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تيغريس يتحدى «الباڤاري» 
على لقب «مونديال األندية»

األهلي عينه على «برونزية العالم».. و«فيفا» يحرم كهربا والشحات من املشاركة

الهداف وأفضل العب في البطولة، السيما أن 
ليفاندوفسكي ســجل هدفي في مرمى األهلي 

بالدور نصف النهائي.
وبالعــودة إلى لقاء األهلــي وبامليراس، 
يفتقــد الفريق املصري إلــى جهود الثنائي 
محمود عبداملنعم «كهربا» وحسني الشحات 
بعد قرار االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
باستبعادهما بسبب خرق قواعد اإلجراءات 
االحترازية، حيث اجته الثنائي إلى مدرجات 
الدرجة الثالثة ملصافحة جنم الكرة املصرية 
السابق محمد أبوتريكة، وهو األمر املخالف 
إلجراءات عدم االختالط في الفقاعة الطبية 
التي يخضع لها جميع فرق البطولة، ومن 

املقرر أن يحضــر أبوتريكة لقاء اليوم 
ملساندة فريقه بجانب جماهير النادي 

األهلي في املدرجات.

والدوري اإلسباني «الليغا» وكأسي ملك إسبانيا 
والسوبر، باإلضافة إلى مونديال األندية.

ومنــذ تتويج بايــرن ميونيخ فــي ٢٠١٣، 
سيطرت األندية األوروبية على اللقب، خصوصا 
ريال مدريد اإلســباني املتوج في ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨ باإلضافة إلى مواطنه برشلونة 

(٢٠١٥) وليڤربول اإلجنليزي (٢٠١٩).
ويعول الفريق املكسيكي تيغيرس أونال على 
هدافه الفرنسي املخضرم أندريه بيار جينياك 
(٣٥ عاما) صاحب األهداف الثالثة لفريقه في 
البطولــة احلاليــة (بينها ركلتا جــزاء)، بعد 
تخطي أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي بطل 
آســيا ٢-١ في الدور الثاني، وهدف في مرمى 
بامليراس البرازيلي في الدور نصف النهائي، 
ويدخل في منافسه قوية مع الهداف الپولندي 
لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي على لقب 

الدوحة - فريد عبدالباقي

يتطلع األهلي املصري «بطل أفريقيا» إلى 
إعادة أمجاده في بطوالت كأس العالم لألندية 
لكــرة القدم عندمــا يلتقي نظيــره بامليراس 
البرازيلي الفائز بلقب احتاد أميركا اجلنوبية 
لكرة القدم (كومنيبول) ليبرتادوريس مساء 
اليوم على ســتاد املدينــة التعليمية في لقاء 
حتديد املركزين الثالث والرابع للبطولة التي 
تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) للمرة 

الثانية على التوالي.
في املقابل، يســعى بطل أوروبا «العمالق 
الباڤاري» إلى إحراز لقبه السادس في موسم 
واحد عندمــا يلتقي مع «املغامر املكســيكي» 
تيغريس أونال على ســتاد املدينة التعليمية 
فــي نهائي مونديال األنديــة قطر ٢٠٢٠، التي 
تشهد حضور السويسري جياني إنفانتينو، 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد 

من رؤساء االحتادات الكروية املختلفة.
وفي حال فوز بايرن ميونيخ األملاني سيعادل 
الرقم التاريخي لنادي برشــلونة اإلســباني 
والذي توج بستة ألقاب في موسم ٢٠٠٩، وهي 
دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر األوروبية، 

مبارايات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا - كأس االحتاد االجنليزي (دور الـ ٥)
beIN sports HD٣ ٨:٣٠ولڤرهامبتون – ساوثهامبتون

beIN sports HD٢ ١١بارنزلي – تشلسي
إسبانيا - كأس امللك (نصف النهائي)

١١اتلتيك بلباو - ليڤانتي
فرنسا - كأس فرنسا (الدور الـ ٣٢)

٨:٤٥beIN sports HD٦سوشو - سانت اتيان
١١:٠٥beIN sports HD٦اجنيه – رين

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي

كأس العالم لألندية
٦beIN sports HD١األهلي – بامليراس

٩beIN sports HD١بايرن ميونيخ – تيغيرس

«اليوڤي» لنهائي الكأس..  وكونتي ينتقد

تطرق أنطونيــو كونتي، املدير الفني إلنتر 
ميالن، إلى احلديث الساخن الذي جمعه بأندريا 
أنييلي، رئيس يوڤنتــوس، عقب إطالق احلكم 
صافرة نهاية مواجهة فريقه مع «اليوڤي» التي 
انتهت بالتعــادل ٠-٠ في مواجهة نصف نهائي 
كأس إيطاليا، والتي بناء على نتيجتها تأهل فريق 
السيدة العجوز إلى املباراة النهائية، مستفيدا من 
فوزه في لقاء الذهاب مبعقل «النيراتزوري» في 
سان سيرو (٢-١)، حيث قال: «في رأيي، يجب أن 
يكونوا أكثر أدبا، هم بحاجة إلى مزيد من الروح 
الرياضية واالحترام ألولئك الذين يعملون»، وقد 
أظهرت الكاميرات عقب املواجهة رئيس يوڤنتوس، 

وهو يطلق بعض الكلمات القوية جتاه كونتي.
وبلغ يوڤنتوس نهائــي كأس إيطاليا للمرة 
السابعة في األعوام العشرة األخيرة بتعادله السلبي 
أمــام ضيفه إنتر الثالثاء في إياب الدور نصف 
النهائي. ووصل «اليوڤي» إلى النهائي للمرة ٢٠ 
في تاريخه، أكثر على األقل بثالث مرات من أي 
فريق آخر (روما ١٧ مرة وإنتر ١٣)، وحرم رجال 
املدرب أندريا بيرلــو مضيفه من بلوغ املباراة 

النهائية األولى منذ ١٠ أعوام، وحتديدا منذ عام 
٢٠١١ عندما توج باللقب السابع في تاريخه. من 
جهته، أكد أندريا بيرلو، املدير الفني ليوڤنتوس، 
إن التأهل لنهائي كأس إيطاليا كان من أهم أهدافه، 
مشيدا بأداء مدافعيه خالل التعادل السلبي مع 
اإلنتر. وقال عقب الفوز: «كنت أتطلع لتحقيق 
هذا اإلجناز، أنا في بداية مســيرتي التدريبية 
وكان لدي أهداف، وهي الفوز بكأس الســوبر، 
والوصــول الى نهائي كأس إيطاليا، ودور الـ١٦ 
من دوري أبطال أوروبا».  وحول مقارنته مبدرب 
يوڤنتوس األسبق، ماكس أليغري، قال: «من اجليد 
أن أسمع هذا، لكن علي الفوز مبا فاز به أوال».

فرنسا.. مباراتان في الكأس

تقام اليوم مباراتان في الدور الـ ٣٢ لكأس 
فرنســا، حيث يلتقي في األولى سوشــو مع 
سانت اتيان، فيما يستضيف اجنيه نظيره رين 
في مواجهة يتوقع أن تشهد ندية بني الفريقني 
لتواجدهما ضمن فرق الدرجة األولى في الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.

الكبار يفلتون من كمني «أستراليا» للتنس.. بصعوبة

أفلت الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصنف 
أول وحامل اللقب عند الرجال والرومانية هاليب 
املصنفة ثانية عند السيدات من مفاجأة مدوية 
وبلغا الدور الثالث من بطولة أستراليا املفتوحة، 
أولى بطوالت الغراند سالم للموسم، بصحبة 
الوصيف النمسوي دومينيك تييم واألميركية 
املخضرمة ســيرينا وليامس واليابانية ناومي 
أوساكا. واحتاج ديوكوڤيتش إلى خوض أربع 
مجموعات وشوطني فاصلني لتخطي األميركي 
فرانسيس تيافو ٦-٣ و٦-٧ (٣-٧) و٧-٦ (٧-٢) 
و٦-٣، ومواصلة مســعاه إلى تتويج تاسع في 

استراليا والثامن عشر في الغراند سالم.

وعند الســيدات، كاد أن ينتهي حلم هاليب 
بإحراز لقب البطولة للمرة األولى، لكنها عادت 
من بعيد وحسمت مواجهتها مع األسترالية أيال 
تومليانوفيتش ٤-٦ و٦-٤ و٧-٥ في ساعتني و٣٤ 
دقيقة. ولم جتد ســيرينا وليامس، ابنة الـ ٣٩ 
عاما الباحثة عن معادلة الرقم القياســي املطلق 
لعدد األلقاب الكبرى واملسجل باسم كورت (٢٤)، 
صعوبة في بلوغ الــدور الثالث بفوز املصنفة 
عاشرة على الصربية نينا ستويانوڤيتش ٦-٣ 
و٦-صفر، فيما انتهى مشوار شقيقتها الكبرى 
فينوس بخسارة قاســية أمام اإليطالية ساره 

إيراني ١-٦ و٠-٦.

تشلسي ضيفًا ثقيًال على بارنزلي في الكأس
أبدى املدير الفنــي لنادي مان 
يونايتد اوليه غونار سولسكاير 
سعادته بالفوز الذي حققه فريقه 
على حساب ضيفه نادي وست هام 
يونايتد ١-٠ فــي الدور اخلامس 
من كأس االحتاد االجنليزي لكرة 
القــدم، وقال:«الفريــق جنــح في 
العودة بعد التعثر أمام ايڤرتون 
نهاية األســبوع املاضي، وهو ما 
قد يشــكل دفعة معنوية للفريق 
الذي قدم أداء جيدا، الفتا إلى انه 
ينبغي على فريقه أن يكون اكثر 

حسما لألمور بعد أن سدد ما يقارب 
من ١٧ تســديدة باجتاه املرمى في 
الشوط الثاني دون أن ينجح في 
هز الشباك. وتقدم «الشياطني» إلى 
الدور ربع النهائي املرة الســابعة 

تواليا.
وأراح مدرب مانشستر يونايتد 
النرويجي اولي غونار سولسكاير 
صانــع ألعابه البرتغالي املتألق 
برونــو فرنانديــش واملهاجــم 
املخضرم االوروغوياني ادينسون 
كافاني (شــاركا أواخر املباراة) 

ووضعهمــا على مقاعد الالعبني 
االحتياطيني، في حني غاب العب 
الوسط الفرنسي بول بوغبا بداعي 
اصابة عضلية. وسيطر اصحاب 
االرض على مجريات اللعب في 
مطلع املبــاراة من دون خطورة 
حقيقيــة علــى مرمــى احلارس 
الپولندي لوكاش فابيانســكي. 
ثم تعرض وســت هــام لضربة 
قوية بإصابة قطب دفاعه االيطالي 
اجنيلو اوغبونــا في كاحله اثر 
كرة مشتركة مع الفرنسي أنتوني 

مارســيال بعد مرور ربع ساعة 
فلم يكمل املباراة.

وكان بورمنــوث مــن الدرجة 
االولــى أخرج بيرنلي من املمتازة 
بالفــوز عليه بهدفــني نظيفني في 
وقت سابق، ويختتم الدور اخلامس 
لكاس االحتاد اليوم بلقاءين، حيث 
يســتضيف فــي املبــاراة األولــى 
ولڤرهامبتون نظيره ساوثهامبتون، 
فيما يحل في الثانية تشلسي ضيفا 
على بارنزلي، وتسحب قرعة ربع 

النهائي مساء اليوم.

سولسكاير: ١٧ تسديدة دون تسجيل.. تنقصنا احلدة الهجومية للحسم

بنزميا بعد جتاوز خيتافي: ال تزعجنا االنتقادات
أكد الفرنســي كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد، انه وزمالءه 
العبون محترفون ولديهم درجة ثقة كبيرة في أنفسهم، وقال: 
«فــي اخلارج مجــرد ضوضاء ال تزعجنــا، ألن ريال مدريد هو 
أفضــل فريق في العالم، وعلينــا أن نواصل العمل كما كان من 
قبــل»، وذلك بعد جتاوز خيتافي بنتيجة ٢-٠، في لقاء مؤجل 
ضمن منافسات اجلولة األولى في الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
وأضاف ان الفوز على خيتافي كان مهما ملواصلة هدفنا، واملباريات 
دائما ضد خيتافي معقدة، لكن الفريق يعرف جيدا كيف يحلها، 
وختتم بالقول: «تعثر أتلتيكو مدريد؟ علينا التركيز ولعب كل 
مباراة بشــكل خاص، ومازالت هناك العديد من املباريات حتى 
نهاية البطولة». وقد قلص ريال مدريد الفارق الى ٥ نقاط عن 
جاره أتلتيكو مدريد، ورفع النادي امللكي رصيده الى ٤٦ نقطة 
وارتقى الى املركز الثاني مقابل ٥١ أتلتيكو الذي ســقط في فخ 
التعادل مع مضيفه ســلتا ڤيغو ٢-٢ باألمس، بيد ان أتلتيكو 

اليزال ميلك مباراتني مؤجلتني.
وقد غاب عدة العبني عــن صفوف «الريال» بداعي اإلصابة 
وأبرزهم البلجيكي ادين هازار، قائد الفريق سيرخيو راموس، 
الظهير األمين داني كارباخال باإلضافة الى األملاني توني كروس 

بداعي اإليقاف. 
ومنح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان للجناح 
الشــاب مارفن بارك فرصة خوض أول مباراة رســمية بألوان 
ناديه. وللمرة األولى، قرر زيدان اللعب بطريقة ٣-٥-٢ بسبب 

اإلصابات التي طالت ٩ العبني من التشكيلة األولى.
إلى ذلك، يستضيف مساء اليوم اتليتك بلباو نظيره ليفانتي 
في الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، في مواجهة صعبة 
على الفريقــني، خاصة أنهما متقاربان فــي الترتيب بالدوري، 
حيث يحتل ليفانتي املركز التاســع، بينمــا يتموضع أتلتيكو 

في املركز الـ ١١.


