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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
 إجنلترا (املرحلة الـ ٢٠)

٥beIN Sports Premium١نيوكاسل – ڤ والم
٥beIN Sports Premium٢تشلسي - كريستال باالس

٧:٣٠beIN Sports Premium١توتنهام - أرسنال

إسبانيا (املرحلة الـ ١٧)
١ ٤beIN Sportsخيتافي - إسبانيول

١ ٦:١٥beIN Sportsأمليريا - أتلتيكو مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ١٨)
٢:٣٠Starz Play Appساسولو - التسيو
٥Starz Play Appتورينو - سبيزيا

٥Starz Play Appأودينيزي - بولونيا
٨Starz Play Appأتالنتا - ساليرنيتانا

١٠:٤٥Starz Play Appروما - فيورنتينا

فرنسا (املرحلة الـ ١٩)
٢ ٣beIN Sportsليل - تروا

٥beIN Sports٣أجنيه - كليرمون
٢ ٥beIN Sportsمونبلييه - نانت
٦ ٥beIN Sportsرميس - نيس

٧ ٥beIN Sportsتولوز - بريست
٢ ١٠:٤٥beIN Sportsرين - باريس سان جرمان

هالر يقهر السرطان بـ ٣ أهداف

«فيفا» إلجراءات تأديبية 
جتاه كرواتيا واألرجنتني

قهر املهاجم الدولي العاجي سيباســتيان هالر سرطان 
اخلصية الذي أصيب به حيث سجل ثالثية في ثماني دقائق في 
فوز فريقه بوروسيا دورمتوند األملاني على بازل السويسري 
٦-٠ اجلمعة في مباراة ودية أقيمت في مدينة ماربيا االسبانية.

واستهل هالر، املولود في باريس، عودته إلى املستطيل 
األخضر بعد فترة من التوقف للعالج من سرطان اخلصية 
بخوضه بضع دقائق في ودية الفوز على فورتونا دوسلدورف 
٥-١ الثالثاء، علما أنه دخل في الدقيقة ٧٣ من دون أن ينجح 

في هز الشباك.
غير أن األمور اختلفت للمهاجم الدولي أمام بازل بعدما 
شارك بعد نهاية الشوط األول الذي شهد تقدم فريقه ٣-٠، 
ليفتتح رصيده التهديفي من ركلة جزاء في الدقيقة ٨١ بعد 

خطأ على زميله اجلناح األميركي جيو رينا داخل املنطقة.
وأضاف هالر الهدف الثاني الشخصي له بعد خمس دقائق 
اثر متريرة عرضية من يوليان برانت، قبل أن يختتم ثالثيته 

بعد دقيقتني عقب لعبة من ركلة ركنية.
انضم هالر، البالغ ٢٨ عامــا، إلى دورمتوند في صيف 
العام املاضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي لتعويض 
رحيل العمالق النرويجي إرلينغ هاالند إلى مانشستر سيتي 
االجنليــزي، إال أنه لم يخض أي مباراة بالقميص «األصفر 
واألسود» إذ مت تشخيص إصابته بسرطان اخلصية في يوليو 
املاضي، بعد أيام فقط من توقيعه العقد، ثم خضع لعمليتني 

وألربع حصص من العالج الكيميائي.

فتح االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد 
منتخبي األرجنتني، املتوج بلقب مونديال قطر ٢٠٢٢ لكرة القدم، 
وكرواتيا على خلفية األحداث التي وقعت تواليا خالل مباراتي 

فرنسا واملغرب في العرس الكروي العاملي.
وتهدف اإلجراءات ضد األرجنتني بشكل خاص، حسب بيان 
«فيفا»، االنتهاكات احملتملة للمادتني ١١ (السلوك العدواني وانتهاك 
مبادئ اللعب النظيف) و١٢ (سوء سلوك الالعبني واملسؤولني) 
خالل املباراة النهائية لكأس العالم التي فاز بها «البيسيلستي» 
على منتخب «الديوك» بركالت الترجيح ٤-٢ بعد تعادلهما ٣-٣

في الوقتني األصلي واإلضافي.
وفي وقت لم يحدد بيان «فيفا» التصرفات التي تشملها 
هذه اإلجراءات، فقــد مت تصوير احلارس األرجنتيني 
إمييليانــو مارتينيز بعد املبــاراة وهو يقوم بإمياءة 
وقحــة مع جائزة القفاز الذهبي التي متنح ألفضل 
حــارس في النهائيات، كما مت تصويره في غرفة 
تبديل املالبس وهو يسخر من املهاجم الفرنسي 

كيليان مبابي. 
األرجنتني هي أيضا موضوع إجراء النتهاك 
وسائل اإلعالم وأنظمة التسويق اخلاصة بكأس العالم. 
كما بدأ «فيفا» إجراءات ضد االحتاد الكرواتي بســبب 
«االنتهاكات احملتملة للمادتني ١٣ (التمييز) و١٦ (النظام واألمن 
في املباريات) من قانون االنضبــاط في الفيفا» خالل مباراة 
حتديد املركز الثالث ضد املغرب والتي انتهت بفوز رفاق لوكا 

مودريتش ٢-١.

«الشياطني» يثأر من «السيتي» ويستعيد هيبته
كلل مــان يونايتــد تألقه 
بقلــب تأخــره أمــام ضيفــه 
وجاره اللدود مان سيتي حامل 
اللقــب ٢-١، أمس في افتتاح 
املرحلة العشرين من الدوري 

اإلجنليزي لكرة القدم.
واصــاب يونايتــد عــدة 
عصافير بحجر الفوز، فارتقى 
مؤقتا إلــى املركز الثالث (٣٨

نقطة) بفارق نقطة عن سيتي 
الثاني، وأدخل نفســه بفوزه 
اخلامــس تواليا ضمن قائمة 
املرشــحني الحــراز اللقب، إذ 
يبتعد بفارق ســت نقاط عن 
أرسنال املتصدر الذي يلعب 
اليــوم على أرض جــاره في 
شمال لندن توتنهام. كما ثأر 
القاسية  يونايتد خلســارته 

ذهابا ٣-٦.
وبرغم تأخره قبل نصف 
ســاعة على صافرة النهاية، 
قاد ماركوس راشفورد، رغم 
اصابته، الفريق األحمر إلى قلب 
الطاولة على ســيتي، فسجل 
املضيف هدفني في غضون ٤

دقائق في ربع الساعة األخير، 
حارما «السيتي» من تضييق 

اخلناق على أرسنال.
في الشــوط األول، صنع 
يونايتد كل شــيء باستثناء 
التســجيل، فيمــا كان العبو 
سيتي عاديني قبل االستراحة. 

سيتي أفضل ودفع اإلسباني 
بيب غوارديوال بجاك غريليش 
بدال من فيل فودن لتنشــيط 
هجومــه الــذي ســجل هدف 

السيتي (٦٠).
وســجل يونايتــد هدفــا 
الغــاه احلكم املســاعد بداعي 
التسلل في بادئ األمر قبل أن 
يتدخل حكم الســاحة ويغير 
القرار، إذ اعتقد دفاع ســيتي 
ان راشفورد املتسلل سيستلم 

الصغــرى عرضية من اجلهة 
اليســرى لألرجنتيني اليافع 
أليخاندرو غارناتشــو (٨٢)، 

مسجال هدف الفوز.
واصبــح راشــفورد اول 
العب من يونايتد يسجل في 
٧ مباريات متتالية في مختلف 
البرتغالي  املســابقات، منــذ 
كريستيانو رونالدو في ٢٠٠٨.

وفي مواجهة ثانية، ضمن 
ذات اجلولــة تغلب برايتون 

على ليڤربــول ٣-٠، ليتقدم 
الفائز إلى املركز السابع بـ ٣٠

نقطــة، فيما تراجع اخلاســر 
إلى املركز الثامن (٢٨ نقطة). 
وجاء هدفــي برايتون في 
الشوط الثاني، عبر سولومون 
مــارش (٤٧) و(٥٣)، ودانــي 
ويلبيك (٨١) وبــدا ليڤربول 
مفككا ومتباعد اخلطوط، وفي 
حالة فنية ســيئة، فيما كان 
برايتون املستضيف مهاجما 
واألكثر فاعلية وخطورة على 

مدار شوطي املباراة.
وفي مباريات أخرى، متكن 
ساوثامبتون من اخلروج فائزا 
على مستضيفه إيڤرتون ٢-١، 
وتغلب نوتنغهام فورست على 
ليستر ســيتي ٢-٠، كما فاز 
ولڤرهامبتــون علــى ضيفه 

وست هام يونايتد ١-٠.
الـ ٢٠ وتختتــم اجلولــة 
للدوري مســاء اليوم، بإقامة 
٣ مباريات، حيث يستضيف 
في األولى نيوكاسل يونايتد 
نظيــره فــوالم، ويســتقبل 
تشلســي كريســتال باالس، 
العاصمــة  ستشــهد  فيمــا 
البريطانيــة لندن قمة كبيرة 
عندمــا يســتضيف توتنهام 
هوتســبير خامــس الترتيب 
(٣٣ نقطــة) نظيره أرســنال 
متصدر الدوري (٤٤ نقطة).

كرة في العمق من العب الوسط 
البرازيلي كازمييرو، قبل أن 
املنطلق  يتركهــا لفرنانديــز 
فسددها البرتغالي من حدود 
املنطقــة إلى يســار احلارس 
البرازيلــي إيدرســون (٧٨)، 
وسط اعتراضات العبي سيتي.
وبعد أقل من أربع دقائق، 
قلــب يونايتــد الطاولة على 
ضيوفه وبلمسة من راشفورد 
الذي ترجم من حدود املنطقة 

برايتون يزيد معاناة ليڤربول.. وقمة ملتهبة جتمع أرسنال وتوتنهام

املــدرب  تشــكيلة  وكانــت 
الهولندي إريك تن هاغ منظمة 
وناجعة في وسط امللعب، لكن 

نقصها التسجيل.
في املقابل، لم ينجح الهداف 
إرلينــغ هاالنــد  النرويجــي 
بالتمركز فــي منطقة اجلزاء 
أو زميلــه البلجيكــي كيفــن 
دي بروين في ايصال الكرات 

الذهبية له.
في الشــوط الثانــي، كان 

يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في نهائي 
الكأس السوبر اإلسبانية في كرة القدم مساء اليوم، 
على ســتاد امللــك فهد الدولي بالريــاض. وقد بلغ 
الفريقان املباراة النهائية بركالت الترجيح، حيث 
تأهل ريال مدريد بطل الدوري على حساب ڤالنسيا 
وصيف الكأس ٤-٣ (١-١)، فيما حسم برشلونة تأهله 
على حساب ريال بيتيس بطل الكأس ٤-٢ (٢-٢).

وأكد مــدرب ريال مدريد كارلو أنشــيلوتي أن 
فريقه معتاد على الضغوط ويتحلى بالثقة، وقال 
في املؤمتر الصحافي إن حامل اللقب «ال يسمح لك 
االعتقــاد أنك فزت بالفعل»، مضيفا نقاتل كل يوم 
لهذا األمر، لبلوغ النهائي، الفريق متحفز ويتحلى 
بالثقة، ألننا معتادون على هذا النوع من الضغوط.

وتابع املــدرب احملنك: «كل األلقــاب مهمة لهذا 
النادي، متنحنا احلافــز، الثقة واألجواء اجلميلة، 
هناك الكثير من الرهانات املرتبطة بهذه املباراة».

وفــي حــال تتويج بطــل أوروبا ١٤ مــرة (رقم 
قياســي) بينها ٥ منذ ٢٠١٤، ســيعادل ريال مدريد 
األلقــاب الـ١٣ لغرميه برشــلونة، كما يبلغ العتبة 

الرمزية ملئة لقب في تاريخه.
وأشار أنشيلوتي «نحن في ناد متطلب جدا، ال 
يسمح لك باالعتقاد أنك الفائز قبل خوض املباراة، 
منلــك العبني بدأوا بتحقيق االنتصارات في ٢٠١٣، 

ويستمرون بالفوز حتى اليوم، ويبذلون كل شيء 
بهدف الفوز».

وعن عودة الهداف املخضرم كرمي بنزمية، حامل 
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم، بعد 
غياب بســبب إصابات أبعدته عــن نهائيات كأس 
العالــم، قال «كارليتو»: «عــاد كرمي، وهذا مينحنا 
ثقة كبيرة في املباريات املقبلة، أشعر بأنه متحفز، 
ويتدرب جيدا، وهو قطعة مهمة جدا في مجموعتنا، 
عوض الفريق غيابه في الفترة األولى من املوسم، 

وسيساعدنا كثيرا في النصف الثاني».
في املقابل، يأمل تشــافي مدرب برشــلونة في 
مواصلة حارسه األملاني مارك-أندريه تير شتيغن 
تألقه بعد مباراة اخلميس ضد ريال بيتيس، عندما 

تصدى لركلتني ترجيحيتني.
وعن مواجهة «الكالســيكو» مع «امللكي»، عبر 
املدرب تشافي عن حماسته لهذا اللقاء ومازح «كنت 
أفضل أن أكون في امللعب» في هذا الكالسيكو ألن 
برشــلونة «يتعني عليه الفــوز»، وقال: «كنت أود 
أن أكــون في أرض امللعب، حتى لو مقاعد البدالء، 
خلوض دقائق قليلة واملشاركة. عندما تكون طفال، 
حتلم بخوض املباريات النهائية ضد ريال مدريد».
ويخوض برشــلونة الذي ســجل له الپولندي 
روبرت ليڤاندوفسكي وأنسو فاتي، املسابقة وهو 

في صدارة الدوري مع مسيرة رائعة مع ١٣ فوزا 
وتعادلني وخسارة، ويبدو «بلوغرانا» في أفضل 

مرحلــة خصوصا بعد فوزه علــى أتلتيكو مدريد 
العنيد في عقر داره ١-٠ في املرحلة املاضية.

وصحيح أن برشلونة يحمل الرقم القياسي لعدد 
االنتصارات في الكأس الســوبر (١٣)، لكنه فشــل 

في الوصول إلى املباراة النهائية في النسختني 
السابقتني للنظام اجلديد الذي اعتمد مبشاركة 
٤ أنديــة واللتني أقيمتا فــي اململكة العربية 
الســعودية (٢٠٢٠ و٢٠٢٢)، حيث خرج من 

الدور األول في املناسبتني السابقتني.
إلى ذلك، تســتكمل مباريات اجلولة الـ 
١٧ للــدوري اإلســباني لكرة القــدم، حيث 
يســتضيف خيتافي نظيره إســبانيول، 

فيما يحل أتلتيكــو مدريد ضيفا ثقيال 
على أمليريا.

برشلونة
SSC١ HD

«باريس» يواجه رين بـ «الثالثي الذهبي»

نابولي يقهر «اليوڤي» ويحّلق في القمة.. 
وسباليتي: اخلماسية رسالة إلى أنفسنا!

تنتظــر باريس ســان جرمان حامــل اللقب 
واملتصدر مباراة صعبة على أرض رين الرابع، 
اليوم في ختام املرحلة التاسعة عشرة من بطولة 

فرنسا في كرة القدم.
وكان ســان جرمان في طريقه حلفاظ مريح 
على لقبه، قبل ان يسقط أمام وصيفه لنس ١-٣

في املرحلة قبل املاضية، فتقلص الفارق بينهما 
إلى ست نقاط. وبعد تلقيه خسارته األولى في 
املوســم على أرض لنس الذي خسر أيضا مرة 
يتيمة، تواصل سان جرمان مجددا مع االنتصارات 
على حســاب أجنيه ٢-٠ األربعاء، في مناسبة 
رمزية شهدت عودة جنمه األرجنتيني ليونيل 

ميسي املتوج أخيرا بلقب كأس العالم.

وميكن لتشــكيلة فريــق العاصمة أن تضم 
للمرة األولى منذ نهاية املونديال، ثالثي الهجوم 
املرعب ميسي مع كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، 
وذلك بعد عودة مبابي إلى التمارين اخلميس اثر 
حصولــه على اجازة. وفي حال عودة «الثالثي 
الذهبي» الضارب، ســتكون املهمة صعبة لرين 
الذي تراجعت أصال مســتوياته بعد املونديال 

وخسر مرتني في آخر ثالث مباريات.
كمــا يلتقي اليوم، ليل مع تروا، واجنيه مع 
كليرمون، ومونبلييه ونانت، وستاد رميس مع 
نيس، فيما يحل ستاد بريست ضيفا على تولوز، 
وكذلك يحل اجاكسيو ضيفا على موناكو، قبل 

اخلتام بني رين و«باريس».

لقن نابولي ضيفه يوڤنتوس درســا كرويا 
وسحقه ٥-١ اجلمعة وابتعد في الصدارة بفارق ١٠

نقاط عن أقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات 
املرحلــة الـ١٨ من الدوري اإليطالي لكرة القدم. 
وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري 
فيكتور أوسيمهن هدفني (١٤ و٦٥)، واجلورجي 
خفيتشا كفاراتسخيليا (٣٩)، والكوسوفي أمير 
رحماني (٥٥) واملقدوني الشمالي اليف املاس (٧٢). 
وســجل للفريق اخلاسر األرجنتيني أنخل دي 
ماريا (٤٢). وقال أوسيمهن عقب نهاية املباراة في 
تصريح لشبكة «دازن» للبث التدفقي: «الطريق 
نحو اللقب مازال طويال، استحققنا هذا الفوز، 
وأنا سعيد للفريق مبساهمتي بهدفني ومتريرة 
حاسمة»، مضيفا نريد املتابعة على املنوال ذاته، 

التحدث عن السكوديتو، الطريق مازال طويال، 
وعلينا متابعة حصد النقاط».

وعزز نابولي صدارتــه برصيد ٤٧ نقطة، 
مبتعدا بفارق ١٠ نقاط عن ميالن، حامل اللقب، 
الذي حل ضيفا على ليتشي السبت، فيما جتمد 
رصيد يوڤنتوس عند ٣٧ نقطة في املركز الثالث 
وبات حتت تهديد إنتر الذي يستضيف فيرونا 
السبت أيضا. ويتربع نابولي على الصدارة منذ 
املرحلة التاسعة، وخرج من الثالثة األوائل مرة 
وحدة فقط هذا املوسم، عندما تعادل مع ليتشي 
في املرحلــة الرابعة، وكانت املرة الوحيدة التي 
يهدر فيها النقاط علــى ملعبه. وخاض نابولي 
أمام يوڤنتوس مباراتــه األولى على أرضه في 
٢٠٢٣، علما أنه رفع سلسلة انتصاراته املتتالية 

على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» إلى ١٠ في 
جميع املسابقات. ويحلم نابولي بلقب ثالث في 
تاريخه بعد اثنني بقيادة األسطورة األرجنتيني 
مارادونا الذي سمي امللعب تيمنا به بعد وفاته 
فــي ٢٠٢٠، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 
١٩٨٧ و١٩٩٠. من جانبه، أشــاد مدرب نابولي 
لوتشانو ســباليتي بفوز فريقه قائال: «بعثنا 
برسالة إلى أنفسنا، هي أمسية جميلة، لقد لعب 
الفريق مباراة رائعة بوتيرة عالية للغاية، عرف 
هذا الفريق كيف يعيد خلــق احلب حول هذا 
القميص، إنهم يســتحقون لعب هذا النوع من 
املباريات وقد حققوا ذلك بالطريقة الصحيحة».

وتختتم منافسات اجلولة الـ ١٨ اليوم بلقاء 
يجمع إمبولي مع سمبدوريا.

«كالسيكو األرض».. «سوبر» في الرياض

وصحيح أن برشلونة يحمل الرقم القياسي لعدد 

السابقتني للنظام اجلديد الذي اعتمد مبشاركة 
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