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انـــتـــهت مـــبـــاريـــات الــيـــوم األول من
اجلولة اخلامسة لدور اجملموعات من
دوري أبــطـال أوروبـا بــالـكـشف عن 7
ـسـابـقة مـتـأهـلـ لـلـدور الـثـاني من ا
رفـقة برشلونة الذي تأهل من اجلولة
ــاضــيــة. وذكــر احلــســاب الــرســمي ا
لــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـا عــلى
"تـويتر" أن  7فـرق حجزت مقعدها في
الـدور الثاني من "تشامبيونزليج" بعد
مــبـــاريــات اول امس الــثالثــاء حــيث
ـاني تــأهل كل من بــايـرن مـيــونخ األ
وأيــاكس الــهــولــنــدي عـن اجملــمــوعـة
اخلـامـسـة بـاإلضـافـة إلى مـانـشـسـتر
سـيتي عن اجملموعة السادسة ليتبقى
مــقــعـدا فـي هـذه اجملــمــوعــة يـنــتــظـر
احلـسم ب ليون الفرنسي وشاختار
دونـــــــتــــــســــــيـك األوكــــــرانـي. وفي
اجملـموعـة السـابعـة حسم
كـل من ريــــــال مـــــدريـــــد
اإلســــــبـــــانـي ورومـــــا
اإليـطالي بطاقة التأهل
عـن اجملـموعـة وضـمن
الــثـــنــائي يــوفــنــتــوس
اإليـطالي ومـانشـستر
يـونـايـتـد اإلجنـلـيـزي
مــقـعـدا في دور
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بيكـو في العاصمـة اإليطاليـة روما في قمة اجلـولة اخلامسـة من دور اجملموعات لدوري حـقق فريق نادي ريال مـدريد اإلسباني فـوزًا ثمينًـا على حساب مـضيفه روما اإليـطالي على ملـعب األو
ـسابـقات بـعدمـا صنع الـهدف الـثاني الـذي سجلـه اجلوكر ـيزة بـالوصول إلى  100 أسيـست مع ريال مـدريد في كل ا ا من بلـوغ محـطة  أبطال أوروبـا. وتمـكن النـجم الفـرنسي كـر بنـز
بيكو بعدما كان أصحاب األرض قريب جدًا من افتتاح باراة. وكان جاريث بيل قد وقع على الهدف األول في الدقيقة  47 لتتغيـر األمور في مباراة ملعب األو اإلسباني لوكـاس فاسكيز في ا
لـكي صدارة اجملمـوعة اخلـامسة بـوصوله إلى النـقطة 12 ليـتجمـد رصيد فريق مجـال التسـجيل في أكـثر من فرصـة في الشوط األول أبـرزها فـرصة أونديـر في الوقت البـديل. وعزز الـفريق ا
ـدرب دي فرانـشيـسـكو عـند الـنقـطة  .9وكـان الفـريقـان قد حـسمـا أمر الـتأهل إلى دور الـ  16من التـشامـبيـونـزليج بـعد سـقوط سـسكـا موسـكو الـروسي عـلى أرضه على يـد فيـكتـوريا بـلزن ا
قبـلة بعد أن . من جانب اخر قدّم الـبرازيلي مـارسيلو ظـهير أيـسر فريق ريال مـدريد اإلسباني الـنصيـحة لزميـله إيسكـو كي يشارك بشـكل أساسي في الفـترة ا التشـيكي بهدف مـقابل هدفـ
ـدرب األرجنـتيـني سانـتياجـو سوالري. واسـتبـعد مـساء اول أمس الـثالثاء إيـسكـو من التـواجد في الـتشـكيـلة األسـاسيـة للـفريق حـينـما لـعب الريـال أمام روما أصـبح حبـيس دكة الـبدالء مع ا
اإليطالي ضمن فعالـيات اجلولة اخلامسة مـن اجملموعة السابعـة بدوري اجملموعات بدوري أبطـال أوروبا. وأشارت صحيفة “آس ”اإلسبانيـة بأن إيسكو ظهرت علـيه معالم الغضب واالستياء

من استبعاده من تشكيلة الفريق ولذلك قدّم مارسيلو النصيحة للنجم اإلسباني.
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ولم يتـقدم ليـكرز سـوى مرة واحدة
ــواجــهــة قــرب نــهــايــة الــربع في ا
األول ومــنــذ ذلك احلــ اســتــعــاد
نـاجـتس الـتـقــدم ولم يـنـظـر خـلـفه.
وقـرر لــوك والـتــون مـدرب لــيـكـرز
االعـتـمـاد عـلى الـبـدالء ومـنـح راحة
لألساسيـ بعد ارتـفاع الفارق إلى
أكثر من  20 نقـطة في بـداية الربع

األخير. 
وأنــــهى كل مـن بـــول مــــيــــلــــســـاب
وجـــامـــال مـــوراي ومــالـك بــيـــزلي
ــبــاراة بــرصــيــد  20 نـــقــطــة مع ا
نـاجـتس فـيـمـا اكـــــــــتـفى نـيـكـوال
يــــوكـــيـــــــــــــتش بــــتـــســــجـــيل 14

نقـــــــطة. 
وسـجل ليـبـرون جـيمس  14 نقـطة
فـــقط مع لــيــكـــرز وهي األقل له في
وسم. وتصدر مباراة واحدة هـذا ا
كـايل كـوزما قـائـمة مـسـجلي لـيـكرز

برصيد  21 نقطة.
فوز بيسرز

أحرز دومـانتـاس سابـونيس ودوج
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ــيــبــول" وذلـك في بــيــان تال الــكـــو
اجــتــمــاعــاً عـقــد بــ مــســؤولـ من
. وبـعـدمـا االحتـاد الـقـاري والـنـاديـ
تــعـادل الــفـريــقـان  2-2 ذهـابــاً عـلى
مــلــعب بــوكــا "بــومــبــونـيــرا" في 11
ــقـرر أن تــشـريـن الـثــاني  كــان من ا
يــلــتــقــيـــا إيــابــاً عــلى مـــلــعب ريــفــر
اضـي. لكن "مـونـيومـنـتـال" الـسـبت ا
اعــتــداء مــشــجــعي ريــفــر بــالــعــصي
واحلــجـارة عــلى حــافـلــة بــوكـا وهي
ــلــعب وإصــابــة عــلـى مــقــربــة مـن ا
بـــعض العــبي الـــفــريق الـــزائــر دفع
ــبـاراة االحتــاد الـقــاري إلى إرجــاء ا
على دفعت في األمسية نفسها قبل
ترحيـلهـا إلى اليوم الـتالي على رغم
أن عـشـرات اآلالف كـانـوا قـد اتـخـذوا
درجات تـرقباً لـصافرة أماكنـهم في ا
ــوعـد الــبــدايــة. وقــبل ســاعــات من ا
اجلديـد أعـلن االحتاد الـقـاري إرجاء
باراة حتى إشـــــــعـار آخر معتبراً ا
أن ظــروف إقــامـتــهــا غــيـر مــتــوفـرة
وداعياً رئيـسي الناديـ إلى اجتماع
فـي مـــقــره "لـــلـــبـــحـــــــث عـن مـــوعــد

جديد".

ـبـاراة في ـسـتـحـسن أال تـقـام ا من ا
. النهائي سيقام في الثامن األرجنت
من كـانـون األول أو الـتـاسع مـنه في
مـكــان سـيــتم حتـديــده من قـبل إدارة

األرجنـتيـني بـوكا جـونيـورز وريفر
باليـت إلى خـــارج األرجــنـــتــ بـــعــد
أحـداث الــشـغب الـتي رافــقت مـبـاراة
اإلياب. واعـتبـر االحتـاد أنه "سيـكون
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قـرّر احتــاد أمـيـركـا اجلـنــوبـيـة لـكـرة
ـيـبـول" نـقل نـهـائي كأس الـقـدم "كو
ـــ لـــيــــبـــرتــــادوريس بــــ الـــغــــر
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الــتــعــامل فــورا مع هــذا األمــر  سـوف
يــكـون هـذا الـفـريق إجـرائي ويـضم في
عـضـويـته األمـنـاء الـعـامـ في االحتاد
الـــدولي واالحتــاد اآلســيــوي واالحتــاد
األوروبـي واالحتـــاد الـــفــــلـــســـطــــيـــني
واالحتـاد اإلسرائـيلي  حـيث سيـجتمع
ويـقوم باقـتراح حلـول." وأضاف :"نأمل
أن يـتحـقق أمر إيـجابي من خالل فريق
الــعـــمل لــدعم االخـــوة في فــلــســطــ 
الــتــزامــنــا كـامـل بـدعـم مـوقـف االحتـاد
الـفـلـسـطـيـني لـكـرة الـقـدم." كـذلك بـحث
ـــكـــتـب الـــتـــنـــفـــيـــذي طـــلب االحتـــاد ا
الـبـحريـني لـكـرة القـدم الـسمـاح ألنـدية
ــشـــاركـــة في الــدوري بـــحــريـــنـــيــة بـــا
ـــكــتـب رفع هــذا الـــســـعــودي  وقـــرر ا
الـطلب إلى الفـيفا  بـعد استكـمال كافة
ــطـــلــوبــة. وأشـــاد الــشــيخ الـــوثــائق ا
سـلـمـان بـاالحتـاد العـمـاني لـكـرة الـقدم
وســلـطــنــة عـمــان عـلى روح الــضـيــافـة
والـكرم من أجل الترتيب الستـــــــضافة
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ـــكـــتـب الـــتــنـــفـــيـــذي لـالحتــاد أعـــلن ا
اآلســيــوي لــكــرة الــقـدم دعــمه لـالحتـاد
الــفــلــســطـــيــني لــلــعــبــة في مــواجــهــة
االنـــتــهـــاكــات الـــتي تـــعــرض لـــهــا من
اجلـانب اإلسـرائـيـلي  واقتـرح تـشـكيل
فـريق عـمل مـن أجل الـتعـامل مـع األمر.
ــــكــــتب وجــــاء ذلك خـالل اجــــتــــمـــاع ا
الـتنـفيذي الـذي عقـد اول امس الثالثاء
في الـعاصـمة الـعمانـية مـسقط  عـشية
حـفل توزيع اجلـوائز السنـوية لالحتاد

اآلسيوي للعبة. 
ـكتب التنفيذي بشكل كامل تلك وأدان ا
االنـتهاكـات اإلسرائيـلية بـحق الرياضة
الـفلـسطـينيـة ومنـشآتـها  مـؤكدا دعمه
لالحتـاد الفـلسـطيـني لـكرة الـقدم. وقال
الـشـيخ سـلـمـان بن إبـراهـيم آل خـلـيـفة
رئــيس االحتــاد اآلسـيــوي لــكـرة الــقـدم
:"سـوف نبحث مع االحتـاد الدولي لكرة
الـقدم (فـيفـا) إنشاء فـريق عمل من أجل

أخبار النجوم
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بـتـواجد بـونـوتـشي وكيـلـليـني قـلبي
) وســانـدرو ــ دفــاع كــانــســيــلــو (
ـــنــتــصف (يـــســار) أمــامـــهم ثالثي ا
بـيانيتش بنتانكور وماتويدي بينما
يـلـعب الـثالثـي ديـبـاال مانـدزوكـيـتش
ورونـالدو في اخلط الهـجومي. طريقة
ألــيـجـري تـتـحــول في بـعض األحـيـان
إلى اللعب بـ2-1-3-4 مع نزول ديباال
ــــــهـــــــاجـــــــمــــــ رونـــــــالــــــدو حتـت ا

وماندزوكيتش.
كـــــريــــســـــتــــيـــــانــــو رونـــــالــــدو جنم
ـثابة كلمة السر الـبيانكونيري كان 
بـاراة رغم غيابه لـيوفـنتـوس خالل ا
عـن التهـديف إال أنه تمكن من صـناعة
الـهدف الـوحيـد ليـمنح فـريقه الـتأهل
ـقـبل. رونـالـدو تـواجـد أغـلب لـلــدور ا
ــعــهـود فــتــرات الـلــقــاء في مــركـزه ا
ركـز الـذي بات كـجـنـاح أيسـر وهـو ا
ألـيجري يعتمـد عليه من أجل صناعة
األهــداف لـزمـالئه. وقـبل الــلـقــاء كـان
ألـيـجري قـد قـال: "أنا أفـضل أن يـلعب

كما يلعب. 
إنـه أفــضل في صــنــاعــة األهــداف من
كـونه هدافا. إنه يقوم بأشياء عظيمة
ـزيد وقـدراته تـسـمـح لـنا بـتـسـجـيـل ا
مـن األهداف". وتمكن الـدون من تنفيذ
تـعـلـيـمـات مدربـه كمـا يـنـبـغي تـمـامًا
وقــاد الــفـريق لــلــعـبــور لــدور الـســتـة

عشر.
w½U³Ý≈ Âö ²Ý«

ـــقـــابل دخل مـــارســـيـــلـــيـــنـــو وفـي ا
ـباراة جـارسـيـا مـدرب اخلـفـافـيش ا
بـطـريـقة 2-4-4 بـخط دفـاع مـكون من
 4 العــــبــــ أمـــــامــــهم كــــوكــــولــــ

اجملــمـوعـة اخلـامـسـة بــيـنـمـا اكـتـفى
ركـز الثـالث بعد بـنفـيكا بـالبـقاء في ا
تـوقـف رصـيـده عـند  4 نـقـاط لـيـودع
الـبطولة قـبل جولة واحدة عـلى نهاية
دور اجملـموعـات ليـتحـول إلى بطـولة

الدوري األوروبي.
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 فـاز فـريق ريـال مـدريـد عـلى روما في
ــبـاراة الــتي جـمــعت بـيــنـهـمــا عـلى ا
مــلـعب "األولــيـمــبـيــكـو".  وأحــرز بـيل
الهدف األول بعد بداية الشوط الثاني
مـبـاشـرة بـعد كـرة عـكـسـيـة ارتدت من
الـــدفـــاع لــتـــصل لـــلـــنــجم الـــويـــلــزي
ــ أولــســون في لـــيــســددهــا عــلـي 
الـشباك قبل أن يعود لوكاس فاسكيز
ويـحرز الهدف الثاني في الدقيقة 59.
وتـــأهل ريــال مــدريــد ورومــا إلى دور
الـ 16مـن دوري األبطـال عقب خـسارة
سـسـكا مـوسـكو أمـام فـيكـتـوريا بـلزن
الـتشيكي. ويتصدر ريال مدريد جدول
تـرتيب اجملموعة السابعة برصيد 12
نــقــاط مــتــفــوقًــا عــلى رومــا صــاحب
الــوصــافــة بــرصــيــد  9 نــقــاط. وأكــد
لــوكـاس فـاســكـيـز جنم ريــال مـدريـد
ــــلـــكـي عـــلى عــــلى إصــــرار العـــبي ا
حتــقــيق الــفــوز أمــام رومــا لــتـعــديل
األوضــاع بـعـد اخلـسـارة في اجلـولـة
األخــيـرة من الــلـيـجــا عـلى يــد إيـبـار.
ـــيــــرجني عـــلى ذئـــاب رومـــا وفـــاز ا
بـنتيجة 0-2 فـي اجلولة اخلامسة من
دوري أبـطال أوروبا وضمن الفريقان
الـتـأهل لـلدور الـتـالي. وقـال فاسـكـيز
في تــصــريــحـات نــقــلـتــهــا صـحــيــفـة
ـبــاراة: "لـقـد "مــاركـا" عــقب انـتـهــاء ا

عن اجملـمـوعـة الـثـامـنـة. بـذلك يـصـبح
ـتـأهل لـلـدور ثـمن الـنـهـائي من عـدد ا
دور اجملـــمـــوعـــات حـــتى اآلن  8فـــرق
بــعــدمــا حـسـم بـرشــلــونــة تـأهــله عن
اجملـموعة الثانيـة من اجلولة الرابعة.
جـديـر بـالذكـر أن قـرعة دور الـ 16 من
دوري أبـطـال أوروبـا سـتـقـام يـوم 17
ـقبل ثـم ستـقـام مـبـاريات ديـسـمـبـر ا
هــــذا الــــدور فـي فــــبــــرايــــر ومـــارس

. قبل ا
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اسـتطاع مانشستـر يونايتد أن يحقق
فــــوزا صــــعــــبــــا عــــلى يــــاجن بــــويـــز
الــسـويــســري بـهــدف نـظــيف وأحـرز
ـباراة هـدف الـيـونـايتـد الـوحـيـد في ا
هـو مروان فياليني في الدقيقة األولى
مـن الـوقت بــدال من الـضــائع لـلــشـوط
الـثاني. وبهـذه النتـيجة يـرتفع رصيد
مـانـشـستـر يـونـايـتد إلى عـشـرة نـقاط
ــركـز الــثـاني بــاجملـمــوعـة خـلف في ا
يـوفنـتوس بـينـما تـوقف رصيـد ياجن
ــركـز بــويــز إلى نــقــطـة وحــيــدة في ا

األخير.
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تـــعـــادل فـــريــــقـــا لـــيـــون الـــفـــرنـــسي
ومـانشـستـر سيـتي اإلجنلـيزي بـهدف
باراة الـتي جمعتهما لـكل منهما في ا
مـــســاء الـــثالثـــاء عــلـى مــلـــعب بــارك
بيك ليون ضمن منافسات اجلولة أو
اخلـامسـة من اجملمـوعة الـسادسة في
بــطـولـة دوري أبــطـال أوروبـا. وأحـرز
هــدفـي لــيــون مــاكــســويل كــورني في
الــــدقــــيـــقــــتـــ " "55 و"81 وهـــــدفي
ـيريك البورت مـانشـستر سـيتي ا
فـي الـدقــيــقـة " "62 وســيــرجــيـو
أجــويـرو في الــدقـيـقـة " "83 من
ـباراة. وبـهـذه الـنتـيـجة عـمـر ا
ارتـــفـع رصــيـــد لـــيـــون إلى 7
ــركــز الـثــاني من نــقــاط في ا
اجملـموعة ورصيد مانشستر
ســـــيــــتي إلى  10نــــقــــاط في

ركز األول. ا
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ــاني اكــتــسح بــايــرن مــيــونخ األ
ضـيفه بـنفيـكا البـرتغالي (5-1)
عـلى ملعب أليـانز أرينا. سجل
أهــداف الــبــايــرن آريــ روبن
"ثــــــــنـــــــائــــــــيــــــــة" وروبـــــــرت
لــيـفــانــدوفـيــسـكي "ثــنـائــيـة"
وفـرانك ريبيري في الدقائق
30 13  51 36 و77 بينما
أحـرز جيدسون فيرنانديز
هـدف بنفـيكا الـوحيد في
الــــدقـــيـــقـــة 46. وحـــجـــز
الـبـايرن مـقـعدا له في دور
الـ 16بـــعــدمـــا وصل إلى 13
نـــقــطـــة اعــتـــلى بـــهــا صــدارة
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دير الفني لريال مدريد سعادته بفوز فريقه أمام مضيفه أبدى سانتـياجو سوالري ا
ـبــيـكـو مـسـاء اول امـس الـثالثـاء في اجلـولـة رومـا اإليـطـالي 0-2 عــلى مـلـعب األو
اخلـامسـة من دور اجملـمـوعات لـدوري أبـطال أوروبـا. وقـال سـوالري في تصـريـحات
هم حتـقيق االنـتصـار في مباراة نقـلهـا برنـامج "التـشريـنجيـتو" اإلسـباني: "كـان من ا
سؤوليـة ونحن سعداء ة أمـام إيبار. ظهـر الالعبون بقـدر كبيـر من ا روما بعد الـهز
بـهذا االنـتـصـار ألنـنـا عرفـنـا نـسـتغـل الفـرص الـتي أتـيـحت لـنا". وأكـد أن اسـتـبـعاد
إيسكـو من مباراة روما قرارا فنيا حيث قال: "إيسكو من ضمن الـ 24 العبا وعمل
ـدرب هـو اختـيار من يـبـدأ ومن يدخل بـالتـشكـيل ومن ال يـشارك ومن يـخرج لـقد ا
درب األرجـنـتـيـني بـاجلـنـاح الـويـلـزي جاريـث بيـل قائال: كـان قـرارا فـنـيـا". وأشـاد ا
"الـتزام بـيل واضح. ليس فـقط من أجل الهـدف ولكن لـكيـفيـة عملـه في إيبار رغم أن

النتيجة لم تكن جيدة".

كـوندوجـبيا بـاريخـو وجويديس في
خـط الــــوسط أمـــــامــــهـم الــــثـــــنــــائي
رودريــجــو وسـانــتي مـيــنــا. بـدا مــنـذ
بــــدايـــة الـــلــــقـــاء وحــــتى تـــســــجـــيل
مــانــدزوكــيـتـش الـهــدف الــوحــيـد أن
الـــفـــريق اإلســـبـــانـي يـــلـــعب من أجل
اخلـروج مـتعـادال والـلعب عـلى فرص
ــبــاراة األخــيــرة الــتي الــتــأهـل في ا
ســـيـــخــوضـــهـــا وسط مـــلـــعــبـه أمــام
الـيونايـتد ليـظهر بـشكل باهـت تمامًا
أمـــام يــوفـــنــتــوس. ورغـم الــتــنـــظــيم
رمى الـدفـاعي وتألق نـيـتو حـارس ا
إال الـفريق عـانى في الشق الـهجومي
وسـط تــألـق وتـــركــيـــز عـــال من اخلط
الـدفـاعي لـلـبـيـانـكـونـيـري. ولـم يـظـهر
ثـنــائي الـهـجـوم (رودريـجـو وسـانـتي
مــيــنــا) أي خــطــورة وغــاب دورهــمــا
تـــمـــامًـــا لـــيــقـــرر جـــارســـيـــا إخــراج
رودريــجـو مع بـدايـة الــشـوط الـثـاني
ونـزول كـيـفن جـامـيـرو الـذي لم يـقدم
أي جـــديــد. غــيــاب اخلـط الــهــجــومي
لـفــالـنـسـيـا سـهـل من مـهـمـة مـدافـعي
يوفنتوس وساهم في حترك األطراف
بـسالسـة وتـقـدمـهم لألمام (كـانـسـيـلو
وسـاندرو). هـدف يوفنـتوس سهل من
ـباراة وكاد أن مـأموريـة الفـريق في ا
يــضــيف أهـداف أخــرى بــعـدمــا فـتح
ــســاحـــات أمــام العــبي فـــالــنــســيـــا ا
الــبــيـانــكــونــيـري لــتــظــهـر الــعــيـوب
الـدفـاعـية بـاخلـفافـيش. الـيـوفي حقق
فـــوزا بــأقـل مــجـــهــود ونـــال صــدارة
اجملــمــوعــة بـشــكل مــؤقت لــيــنــتــظـر
لـلجـولة األخـيرة حلـسمـها أمـام يوجن

بويز السويسري.
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لــعـبــنـا مــبـاراة جــيـدة ســاعـدتــنـا في
ـــواجــهـــة الــســـيــئـــة الــتي تـــخــطي ا
قــدمـنـاهـا أمـام إيــبـار. لـعـبــنـا كـفـريق
واحـد وكنا متماسك للغاية". وتابع:
"وجـه ريال مـدريد لم يـتغـير في دوري
ـة ومــبـاراة األبــطـال. جــئــنـا من هــز
ســـيــئــة وأردنــا أن نـــغــيــر األوضــاع
لألفــضل كـان لـقــاءً صـعـبـا ومــغـلـقـا
ولكن أحرزنا هدفا في الثواني األولى
مـن الشـوط الثـاني وحتسـنت األمور".
وواصـل اجلـنـاح اإلسـبـاني: "لم أحـرز
أهـدافـا منـذ مدة طـويـلة وكـنت أفتـقد
لــــذلك حــــقــــا. كــــنت أرغب فـي إهـــداء
الــهـدف إلى ابـني". واخـتـتم: "احـتالل
ـركـز األول دائمـا يكـون أفضل ألنـنا ا
ركـز الثـاني وهو سـنقـابل أصحـاب ا

ما يكون أكثر سهولة".
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اقـتــنص يـوفـنـتـوس فـوزا سـهال أمـام
فــــالـــنـــســــيـــا بــــهـــدف دون مــــقـــابل.
يـوفـنـتوس تـصـدر اجملـمـوعة الـثـانـية
برصيد  12نـقطة بينما ودع فالنسيا
ركز مـنافسات البطـولة بعد احتالله ا
الـثالث بـ  5 نـقـاط وتأهل مـانـشسـتر
يـونـايـتـد بـرفـقـة الـبـيـانـكـونـيـري بـعد
فــوزه عـلى يــوجن بـويـز (0-1) وحـقق
ــبــاراة بــأقل الــيــوفـي مــبــتــغــاه من ا
ـكـن وسط اسـتــسالم تـام مــجـهــود 
مـن الـفــريق اإلسـبــاني الــذي اعـتــمـد
عـلى إمكانـية اخلروج متـعادال والفوز
ـــبــاراة األخــيــرة عــلى أرضه ضــد بــا

اليونايتد. 
ـدير اعـتـمد مـاسـيمـلـيانـو ألـيجـري ا
الـفني ليوفنـتوس على طريقة 4-3-3
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احتـاد هوجن كوجن لـكرة القدم من أجل
اســتــضـــــــــافـة حــفل تــوزيع اجلــوائـز
الـــســـنـــوي لـــعـــام  2019 فـي هـــــوجن

كوجن.

حـفـل توزيـج جـوائـز االحتـاد اآلسـيوي
لألفضل خالل عام 2018 والذي سيقام
عارض. في مـركز عـمان للـمؤتمـرات وا
ـكتب الـتــــــنفيـذي على عرض ووافق ا

مــكــدرمــوت  21 نــقــطــة لــيــقـودا
إنديـانا بيـسرز للـفوز على فـينكس
صنـز بنتـيجة 104-109 في دوري
كـرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف
ـاضيـة. وبـعد الـتـقدم الـلـيلـة قـبل ا
 77-81 فـي بــدايــة الـــربع الــرابع
انتفض صـنز ليتـنزع التقـدم للمرة

األول منذ الربع األول. 
لـكن بيـسرز صـمد لـيحـقق فوزه الـ
ــوسم في  21 مـــبــاراة  13هـــذا ا
ــركــز الــرابع في الــقـسم ويـحــتل ا
الــشـرقي. واســتــحـوذ ســابــونـيس
عــلى  16كــرة مــرتــدة فــيــمــا مــرر
زمــــــــــــيــله دارين كــولـيــسـون 11

تمريرة حاسمة.
 ويــتــذيـل صــنــز الــقــسم الــغــربي
بأربعـة انتصارات في  20 مباراة.
وتـــصـــدر ديـــفــ بـــوكـــر قـــائـــمــة
مــســجــلي صــنــز بــرصــــــــــيـد 20
نقطة وأضـاف دياندري أيتون 18
نــقــطــة واســتـحــوذ عــلى  12كـرة

مرتدة.
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انـــتــفـض تــورونـــتــو رابـــتــورز في
الـشـوط الـثـاني لـيـفوز (122-114)
ـفيس جـريزلـيز في عـلى مضـيفه 
دوري كـــــرة الــــســـــلــــة األمـــــريــــكي
لـــلــمـــحـــتـــرفـــ مــســـاء اول امس
الـثالثاء. وهـذا هـو الفـوز الـسادس
عـلى الــتـوالي لــرابـتـورز مــتـصـدر
الـقـسم الـشـرقي بـرصـيـد  18 فوزًا
في  22 مباراة وهي أطول سلسلة

انتصارات حالية. 
ـة فــيــمـا تــلــقى جــريـزلــيــز الـهــز
الـثالـثة علـى التـوالي منـذ أن تقدم
ـاضي لــصـدارة الـغــرب األسـبـوع ا
ـركـز لـيـتــراجع في الــتـرتـيـب إلى ا
اخلـــامس بـــرصــيــد  12 فــوزًا و8
بـكر هـزائم. ورغم تـقدم رابـتـورز ا
أنهى جريزليـز الربع األول متقدمًا
(31-32) وواصـل تــــــفــــــوقه عــــــلى
ضــيــفه لــيـتــقـدم (59-71). وارتـفع
الــفــارق إلى  17نــقــطــة في بــدايــة
الربع الثـالث قبل أن تبدأ انـتفاضة

رابــتـورز وقـلص الــفـريق الـضـيف
الفارق إلى  93-97 مع بداية الربع

الرابع. 
وتــــألق دفــــاع رابــــتــــورز وأجــــبـــر
جـريـزليـز عـلى تـسـجيل  17 نـقـطة
فـــقط فـي الــربـع األخــيـــر لـــيـــحــقق
الــفـــوز. وســجل ســتـــة العــبــ من
رابـــتــورز عـــشــر نـــقــاط عـــلى األقل
يـتـقـدمـهم كــايل لـوري بـرصـيـد 24

نقطة. 
وحـــقـق كـــواي لـــيــــونـــارد رقـــمـــ
مـزدوجــ مع الــفــريق الــضـيف إذ
سـجل  17 نــقـطـة واســتـحـوذ عـلى

عشر كرات مرتدة. 
واسـتفـاد رابتــــــــــورز من تسـجيل
 18رمـــيــة ثـالثــيـــة مـــقـــابل عـــشــر

نافسه. 
وتــصـــدر مـــارك جـــاســول قـــائـــمــة
مــســجــلي جــريـزلــيــز بــرصــيـد 27
نـقـطـة ورغم تـسـجـيل بـدالء الـفريق
 38 نقطة لم يكن ذلك كافيا لتفادي

ة. الهز
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لــقن دنــفــر نــاجــتس ضــيـفـه لـوس
أجنــلـــيس لــيــكــرز درســا قــاســيــا
وتــغـــلـب عــلـــيه  85-117في دوري
كرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف

اضـية. وهذا هـو أكبر اللـيلة قـبل ا
فوز في تـاريخ ناجـتس على لـيكرز
كـمـا أنه األكبـر مـنذ انـتصـاره عـليه
84-113 في  12تـــشـــرين الـــثـــاني

 .1993
ـركـز الـثـالث في ويـحــتل نـاجـتس ا
القسم الغـربي برصيد  14فوزا و7
هزائم بعدما انتـصر للمرة الرابعة
على الـتوالي. وللـمرة العـاشرة هذا
ــــوسم يــــجــــبــــر صــــاحب األرض ا
منافسيه على تسجيل أقل من 100
نـقـطـة وهو يـتـصـدر فرق الـبـطـولة

في هذه اإلحصائية. 
ـركز الـسابع في ويأتـي ليـكرز في ا
الــغــرب بــرصــيـد  11 فـوزا في 20

مباراة.

اقامة نائي ليبرتادوريس خارج االرجنت

½ZzU²∫ شهدت

مباريات دوري
ابطال اوربا
تأهل سبعة
اندية الى

الدور الثاني
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بـدت مـعالم الـرضـا واضحـة عـلى بيب غـوارديـوال بعـد ظـفر مـانـشسـتـر سيـتي بـنقـطة
ثـمـيـنـة أمـام لـيون فـي اجلولـة اخلـامـسـة من دور اجملـمـوعـات في بـطـولـة دوري أبـطال

أوروبا. 
مانشسـتر سيتي كان متأخراً في النتيجة في مناسبت ولكنه استطاع أن

يــتـعـادل في احلـالــتـ األولى عن طـريـق البـورتي والـثـانــيـة عن طـريق
أجويـرو ولهذا عبـر بيب عن سعادته قائالً: “نـحن سعداء للغاية
وهـذا عـمل كـبـيـر من الـفـريق ضـد أحـد أصـعب الـفرق الـتي
واجـهتهـا في حياتي“ ”لقـد قمـنا بـردة فعل بـعد الـتأخر في
منـاسبتـ الهدف في اجلـولة األخـيرة هو احلـصول على

النقـاط لكي نضمن الـصدارة على اجملموعـة ولكننا
سعداء في النهاية بالتأهل .”

وأكــمل حــديـثه: “الــنــاس يــقــولــون بــأن الـدوري
الـفـرنـسي هـو عبـارة عن بـاريس سـان جـيـرمان
فـقط وهم مــخـطــئـون كل مــبـاراة أواجه فــيـهـا
فـريق فـرنسي أجـدها صـعـبة لـلغـاية لـهذا هم

أبطال العالم.”
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درب الـبـرتـغـالي جـوزيـه مـوريـنيـو عـن فـرحـته بـالـفـوز عـلى حـسـاب يـاجن بـويز عـبـر ا

والـتـأهل بـفـريق مـانـشـســتـر يـونـايـتـد إلى ثـمن نـهـائي دوري أبـطـال أوروبـا
مانشـستـر يونايـتد انـتظر حـتى الدقـيقة  91 قـبل أن يسجل فـياليني هدف
الفوز القـاتل والذي أهل اليـونايتد لثـمن النهائـي وقال مورينيـو عن احتفاله
اجلـنوني بـالـهدف: “لـقـد كنت مـحـبطـاً من تأخـره ولـكني لم أكـن غاضـباً من
عجـب بي ولهـواة االحصائـيات لقـد لعبت “  .”أحب أن أقول لـكل ا الالعب
وسم دوري األبـطال في  14منـاسبة وصعـدت فيهم من دور اجملـموعات وفي ا
الذي لم ألعب فـيه دوري األبطال لـعبت بـطولة الـيوروبا لـيج وحققـتها“ .”ال يجب
أن نـنسى تـصدي دي خـيا الـهام بـدون هذا الـتصـدي ما كـنا لـنسجـل هدف فوز

إنه احلارس األفضل في العالم في الوقت احلالي .”
وأضـاف: عنـدما تـكـون طمـوحـاً يجب أن تـمـلك أفضل حـارس في الـعالـم وأعتـقد أنه
ـا يـرضـيه لــذا أتـمـنى أن تـقـوم االدارة يــريـد الـبـقـاء ووكــيل أعـمـاله يـريـد أن يــقـوم 

بالتجديد معه وأن يتوصال التفاق سريع.  
تـوجد فـرق أفضـــــــل مـنا وتـملك جودة افـضل ولديـــــــها طـموح مـشـــــــروع ولكن
إذا تـمـكــنـا من الـوصـول إلى ربـع الـنـهـــــــائي فـأي شيء قــابل لـلـحـــــــدوث في هـذه

البطولة.

جانب من منافسات سلة احملترف


