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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

كأس العالم لألندية

املركزان اخلامس والسادس
٦beIN SPORTS HD١أولسان هونداي ـ الدحيل

نصف النهائي
٩beIN SPORTS HD١بامليراس ـ تيغريس

إجنلترا ـ املرحلة الـ ٢٣
٣beIN SPORTS HD٢توتنهام ـ وست بروميتش

٥beIN SPORTS HD٥ولڤرهامبتون ـ ليستر سيتي
٧:٣٠beIN SPORTS HD٢ليڤربول ـ مان سيتي

١٢:١٥beIN SPORTS HD٢شيفيلد ـ تشلسي

إسبانيا ـ املرحلة الـ ٢٢
٤beIN SPORTS HD٣ريال سوسييداد ـ قادش
٦:١٥beIN SPORTS HD٣أتلتيك بلباو ـ ڤالنسيا

٨:٣٠beIN SPORTS HD٣أوساسونا ـ إيبار
١١beIN SPORTS HD٣ريال بيتيس ـ برشلونة

إيطاليا ـ املرحلة الـ ٢١
٢:٣٠beIN SPORTS HD٤بينيفنتو ـ سامبدوريا

٥beIN SPORTS HD٤أودينيزي ـ ڤيرونا
٥beIN SPORTS HD٢ميالن ـ كروتوني
٨beIN SPORTS HD٤بارما ـ بولونيا

١٠:١٥beIN SPORTS HD٤التسيو ـ كالياري

أملانيا ـ املرحلة الـ ٢٠
٥:٣٠هوڤنهامي ـ آينتراخت فرانكفورت
٨أرمينيا بيليفيد ـ فيرد ربرمين

فرنسا ـ املرحلة الـ ٢٤
٣beIN SPORTS HD٦بريست ـ بوردو
٥beIN SPORTS HD٨نيس ـ اجنيه
٥beIN SPORTS HD٦نيم – موناكو

٥beIN SPORTS HD٧مونبلييه ـ ديغون
٥beIN SPORTS HD٩سانت إيتيان ـ ميتز

٧beIN SPORTS HD٦نانت ـ ليل
١١beIN SPORTS HD٦مرسيليا ـ باريس سان جرمان

مرسيليا وباريس.. كالسيكو «ناري» الليلة
تتجه األنظار اليوم إلى ملعب 
«فيلودروم»، حيث الكالسيكو 
الناري بني مرسيليا وضيفه 
باريس سان جرمان، في ختام 
املرحلة الرابعة والعشــرين 
الفرنسي لكرة  الدوري  من 
القدم، والتي تشهد مطاردة 
مثيرة بني ليل املتصدر وليون 

مطارده املباشر.
وغالبا ما تكون املواجهات بني 
مرسيليا وباريس سان جرمان 
ساخنة وتزيد أحداث األيام 
الســبعة املاضية من التوتر 

عشية الكالســيكو املائة في مختلف املسابقات 
بني أكبر غرميني في كرة القدم الفرنسية، علما 
أن أول مواجهة بينهما كانت في ديسمبر ١٩٧١ 

وانتهت بفوز مرسيليا ٤-٢.
سيكون ملعب فيلودروم الذي يتسع لـ ٦٧ ألف 
متفرج خاليا من اجلماهير بسبب قيود ڤيروس 
«كوفيد-١٩»، لكن املدينة املتوسطية التزال في 
حالة تأهب بعد أن هاجم عدة مئات من املشجعني 
ملعب تدريبات النادي في نهاية األسبوع املاضي.
كان املشجعون يتظاهرون ضد النتائج السيئة 
األخيرة للنادي وكذلك ضد إدارته من قبل الرئيس 
جاك هنري إيرو، ما أدى إلى تأجيل املباراة ضد 

رين في املرحلة الثانية والعشرين.
وذكرت تقارير صحافية، أن املدافع اإلســباني 
ألفارو غونســاليس تعرض إلصابة في ظهره 

بأحد األلعاب النارية التي أطلقها املشجعون حلظة 
توجهه ملواجهتهم، ومت اعتقال ٢٥ منهم، بينهم 

٨ سيحاكمون في وقت الحق من هذا الشهر.
ومير الفريق اجلنوبي بفترة ســيئة في الوقت 
احلالي، حيث منــي بـ ٣ هزائم في مبارياته الـ 
٥ األخيــرة التي لم يذق فيها طعم الفوز آخرها 
سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه لنس ٢-٢ 
بقيادة مدربه املؤقت املغربي ناصر الرغيت الذي 
تســلم املهمة بعدما قررت إدارة النادي «تعليق 
نشاط» البرتغالي أندريه فياش بعد ساعات من 
كشف األخير عن رغبته في التخلي عن منصبه، 
على خلفية خالف نشب بينه وبني اإلدارة بسبب 
سياسة التعاقدات في سوق االنتقاالت الشتوية.

وتقام اليوم ٥ مباريات أخرى، حيث يلتقي بريست 
مع بوردو، ونيم مع موناكو، ومونبلييه مع ديغون، 

وسانت ايتيان مع متز، ونيس مع اجنيه.

ميالن الستعادة الصدارة من إنتر.. سريعًا
إلى  إنتر مؤقتا  قفز نادي 
الدوري  صدارة ترتيــب 
اإليطالــي لكــرة القــدم 
بعدما كســر عقدة ملعب 
«أرتيميــو فرانكي» وفاز 
علــى فيورنتينا ٢-٠ في 
املرحلــة احلادية  افتتاح 
البطولة،  والعشــرين من 
ليشدد اخلناق على غرميه 
ميالن في السباق إلى اللقب.

وبهدفي نيكولو باريال (٣١) 
والكرواتي إيفان بيريسيتش 
(٥٢)، تصالــح نادي إنتر 
مع جماهيره بعد انتكاسة 
ذهاب نصف نهائي كأس 
إيطاليا على ملعب ســان 
ســيرو، حينما خسر ٢-١ 

أمام يوڤنتوس.
ويسعى ميالن الستعادة صدارة الدوري سريعا 
عندما يستضيف كروتوني الذي لم يحقق أي 

فوز خارج أرضه املوسم احلالي.
وخسر ميالن مباراتني من آخر ثالث مباريات 

على أرضه في الدوري.
وميكن لالتسيو أيضا، الذي يتساوى بالنقاط مع 
نابولي (٣٧ نقطة)، أن يعزز سلسلة انتصاراته 
إلى ٦ مباريات، حني يلتقي كالياري الذي لم 

يفز في آخر ١٣ مباراة له في الدوري.
وتقام اليوم ٣ مباريات، حيث يســتضيف 
بينيفنتو نظيره سامبدوريا، ويلتقي اودينيزي 

مع هيالس فيرونا، وبارما مع بولونيا.
وفّرط فريق أتاالنتا في فوز كان في متناول 
يديه وتعادل مع فريــق تورينو ٣-٣، والتي 

شهدت فوز سبيزيا على ساسولو ٢-١.
وتقدم أتاالنتا بثالثة أهداف سجلها جوسيب 
إيليشيش وروبن جوسينس ولويس مورييل 
في الدقائق ١٤ و١٩ و٢١، ثم سجل تورينو ثالثة 
أهداف عن طريق أندريا بيلوتي جليســون 
برمير وفيدريكــو بونازولي في الدقائق ٤٢ 
واألخيرة من الشوط األول و٨٤. ورفع أتاالنتا 
رصيده إلى ٣٧ نقطة في املركز السابع، كما 
رفع تورينو رصيده إلى ١٦ نقطة في املركز 

السابع عشر.

بايرن ميونيخ ال يتوقف في «البوندسليغا»
حقق بايــرن ميونيخ فوزه 
اخلامس تواليا وعزز صدارته 
القدم  لكرة  األملاني  للدوري 
عندما تغلب على مضيفه هرتا 
برلني ١-٠ في افتتاح منافسات 

املرحلة العشرين.
البافاري  النــادي  ويديــن 
الفرنسي  إلى هدافه  بالفوز 
كينغسلي كومان الذي سجل 
هدف الفوز (٢١)، فيما أهدر 
الپولندي روبرت  مهاجمــه 

ليفاندوفسكي ركلة جزاء.
وعلق توماس مولر على فوزه 
فريقه «شعرنا منذ البداية أنها 
لقد  ستكون مباراة صعبة. 

قاتلوا على كل كرة»، وتابع «كان يجب أن نسجل 
الهدف الثاني، إن كان من ركلة اجلزاء الضائعة 
أو الفرصة الكبيرة لكينغسلي قبل االستراحة».

ورفع النادي البافاري رصيده إلى ٤٨ نقطة في 
الصدارة مع أفضل سجل خارج ملعبه، وأفضل 
هجوم (٥٨ هدفا) وخامس أفضل دفاع (٢٦ هدفا 

في شباكه).
وتختتــم املرحلة اليوم بلقــاءي هوفنهامي مع 
أينتراخت فرانكفــورت وأرمينيا بيليفيلد مع 

فيردر برمين.
تواصل الصراع الشرس في املربع الذهبي بجدول 
الترتيب بعد فوز اليبزيغ وفولفسبورغ وباير 

ليفركوزن وخسارة بوروسيا دورمتوند.
وفــاز اليبزيــغ علــى مضيفه شــالكه ٣-٠، 
وفولفسبورغ على مضيفه اوغسبورغ ٢ -٠، وباير 
ليفركوزن على ضيفه شتوتغارت ٥-١، وخسر 

دورمتوند على ملعب مضيفه فرايبورغ ١-٢.
وفي مباراة أخرى فاز ماينز على ضيفه يونيون 

برلني ١-٠.
ويحتــل اليبزيغ املركز الثاني بـــ٤١ نقطة ثم 
فولفسبورغ في املركز الثالث برصيد ٣٨ نقطة 
يليه ليفركوزن في املركز الرابع برصيد ٣٥ نقطة 
يليه انتراخــت فرانكفورت في املركز اخلامس 
بـ٣٣ نقطة ثم دورمتوند في املركز الســادس 

برصيد ٣٢ نقطة.

فاران ينقذ الريال من فخ هويسكا

أنقذ مدافع ريال مدريد رافاييل فاران فريقه 
من فخ هويسكا صاحب املركز األخير بعدما 
سجل هدفي الريال وقلب تأخره من هدف 
لهويسكا إلى فوز ٢-١ في اجلولة الـ٢٢ من 
إلى  «املرينغي»  ليرتقي  الدوري اإلسباني، 

وصافة الدوري برصيد ٤٣ نقطة.
سجل فاران الهدفني في الدقيقتني ٥٥ و٨٤، 

فيما سجل للخاسر خافي غاالن (٤٨). 
وفي مباراة أخرى، تعادل ليفانتي مع غرناطة 

.٢-٢
جراحة ناجحة لراموس

واجه قلب الريال ســيرخيو راموس خطر 
الغياب عن دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم ضد أتاالنتا اإليطالي، بعد إعالن 
ناديه عن خضوعه جلراحة في ركبته أمس.

ويتوقع أن يغيب راموس بني ٦ و٨  أسابيع 
بحسب الصحف احمللية، ما يعني أنه سيبتعد 
عن مباراتي فريقه في دوري األبطال في ٢٤ 

اجلاري و١٦ مارس، ليشكل ذلك ضربة قوية 
لتشكيلة املدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ويريد برشــلونة البناء على «رميونتادا» 
الكأس ملتابعة سلسلة انتصاراته عندما يلعب 

أمام ريال بيتيس.
ويخوض برشلونة رحلة محفوفة باملخاطر 
في ضيافة ريال بيتيس الســابع، متسلحا 
بســجله اإليجابي في «الليغــا» حيث لم 
يخســر في مبارياته التسع األخيرة، منها 

٧ انتصارات.
وارتفعت معنويات زمالء النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي بعد «رميونتادا» ربع نهائي 
الكأس أمام غرناطة، إذ حول تخلفه بهدفني 
حتى الدقيقة ٨٨ إلى فوز «جنوني» ٥-٣ بعد 
التمديد، أعاد الروح إلى فريق مازال يتخبط 

إليجاد إيقاعه.
اليوم أيضا، ريال سوسييداد مع  ويلتقي 
قادش، وڤالنسيا مع اتلتيك بلباو، وأوساسونا 

مع إيبار.

«البرسا» ملواصلة التقدم على حساب ريال بيتيس

«السيتي» و«الريدز».. مواجهة مصيرية
يخــوض ليڤربول حامــل اللقب 
مباراة شبه مصيرية مع ضيفه مان 
سيتي املتصدر، اليوم في املرحلة ٢٣ 
من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم، في 
حال أراد اإلبقاء على مسافة معقولة 
مــع الفريق الذي أحرز ٩ انتصارات 

تواليا.
يعيش ليڤربول فترة مضطربة إذ 
فاز مرتني فقط في آخر ثماني مباريات 
في الدوري، وفي حال خسارته مجددا 
أمام سيتي، سيبتعد األخير عنه بفارق 
١٠ نقاط زائد مباراة مؤجلة، علما أن 
املنافسة على اللقب انحصرت بينهما 

في املوسمني األخيرين.
وبحال خســارة الفريــق األحمر 
املتــوج باللقب األوروبــي أيضا في 
املوسم قبل املاضي، سيكون مركزه 
الرابــع، األخيــر املؤهل إلــى دوري 

األبطال، مهددا.
لكن قلعة أنفيلد ال تبتسم كثيرا 
ملان سيتي في السنوات األخيرة، إذ 
فشــل الفريق األزرق بتحقيق الفوز 

هناك في آخر ١٨ عاما.
وتتركز األنظار على تشلسي الذي 
جنحت إدارته الروسية بإحداث صدمة 

إيجابية بتعيني املدرب األملاني توماس 
توخل بدال من جنمه الســابق فرانك 
المبارد، إذ أحرز فوزين تواليا آخرهما 
على جاره اللندني توتنهام ومدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويبحث تشلسي سادس الترتيب 
عن فوز ثالث تواليا على أرض شيفيلد 
األخير، فيما يريد توتنهام وضع حد 
لـ ٣ خسارات تواليا عندما يستقبل 

وست بروميتش وصيف القاع.
وعاد أرســنال إلى دوامة النتائج 
الســيئة وعجــز عن حتقيــق الفوز 
للمباراة الثالثــة تواليا في الدوري، 
بسقوطه أمام مضيفه أستون ڤيال ٠-١.
علــى ملعــب ڤيــال بــارك، مني 
أرسنال بهدف مبكر ألولي واتكنز 
بعــد ٧٤ ثانية علــى البداية بكرة 
ارتدت مــن املدافع روب هولدينغ، 
ولم يعرف طوال املباراة كيف يعود 
إلــى النتيجة. وهــذا الهدف يعتبر 
أكثر هدف مبكر ألســتون ڤيال في 

الدوري منذ ٢٠١٤.
وفي مباراة اخرى متكن نيوكاسل 

من الفوز على ساوثمبتون ٣-٢.
كما تعادل بيرنلي مع برايتون ١-١.

أرسنال ينتكس مجددًا بخسارته من أستون ڤيال.. وفوز نيوكاسل وتعادل برايتون مع بيرنلي

برشلونة يصطدم بإشبيلية في الكأس
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي ملسابقة 
كأس إسبانيا في كرة القدم عن قمة نارية بني 
اشبيلية وبرشلونة، فيما يلعب أتلتيك بلباو 
مع ليفانتي. وســيلعب برشلونة واشبيلية 
ثالث مباريات في مدى ٢٣ يوما، ففضال عن 
مواجهتهما في ذهاب وإياب مسابقة الكأس في 
العاشر من الشهر اجلاري والثالث من مارس 

املقبل، سيلعبان في ٢٨ اجلاري في االندلس 
في املرحلة اخلامسة والعشرين من الليغا.

وتبدو كفة أتلتيك بلباو راجحة نسبيا لبلوغ 
املباراة النهائيــة للمرة الثانية على التوالي، 
بعد نهائي نســخة العام املاضي امام ريال 
سوسييداد والذي مت تأجيله الى الثالث من 

أبريل املقبل، حيث سيواجه ليفانتي.

بودابست مرشحة الستضافة 
مواجهة اليبزيغ وليڤربول

ذكرت وســائل اإلعالم البريطانية أن احملادثــات جارية لنقل مباراة 
ذهاب الدور ثمن النهائي ملســابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
بني اليبزيغ األملاني وليڤربول من اليبزيغ الى بودابســت بسبب منع 
الضيوف من الدخول الى أملانيا نظرا للقيود املفروضة في البالد للحد 
من تفشي ڤيروس كوفيد-١٩. ويستعد اليبزيغ الستضافة ليڤربول 
في ١٦ اجلاري، لكن إقامة املباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر 
اجلزئي الذي فرضته أملانيا في نهاية األسبوع املاضي، كما أن وزارة 
الداخلية األملانية أعلنت اخلميس املاضي انه لن يسمح للنادي االجنليزي، 

املتوج بلقب املسابقة القارية ست مرات، بالدخول الى املانيا.
وحتظر أملانيا اعتبارا من السبت املاضي وحتى الـ١٧ اجلاري مبدئيا، 
الدخول عبر البر والبحر واجلو لغالبية األشــخاص من خمس دول 
تشهد تفشيا واسعا لنسخ ڤيروس كورونا املتحورة هي اململكة املتحدة 
وأيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة 
ليڤربول الى اليبزيغ ملواجهة فريق املدينة على ملعب «ريد بول أرينا».

حلم نهائي مونديال األندية يراود تيغريس وبامليراس
الدوحة - فريد عبدالباقي

وصلت بعثة نادي بايرن ميونيخ األملاني بطل أوروبا 
إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس على منت طائرة 
خاصة تابعة للخطوط اجلوية القطرية، اســتعدادا 
للمشاركة في النسخة الـ ١٧ من بطولة كأس العالم 
لألندية، التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية على 
التوالي خالل الفترة من ٤ إلى ١١ اجلاري مبشاركة 

٦ أندية من أبطال القارات.
ودخل الفريق األملاني فــي «الفقاعة الطبية» مبقر 
إقامته في الدوحة، والتي تفرض العديد من القيود 
واإلجراءات االحترازية الصارمة. هذا، ويختتم األهلي 
تدريباته مساء اليوم على ملعب جامعة قطر رقم (١) 
استعدادا خلوض اللقاء املرتقب أمام بايرن ميونيخ، 
بعد جناحه في تخطي عقبة الدحيل القطري بهدف 

نظيف ضمن الدور ربع النهائي.

وحرص اجلهاز الفني للنادي األهلي بقيادة اجلنوب 
األفريقي بيتسو موسيماني، على حشد قوته الضاربة 
والتركيز على اجلوانب الفنية والبدنية لالعبيه خالل 
احلصص التدريبية األخيرة، وشــرح نقاط القوة 
والضعف في الفريق املنافس من أجل تقدمي مباراة 
كبيرة أمام بطل أوروبا وحجز مقعد بالدور النهائي 
للمرة األولى في تاريخ مشاركته بكأس العالم لألندية.
وعلى صعيــد متصل، يخــوض الدحيل القطري 
مستضيف البطولة مباراة حتديد املركزين اخلامس 
والسادس عندما يلتقي مع أولسان هيونداي الكوري 
اجلنوبي «بطل آسيا» في الـ ٦:٠٠ مساء اليوم بتوقيت 
الكويت، كما يلتقي فريق تيغريس أونال املكسيكي 
فريق بامليراس البرازيلي اليوم في الـ ٩:٠٠ مساء 
على ســتاد املدينة التعليمية في لقاء الدور نصف 
النهائي، ويتطلع الفريقان إلى حتقيق الفوز من أجل 
الوصول إلى املباراة النهائية التي ستقام ١١ اجلاري.

ً األهلي «يتكتك» ملواجهة «الباڤاري» غدا


