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{ مدريـد - وكـاالت: قـدم قـائد ريـال مـدريـد سـيرخـيـو رامـوس اقـتـراحه بشـأن مـنح جـائـزة الـكرة الـذهـبـيـة التي
تقدمهـا مجلة "فـرانس فوتوبول" نهـاية كل عام ألفضل العب في الـعالم. وقال راموس خالل مـشاركته في برنامج
نافسة كنهم ابتكـار كرة ذهبية جديدة تقتصر ا يرنغي" السابق: " " TUDN الذي يقدمه إيفـان زامورانو جنم "ا
.. في الـنهاية علـيها ب رونـالدو وميـسي وتكون مـنفصـلة تمـاما عن اجلائـزة التي سيـتنافس عـليهـا بقيـة الالعب
سـيكـون ذلك أفضل لـكرة الـقدم". وتوج مـيسي بـالكـرة الذهـبيـة لعام  2019 للـمرة الـسادسة في مـسيـرته ليـنفرد
ه رونالدو صاحب اخلمس رموقـة بعدما فض الشراكة مع غر بالرقم القـياسي في عدد مرات الفوز باجلائزة ا
واجـهة كلـوب بروج البـلجيـكي امس األربعاء حلـساب اجلولـة السادسة كـرات. واستعـد راموس مع ريال مـدريد 
ـواجـهـة مبـاراة حتـصيل حـاصل لـلـفريق األخـيـرة من منـافـسـات اجملمـوعـة األولى لدوري أبـطـال أوروبـا. وكانت ا
اضية بطاقة العبـور إلى ثمن النهائي فيما يتطلع كـلوب بروج للفوز للحفاظ على لكي الذي انتـزع في اجلولة ا ا

مركزه الثالث الذي سيمكنه من التحول للمنافسة في مسابقة الدوري األوروبي.
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شهد في { مـدريد - وكاالت: تصدرت بعض األحداث ا
الـلــيـجــا خالل األسـبــوع احلـالي ولــعل أبـرزهــا خـطف
لـيونيل مـيسي قائـد برشلـونة لألضواء وصـولًا لبعض
الــعــقــود الــتي  جتــديــدهــا. وانــفــرد مــيــسي بــالــرقم
الـقـيـاسـي لـعـدد مـرات الــفـوز بـجــائـزة الـكـرة الــذهـبـيـة
ـقـدمـة من مـجـلـة فـرانس فـوتـبـول الـفـرنـسي. وحـصـد ا
مـيسي جائزة الكرة الذهبية لعام  2019 ليرفع رصيده
بـاشر كـريسـتيـانو إلى  6ألـقاب مـتفـوقا عـلى مالحـقه ا
رونــالـدو جنـم يـوفــنــتــوس الــذي تــوج بــهـا  5 مــرات.
واحـتفل ميسي بهذا التتويج عـبر تسجيله لثالثية أمام
أنــصــاره في الــفـوز  2-5عــلى ريــال مــايــوركــا الـســبت
ـاضي. كــمـا فـاز الــبـرغـوث بــجـائـزة العب الــشـهـر في ا
اضي. ـبـهـر خالل تـشـرين ثـان ا الـلـيـجا نـظـرًا ألدائه ا
ـوسم وارتـقى مــيـسي لـصــدارة هـدافي الــلـيـجــا هـذا ا
لــيـصل إلى  12هـدفــا بـفــارق هــدف عن أقـرب مالحــقـيه
ا ( 11هـدفا). وعلى الرغم من بلوغ قائد ريال كر بنز
بـيتيس خواك  38 عـامًا فإنه ال يزال قادرًا على صنع
ــلــعب. وســجل خــواكـ 3 ـعــجــزات عــلى أرضــيــة ا ا
ـلعب بـينيـتو فـيامارين أهـداف في غضون  20دقـيقة 
ة أتلتيك بيلباو بنتيجة .3-2 ساعدة فريقه على هز
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خـاض ليـفـانتي مـبـاراة ديربي فـالـنسـيـا علـمًـا بأنه لم
يـخسـر في أرضه أمـام جاره فـالنـسـيا مـنذ سـنة 2012 
لـكن األمور تـغيـرت اآلن. وعلـى الرغم من تـقدم لـيفـانتي
ونـتادا تـاريخـية لـيفوز بـنتـيجة  0-2حـقق فالـنسيـا ر
عـلى أصـحـاب األرض بـنـتـيـجة  .2-4 وقـد لـعب الـفـريق
األبـيض مـباراة الـديـربي الثـانـيـة له خالل أسبـوع بـعد
ـة بـجاره فـياريـال في اجلـولة الـسابـقة. أن أحلق الـهز
ــرمـى الـذي تــلــقت وتُــمـنـح جــائــزة "زامـورا" حلــارس ا
شـباكه أقل عـدد من األهداف في مـوسم اللـيجـا وقد فاز
حـارس مرمى أتـلتيـكو مـدريد يـان أوبالك بهـذه اجلائزة

ـاضـيـة. وحـسـب نـتـائج اجلـولـة ـواسم األربـع ا خالل ا
رشـحـ لـلـفـوز مرة 16 يـتـصدر هـذا احلـارس قـائـمـة ا
أخـرى بـهــذه اجلـائـزة حــيث يـحــظى أتـلــتـيـكــو مـدريـد
بــأفــضـل خط دفــاع ولـم تــتــلـق شــبــاكه إال  10أهــداف.
صـادقة على اتـفاقية وتـعيش العـاصمة مدريـد أجواء ا
ناخي. وقد أظهر ـتحدة اإلطارية بـشأن التغيـر ا األ ا
ـؤتـمر من خالل ارتـدائه لـطقم ريـال مدريـد دعـمه لـهذا ا
أخــضــر في مـبــاراته ضــد إسـبــانــيـول لــرفع الــتـوعــيـة

ناخية. بالقضايا التي تتم مناقشتها في هذه القمة ا
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اضي أعـد أتلتيكو مدريـد شريط فيديو خالل األسبوع ا
يـتضمن األحداث السـعيدة التي عاشـها هاري في نهاية
األسـبوع. ويـتعلق األمـر بالـطفل اإلجنـليـزي هاري الذي
يبلغ  8سـنوات من العمر والـذي يشجع أتلتـيكو مدريد
ـرض تشـقق العـمود الـفقـري. وقد بـالرغم من إصـابته 
تـمت دعوة هاري حلضور لقـاء الفريق األحمر واألبيض
ـتعاً والتـقى بالعديد ضـد برشلونة حـيث قضى وقتاً 
. واسـتضـاف ليـجـانيـس نظـيره دربـ من الالعـبـ وا
سـيلتـا فيجـو في مواجهـة ب مدربـ جديدين لـيحقق
أجـيــري مـدرب لــيـجــانـيس أول فــوز له مع الــفـريق في

وسم.   البطولة هذا ا
وعـقد جديـد لسـيرجيـو جونـزاليـز قرر ريال بـلد الـوليد
تـمـديـد عقـد مـدربه سـيـرجـيـو جـونـزالـيـز ويـشـرف هذا
ـدرب عــلى تـدريب الــفـريق مــنـذ مـوسم 2017-2018  ا
وسـاعـد جـونزالـيـز بـلـد الـولـيـد عـلى حتـقـيق الـصـعود
جملـموعة النخبة كمـا جنح في إنقاذ الفريق من الهبوط
في أول مــوسم له في الــدرجــة األولى. وعـرف األســبـوع
ـاضي جتديـد عـقد الـشـاب أنسـو فـاتي مع بـرشلـونة ا
حــــتـى عـــام  2022 في حـــ وقـع وسط مـــيـــدان ريـــال
بـيـتيـس البـالغ من الـعـمر  33عـامـا أنـدريس جواردادو

تد حتى 2022 عقدًا جديدًا 
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األمـــريـــكي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــ اول أمس
الـثالثـاء. وعادل لـيالرد أفضل حـصيـلة
ــوسم بــفـضل 8  لـه من الـنــقــاط هـذا ا
رمـيات ثالثـية كـما سـاهم زميـله حسن

{ واشــنــطن - وكــاالت: أحــرز دامــيـان
ليالرد  31 نـقطة ليقود بورتالند تريل
بـلـيـزرز للـفـوز بسـهـولة  87-115 عـلى
نـــيــويـــورك نــيـــكس في دوري الـــســلــة

وتـــابع "كـــنـــا عــلـى وشك الـــتــأهل
أعتقد أننا كـنا نستحق ذلك". ويعد
أيــاكس الــفــريق الــوحــيـد الــذي لم
يـتأهل لـثمن الـنـهائي رغم حـصوله
عـلى  10نــقــاط لــيــودع الــبــطــولــة
بـــفـــارق نـــقــــطـــة عن فــــالـــنـــســـيـــا
وتشيـلسي ويتـحول للمـنافسة في
الـــدوري األوروبي. وعــــلى مـــلـــعب
يـــوهـــان كـــرويف أريـــنـــا تــقـــمص
رودريـجــو مـوريــنـو دور الــبـطــولـة
وسجل هـدف الفـوز للـخفـافيش في
الدقـيقة  .24وكتب اخلروج نـهاية
حزينة لعام رائع ألياكس في دوري
األبـطال بـعد أن أطـاح بيـوفنـتوس
وريـال مـدريـد في طـريقـه إلى الدور
اضي حيث ـوسم ا قبل الـنهائي ا
خــسـر في الــدقـيــقــة األخـيــرة أمـام

توتنهام هوتسبير.

{ امــــســــتــــردام - وكــــاالت: أبـــدى
مـدرب أياكس أمـسـتـردام إريك ت
هـاج حـزنه الــشـديـد بــعـد خـسـارة
فــريــقه أمــام فــالـنــســيــا اإلســبـاني
بــهـــدف نـــظــيـف لــيـــودع الـــفــريق
الـــهـــولــــنـــدي مـــنـــافـــســـات دوري
األبــــطـــــال واصـــــفــــا انـــــتـــــصــــار
"اخلــفـافــيش" في أمــســتــردام بـأنه
"مـعــجــزة". وصـرح تــ هــاج عـقب
ـبـاراة كـانت في أيـديـنا ـبـاراة "ا ا
خلقـنا فرصـا ولعبنـا ب اخلطوط
أعــتــقـد أن الــصــحـافــة اإلســبـانــيـة
تـتــحـدث عن مــعـجـزة لــفـالـنــسـيـا".
وأضــاف "كـرة الـقـدم لــيـست عـادلـة
طلوب دائما لم نتـمتع بالتـوفيق ا
سـتوى الـكبيـر الذي قـدمناه رغم ا
وقعنا في أخـطاء ليست لـها أهمية
ولم نـــحــسن اســـتــغالل فـــرصــنــا".
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{ لـنـدن - وكـاالت: سـخـر العب مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد من فـشل
زميله السـابق روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن في التأهل لثمن
وسم. وودع إنـتر ميالن دوري نهـائي دوري أبطال أوروبـا هذا ا
أبطـال أوروبـا بـاخلـسارة   2-1 أمـام بـرشـلونـة خالل مـواجـهة
الــفـريـقـ مـسـاء اول امـس الـثالثـاء ضـمن مــنـافـسـات اجلـولـة
األخيرة من دور اجملـموعات. وكان لوكاكـو قد نشر صورة عبر

حـسـابه عــلى مـوقع تــويـتـر يـوم 22
ـــاضي وأرفق تـــشــرين أول ا
بـهـا تــعـلـيق "دوري أبـطـال
أوروبـا" في إشـارة إلى
عــودتـه لـلــمــشــاركــة في
البـطولة عـقب رحيله من
مانـشستـر يونايـتد الذي

فـــشل في الـــتـــأهـل لـــهــا.
وعـقـب اخلـروج من مــسـابــقـة

دوري األبــطــال حــرص لــوك شـاو
العب الـشيـاطـ احلـمر عـلى الـتـعـليق عـلى صـورة لـوكـاكو وقـال "مـرحـبا

هاجم البلجيكي. بعودتك" في رد ساخر منه على تغريدة ا
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فـيما تذيل ليل ترتيب اجملموعة برصيد
نقطة وحيدة.

W½uKýdÐ “u

ووضـع بـــرشــلـــونـــة اإلســـبـــاني الـــسم
ألفـاعي مــيالنـو وأجــبـر مــضـيـفـه إنـتـر
مــيـالن اإليــطـــالـي عــلـى اخلــســـارة في
مـلعـبه بهـدف لـهدف. وجنح بـرشلـونة
في حتـــــقـــــيـق فـــــوزاً مـــــثـــــيـــــراً عـــــلى
الـنيـراتزوري بـهدفـ لهدف بـالرغم من
ـباراة بعدد خـوض الفريق الكـتالوني ا
ـبــاراة مــنـذ وافـر مـن الـبــدالء. عــرفت ا
بـدايتـها مـحاوالت نـيراتـزورية من أجل
الـوصــول لـشـبــاك احلـارس الــبـرازيـلي
نـيــتـو من أجل تــسـجــيل هــدفـاً مــبـكـراً
يــــريـح به الــــفــــريق أعــــصــــاب مــــدربه
اإليـطـالي أنطـونـيو كـونـتي. ولم تـنجح
مـحـاوالت اإلنـتـر في الـوصـول لـلـشـباك
ــهـاجــمـ وتـألق أوالً بـســبب رعـونـة ا
نــــيــــتــــو واخلط اخلــــلــــفـي لــــلــــفــــريق
ــا ال الـــكـــتــالـــوني. وجـــاءت الــريـــاح 
تـــشــتــهـي ســفـــيــنــة اإلنـــتــر  الـــفــريق
الـكـتـالـونـي جنح في هـز شـبـاك سـمـيـر
هـانـدانـوفيـتش بـهـدف في الـدقـيـقة 23
عـبـر كارلـيس بـيـريز  هـدف أكـد احلكم
الـــهـــولــنـــدي كـــويـــبـــرز عــلـى صــحـــته
ـسـاعد. مـستـعـيـنـاً بـتـقـنـيـة الـفـيـديـو ا
واشــتــعـل اإلنــتــر غــضــبــاً وبــدأ رحــلـة
الـبحث عن هـدف التـعادل لـلحـفاظ على
آمــــالـه في الــــتــــأهل وكــــان لـه مـــا أراد
ـهاجم الـبـلجـيكي بـتسـديـدة قويـة من ا
رومـيــلـو لــوكـاكــو  لم يــسـتــطع نـيــتـو
مــنـعــهـا من مــعـانــقـة الـشــبـاك بــحـلـول
الـــدقــيـــقــة  .44وفي الـــشـــوط الــثـــاني

جــيـنك الــبـلـجــيـكي بــربـاعــيـة نـظــيـفـة.
وانـضم بوروسـيا دورتمـوند إلى قـائمة
ـتـأهلـ بـانـتزاعـه وصافـة اجملـمـوعة ا
الـســادســة بـفــوزه عـلـى سالفـيــا بـراغ
وخـــســـارة إنــتـــر مـــيالن أمـــام ضـــيــفه
بـرشلـونة. وتـأهل تـشيـلسـي وفالـنسـيا
من اجملـموعـة الـثامـنـة بفـوز األول على
لـيل بهـدف نـظـيفـ وانتـصار الـثاني
عـلى مـضيـفه أيـاكس أمـستـردام بـهدف
دون رد. واســتــفــاد لــيــون من خــســارة
زيـنـيت بـثالثـيـة نـظـيـفـة أمـام بـنـفـيـكـا
لـيـخــطف بــطـاقـة الــتـأهـل الـثـانــيـة من
اجملـمـوعــة الـسـابـعــة بـتـعـادله  2-2مع
ـتــأهل سـلـفـا. وفي ـتـصــدر اليـبـزيغ ا ا
انـتظار استكـمال بقية مـباريات اجلولة
األخـــيـــرة من دور اجملـــمـــوعـــات الـــتي
اقـيـمت في وقت مـتاخـر امس األربـعاء
ـــتــأهـــلــة لـــثــمن وصـل عــدد األنـــديــة ا
الـنهـائي حتى اآلن إلى  14فـريقا وهي
ريــال مــدريــد بـاريـس ســان جــيــرمـان
بـايـرن مـيــونخ تـوتـنــهـام مـانــشـسـتـر
سـيتي يـوفنـتوس بـرشلـونة اليـبزيغ
إضـافة إلى األنـدية السـتة الـتي ضمنت
تـأهـلـهـا. وحـقق نـادي تـشـيـلسـي فوزاً
هـاماً على لـيل بهـدف لهـدف في ختام
دور اجملـمــوعـات. سـجل هــدفي الـبـلـوز
تــامي أبـــراهـــام في الـــدقــيـــقــة ?19
وســـيــزار أزبـــيــلـــيـــكــويـــتــا في
الـدقـيـقة  ?35فـيـمـا سجل
ي لـلــضـيـوف لـويك ر
في الـــدقــــيـــقـــة .78
ُــــــــبـــــــاراة وفي ا
الــثـانــيـة خــسـر
أيـــــاكـس عـــــلى
أرضــــــــه مــــــــن
فـــالــــنــــســــيـــا
بـــــــــــهــــــــــدف
نــــــــظـــــــــيف
ســـــــــــــــــــجـل
لــلــضــيـوف
اإلســـــبـــــان
رودريـــجــو
مـــوريــــنـــو
في الـدقيقة
24.
بـــنــتـــيـــجــة
ُــبــاراتــ ا
تــــــأهـل كل
مــــــــــــــــــــــن
فـالنسيا و
تــشـيـلـسي
لـــــــــلـــــــــدور
ــقــبل ثــمن ا
الــــنـــــهـــــائي
ورصــــــيـــــــد كل
مـنـهـما  11نـقـطة فـيـما
انــتـقل أيــاكس أمـســتـردام
لــلـدوري األوروبي بــعـد أن
حل ثـالثاً بـرصيد  10نـقاط

{ لـنـدن - وكـاالت: قـال فـرانـك المـبـارد مـدرب تـشـيـلـسي إن نـاديه لن يـصـاب بـاجلـنـون
ـقـبلـة بـعدمـا ظهـر الالعـبون الـشـباب بـشـكل رائع عقب خالل فتـرة االنـتقـاالت الشـتـوية ا
احلصـول على الفـرصة والوقت لـلتطـور. وأضاف المبـارد في تصريـحات للـصحفـي بعد
تأهـل تشـيـلـسي إلى ثـمن نـهـائي دوري أبـطـال أوروبا "أحتـلى بـالـهـدوء بـخـصـوص موسم
االنتـقاالت. أشـعر بـهدوء تـام بخـصوص ذلك". وتـابع "نحن نـتطـور. وحتى بـعض العـثرات
سـيرة. أثق فيما نـفعله اآلن. ال أعتقـد أننا سنصاب في األسبوع األخيـرين تعد ضمن ا
اضي على بـاجلنون بـعد رفع احلظر عن إبـرام الصفـقات". وحصل تشـيلسي األسـبوع ا
قـبل بعدمـا خفضت الضـوء األخضر لـضم العب في فـترة االنـتقاالت الـشتويـة الشهـر ا
مـحكـمة الـتحكـيم الريـاضيـة العـقوبة إلـى نصف الفـترة. وكـان النـادي قد عـوقب في شباط
اضي باحلرمان من التعاقد مع العب بسبب مخالفات في قيد العب أقل من  18عاما. ا
ـلك المبارد بالـفعل األسبـاب التي تدفعه إلى الـشعور بـالثقة في الـالعب الشـباب بعد و
ـيـز من العـبـ مـثل الـهـداف أبـراهـام ومــيـسـون مـاونت وريس جـيـمس وفـيـكـايـو ظـهـور 

توموري.

ـدير الفني إلنتـر ميالن اإليطالي أن الهدف { روما - وكاالت: أكد أنـطونيو كونتي ا
الذي سجله الواعـد أنسو فاتي جناح برشلونة قبل دقيقت من نهاية الوقت األصلي
لـلقاء الـذي جمعـهما اول امس الـثالثاء على مـلعب (جوزيـبي مياتـزا) في آخر جوالت
دور مـجـمـوعـات دوري األبـطــال "قـتل الـفـريق نـفـسـيـا" حــيث تـسـبب في احـتاللـهم
لـلمـركـز الـثالـث في اجملمـوعـة والـتحـول لـبـطولـة الـدوري األوروبي. وحل فـاتي الذي
دخل تاريخ دوري األبـطـال بهـذا الهـدف حيث بـات أصغـر العب يـسجل في الـبطـولة
عن عـمر  17عـاما و 40يومـا كبـديل في الـدقيـقة  85قبل أن يـسـجل هدف انـتـصار
بـاراة: "األمر مـؤلم. هـدف أنسـو فاتي البـرسـا في الدقـيـقة  .88وقـال كونـتي عـقب ا
قتـلنـا نفـسيـا.. كنـا نضـغط على مـرمى برشـلونة وصـنعـنا فـرصا لـلتـسجـيل. أشعر
باألسى لالعبـ ألنهم قدموا كل شيء ويقدمون كل شيء بـالفعل في مرحلة ليست
كن أن سـهـلة. أعـتذر لـلجـمـاهيـر". وأضاف: "أشـعر بـحـزن شديـد ألن األمور كـان 

ا قدمناه من تـنتهي بطريـقة مختلـفة.. أعتقد أنـنا كنا نسـتحق األفضل بالنـظر 
أداء ولــكن إذا لم يـحــدث هــذا فـعــلـيك مــواصـلــة الـعــمل والــتـطــور عـلى

درب ـسيرة". وأ ا مستـوى اخلبرات.. يـجب أن ننهض ونواصل ا
السابق لتـشيلسي اإلجنليزي تصريحاته: "صنعنا فرصا من أجل
الفوز باللـقاء ولكننا افتقدنا للـمسة األخيرة وللقدرة على ترجمة
كل هـذه الفـرص.. ال أسـتطـيع لـوم الالعبـ لـقد قـدمـوا كل ما

لديهم. 
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{ رومـا -  وكـاالت: حلـقت سـتـة أنـديـة
تأهـل إلى ثـمن نهائي جـديدة بركـب ا
دوري أبــطـــال أوروبـــا بــعـــد إجــراء 8
مـباريـات في اجلولة الـسادسـة األخيرة
من دور اجملــمــوعــات. وحـــجــز فــريــقــا
لـيفربول اإلجنليزي ونابولي اإليطالي
ركزين بـطاقتي تـأهلـهمـا باحتاللـهمـا ا
األول والـــــثـــــاني عـــــلـى الـــــتـــــوالي في
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة وذلك بـعـدمـا فاز
الـــفـــريق اإلجنـــلــيـــزي عـــلى مـــضـــيــفه
سـالسبورغ النـمساوي بهدف دون رد
واكـــتــــسـح الـــفــــريق
اإليـــــــطــــــــالي
ضــــــيــــــفه

اســتـــمــرت مــحــاوالت اإلنــتــر لــيــنــجح
الوتـارو مارتيـنيـز في تسجـيل هدفاً في
الـــدقـــيـــقــة  73قـــبل أن يُـــلــغـى بــداعي
الـتـسلل. وفـي الدقـيـقة  80ألـغى احلكم
هـدفاً لـرومـيلـو لـوكـاكو بـعـدما اسـتـفاد
مـن وقــوفـه في وضـــعـــيــة تـــســـلل قـــبل
تـســديـد الــكـرة في مــرمى نـيــتـو. ودفع
ـدرب إرنسـتو فالـفيـردي بأنـسو فاتي ا
كـبديل الالعـب الشـاب استـغل الفـرصة
ـكنة وسجل هدف فوز بـأفضل طريقة 
الــــبـــارســـا في الــــدقـــيـــقـــة  87من أول
ــرمـى. بــذلـك يــنـــهي مـــحـــاولـــة عــلـى ا
الـبارسا اجملموعة مـتصدراً برصيد 14
نـقـطـة بــيـنـمــا يـتـحـول اإلنــتـر لـلـدوري
ركز الثالث في األوروبي بـعدما احتل ا

اجملموعة برصيد  7نقاط.
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تــمــكن أنـــســو فــاتي جنـم فــريق نــادي
بـرشـلــونـة اإلسـبــاني من صـنع احلـدث
مــــجــــدداً من خـالل هــــدفه الــــقــــاتل في
مـبـاراة إنـتـر مـيالن. الـفـريق الـكـتلـوني
ـبــاراة عــلى مــلــعب جــوزيـبي خــاض ا
مـيـاتـزا بـالـصف الـثـاني تـقـريـباً حـيث
دير الـفني اإلسباني إرنستو اسـتبعد ا
فـــالــفــيــردي كـالً من لــيــونـــيل مــيــسي
جـيـرارد بيـكـيه وسيـرجي روبـيـرتو من
نحهم الراحة فضالً عن قـائمة الفريق 
غــــيــــاب أرتــــور مـــيــــلــــو جنم الــــوسط
الـــبــرازيـــلي لإلصـــابــة وعـــدم تــواجــد
سـيـمـيـدو وجـوردي ألـبـا لـعـدم اكـتـمـال
اجلــاهـزيــة. فـضـالً عن كل مــا سـبق لم
ــانـي تـــيــر يـــبـــدأ أيـــضـــاً احلـــارس األ
ـــهــاجـم األوروجــويـــاني شـــتـــيـــجن وا
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جانب من منافسات كرة السلة احملترف

فـي دوري كــــرة الـــــســــلـــــة األمــــريـــــكي
. وسـجل جويل إمـبيد 22  لـلمـحتـرف
نـــقــطـــة واســـتــحـــوذ عــلى  10 كـــرات
مـرتدة ومرر  6كـرات حاسمة وأضاف
تــوبـيــاس هـاريس  20 نــقـطــة لـيــعـزز
سـيـفنـتي سيـكـسرز رصـيده إلى13-0 
ـوسم. ـبـاريـات عـلى أرضه هـذا ا فـي ا
وهــذه أفـضـل بـدايــة لـفــيالدلــفـيــا عـلى
أرضـه مـــنــــذ الــــفـــوز في  22 مــــبـــاراة
مـتتـالية في 1967-1966 وتـصدر ويل
بــارتـون قــائـمــة مـسـجــلي الـنــقـاط في
نـاجـتس بـ 26 نـقـطـة وأضـاف نـيـكوال
يــوكـيـتش  15نــقـطـة واســتـحـوذ عـلى
كـرات حاسـمة 7كـرة مرتـدة ومرر  11
فـيـما أضـاف جـاري هاريس  14نـقـطة.
وســجل يــوكــيـتش الــذي لم يــحـرز أي
نـقـطـة خالل الـربع األول رميـة نـاجـحة
لـيـقلص الـفارق إلى  92-95 قـبل 18.9

ثانية من النهاية. 
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ÃËdš∫ ودع أياكس دوري أبطال أوربا من الدور األول
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واتـسايد في االنتصـار بعدما أحرز 17
نـقـطة واسـتحـوذ على  15 كـرة مـرتدة.
ولـم يـشــارك لــيالرد في الــربع األخــيـر
لــكـنه أحـرز  8 رمــيـات ثالثــيـة من 12 
مـحاولـة كمـا سجل  5رمـيـات حرة ولم
يــهـدر أي مـحـاولـة. وســجل جـولـيـوس
رانــدل  15 نـــقــطـــة وأضــاف مــيـــتــشل
روبــنــســون  14 نــقــطــة فــيــمــا ســجل
ألونزو ترير  13نقطة لكن نيكس خسر
لـلـمـرة الـعـاشـرة عـلى الـتـوالي. وأنـهى
تــريل بـلـيــزرز الـنـصف األول بـنــتـيـجـة
ثـم بـدأ الـربع الـثـالث بـالـتـفـوق 60-41
.43-71  لـــتــصــبح الـــنــتــيــجــة  11-2
وأضـاف ليالرد رميت ثالثيت ليتقدم
تـريل بـلـيزرز  59-86 قـبل بـدايـة الربع
ــتـألق عـلى األخــيـر ويـحــصل الالعب ا
راحــة. وحــافظ فــيـالدلــفـيــا ســيــفــنــتي
ـثــالي عـلى ســيـكــســرز عـلى ســجـلـه ا
أرضه وفاز 92-97 عـلى دنفـر ناجتس
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اخلـامـسـة بـرصـيـد  13نـقـطـة مـتـفـوقـاً
عـلى نابـولي اإليـطالي الـذي جـاء ثانـياً
بـرصـيـد  12نـقـطـة.  وصــعـد لـيـفـربـول
رســمــيــاً إلى الــدور ثــمن الــنــهــائي من
بـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا كـمـتـصدر
اجملـمــوعـة اخلـامــسـة لــذلك فـإن الـردز
تأهلة من سوف يواجهون أحد الفرق ا
ـركـز الـثــاني في اجملـمـوعـات األخـرى ا
كـمـا يــنص قـانــون الـقـرعــة بـتــصـنـيف
ــتـأهـلــة إلى تـصـنــيـفـ أوائل الـفـرق ا
اجملـموعـات التـصنـيف األول وأصحاب
ـركـز الـثــاني في الـتـصــنـيف الـثـاني. ا
ويــنص قـانــون دور ثــمن الــنـهــائي من
بـطولـة دوري أبطـال أوروبا أيـضاً على
أن ال يـتـواجه فـريقـ من نـفـسه الـدولة
رحـلة لـذلك لن يقع لـيفـربول في هـذه ا
في مواجهة مواطنه تشيلسي الذي حل
ثـانــيـاً في اجملــمـوعــة الـثــامـنــة ونـفس
احلـال يتطبق على توتنهام الذي ضمن
ـركـز الـثـاني في اجملـمـوعة هـو اآلخـر ا
ـكن أن تـواجه الـثـانــيـة. الـفـرق الــتي 
لـيـفـربـول في ثـمن نـهـائي دوري أبـطال
أوروبـا اجملـمــوعـة األولى ريـال مـدريـد
ـتأهل اإلسـبـاني اجملـموعـة الـثـالـثـة (ا
من) شـاختار األوكراني وديـنامو زغرب
الـكرواتي وأتالنـتـا اإليطـالي اجملمـوعة
ــتــأهل من) أتــلــتــيــكـو الـرابــعــة (ا
مــــدريــــد اإلســــبــــاني وبــــايـــر
لــيـــفــركـــوزن اجملــمـــوعــة
الـــســـادســـة بـــورســـيـــا
ـــاني دورتـــمـــونــــد األ
اجملـمـوعـة الـسـابـعـة

ليون الفرنسي.

لـــويس ســواريـــز مــبــاراة بـــرشــلــونــة
درب الباسكي على طريقة /3 واعـتمد ا
بــتـواجــد جــريــزمــان مع كــارلـيس 5/2
بــيـريــز في اخلط األمــامي ولــوجنــلـيه
رفـقـة أومــتـيــتي وتـوديـبــو في الـدفـاع.
وفي الـفـتـرة الثـانـيـة دخل أنـسـو فاتي
بـديـالً عــلى حــســاب كــارلــيس بــيــريـز
واســـتـــطـــاع تــــســـجـــيل هـــدف الـــفـــوز
لـبرشلونـة على األفاعي في الـدقيقة 86
لـيـصـبح أصـغـر العب يـسـجل هـدفاً في
تـاريخ دوري أبــطـال أوروبـا بــعـمـر 17
عـامـاً و 40يـومـاً مــتـخـطـيــاً رقم بـيـتـر
أوفـوري العب أوليـمبيـاكوس الـيوناني
الـذي سجل للـفريق الـيوناني بـعمر 17
عـــامــاً و 195يـــومــاً. فـــاتي لـــعب 413
وسم دقـيقـة بـقـميص بـرشـلونـة هـذا ا
ســجل خاللـهـا  3أهــداف وصـنع هــدفـاً

واحداً.
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وحـقـق فـريـق لـيــفــربــول فــوزاً صــعــبـاً
وثـمينـاً للغـاية على حـساب مستـضيفه
ريـد بول سالـزبورج النـمساوي بـهدف
نـظيـف في الـلقـاء الذي جـمع الفـريق
في الـنـمــسـا ضـمن مـنــافـسـات اجلـولـة
األخـيــرة لــلـمــجــمــوعـة اخلــامــسـة دور
اجملـمــوعــات من بــطـولــة دوري أبــطـال
أوروبـا. وضمن ليفـربول بهذه الـنتيجة

تـأهـلـه بـشـكل رسـمي إلى الـدور
ثـمن النـهائي اإلقـصائي

من بطولة دوري
أبـطـال أوروبـا
كـــمــــتـــصـــدر
لـلــمـجـمـوعـة

ي النجم العا
ميسي


