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«التوفيز» يقيل المبارد

مان سيتي يضم بيروني

كيفيور «مدفعجي»

أوديغارد: ال نفكر في «السيتي»

سانتوس مدربا لپولندا

أعلن نادي إيڤرتون املتعثر 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم إقالة مدربه فرانك 
المبــارد بعد سلســلة من 
النتائج السيئة تركته يصارع 

الهبوط.
وكانت آخر مباراة خاضها 
«التوفيز» حتت قيادة المبارد 
في الهزمية ٠-٢ يوم السبت 
بالدوري أمام مضيفه وست 
هام يونايتــد، والتي تركت 
إيڤرتون في املركز الـ ١٩ قبل 

األخير برصيد ١٥ نقطة من ٢٠ مباراة بفارق نقطتني عن األمان. 
وقال النادي في بيان: «التزام وتفاني فرانك وفريقه املعاون كان 
منوذجــا يحتذى طوال فترة وجودهم في النادي، لكن النتائج 
األخيرة واملوقف احلالي في الدوري يعني أنه يجب اتخاذ هذا 

القرار الصعب».
وأضاف: «يتوجه اجلميع في إيڤرتون بالشكر لفرانك وطاقمه 
التدريبي على جهودهم خالل ١٢ شهرا مليئة بالتحديات. نتمنى 

لفرانك وكل فريقه التوفيق والنجاح مستقبال».
وأشار إيڤرتون إلى ان بول تايت وليتون باينز سيقودان تدريبات 

الفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد.

أعلن نادي مان ســيتي حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم تعاقده مع العب الوسط األرجنتيني الشاب الواعد 

ماكسيمو بيروني من صفوف فيليز سارسفيلد.
وتردد أن صفقة ضم األرجنتيني الدولي بيروني (٢٠ عاما) كلفت 
خزينة مان سيتي ٨ ماليني جنيه إسترليني، وبعقد ميتد حتى 
يونيو ٢٠٢٨. وسجل بيروني ظهوره األول عبر فيليز سارسفيلد 
في مارس املاضي، لكن ثبت أقدامه سريعا في صفوف الفريق 
وارتدى شارة القيادة في بعض املباريات. ودخل بيروني العام 
األخير في عقده مع فيليز سارسفيلد، لكن تردد أن «السيتي» دفع 
أكثر من قيمة الشرط اجلزائي في عقده مع الفريق األرجنتيني، 

والبالغة ٧ ماليني جنيه إسترليني. 

أعلن نادي أرسنال اإلجنليزي تعاقده مع املدافع الپولندي ياكوب 
كيفيور من صفوف سبيزيا اإليطالي.

وشارك كيفيور (٢٢ عاما) مع منتخب پولندا في مونديال قطر 
٢٠٢٢، وكان حاضــرا في مدرجات ســتاد اإلمارات خالل فوز 
«املدفعجية» على ضيفه مان يونايتد ٣-٢ األحد. وأوضح أرسنال 
أن الظهير األيســر كيفيور وقع عقدا طويل األمد مع الفريق، 
وتردد أن قيمة الصفقة بلغت ٢١ مليون جنيه إسترليني. وسبق 
لكيفيور اللعب في أندرخلت البلجيكي وانتقل إلى سبيزيا في 
أغســطس ٢٠٢١ قادما من زيلينا وشارك مع الفريق اإليطالي 

في ٤٣ مباراة.

أعلن االحتاد الپولندي لكرة القدم رسميا تعيني البرتغالي فرناندو 
سانتوس مدربا للمنتخب الوطني. قال مدرب البرتغال السابق 
خالل مؤمتر صحافي في العاصمة وارســو «اعتبارا من اليوم 
(أمس) أنا پولندي، أنا واحد منكم، إنه لشرف لي أن أكمل عملي 
كمدرب هنا». من جهته، أكد رئيس االحتاد تسيزاري كوليشا، أن 
«اخليار كان صعبا لكن وقع خيارنا على األفضل. الهدف األول 
التأهل الى كأس أوروبا» ٢٠٢٤ في أملانيا. وسيخلف سانتوس 
(٦٨ عاما) تشيســالف ميخنييفيتش الذي أقيل الشهر املاضي 

عقب خروج پولندا من ثمن نهائي مونديال قطر.

قال قائد أرسنال، النرويجي 
أوديغارد، إن فريقه  مارتن 
ال يهتم مبنافسه مان سيتي 
على صدارة ترتيب الدوري 
اإلجنليزي، في الوقت الذي 
يواصل فيه تركيزه على تقدمي 
أداء رائع. وذكرت وكالة األنباء 
البريطانية (بي أيه ميديا)، أن 
الـ ٥٠ «املدفعجية» صاحب 

نقطة يتقدم على «السيتي» 
بفارق خمس نقاط بصدارة 
الدوري، بعدما خطف الفوز 

في اللحظــات األخيرة بنتيجة ٣-٢ على مــان يونايتد األحد. 
ويعد مان سيتي املنافس األقرب إلى الصدارة، لكن حامل اللقب 
لعب مباراة أكثر من أرســنال، والذي يلتقيه في الدور الرابع 
بكأس االحتاد اإلجنليزي يوم اجلمعة املقبل. ولم يبد أوديغارد 
اهتمامه مبا يفعله مان سيتي، حيث قلص فريق املدرب جوسيب 
غوارديوال الفارق مــن ثماني نقاط إلى نقطتني فقط قبل فوز 

أرسنال على مان يونايتد. 
وقال أوديغارد لدى سؤاله عما إذا كانت املباراة ستكون مليئة 
بالضغوط بسبب آخر فوزين ملان سيتي: «ال بكل صراحة ال نهتم 
مبان ســيتي أو أي فريق آخر». وأضاف: «لقد توقعنا فوزهم، 
لذلك لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة بالنســبة لنا، ألننا ركزنا على 

مباراتنا من أجل حتقيق الفوز مثلما فعلنا. 
الطريقة التي فزنا بها في تلك املباراة كانت مميزة جدا بالنسبة 

لنا، وأشعر بأن ذلك سيساعدنا كثيرا».

توتنهام يعود لسكة االنتصارات.. وكني «قياسي»توتنهام يعود لسكة االنتصارات.. وكني «قياسي»
أعاد املهاجم الدولي هاري كني فريقه 
توتنهام إلى سكة االنتصارات بتسجيله 
هدف الفوز في مرمى جاره ومضيفه فوالم 
١-٠ فــي ديربي العاصمة لندن في ختام 
املرحلة احلادية والعشــرين من بطولة 

اجنلترا لكرة القدم.
سجل كني الهدف الوحيد في الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول عندما تلقى كرة من الدولي الكوري 

اجلنوبي هيونغ-مني ســون عند حافة 
املنطقة فســددها قوية بيمناه على ميني 

احلارس األملاني بيرند لينو.
وهو الهدف الـ ١٦ لكني في الدوري هذا 
املوســم معززا موقعه فــي املركز الثاني 
على الئحة الهدافني بفارق تسعة أهداف 
خلف مهاجم مان سيتي الدولي النرويجي 

إرلينغ هاالند املتصدر.
كما رفع كني غلته من األهداف إلى ١٩٩

في الدوري االجنليــزي والـ ٢٦٦ بألوان 
النادي اللندني في مختلف املســابقات، 
فعادل إجناز الهداف التاريخي جيمي غريفز 

حسب موقع «سكواوكا» لإلحصاءات.
ووضــع توتنهــام حــدا خلســارتني 
متتاليتــني أمام أرســنال املتصدر ومان 
ســيتي الثانــي وحامــل اللقــب، وحقق 
فوزه احلادي عشــر هذا املوســم معززا 
موقعه فــي املركز اخلامــس برصيد ٣٦

نقطــة، فيما جتمد رصيــد جاره عند ٣١
نقطة في املركز السابع بخسارته الثامنة 
هذا املوســم والثانية تواليــا بعد أربعة 

انتصارات متتالية. 
هذا، ويحل مان يونايتد ضيفا ثقيال على 
نوتنغهام فورست على ملعب «ذا سيتي 
غراوند» في ذهاب الدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس الرابطة اإلجنليزية، على أن 
يلتقي الفريقان إيابا يوم األربعاء املقبل.

برشلونة لعبور ريال سوسييداد في كأس إسبانيا
يخوض برشلونة اختبارا 
صعبــا عندمــا يالقــي ريــال 
سوسييداد اليوم في ربع نهائي 

كأس إسبانيا بكرة القدم.
ويســتضيف برشــلونة 
الفريق الباســكي في مسعاه 
ملواصلــة املســار إلــى ثانــي 
ألقابه في عهد املدرب تشافي 
هرنانديــز، بعدما ظفر أخيرا 
بالكأس السوبر اإلسبانية على 
حســاب ريال مدريد ٣-١ في 
العاصمة السعودية الرياض. 
لكــن رغم ذلــك يدخل النادي 
املباراة متســلحا  الكاتالوني 
بفوز هزيــل في الدوري على 
حساب خيتافي املتواضع ١-٠.

وحتى لو أنه استعرض في 
الدور السابق أمام فريق سبتة 
من الدرجة الثالثة بخماسية 
نظيفة، فإن املهمة تبدو أكثر 
تعقيدا ضد ريال سوسييداد 
الفريــق املفاجأة هذا املوســم 
الذي اليزال متمســكا باملركز 
الثالــث في الدوري. رغم ذلك 
يبقى املهاجم الپولندي روبرت 
ليفاندوفسكي ورفاقه مرشحني 
للعبور، خصوصا أن برشلونة 
صاحب الرقم القياســي بعدد 
األلقــاب فــي هــذه املســابقة 
(٣١ لقبــا)، ســبق أن فاز في 

املواجهات السبع األخيرة مع 
سوسييداد.

لكن األخير حقق سلسلة 
انتصــارات مثيرة مــع فوزه 
بســبع مباريــات متتالية في 
كل املســابقات، رغم مشــاكل 
اإلصابــات في الفريــق. لكن 
ميكن لرجال إميانول ألغواسيل 
جعــل األمــور صعبــة علــى 
الكاتاالن بخط دفاعه القوي. 
واملفارقة في هذه املباراة، أن 
ليڤاندوفسكي سيلتقي مجددا 
احلكم جيل مانســانو، إذ إنه 
احلكم نفسه الذي منحه بطاقة 
حمراء أمام أوساسونا في آخر 
مباراة له في نوفمبر املاضي، 
قبــل التوقف خلــوض غمار 
مونديال قطــر ٢٠٢٢، ما أدى 
إلــى إيقاف الپولنــدي لثالث 

مباريات.
وفي املواجهة األخرى بربع 
النهائي أيضا، يلعب أوساسونا 
الذي أقصى ريال بيتيس حامل 
اللقب في الدور السابق، أمام 
إشــبيلية الــذي يعانــي فــي 
الــدوري هذا املوســم ويحتل 

املركز اخلامس عشر.
وفــي الدوري اإلســباني، 
واصل ڤالنسيا نزيف النقاط 
بسقوطه في فخ التعادل أمام 

ضيفه أمليريــا ٢-٢ في ختام 
املرحلة الثامنة عشرة.

وحصل الضيوف على ركلة 
جزاء قبل نهاية الشوط األول 
بدقيقة واحدة أهدرها البلجيكي 

الرجي رمضاني.
وجنح ڤالنسيا في افتتاح 
التسجيل مطلع الشوط الثاني 
عبر مهاجمه الهولندي جاسنت 
كلويفــرت (٤٨)، لكن أمليريا 
أدرك التعادل بعد ست دقائق 
بواسطة املدافع شومي (٥٤).
القائــد خوســيه  ومنــح 
غايــا التقــدم لڤالنســيا مرة 
ثانية فــي الدقيقــة ٦٥، ورد 
الضيوف بهدف فرانشيسكو 
بورتيو (٧٤). وهــي املباراة 
الثالثة تواليا التي يفشل فيها 
ڤالنسيا في حتقيق الفوز بعد 
خسارتني متتاليتني، وسقط في 
فخ التعادل للمرة اخلامسة هذا 
املوسم مقابل خمسة انتصارات 
فرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة في 

املركز الثاني عشر.
في املقابل، سقط أمليريا في 
فخ التعادل للمرة الثالثة في 
مبارياته األربع األخيرة الني 
لم يذق فيها طعم الفوز فرفع 
رصيــده إلى ١٩ نقطة باملركز 

الرابع عشر.

ڤالنسيا يواصل نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام أمليريا بـ «الليغا»

أبرز مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

كأس الرابطة اإلجنليزية (نصف النهائي)
١ ١١beIN sports PREMIUMنوتنغهام - مان يونايتد

كأس إسبانيا (رب ع النهائي)
١١ssc HD١برشلونة – سوسييداد

أملانيا (املرحلة الـ ١٧)
٣ ٨:٣٠beIN sportsماينتس – دورمتوند

مبابي يضع بصمة تاريخية مع «أثرياء باريس»

أكمل باريس ســان جرمان عقد املتأهلني 
إلى الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس فرنسا 
بفوزه الكبير على مضيفه بايي دو كاسيل من 
الدرجة السادسة ٧-٠ بينها خماسية تاريخية 
لهدافه الدولي كيليان مبابي في دور الـ ٣٢.
وســجل مبابي اخلماسية في الدقائق ٢٩

و٣٤ و٤٠ و٥٦ و٧٩، وأضاف البرازيلي نيمار 
(٣٣) واإلسباني كارلوس سولير (٦٤) الهدفني 
اآلخرين. وهذه اخلماسية هي األولى ملبابي 
في مسيرته الكروية، لكنها أيضا األولى في 
تاريخ ســان جرمان منذ تأسيسه في العام 
١٩٧٠، حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه 
على تويتر. ورفع وصيف بطل العالم رصيده 
مع النادي الباريسي إلى ١٩٦ هدفا، وأصبح 
علــى بعد أربعة أهــداف ملعادلة رقم الهداف 
التاريخي للنادي األوروغوياني إدينســون 
كافاني. وفي الدور املقبل، سيالقي سان جرمان 

غرميه مرسيليا الشهر املقبل.
أملانيا 

يحل فرايبورغ الرابع ضيفا على آينتراخت 
فرانكفورت الثاني في قمة مباريات املرحلة 

السابعة عشرة من الدوري االملاني.
ويتساوى الفريقان برصيد ٣٠ نقطة لكل 
منهما. حتتدم املعركة على الوصافة واملراكز 
املؤهلة الى املسابقة القارية، إذ تفصل أربع 
نقاط فقط بني صاحبي املركز الثاني والسابع.
ويتطلــع فرانكفورت، بطــل يوروبا ليغ 
املوسم املاضي، ملواصلة نتائجه املميزة بعد 
أن حافظ على سجله خاليا من الهزائم ألربع 
مباريات تواليا (ثالثة انتصارات وتعادل)، 

آخرها فوز بثالثية نظيفة على شالكه.
وستصب هذه املباراة أيا كانت نتيجتها 
في مصلحة أونيون برلني الثالث، شــريطة 
فوزه اليوم على مضيفه فيردر برمين صاحب 
املركز العاشــر الذي خســر مبارياته الثالث 

االخيرة في الدوري.
ويتطلع بوروســيا دورمتوند املنتشــي 
بعودة املهاجم العاجي سيباستيان هالر الى 
البنــاء على الفــوز املثيــر ٤-٣ على ضيفه 
أوغسبورغ االحد، عندما يحل على مايتنس 
اليــوم. وفي باقــي املباريات اليــوم، يلتقي 
أوغسبورغ مع بوروســيا مونشنغالدباخ، 

وباير ليفركوزن مع بوخوم.

قمة حساسة بني آينتراخت فرانكفورت وفرايبورغ

تشالهانغولو: إمبولي فاجأناتشالهانغولو: إمبولي فاجأنا
انتقد جنم إنتر، التركي هاكان تشالهانغولو، 
أداء احلكم بعد خسارة فريقه من إمبولي ٠-١
ضمن املرحلة الـ ١٩ من الدوري اإليطالي.

وقال هاكان في تصريحات أبرزها موقع 
«توتو ميركاتو ويب» اإليطالي: «ال أعرف ما 
حدث باملباراة، كنا نعتقد أنها ستكون سهلة، 
لكننا وجدنا خصما قويا للغاية يلعب كرة 
قدم جيدة». وأضاف: «نحن حاولنا جتربة 
العديد من األشــياء التي لم تعمل، ثم مع 
اللعب بنقص عددي بعد طرد ســكرينيار 

أصبح األمر صعبا».
وعن أداء احلكم، علق تشالهانغولو: «بالطبع 
نحن نحترم احلكام، لكن ال ميكن أن يرتكبوا 
أخطــاء مثل هذه، لقد اتخــذ قراره (طرد 
سكرينيار)، ثم بالشوط الثاني حاولنا الهجوم 
بعشــرة العبني لكن لم نسجل وخسرنا 
املباراة». وزاد: «إمبولي فريق جيد ويلعب 
كرة جيدة، نحن لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، 
البطولــة التزال طويلة، ونحن آســفون 
للجماهير التي ساندتنا حتى قبل اللقاء».

وأمت: «نحن خلف املتصدر بـ ١٣ نقطة وهو 
عدد كبيــر جدا، من الصعب الفوز باللقب 
لكن أيضا هناك العديد من املباريات التزال 
أمامنا، ال ميكننا ارتكاب العديد من األخطاء 
باملباريات املقبلة مثلما حدث أمام إمبولي».

وتلقى إنتر ميالن ضربة موجعة قبل خمس 
دقائق من نهاية الشوط األول، عندما طرد 
مدافعه الدولي السلوفاكي ميالن سكرينيار 

حلصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وتعقدت األمور على إنتر في الشوط الثاني، 
فتلقت شباكه هدفا في الدقيقة ٦٦ عندما 
حول األلباني ندمي بايرامي متريرة حاسمة 
إلى الشاب توماسو بالدانزي البالغ ١٩ عاما، 

فسجل هدفه الثالث هذا املوسم.
وبهذه اخلسارة، بقي إنتر في املركز الثالث مع 
٣٧ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميالن الذي 
يحل ضيفا على التسيو الثالثاء، ويتساوى 

في النقاط مع روما الرابع.
وفي مباراة أخرى، تعادل بولونيا مع ضيفه 

كرميونيزي متذيل الترتيب ١-١.


