولعل أبرز مزايا تشكيلة املدرب 

إنتر وميالن «صراع مستمر».. ونابولي ملواصلة التقدم
يدخل ميالن حامل اللقب الى مواجهة 
ديربي أمام اجلار انتر في منافسات املرحلة 
٢١ مــن الدوري اإليطالي لكرة القدم، وهو 
متأخر بفارق كبير في معركة احلفاظ عن 
لقبه، ووجوده حتى اللحظة خارج املراكز 
املؤهلــة الى دوري أبطال أوروبا املوســم 

املقبل.
وبات «روســونيري» يتأخر بفارق ١٥

نقطة كاملة عن نابولي متصدر الترتيب، 
كما يحتل مركزا خارج نادي األربعة األوائل، 
وهو موقف غير مسبوق في حقبة مدربه 
احلالي ستيفانو بيولي، وذلك منذ خسارته 
القاسية أمام أتاالنتا بخماسية نظيفة عام 
٢٠١٩ والتــي كادت تطيــح بــه من مركزه 

ملصلحة األملاني رالف رانغنيك.
وفاز فريــق بيولي مبباراة واحدة من 
أصل سبع في يناير في جميع املسابقات، 
لتتعمــق الفجوة التي كانــت تفصله عن 

نابولي من خمس نقاط الى ١٥، اضف الى 
ذلك خروجه من مسابقة كأس إيطاليا على 
يد تورينو وخسارته الكأس السوبر امام 

انتر نفسه.
تلك اخلســارة أمام «نيراتزوري» في 
املباراة التي أقيمت على األراضي السعودية، 
كانت األولى في سلســلة من ثالث هزائم 
قاســية، إذ تلتها هزميتــان مدويتان أمام 
التســيو ٤-٠ في العاصمة وساســوولو 
املغمور ٥-٢ األســبوع املاضي في ســان 

سيرو.
وســيكون ملعب سان ســيرو الشهير 
مســرحا للمواجهــة بــني قطبــي ميالنو، 
وقد بيعت جميــع التذاكر بالكامل، حيث 
يستضيف انتر املواجهة الثالثة واألخيرة 
علــى األرجح هذا املوســم، بعدما بات هو 
األقرب إلى نابولي في معركة الـ«سكوديتو».

ورغم نكسة ميالن، اليزال انتر يتقدم 

عليه بفارق نقطتني فحسب، وسط تقارب 
شديد بني خمسة فرق ال يفصل بينها سوى 
ثالث نقاط مما يؤشر الى سباق مثير للغاية 

على املقاعد الثالثة األخرى املؤهلة الى 
املسابقة األوروبية األم، اال في حال 

انهيار مفاجئ لنابولي.
في املقابل، يحل نابولي ضيفا 
علــى ســبيزيا املتعثر وصاحب 

املركز الســابع عشــر، آمال في 
القويــة  مواصلــة عروضــه 
وسعيه املستمر لضمان لقبه 
األول في «سيري أ» منذ العام 

.١٩٩٠
ويقدم الفريق اجلنوبي 
أداء رائعا هذا املوســم، مع 
حتقيقه ١٧ فوزا من ٢٠ مباراة، 

وتعرضه خلسارة يتيمة امام 
إنتر ٠-١ في املرحلة ١٦.

عليه بفارق نقطتني فحسب، وسط تقارب 
شديد بني خمسة فرق ال يفصل بينها سوى 
ثالث نقاط مما يؤشر الى سباق مثير للغاية 

األول في «سيري أ» منذ العام 
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إيڤرتون يوقف أرسنال.. ومان يونايتد يفوز.. وليڤربول يتخبط
إيڤرتــون، بقيادة  عرقــل 
مديــره الفنــي اجلديد شــني 
دايتــش، االنطالقــة الناجحة 
ألرسنال في الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم، وتغلب عليه ١-٠
في املرحلة الـ ٢٢ من املسابقة.
إيڤرتون نغمة  واســتعاد 
االنتصــارات التي غابت عنه 
فــي الــدوري اإلجنليزي منذ 
الفوز على كريســتال باالس 

٠-٣ في ٢٢ أكتوبر املاضي.
وخطــف إيڤرتــون الفوز 
بالهدف الذي ســجله جيمس 
تاركوفسكي بضربة رأس في 
الدقيقة ٦٠ ليكون الفوز األول 
إليڤرتون في آخر تسع مباريات 

خاضها بالبطولة.
ورفع إيڤرتون رصيده إلى 
١٨ نقطة ليترك منطقة املهددين 
بالهبوط في جدول املسابقة، 
وجتمــد رصيد أرســنال عند 
٥٠ نقطــة في الصدارة. حقق 
مانشســتر يونايتد انتصارا 
مستحقا على ضيفه كريستال 
باالس بهدفني مقابل هدف خالل 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
«أولد ترافورد» ضمن اجلولة 
الـ ٢٢ من الدوري اإلجنليزي 

هاج ســيطرته علــى املباراة 
الدقائــق األولى، ومتكن  منذ 
مــن افتتــاح باب التســجيل 
الســابعة،  الدقيقــة  بحلــول 
عن طريق النجــم البرتغالي 
برونو فيرنانديز من ركلة جزاء 
احتسبها احلكم بسبب ملسة يد 
واضحة على مدافع كريستال 

متصــل،  ســياق  فــي 
التخبــط  واصــل ليڤربــول 
فــي «البرميييرليــغ» وتلقى 
هزميــة قاســية مــن مضيفه 
ولڤرهامبتون بثالثية نظيفة 
خــالل املبــاراة التــي جمعت 
الفريقني على ملعب «مولينو»، 
ضمــن اجلولة نفســها، وهي 

األنشــط في سوق االنتقاالت 
الشتوية في الفوز على ضيفه 
فوالم ليكتفي بالتعادل السلبي، 

في افتتاح املرحلة.
وتقــدم تشلســي للمركز 
التاسع مؤقتا برصيد ٣٠ نقطة، 
متأخرا بفارق ٩ نقاط عن مان 
يونايتد صاحب املركز الرابع 

باالس داخل منطقة العمليات.
وواصل مانشستر يونايتد 
محاولة تسجيل أهداف أخرى 
خالل الثلث ساعة االولى من 
عمــر الشــوط الثاني، وجنح 
فــي ذلك بالفعــل، وهذه املرة 
حمل الهدف توقيع ماركوس 
راشفورد بحلول الدقيقة ٦٣.

املبــاراة الرابعة على التوالي 
التــي يفشــل فيهــا ليڤربول 
بتحقيــق الفــوز، حيث تلقى 
٣ هزائــم وتعادل فــي مباراة 
وحيدة وأصبح موقفه بحجز 
مقعــد مؤهــل لــدوري أبطال 

أوروبا أكثر تعقيدا.
كما فشل تشلسي الذي كان 

األخير املؤهل إلى دوري أبطال 
أوروبا، وبفــارق نقطتني عن 

فوالم السادس.
املــدرب غراهــام  ودفــع 
بوتــر بالوافديــن اجلديدين 
األرجنتيني إنــزو فرنانديز، 
صاحب أغلى صفقة في تاريخ 
الــدوري (١٢١ ميلــون يورو) 
واألوكراني ميخايلو مودريك 
(١٠٠ مليــون مع مكافآت) في 

التشكيلة األساسية.
إلى ذلك، يخوض مان سيتي 
حامل اللقب امتحانا حذرا أمام 

مضيفه توتنهام اخلامس.
وتغلب سيتي على سبيرز 
٤-٢ منذ أسبوعني فقط على 
ملعب االحتاد في مباراة مؤجلة 
من املرحلة السابعة، بثنائية 
اجلزائري رياض محرز، قبل 
أن يسقط ولفرهامبتون ٣-٠

بـ «هاتريك» لهــداف الدوري 
النرويجي إرلينغ هاالند (٢٥

هدفا).
ويغيب عن توتنهام مدربه 
االيطالي أنتونيو كونتي بعد 
خضوعه جلراحة إلزالة املرارة.
كما يستضيف نوتنغهام 

نظيره ليدز.

مان سيتي في اختبار صعب مبواجهة توتنهام في «البرميييرليغ».. و«البلوز» يسقط في فخ التعادل أمام فوالم

(البرميييرليــغ)،  املمتــاز 
واستعاد املان يونايتد نغمة 
االنتصــارات عقب تعثره في 
اجلولتني املاضيتني بالتعادل 
مع كريستال باالس في مباراة 
الذهاب والهزمية من أرسنال 

املتصدر.
وفــرض فريق املدرب تني 


