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فرحة العبي توتنهام بهدف لوكاس مورا

إنتر ميالن يتعادل مع إيندهوفن ويودع »األبطال«
ودع إن��ت��ر م��ي��ان دوري أب��ط��ال 
أوروب���ا ل��ك��رة ال��ق��دم، بعدما اكتفى 
بالتعادل 1-1 مع ضيفه أيندهوفن 
متذيل املجموعة الثانية الثاثاء 
ليحتل املركز الثالث خلف توتنهام 

هوتسبير.
وصعق الفريق الهولندي، الذي 
حصد نقطة واح���دة ف��ي أول خمس 
مباريات، مستضيفه بهدف التقدم في 
الدقيقة 13 بضربة رأس من هيرفينغ 
ل��وزان��و عندما فقد ك���وادو أس��ام��واه 

الكرة في الدفاع.
وصمد أيندهوفن أمام ضغط إنتر 
م��ي��ان إل��ى أن ه��ز م���اورو إي��ك��اردي 
ال��ش��ب��اك بضربة رأس م��ن متريرة 
ماتيو بوليتانو العرضية في الدقيقة 
73. وفي ذلك الوقت كان إنتر متأهاً 
إلى دور الستة عشر مستفيداً من تأخر 

توتنهام أمام مستضيفه برشلونة.
لكن توتنهام أدرك التعادل 1-1 
مع برشلونة ليعبر إلى أدوار خروج 
امل��غ��ل��وب إذ يتفوق ف��ي امل��واج��ه��ات 
املباشرة على إنتر ميان بعدما أنهى 
كل منهما املجموعة برصيد ثماني 

نقاط.

توتنهام يتعادل مع برشلونة ويتأهل لثمن نهائي دوري األبطال
تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الستة 
عشر في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
بعدما ع��دل ت��أخ��ره إل��ى ت��ع��ادل 1-1 مع 
مستضيفه برشلونة ي��وم الثاثاء ليحتل 
امل��رك��ز الثاني ف��ي املجموعة الثانية على 

حساب انترناسيونالي.
وواجه توتنهام منافسا طرأ على تشكيلته 
الكثير من التغييرات بعدما ضمن بالفعل 
ص��دارة املجموعة وب��دأ اللقاء ب��دون قائده 
ليونيل ميسي لكن برشلونة تقدم بهدف 

رائع من عثمان دميبلي في الدقيقة السابعة.
وهيمن توتنهام على معظم فترات املباراة 
لكن ح��ارس برشلونة االحتياطي ياسبر 
سيلسن تصدى لعدة محاوالت خطيرة قبل 
أن ي��درك لوكاس م��ورا التعادل من متريرة 
ه��اري كني العرضية من مسافة قريبة في 

الدقيقة 85.
وأه���در دان���ي روز ف��رص��ة خطيرة ملنح 
توتنهام الفوز لكن الفريق االجنليزي جنح 
مع ذل��ك في بلوغ دور الستة عشر بفضل 
تعادل انترناسيونالي 1-1 على أرضه مع 

أيندهوفن الذي ودع البطولة بالفعل.
وأن��ه��ى ال��ف��ري��ق��ان امل��ج��م��وع��ة بثماني 
نقاط لكن توتنهام تأهل بفضل تفوقه في 

املواجهات املباشرة.
فيما ميلك برشلونة، الذي عادل رقم بايرن 
ميونيخ القياسي في دوري األبطال باحلفاظ 
على سجله اخلالي من الهزمية في 29 مباراة 

متتالية على أرضه، 14 نقطة في الصدارة.
وأكملت النتيجة االنتفاضة الرائعة 
لتوتنهام، ال��ذي حصل على نقطة واح��دة 
في أول ثاث مباريات، في املجموعة عندما 
بدت أن األمور انتهت بعد التعادل 2-2 مع 
مستضيفه أيندهوفن في أكتوبر تشرين 

األول.
وأب��ل��غ م��اوري��س��ي��و بوكيتينو م��درب 
توتنهام مؤمترا صحفيا ”أنا سعيد للغاية 
وفخور. أتذكر أن بعد مباراة أيندهوفن لم 
يؤمن أي شخص بإمكانية التأهل. كانت 

مهمة مستحيلة لكننا هنا اآلن وبلغنا الدور 
التالي.

”هذا إجن��از هائل للنادي. نحن سعداء 
جلماهيرنا التي حضرت إل��ى هنا وح��ول 
العالم. ه��ذه دفعة معنوية كبيرة للنادي 
واللعب في أدوار خروج املغلوب على ملعبنا 
اجلديد في العام اجلديد ميثل حافزا كبيرا 

لنا“.
ومن أجل ضمان التأهل كان على توتنهام 
أن يكون أول فريق منذ بايرن في 2013 
يفوز في نو كامب في دوري األبطال وحصل 
على دفعة بقرار إرنستو بالبيردي مدرب 
برشلونة ب��إدخ��ال سبعة تغييرات على 
التشكيلة التي فازت -4صفر على إسبانيول 

يوم السبت.
وكان ميسي أبرز الغائبني رغم أنه شارك 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي فيما جلس احل��ارس 
م��ارك-أن��دري��ه تير شتيجن وج��وردي ألبا 
وج��ي��رار بيكي على مقاعد ال��ب��دالء وغ��اب 
لويس سواريز عن تشكيلة املباراة بداعي 

اإلصابة.
وسيطر فريق املدرب بوكيتينو مبكرا لكنه 
سقط أمام سرعة ومهارة دميبلي في هجمة 
مرتدة عندما خطف الكرة من روز وجتاوزه 
بسرعته ثم راوغ أحد املدافعني قبل أن يسدد 

في الشباك.
وأنقذ سيلسن فرصة من سون هيوجن-
م��ني ف��ي ال��ش��وط األول وواص���ل احل��ارس 
الهولندي إحباط الفريق الضيف إل��ى أن 
هز م��ورا شباكه ليشعل احتفاالت جماهير 

توتنهام.
وق��ال كني ”حصلنا على بعض الفرص 
لكن الكرة لم تدخل املرمى وواصلنا احملاولة 

وجنحنا في هز الشباك“.
وأضاف ”حاولنا إضافة املزيد من األهداف 
ألن��ن��ا ل��م نكن واث��ق��ني م��ن نتيجة امل��ب��اراة 
األخ���رى. نحن س��ع��داء بتأهلنا. التعادل 
أم��ام برشلونة على أرض��ه ليس سيئا على 

اإلطاق“.

لقطة من مباراة إنترميان وأيندهوفن
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بوكيتينو يشيد بتوتنهام في »املهمة 
املستحيلة« بعد التأهل ألدوار خروج املغلوب

ق��ال م��اوري��س��ي��و بوكيتينو م���درب توتنهام 
هوتسبير إن فريقه أكمل ”مهمة مستحيلة“ في 
دوري أبطال أوروب���ا لكرة القدم بعدما تعافى 
من بداية كارثية ليتأهل ألدوار خ��روج املغلوب 
بتعادله 1-1 مع مستضيفه برشلونة يوم الثاثاء.
وأحيا توتنهام آماله بعد فوزين صعبني على 
الفريقني الهولندي واإليطالي في إجنلترا غير 
أن األم��ور بدت سيئة عندما تقدم عثمان دميبلي 
لبرشلونة باستاد نو كامب بهدف مذهل من مجهود 

فردي.
لكن الفريق اإلجنليزي خطف بطاقة التأهل 
بفضل ه��دف ل��وك��اس م��ورا املتأخر وتفوقه في 
املواجهات املباشرة على إنترناسيونالي الذي 

اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أيندهوفن.
وأبلغ بوكيتينو الصحفيني ”أنا سعيد للغاية 
وفخور. أتذكر أن بعد مباراة أيندهوفن لم يؤمن 
أي شخص بإمكانية التأهل. كانت مهمة مستحيلة 

لكننا هنا اآلن وبلغنا الدور التالي.
”هذا إجن����از ه��ائ��ل ل��ل��ن��ادي. ن��ح��ن س��ع��داء 
جلماهيرنا التي حضرت إلى هنا وح��ول العالم. 
هذه دفعة معنوية كبيرة للنادي واللعب في أدوار 
خروج املغلوب على ملعبنا اجلديد في العام اجلديد 

ميثل حافزا كبيرا لنا“.
وأشار بوكيتينو إلى أن العبيه دخلوا في صراع 
نفسي مبحاولة احلفاظ على التعادل مع برشلونة 
أو السعي للفوز في حالة تسجيل إنترناسيونالي 

هدفه الثاني في املباراة األخرى.
وقال ”كان من الصعب السيطرة على األمور في 
آخر عشر دقائق. الاعبون علموا بنتيجة مباراة 
إنترناسيونالي لكن من الصعب ترجمة ما يجب 

فعله على أرض امللعب.
”يجب عليك التسجيل للفوز لكن لو اهتزت 
شباكك ستخسر. رمبا نتحدث بشكل مختلف بعد 

ذلك“.
وأوض��ح م��درب توتنهام أن بلوغ دور الستة 
عشر في مجموعة تضم اثنني من أكبر األندية في 
البطولة ك��ان من بني أب��رز إجن��ازات��ه منذ توليه 

تدريب الفريق في 2014.
وقال ”من الصعب التحكم في كل شيء بداخلنا 
لكننا قمنا بعمل رائ��ع. االحتفال مع اجلميع بعد 
أرب��ع سنوات ونصف أم��ر رائ��ع. كانت أول مرة 

أشعر فيها بشيء استثنائي“.
وتابع ”التواصل كان مذها لكننا بحاجة لكي 

نكون أذكياء بشأن كيفية التعامل مع طاقتنا“.

16 فريقًا في »يوروبا ليغ« حلم التأهل يراود 
تبحث ف��رق إشبيلية، صاحب 
ال��رق��م القياسي بخمسة ألقاب، 
وف��ي��اري��ال اإلس��ب��ان��ي��ان، وميان 
اإلي���ط���ال���ي، ع���ن ح��س��م ال��ت��أه��ل 
للدور التالي في بطولة ال��دوري 
األوروب����ي، عندما ت��خ��وض آخر 
ج��والت دور املجموعات، اليوم 

اخلميس.
وكانت فرق آرسنال وتشيلسي 
وب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن وآي��ن��ت��راخ��ت 
ف��ران��ك��ف��ورت ودي��ن��ام��و زغ���رب 
ودي��ن��ام��و ك��ي��ي��ف وف��ن��رب��خ��ش��ة 
والت���س���ي���و وري��������ال ب��ي��ت��ي��س 
وسالزبورج وسبورتنج لشبونة 
وزينيت سان بطرسبرج وزيورخ، 
ق��د حجزت مقاعدها بالفعل في 

الدور التالي.
يضاف إلى هذه األسماء الثاثي 
ال����ذي ت��أك��د ق��دوم��ه م��ن بطولة 
دوري األبطال: فالنسيا اإلسباني 
وبنفيكا البرتغالي وكلوب بروج 
البلجيكي، ليتبقى بذلك معرفة 
16 فريقا ستكشف عنهم اجلولة 
اخلتامية خلوض دور ال�32 الذي 
ستسحب قرعته يوم اإلثنني املقبل.

ووض��ع��ت خ��س��ارة إشبيلية 
أم��ام ستاندر لييج البلجيكي في 
اجل��ول��ة اخلامسة ب��ه��دف نظيف 
ضمن املجموعة العاشرة، الفريق 
األندلسي أمام خيار الفوز فقط في 
مباراته األخيرة عندما يستضيف 
ك��راس��ن��ودار ال���روس���ي، صاحب 

الصدارة ب�12 نقطة.
وجت��م��د رص��ي��د ح��ام��ل ال��رق��م 
القياسي ف��ي ال��ف��وز باللقب )5 
م���رات( عند 9 ن��ق��اط، وه��و نفس 
رصيد الفريق البلجيكي، ولكن 
ك��ب��ي��ر إق��ل��ي��م األن���دل���س يتفوق 
بأفضلية امل��واج��ه��ات املباشرة 

واألهداف.
ويكفي الفريق الروسي العودة 
بنقطة التعادل من األندلس لضمان 

احلفاظ على صدارة املجموعة، كما 
أن خسارته مع خسارة ستاندر 
لييج أيضا ستكفل له العبور للدور 
التالي، أما في حالة فوز الفريق 
البلجيكي، فسيكون على ممثل 
روسيا أن يخسر بفارق أكثر من 
خمسة أه���داف ل��ي��ودع البطولة 

بفارق األهداف.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة، 
ي��ح��ل م��ي��ان، ضيفا ثقيا على 
أوليمبياكوس اليوناني وعينه 
على اخل��روج على األق��ل بنتيجة 
ال��ت��ع��ادل لضمان العبور للدور 

التالي.
ويحتل »الروسونيري« املركز 
الثاني في املجموعة برصيد 10 
نقاط، بينما ميتلك ممثل اإلغريق 7 
نقاط وال بديل أمامه سوى اخلروج 
بالنقاط الثاث، وبفارق أكثر من 
ه��دف��ني، حتى ت��ك��ون ل��ه أفضلية 
املواجهات املباشرة، بعد انتهاء 

مباراة الذهاب بينهما على ملعب 
)سان سيرو( بنتيجة )1-3(.

على اجلانب اآلخر، يحط ريال 
بيتيس الرحال في لوكسمبورج 
ملواجهة إف91 ديدياجن، وهدفه 
اق��ت��ن��اص ال��ن��ق��اط ال��ث��اث حلسم 
بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة.

بينما تبدو األمور أكثر تشابكا 
بالنسبة لفياريال في املجموعة 
السابعة، حيث يتقاسم الفريق 
ص��دارة الترتيب بسبع نقاط مع 
رابيد فيينا النمساوي، بينما يأتي 
من خلفهما رينجرز االسكتلندي 
مباشرة بست نقاط، وم��ن بعده 
سبارتاك موسكو الروسي بخمس 
ن��ق��اط، وه��و م��ا يعني أن الفرق 

األربعة لديها فرصة في التأهل.
وستشهد اجلولة اخلتامية في 
املجموعة خروج رينجرز ملواجهة 
راب��ي��د ف��ي��ي��ن��ا، بينما سيتسلح 
فياريال بعاملي األرض واجلمهور 

أم���ام ال��ف��ري��ق ال��روس��ي للعبور 
باللقاء إلى بر األمان وتأكيد أحقيته 

بالتأهل كمتصدر للمجموعة.
ولكن يبدو أن األم��ور لن تكون 
سهلة بالنسبة لفريق »الغواصات 
الصفراء« ال��ذي يعاني من سوء 
نتائج ف��ي املسابقة احمللية هذا 
املوسم، حيث يحتل املركز ال�17 
برصيد 14 نقطة، وال يبتعد عن 
مناطق الهبوط س��وى بأفضلية 

األهداف أمام أتلتيك بيلباو.
وستكون املباراة مبثابة الظهور 
األول ملدربه اجلديد لويس جارسيا 
ال���ذي ت��ول��ى املهمة خلفا خلافي 

كاييخا املقال بسبب سوء النتائج.
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي تسعى فيه 
ال��ف��رق امل��ذك��ورة سلفا ف��ي تأمني 
موقفها من االستمرار في البطولة، 
تتطلع فرق أخرى ملواصلة سلسلة 
أرقامها القياسية واإليجابية في 
هذه النسخة والتي تتمثل في حصد 
العامة الكاملة في جميع اجلوالت 
وه���ي س��ال��زب��ورج وآي��ن��ت��راخ��ت 

وتشيلسي.
وض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
سيدخل الفريق النمساوي مباراته 
أمام سيلتيك وعينه على مواصلة 
ع��زف نغمة االنتصارات للجولة 
السادسة تواليا، السيما وأنه أمن 
بالفعل صدارته وبفارق 6 نقاط 
كاملة عن مستضيفه في املواجهة 

اخلتامية.
أم���ا ال��ف��ري��ق األمل���ان���ي، ال���ذي 
حسم موقعه ف��ي ال��ص��دارة، فلم 
يعرف هو اآلخ��ر طعما للخسارة 
في املجموعة الثامنة على مدار 5 
جوالت متتالية، وسيسعى بالطبع 
للحفاظ على هذا السجل النظيف 
عندما يحل ضيفا على التسيو في 
العاصمة روما، في مباراة حتصيل 
حاصل لكا الفريقني الذين حسما 

تأهلهما بالفعل للدور التالي.

أتلتيكو مدريد يتعادل مع كلوب بروج 
ويفرط في الصدارة لصالح دورمتوند

فرط أتلتيكو مدريد في ص��دارة املجموعة 
األولى بدوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم بعد 
تعادله دون أهداف مع مستضيفه كلوب بروج 
الثاثاء ليكتفي باملركز الثاني خلف بروسيا 
دورمت��ون��د. ودخ��ل الفريق األمل��ان��ي اجلولة 
األخيرة وهو يتأخر بنقطتني عن أتليتيكو لكنه 
ف��از 2-0 على موناكو ليتساوى مع نظيره 
اإلسباني برصيد 13 نقطة ويحسم الصدارة 

بفضل املواجهات املباشرة.
واحتل بروج املركز الثالث ليتأهل للدوري 

األوروبي.
ولم تشهد املباراة بإستاد يان برييل العديد 
من الفرص لكن أبرزها كان لصاحب األرض 
في الدقيقة 74 إذ أه��در امل��داف��ع ل��وان بيريز 
إمكانية التقدم بعد دقائق من مشاركته األولى 

في البطولة.
وانطلق بيريز ليقابل مت��ري��رة عرضية 
بضربة رأس اصطدمت باألرض ومنحت يان 

أوباك حارس أتلتيكو فرصة إبعادها.
وك��ان أتلتيكو املتواضع هو األفضل في 
الشوط األول وس��دد توماس بارتي في يد 
احل��ارس إيثان هورفاث، فيما أط��اح أنطوان 

غريزمان بكرة خارج امللعب.

وأب��ع��د أوب���اك رك��ل��ة ح��رة م��ن ستيفانو 
دينزفيل في الشوط األول وهاجم بروج بشكل 

أكبر بعد االستراحة.
وعمقت تشكيلة م��ن ال��ص��ف ال��ث��ان��ي في 
بروسيا دورمت��ون��د ج���راح موناكو بعدما 
فاز الفريق األملاني على مستضيفه -2صفر 
ليضمن إن��ه��اء دور املجموعات ف��ي ص��دارة 
املجموعة األولى بدوري أبطال أوروب��ا لكرة 

القدم متفوقا على أتليتيكو مدريد.
وبهذا الفوز رف��ع دورمت��ون��د رصيده إلى 
13 نقطة ليحتل الصدارة بأفضلية املواجهات 
املباشرة مع منافسه اإلسباني ال��ذي تعادل 

سلبيا مع مستضيفه كلوب بروج.
وسجل رفائيل جيريرو هدفي اللقاء. وجاء 
األول بعد هجمة مرتدة عقب مرور 15 دقيقة 

وضاعف الغلة قبل دقيقتني من النهاية.
وقدم دورمتوند عرضا قويا آخر رغم غياب 
العديد من الاعبني األساسيني ليعزز سجله 
هذا املوسم إلى 17 انتصارا وأربعة تعادالت 

وهزمية واحدة في كل املسابقات.
وخاض موناكو املواجهة األوروبية رقم 14 
دون انتصار وأنهى املجموعة في املركز األخير 

بنقطة وحيدة متأخرا بخمس نقاط عن بروج.

مانشستر سيتي يضم شتيفن ح��ارس 
أمريكا بدءا من املوسم املقبل

ق��ال مانشستر سيتي حامل لقب ال��دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إنه سيضم زاك 
شتيفن ح��ارس ال��والي��ات املتحدة قادما من 

كولومبوس كرو بدءا من يوليو املقبل.
ولم يعلن النادي التفاصيل املالية للعقد 
ال��ذي سيمتد ألرب��ع��ة م��واس��م لكن ك��رو قال 
إنها الصفقة األكبر في تاريخه وحلارس في 
الدوري األمريكي للمحترفني الذي انطلق قبل 

23 عاما.
وق��ال شتيفن ”هذه حلظة استثنائية... 
اتطلع إلنهاء فترتي مع النادي بأفضل طريقة. 
أنا ع��ازم على مواصلة العمل للتطور ولكي 

أكون أفضل زميل“.
وأض��اف بات أونستاد م��درب كرو املؤقت 
”هذه ص��ف��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ن��ادي وحلظة 
استثنائية لزاك. نشعر بالفخر لإلعان أن هذا 
نتاج فترة امتدت لعامني ونصف من التطور 

والنجاح لزاك“.
وبدأ احلارس البالغ عمره 23 عاما مشواره 
مع فرايبورج وشارك في 14 مباراة مع الفريق 

األملاني قبل االنتقال إلى كرو في 2016.

ميان يعول على جنمه األرجنتيني هيغواين

أستراليا قلة بشأن إصابة موي قبل كأس آسيا
يبدو أن أرون موي العب وسط أستراليا 
سيغيب ع��ن ج��زء م��ن حملة منتخب ب��اده 
للدفاع عن لقب كأس سيا لكرة القدم الشهر 
املقبل بعدما نشر ص��ورة وه��و يضع دعامة 

حول ركبته.
 واصيب موي في هزمية فريقه هدرسفيلد 
تاون 1-0 أمام أرسنال في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز السبت املاضي وأشارت تقارير إعامية 

إلى أن الاعب البالغ عمره 28 عاماً رمبا يغيب 
لستة أسابيع.  

ويعني هذا أن موي سيغيب على األقل عن 
مباريات أستراليا في دور املجموعات ضد 
األردن )ال��س��ادس من يناير كانون الثاني( 

وفلسطني )11يناير( وسوريا )15 يناير(.  
وتنطلق البطولة في اخلامس من الشهر 

القادم في اإلمارات.  

 وتنتظر استراليا، التي ستختار التشكيلة 
األخيرة املكونة من 23 العباً األسبوع املقبل، 
التقرير الطبي من هدرسفيلد ملعرفة مدى 

إصابة موي.  
وت��ب��دو ف��رص��ة م��ش��ارك��ة م��واط��ن��ه ت��وم 
روجيتش في البطولة صعبة بسبب إصابة 
في الركبة فيما تأكد غياب دانييل أرزان��ي 

للسبب ذاته

alwasat.com.kw


