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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كبار اوروبا في أمان
التحقت فرق جديدة بركب المتأهلين الى
دور الـ  16في دوري أبطال أوروبا ،اذ بعدما
كــان أرسـنــال وبــاريــس ســان جيرمان وبايرن
مـيــونـيــخ واتـلـتـيـكــو مــدريــد قــد حسموا
تأهلهم في الجولة الرابعة ،انضم اليهم
ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي في
الجولة الخامسة
اق ـتــرب عـقــد ال ــدور الـثــانــي فــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا م ــن االك ـت ـم ــال بـعــدمــا
أس ـ ــدل ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــارة ع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــول ــة
الخامسة ما قبل األخيرة فيها .وبني
ليلة الثالثاء وليلة األرب ـعــاء ،أعلنت
الـ ـف ــرق ال ـك ـب ـيــرة ح ـس ـم ـهــا تــواج ــدهــا
فــي دور الـ ـ  ،16مـتـصــدرة بغالبيتها
مجموعاتها .امــا فــرق املــركــز الثاني
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـح ـس ــم ت ــأه ـل ـه ــا فـتـنـتـظــر
الجولة السادسة بداية الشهر املقبل.
وب ـعــدمــا ك ــان ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
قــد حسم تأهله وأرسـنــال فــي الجولة
السابقة ،انتهى الصراع بينهما أمس
بتعادل إيجابي  2-2ضمن منافسات
املـجـمــوعــة االول ـ ــى .وس ـجــل ألرس ـنــال،
ال ـفــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـي ــرو ( 45مــن
ركلة جــزاء) وااليطالي ماركو فيراتي
( 60خطأ في مرماه) ،ولسان جيرمان
األوروغوياني ادينسون كافاني ()18
والبرازيلي لوكاس مورا (.)77
وصـ ـ ــار رص ـي ــد ك ــل م ــن ال ـف ــري ـق ــن 11
نـ ـقـ ـط ــة ،ي ـل ـي ـه ـم ــا بـ ـ ـ ــازل ال ـس ــوي ـس ــري
ولــودوغــوريـتــس البلغاري بنقطتني،
بعد أن تعادال .2-2
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،ل ــم يـحـســم
نــابــولــي االي ـط ــال ــي تــأه ـلــه ال ــى ال ــدور
امل ـق ـب ــل ب ـس ـبــب تـ ـع ــادل ــه ال ـس ـل ـب ــي مــع
ضيفه دينامو كييف االوكراني .0-0
أخ ــر بشيكطاش التركي تأهل
كــذلــكَّ ،
بنفيكا البرتغالي بتعادله معه ،3-3
حيث ارتفع رصيد نابولي مع بنفيكا
الـ ــى  8ن ـق ــاط م ـقــابــل  7لـبـشـيـكـطــاش،
ونقطة لدينامو كييف .وبقي الحسم
للجولة السادسة واألخيرة.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،وك ـم ــا كــان
م ـت ــوق ـع ــا ،ت ــأه ــل ب ــرش ـل ــون ــة الـ ــى دور
ال ـ ـ  ،16ب ـف ــوزه ع ـلــى مـضـيـفــه سلتيك
االس ـ ـ ـكـ ـ ــوت ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــدي  ،0-2س ـج ـل ـه ـم ــا
االرجنتيني ليونيل ميسي ( 24و55
مــن ركلة ج ــزاء) .كما نجح مانشستر
سيتي بــالـلـحــاق ب ــه ،رغ ــم تـعــادلــه مع
مـضـيـفــه ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
االملــانــي  .1-1وتـقــدم مونشنغالدباخ
بواسطة البرازيلي رافــايــل ( ،)23لكن
س ـي ـتــي عـ ـ ــادل ع ــن ط ــري ــق اإلس ـب ــان ــي
دافيد سيلفا (.)45

سجل ميسي هدفي التأهل لبرشلونة (أ ف ب)
وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــة
ب ـ ـ  12ن ـق ـط ــة ،ي ـل ـيــه س ـي ـتــي ب ـ ـ  ،8ثــم
مونشنغالدباخ بــ ،5وأخيرًا سلتيك
بنقطتني.
وفــي املجموعة الرابعة ،كــان االسمان
الكبيران فيه أتلتيكو مدريد وبايرن
م ـي ــون ـي ــخ قـ ــد ح ـس ـم ــا ت ــأه ـل ـه ـم ــا مــن
الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،حــافــظ
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ع ـلــى ص ــدارت ــه الـتــي

ثأر روستوف من
بايرن ميونيخ وتغلب
عليه 2-3

ضمنها وتغلب على ضيفه إيندهوفن
الهولندي  ،0-2سجلهما الفرنسيان
كيفن غاميرو ( )55وأنطوان غريزمان
( .)66أما بايرن ،فخسر أمام روستوف
الــروســي ال ــذي ث ــأر مـنــه وتـغـلــب عليه
 .2-3وسـ ـج ــل ل ــروسـ ـت ــوف اإليـ ــرانـ ــي
س ــردار ازم ــون ( )44وديـمـيـتــر بــولــوز
( 50م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء) واالكـ ـ ـ ـ ــوادوري
ك ــري ـس ـت ـي ــان نـ ــوبـ ــوا ( ،)67ول ـب ــاي ــرن

الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغـ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا ()34
واالسباني خوان برنات (.)52
وتصدر اتلتيكو املجموعة بـ  15نقطة
ي ـل ـيــه ب ــاي ــرن ب ـ ـ  ،9ث ــم روسـ ـت ــوف بـ ــ،4
وأخيرًا ايندهوفن بنقطة.
من جهة أخرى ،لعبت باقي املجموعات
ليل الثالثاء.
ففي املجموعة الخامسة ،تأهل موناكو
بفوزه على ضيفه توتنهام االنكليزي
 ،0-1ولحق به باير ليفركوزن األملاني
رغ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــادلـ ــه م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه س ـس ـكــا
موسكو الروسي  ،1-1ليرفع موناكو
رص ـي ــده ال ــى  11نـقـطــة ف ــي ال ـص ــدارة،
مقابل  7نقاط لليفركوزن الثاني الذي
ضمن تأهله بغض النظر عن نتيجته
فــي الـجــولــة االخ ـيــرة كــونــه ت ـعــادل مع
توتنهام الثالث برصيد  4نقاط سلبًا
ذهابًا وفاز عليه  0-1ايابًا.
وفــي املجموعة السادسة ،حسم ريال
مـ ــدريـ ــد ت ــأهـ ـل ــه ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى ضـيـفــه
سـ ـب ــورتـ ـيـ ـن ــغ لـ ـشـ ـب ــون ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
 .1-2وض ـمــن املـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،جــدد
بوروسيا دورتموند االملاني الذي كان
ضــامـنــا تــأهـلــه مـنــذ ال ـجــولــة املــاضـيــة
ف ـ ـ ــوزه الـ ـك ــاس ــح ع ـل ــى ض ـي ـف ــه لـيـجـيــا
وارسو البولوني .4-8
وعــزز دورتموند صدارته للمجموعة
رافعًا رصيده الى  13نقطة ،مقابل 11
نقطة لريال مدريد ،وخرج سبورتينغ
ب ـ ـ  3ن ـق ــاط وس ـس ـكــا مــوس ـكــو بنقطة
واحدة من الدور االول.
وفي املجموعة السابعة ،دخل ليستر
س ـي ـت ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــان ــي األم ـ ـ َّـري ـ ــن فــي
الدوري االنكليزي املمتاز هذا املوسم،
الى مباراته مع كلوب بروج البلجيكي
وه ــو ب ـحــاجــة ال ــى ال ـت ـع ــادل م ــن أجــل
ضـمــان بطاقته الــى ال ــدور الثاني في
أول مشاركة له ،لكنه لم يكتف بنقطة
وح ـســم مــواجـهـتــه م ــع ضـيـفــه بــالـفــوز
عليه  .1-2ورفع ليستر رصيده الى 13
نقطة في الـصــدارة بفارق  5نقاط عن
بورتو البرتغالي الثاني الــذي تعادل
م ــع مـضـيـفــه كــوب ـن ـهــاغــن الــدن ـمــاركــي
الثالث ( 6نقاط) .0-0
وفـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ع ـ ــاد
يوفنتوس من األنــدلــس ببطاقته الى
الدور الثاني بعدما حول تأخره أمام
مضيفه إشبيلية الــى فــوز  .1-3ورفــع
يــوفـنـتــوس رصـيــده الــى  11نقطة في
ال ـص ــدارة ب ـفــارق نقطة أم ــام اشبيلية
ال ـ ــذي كـ ــان ب ـحــاجــة الـ ــى ال ـت ـع ــادل من
أجــل ضمان تأهله .لكن عليه انتظار
ال ـجــولــة االخ ـي ــرة ض ــد مـضـيـفــه لـيــون
ال ـفــرن ـســي الـ ــذي ان ـعــش آم ــال ــه بـعــدمــا
أصبح على بعد ثالث نقاط من النادي
االندلسي بفوزه الغالي على مضيفه
دينامو زغرب الكرواتي .0-1

يوروبا ليغ

مهمة مصيرية إلنتر ميالنو
تنتظر مانشستر يونايتد اإلنكليزي
مــواجـهــة مهمة أم ــام ضيفه فيينورد
روت ـ ـ ـ ـ ـ ــردام ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ،ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـخــامـســة ق ـبــل األخ ـي ــرة م ــن مسابقة
"يوروبا ليغ" لكرة القدم.
ففي املجموعة األولــى ،يأمل يونايتد
تعويض خسارته في الجولة املاضية
أمام فنربخشه التركي  2-1بفوز على
فيينورد يعزز فرصته في التأهل.
ويتصدر فنربخشه الترتيب برصيد
 7نقاط بفارق األهداف أمام فيينورد،
ويــأتــي مانشستر ثــالـثــا ول ــه  6نقاط
وزوري ـ ــا لــوهــانـســك األوك ــران ــي أخـيـرًا
بنقطتني.
وفي املجموعة الحادية عشرة ،يلعب
إنـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي خ ــارج ملعبه
أمــام هابويل بئر السبع اإلسرائيلي

ف ــي مـهـمــة ث ــأري ــة بـعــدمــا خـســر أمــامــه
بـشـكــل مـفــاجــئ فــي عـقــر داره  2-0في
الجولة األولى .ويتصدر سبارتا براغ
الـتـشـيـكــي تــرتـيــب املـجـمــوعــة برصيد
 9نقاط ،مقابل  7نقاط لساوثمبتون
اإلنكليزي و 4نقاط لهابويل ،ويأتي
إن ـتــر راب ـع ــا ب ـثــاث ن ـقــاط ف ـقــط .وهـنــا
برنامج املباريات (بتوقيت بيروت):
 املجموعة األولى:فنربخشة (تركيا)  -زوريــا لوهانسك
(أوكرانيا) ()18,00
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد (إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا) -
فيينورد (هولندا) ()22,05
 املجموعة الثانية:أس ـ ـتـ ــانـ ــا (كـ ـ ــازاخ ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان)  -أبـ ــويـ ــل
نيقوسيا (قبرص) ()18,00
أوملـبـيــاكــوس (الـيــونــان)  -يــونــغ بويز

(سويسرا) ()22,05
 املجموعة الثالثة:غ ـ ــاب ـ ــاال (أذربـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان)  -أن ــدرلـ ـخ ــت
(بلجيكا) ()18,00
س ــان ــت إتـ ـي ــان (ف ــرنـ ـس ــا)  -مــايـنـتــس
(أملانيا) ()22,05
 املجموعة الرابعة:زيـنـيــت (روس ـي ــا)  -مــاكــابــي تــل أبيب
(إسرائيل) ()18,00
دوندالك (جمهورية إيرلندا)  -ألكمار
(هولندا) ()22,05
 املجموعة الخامسة:أوس ـت ــري ــا فـيـيـنــا (ال ـن ـم ـس ــا)  -أس ـتــرا
جيورجيو (رومانيا) ()22,05
روم ـ ــا (إي ـط ــال ـي ــا)  -ف ـي ـك ـتــوريــا ب ـلــزن
(تشيكيا) ()22,05
 -املجموعة السادسة:

أتلتيك بلباو (إسبانيا)  -ساسوولو
(إيطاليا) ()22,05
غنك (بلجيكا)  -رابيد فيينا (النمسا)
()22,05
 املجموعة السابعة:أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس أمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردام (ه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا) -
باناثينايكوس (اليونان) ()20,00
سلتا فيغو (إسبانيا)  -ستاندار لياج
(بلجيكا) ()20,00
 املجموعة الثامنة:غ ـنــت (بـلـجـيـكــا)  -ب ــراغ ــا (ال ـبــرت ـغــال)
()20,00
ش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـس ــك (أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا) -
قونياسبور (تركيا) ()20,00
 املجموعة التاسعة:ش ــال ـك ــه (أملـ ــان ـ ـيـ ــا)  -ن ـي ــس (ف ــرن ـس ــا)
()20,00

ك ـ ــراسـ ـ ـن ـ ــودار (روس ـ ـ ـيـ ـ ــا)  -ريـ ـ ــد ب ــول
سالزبورغ (النمسا) ()20,00
 املجموعة العاشرة:فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا (إي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا)  -ب ـ ـ ــاوك
سالونيكي (اليونان) ()20,00
سـلــوفــان ليبيريتش (تشيكيا)  -قره
باخ (أذربيجان) ()20,00
 املجموعة الحادية عشرة:هابويل بئر السبع (إسرائيل)  -إنتر
ميالنو (إيطاليا) ()20,00
سبارتا براغ (تشيكيا)  -ساوثمبتون
(إنكلترا)
 املجموعة الثانية عشرة:زي ـ ـ ــوري ـ ـ ــخ (سـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــرا)  -ف ـ ـيـ ــاريـ ــال
(إسبانيا) ()20,00
شـ ـتـ ـي ــوا بـ ــوخـ ــارسـ ــت (رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا) -
عثمانلي سبور (تركيا) (.)20,00

