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برنامج املباريات بتوقيت الكويت

 اليوم اجلمعة 

فرنسا (املرحلة السابعة)
٨:٠٠beIN sports HD٦ديجون ـ رين
١٠:٠٠beIN sports HD١نيم ـ باريس

غدا السبت

إجنلترا (املرحلة اخلامسة) 
٢:٣٠beIN sports HD١إيڤرتون - ليڤربول              
٥:٠٠beIN sports HD٢تشلسي - ساوثمبتون            
٧:٣٠beIN sports HD١مان سيتي - ارسنال             
١٠:٠٠beIN sports HD٢نيوكاسل - مان يونايتد          

إسبانيا (املرحلة السادسة) 
٢:٠٠beIN sports HD٣غرناطة - إشبيلية               
٥:٠٠beIN sports HD١سلتا ڤيغو - اتلتيكو مدريد      
٧:٣٠beIN sports HD٣ريال مدريد - قادش             
١٠:٠٠beIN sports HD١خيتافي - برشلونة               

إيطاليا (املرحلة الرابعة) 
٤:٠٠beIN sports HD٤نابولي - اتاالنتا               
٧:٠٠beIN sports HD٤انترميالن- ميالن             
٤:٠٠beIN sports HD٥سامبدوريا - التسيو           
٩:٤٥beIN sports HD٤كروتوني - يوڤنتوس          

فرنسا (املرحلة السابعة)
٦:٠٠beIN sports HD٦رينس - لوريان                  
١٠:٠٠beIN sports HD٦مرسيليا - بوردو                 

أملانيا (املرحلة الرابعة) 
٤:٣٠أوغسبورغ - اليبزيغ            
٤:٣٠فرايبورغ - برمين               
٤:٣٠هرتا برلني - شتوتغارت        
٤:٣٠هوفنهامي - دورمتوند            
٤:٣٠ماينتس - ليڤركوزن             
٧:٣٠بيليفيلد - بايرن ميونيخ          
٩:٣٠مونشنغالدباخ - ڤولڤسبورغ     

عرض مجنون من يوڤنتوس 
لضم مبابي الصيف املقبل

أرتيتا: مشاركة بارتي وتيرني 
أمام «السيتي» واردة

رين وباريس يواجهان ديجون ونيم

يخطط نادي يوڤنتوس اإليطالي 
للتقدم بعرض مالي كبير تصل 
قيمتــه إلــى ٣٦١ مليون جنيه 
إسترليني من أجل التعاقد مع جنم 
باريس سان جرمان الفرنسي، 
كيليان مبابي، وذلك بحســب 

تقارير صحافية إيطالية.
وذكرت صحيفة «إكسبريس» 
البريطانية امس أن هذا العرض 
ســيكون ضربة كبيرة لفرص 
ناديي ريــال مدريد وليڤربول 
في التعاقــد مع املهاجم الدولي 

الفرنسي، مشيرة إلى أنه من املتوقع أن تكون هناك حرب عروض 
الصيف القادم من أجل احلصول على خدمات مبابي.

ووفقا للتقارير اإليطالية فإن مبابي، الذي ال يتبقى على عقده في 
«بارك دي برنس» سوى عامني، قرر عدم متديد عقده احلالي وأخبر 
مسؤولي النادي الباريســي برغبته في استماعهم للعروض التي 

ستأتي له الصيف املقبل ألنه يريد خوض حتد جديد.
وبحسب التقارير اإليطالية فإن املهاجم الشاب، الذي يعد أعلى العبي 
العالم من ناحية القيمة التسويقية، قد يصبح أغلى العب بالتاريخ 
في ضوء استعداد اليوڤي لتحطيم الرقم القياسي لصفقات شراء 

الالعبني من أجل الفوز بخدماته.

رفض املدير الفني لفريق آرســنال ميكيل أرتيتا استبعاد إمكانية 
مشاركة العب خط الوسط الغاني توماس بارتي واملدافع األسكتلندي 
كيران تيرني في مواجهة مان ســيتي ضمن منافســات الدوري 

اإلجنليزي املمتاز «البرميييرليغ» غدا.
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، 
إن «بارتي يؤدي احلصة التدريبية األولى له اليوم (أمس) وسيحتاج 
للبدء سريعا.. هو يرغب في اللعب وسنرى يوم السبت.. نرى العبني 
يتكيفون بسرعة بالفعل، بينما يستغرق العبون آخرون وقتا طويال».

وأوضح املدرب اإلسباني، أن قرار إشراك الالعب الغاني، في أول 
مباراة له منذ االنتقال إلى «املدفعجيــة» قادما من أتلتيكو مدريد 
اإلسباني مقابل ٤٥ مليون جنيه إسترليني، سيتوقف على جاهزيته 
البدنية بعد االنتهاء من التدريبات (أمس واليوم)، كما لم يســتبعد 
مدرب آرسنال مشاركة تيرني الظهير األيسر للفريق أمام «السيتي» 
بعدما حصل على توجيه بعزل نفسه ملدة ١٤ يوما نظرا ألن كان قريبا 
من زميله ستيوارت أرمسترونغ في منتخب اسكتلندا، والذي ثبتت 
إصابته بڤيروس «كورونا». وأوضح أرتيتا أن «األمور تتعقد كثيرا 
عندما نرسل العبينا للخارج ونفقد السيطرة.. وتكون هناك قواعد 
مختلفة لدى بعض اجلهات التي نتبعها في البرميييرليغ، ومازلنا 
جنري بعض املناقشات ونأمل أن نحصل على مزيد من املعلومات».

يبدو رين مرشحا بقوة لتعزيز صدارته وباريس سان جرمان حامل 
اللقب ملواصلة صحوته عندما يحل األول ضيفا على ديجون صاحب 
املركز األخير، والثاني على نيم الثالث عشر اليوم في افتتاح املرحلة 

السابعة من بطولة فرنسا.
وميلك رين فرصة ذهبية لالنفراد بالصدارة خصوصا أن شريكه 
ليــل تنتظره قمة كبيرة مع ضيفه لنــس العائد حديثا الى دوري 
االضواء والذي فاجأ اجلميع بانطالقته القوية عقب خســارته في 
املرحلة األولى أمام نيس ١-٢، علما بأنه كان متقدما بهدف نظيف، 
قبل أن يكســب ١٣ نقطة من أصل ١٥ ممكنة في مباريات اخلمس 

التالية ليحتل املركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف رين وليل.
من جهته، يحل باريس ســان جرمان ضيفا على نيس وعينه على 
قمــة الثالثاء املقبل أمام ضيفه مــان يونايتد اإلجنليزي في اولى 
جوالت دور املجموعات ملســابقة دوري أبطــال أوروبا التي بلغ 
مباراتها النهائية املوسم املاضي للمرة االولى في تاريخه وخسرها 
أمام بايرن ميونيخ األملاني ٠-١. وميني باريس سان جرمان النفس 
مبواصلة انتفاضته وحتقيق فوزه اخلامس على التوالي بعد خسارتيه 
املفاجئتني في املرحلتني االولى والثانية.  وتســتكمل املرحلة غدا، 

حيث يلعب رينس مع لوريان، ومرسيليا مع بوردو. 
أملانيا 

وتنطلق مساء غدا السبت مباريات املرحلة الرابعة من الدوري األملاني، 
حيث يلعب أوغسبورغ مع اليبزيغ، وفرايبورغ مع فيردر برمين، 
وهرتا برلني مع شــتوتغارت، وهوفنهامي مع بوروسيا دورمتوند، 
وماينتس مع باير ليڤركوزن، وأرمينيا بيليفيلد مع بايرن ميونيخ، 

وبوروسيا مونشنغالدباخ مع فولفسبورغ.

«ديربي ميرسيسايد» مشتعل غدًا.. و«السيتي» يستضيف أرسنال
خيمــت أجــواء قامتــة علــى منطقــة 
ميرسيسايد شمال إجنلترا في ظل استمرار 
قيود وتأثيــرات جائحة «كوفيد-١٩»، لكن 
عشاق إيڤرتون لديهم على األقل بعض أسباب 
األمل والتفاؤل في ظل تألق وتفوق فريقهم 
في بداية املوسم احلالي للدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وفــي القمــة احملليــة غــدا 
الســبت ســيلتقي فريق املدرب 
كارلو أنشيلوتي متصدر الترتيب 
في ملعبه جوديسون بارك مع ضيفه 

ليڤربول حامل اللقب.
وسيدخل إيڤرتون مباراة الغد بإحساس 

نادر بالتفوق على اجلار العمالق.
وإيڤرتون هو الفريق الوحيد الذي جمع 
العالمة الكاملة في أربع مباريات في الدوري 
اإلجنليزي هذا املوســم وبلغ معدل تهديفه 
ثالثة أهداف في املباراة الواحدة ويتقاســم 
العبــه دومينيك كالفرت - لوين صدارة 

قائمة هدافي البطولة حاليا.
في املقابل، فإن ليڤربول الذي تفوق 
بصورة كاسحة في املوسم املاضي دخل 
العطلة الدولية األخيــرة بعد هزميته 
٢-٧ أمام أســتون ڤيــال وهو ميلك ثاني 
أسوأ سجل نتائج بعد خوضه أول أربع 

مباريات في املوسم.
وبالطبــع فإنه مــن الســابق ألوانه 
احلديــث عن أي حتــوالت في موازين 
القــوى مــن األحمــر إلــى األزرق في 
مرسيســايد لكن بكل تأكيد فإنه في 
ظل تألق إيڤرتون وتعثر ليڤربول 
فإن املباراة املقبلة حتظى باهتمام 
واسع النطاق خارج حدود املدينة 

التي ينتمي إليها الفريقان.
وحظي كالفرت لوين باهتمام 

إعالمــي كبيــر بعد تســجيله ســتة أهداف 
في الــدوري حتى اآلن لكــن العبي الفريق 
اجلدد كانوا بالفعل السبب في حتول فريق 
أنشــيلوتي إلى منافــس محتمل على مكان 
فــي املربع الذهبي بعد تعثره وتراجعه في 

املوسم املاضي.
وقدم صانع اللعب الكولومبي خاميس 
رودريغيز أداء الفتا ضمن ثالثي خط الهجوم 
إلى جانب كالفرت-لوين وريتشارليسون، 
كما متيز في خط الوسط الالعب البرازيلي 

آالن وعبداهللا دوكوري.
وفــي ظل توافر البدائــل واخليارات في 
وجود املدافع اجلديد بن جودفري وأليكس 
ايوبي وبرنارد وتوم ديفيز، فإن تألق إيڤرتون 
احلالي ال يبدو أنه مجرد فورة وقتية عابرة، 
فقد فاز الفريق في جميع املباريات الســبع 
التي خاضها في كل املنافسات حتى اآلن لكن 
مواجهة الغد ستكون مبنزلة االختبار احلاسم 
بينما يسعى فريق أنشيلوتي لتحقيق أول 
فوز على ليڤربول في الدوري خالل ١٠ أعوام، 
وبالتأكيد سيسعى ليڤربول إلى االنتفاض 
والعودة إلى سابق تفوقه وتألقه متاما مثل 
مان ســيتي ومان يونايتد بعــد أداء يبعث 
على القلق من جانب كل منهما هذا املوسم.

وبعد هزمية سيتي على أرضه ٢-٥ أمام 
ليستر سيتي تعادل فريق غوارديوال ١-١ أمام 
الوافد اجلديد ليدز يونايتد، في حني خسر 
يونايتد اثنني من أول ثالث مباريات له مبا 
فــي ذلك الهزمية الكبيرة ٦-١ أمام توتنهام 

هوتسبير في اجلولة املاضية.
وسيلتقي «السيتي» مع ضيفه آرسنال غدا 
أيضا، في حني يحل «اليونايتد» الذي يقوده 
املدرب النرويجي أولي غونار سولســكاير 

ضيفا على نيوكاسل يونايتد.
ويلعب غدا تشلسي مع ساوثمبتون.

«اليونايتد» يالقي نيوكاسل.. وتشلسي يستقبل ساوثمبتون

فرنسا تقصي كرواتيا من دوري األمم األوروبية
جّددت فرنسا تفوقها على كرواتيا 
وأقصتها من البطولة بفوزها عليها 
بنتيجة ٢-١ في دوري األمم األوروبية 
لكرة القدم، في حني لم تتأثر البرتغال 
بغياب كريستيانو رونالدو املصاب 
بڤيــروس كورونــا بتفوقهــا على 
السويد، فيما خرجت هولندا وإيطاليا 
حبيبتــني من موقعــة بيرغامو في 
أمسية شهدت سقوط اجنلترا وفوز 
بلجيكا. في املباراة األولى والتي كانت 
ضمــن املجموعة الثالثة للتصنيف 
االول، سجل أنطوان غريزمان (٨) 
وكيليان مبابــي (٧٩) أهداف بطلة 
العالم فيما أحرز نيكوال فالشيتش 
(٦٤) الهدف الوحيد لوصيفتها في 
مونديال روسيا ٢٠١٨. ورفعت فرنسا 
رصيدها الى ١٠ نقاط بالتساوي مع 
البرتغال الفائزة في املباراة األخرى 
٣-٠ على السويد، إال أن بطلة العالم 
حتتل املركز الثاني بفارق األهداف 
عن بطلــة أوروبا، في حني خرجت 
كرواتيــا الثالثة من املنافســات مع 
ثالث نقاط مــن اربع مباريات فيما 

بقيت السويد من دون رصيد.
في املباراة الثانية من املجموعة لم 
تتأثر البرتغال حاملة اللقب بغياب 
رونالدو إلصابته بڤيروس «كورونا»، 
وقادها بديله ديوغو جوتا الى الفوز 
بهدفــني (٤٤ و٧٢) وآخر لبرناردو 
ســيلفا (٢١) على ملعــب «جوزيه 
ألفاالدي» في ليشــبونة أمام زهاء 

ضيفتها البوسنة والهرسك ٣-٠.
ورفع املنتخب الپولندي رصيده 
إلى ثماني نقاط أمام إيطاليا ســت 
نقاط، هولندا خمس نقاط، والبوسنة 

نقطتني.
في املباراة األولى سجل لورنتسو 
بيليغريني (١٦) إليطاليا ودوني فان 

منتخب إجنلترا أمام ضيفه الدمناركي 
٠-١، ليســتعيد املنتخب البلجيكي 
الفائــز علــى مضيفــه األيســلندي 
٢-١ الصدارة. ويعود الفضل بفوز 
الدمنــارك لهدف العــب إنتر ميالن 
اإليطالي كريستيان اريكسن (٣٦ من 
ركلة جزاء)، وبسالة حارس مرمى 
ليســتر ســيتي اإلجنليزي كاسبر 
شمايكل الذي أنقذ مرماه من أهداف 
محققة. واستفاد الضيوف من الزيادة 
العدديــة بعد طرد هــاري ماغواير 
من صفوف «األسود الثالثة» لنيله 
إنذاريــن (٥ و٣١). واحتســب حكم 
املباراة ركلة جزاء على إجنلترا بعد 
أن أعاق كايــل ووكر العب اخلصم 
توماس ديالني داخل املنطقة احملرمة، 
انبرى لها «الرجل اجلليدي» اريكسن 
بنجاح (٣٦). وهي اخلسارة األولى 
للمنتخب اإلجنليــزي الذي تراجع 
إلى املركز الثالث بسبع نقاط بفارق 
املواجهات املباشــرة مــع الدمنارك، 
فيما عادت بلجيكا للصدارة بتسع 
نقــاط، وحافظــت ايســلندا علــى 
رصيدها اخلالي من النقاط. وطرد 
من جانب اجنلترا ريس جيمس مع 
نهاية املباراة في الوقت بدل الضائع 
(٩٠+٤). وفي املبــاراة الثانية قاد 
روميلو لوكاكو بلجيكا للفوز بهدفني 
(٩ و٣٨ مــن ركلة جزاء)، فيما كان 
هدف أيسلندا من إمضاء بيركير مار 

سايفارسون (١٧).

دي بيك (٢٦) لهولندا.
وفي املباراة الثانية سجل روبرت 
ليفاندوفســكي (٤٠ و٥٢) وكارول 

لينيتي (٤٥) أهداف پولندا.
إجنلترا تسقط وبلجيكا تتصدر

فــي املجموعــة الثانية، ســقط 

البرتغال تكتسح السويد بغياب رونالدو.. وتعادل إيطاليا وهولندا

خمسة آالف مشجع.
تعادل هولندا وإيطاليا

فــي املجموعــة األولــى، تعادل 
منتخب إيطاليا مع نظيره الهولندي 
بهدف ملثله في بيرغامو، لتســتفيد 
پولندا وتخطف الصدارة بفوزها على 

«البارسا» في ضيافة خيتافي.. و«امللكي» لعبور قادش
يســتعد برشــلونة غدا السبت 
خلوض مواجهة قوية أمام نظيره 
خيتافي، في مباراة تقام على ملعب 
كالســيوم ألفونســو بيريز، ضمن 
منافســات اجلولــة السادســة من 

الدوري اإلسباني.
ويفكر مدرب برشلونة، الهولندي 
رونالد كومان، في استبعاد النجم 
ليونيل ميسي من التشكيل األساسي 
الذي يخوض موقعة خيتافي خوفا 
من أن يتعرض الالعب األرجنتيني 
إلــى إجهاد بدني يجعله غير جاهز 
للمباريات التالية، خاصة أمام ريال 

مدريد ويوڤنتوس.
وخــاض ميســي مباراتــني في 
التوقــف الدولــي خالل االســبوع 

وقالت تقارير صحافية إسبانية 
إن مدرب «امللكي» زين الدين زيدان 
يفكر في إشراك احلارس أندري لونني 

أمام قادش.
وأضافت الصحيفة أن زيدان ال 
يريد املخاطرة باحلارس األساسي 
البلجيكي كورتــوا الذي عانى من 
إصابــة بعد مباراة ليفانتي، وغاب 
على إثرها عن منتخب بالده خالل 

التوقف الدولي.
وأشارت الصحيفة الى أن زيدان 
يريد أن يكون كورتوا جاهزا للعب 
ضــد شــاختار في اجلولــة األولى 
بــدوري أبطــال أوروبــا منتصــف 
األسبوع املقبل، وكذلك ضد برشلونة 

في «الكالسيكو».

احلالي، حيث شارك بصفة أساسية 
ضد كل من اإلكوادور وبوليڤيا على 

الترتيب.
ومن املقرر أن يلعب برشــلونة 
فور أن يعود جنومه من فترة التوقف 
الدولــي، أمام خصمــه خيتافي في 
«الليغا»، ثم فيرينكفاروس املجري 
في أول جوالت دور املجموعات من 
دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه 
بعدها مباشرة، ريال مدريد، بالتحديد 
فــي ٢٤ الشــهر اجلــاري، ويلتقي 
يوڤنتوس بعدها بأربعة أيام فقط. 
ويلعــب غدا ايضــا ريال مدريد 
مع قادش، وسلتا فيغو مع أتلتيكو 
مدريد، وتفتتح املرحلة بلقاء غرناطة 

مع إشبيلية. 

ميالنو تنقسم بني «النيراتزوري» و«الروسونيري» غدًا
تتجه أنظار عشاق الكرة اإليطالية غدا السبت 
نحو ملعب جوزيبي مياتزا ملتابعة املباراة املرتقبة 
بــني إنتر ميــالن وغرميه التقليــدي ميالن في 
ديربي مدينة ميالنو أو كما يطلق عليه «ديربي 
الغضب» في افتتاح منافســات اجلولة الرابعة 

من الدوري االيطالي.
ويبحــث «النيراتزوري» عن إيقاف قطار 
«الروســونيري»، حيث يحتل ميالن املركز 
الثاني برصيد ٩ نقاط، بينما يقبع إنتر في 

املركز الرابع برصيد ٧ نقاط.
ويعــول إنتر ميالن على ســجل مدربه 
أنطونيو كونتي، الذي ميتلك سجال خاليا من 
الهزائم خالل املباريات التي قادها كمدرب 
أمام ميــالن. وعبر مســيرته التدريبية 
الطويلة فــي إيطاليا، لــم ينجح ميالن 
فــي حتقيق أي انتصار على كونتي، مع 

مختلــف األندية التي دربهــا. ويحل يوڤنتوس 
ضيفا على كروتوني على ملعب «إزيو سيدا».

وكشفت تقارير صحافية، موقف العب وسط 
يوڤنتوس، الدولي الفرنســي أدريان رابيو، من 
املشاركة في مباراة كروتوني، وذلك بعدما قضت 
جلنــة االنضبــاط باعتبار نابولي خاســرا أمام 
«اليوڤي» بنتيجة ٠-٣، بعد االنسحاب من مباراة 

اجلولة املاضية.
وبحسب شبكة «فوتبول إيطاليا»، فإن بعد 
اعتبار يوڤنتوس فائزا على نابولي، مت أيضا إلغاء 
إيقاف رابيو ملباراة واحدة. وأوضحت الشــبكة 
أنه مبا أن املباراة سجلت على أنها لعبت، بالتالي 
سيكون العب الوسط الفرنسي متاحا للعب في 

مباراة يوڤنتوس املقبلة ضد كروتوني. 
ويلعــب غــدا أيضــا نابولــي مــع اتاالنتــا 

وسامبدوريا مع التسيو.


