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ليفربول اصطدم ببايرن ميونيخ مواجهتان سهلة لبرشلونة والريال

دي فرانشيسكو يتنفس الصعداء بعد فوز روما على جنوة

حصل أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب 
روم��ا على دفعة معنوية بعدما عوض 
فريقه تأخره مرتني ليفوز 3-2 على جنوة 
في دوري الدرجة األول��ى اإليطالي لكرة 

القدم يوم األحد.
وذك���رت تقارير إعالمية إيطالية أن 
امل��ب��اراة ستكون آخ��ر ف��رص��ة أم���ام دي 
فرانشيسكو لتعديل أوضاع فريقه الذي 
لم ينتصر في آخر خمس مباريات بجميع 

املسابقات.
ورد ف��ي��دري��ك��و ف��ات��س��ي��و وج��اس��ن 
كلويفرت على ثنائية كشيشتوف بياتك 
متصدر قائمة هدافي ال��دوري وأوسكار 

هيليمارك في الشوط األول قبل أن يحرز 
ب��راي��ان كريستانتي ه��دف ال��ف��وز وسط 
اح��ت��ج��اج��ات م��ن اجل��م��اه��ي��ر ب��االس��ت��اد 

االوملبي.
وق��ال دي فرانشيسكو لشبكة سكاي 
إيطاليا التلفزيونية ”يجب أن أهنئ الفريق 

على جناحه في اللعب في هذه األجواء.
”لم يكن األم��ر سهال، ميكنكم رؤي��ة 
أننا ما زلنا فريقا‘مريضا‘، وبالتأكيد 
قدمنا عروضا أفضل، لكننا سنقبل النقاط 

الثالث“.
وكانت األج���واء متوترة قبل انطالق 
امل��ب��اراة إذ أطلقت اجلماهير صيحات 

استهجان ضد العبي روم��ا قبل أن يخيم 
الصمت على املدرجات مع رفضهم الغناء 
في أول عشر دقائق اعتراضا على جيمس 

بالوتا رئيس النادي.
وزادت األم����ور س����وءا ع��ن��دم��ا م��رت 
تسديدة هيليمارك من بني ساقي احلارس 
روبن أولسن ليضعها بياتك داخل املرمى 
بعد 17 دقيقة لكن روما أدرك التعادل عبر 

فاتسيو.
ولم يدم التعادل سوى دقيقتني إذ أعاد 
هيليمارك التقدم جلنوة بعد ركلة ركنية 
من ساندرو، لكن كلويفرت أظهر سرعة 
كبيرة ليخترق دفاع جنوة قبل أن يدرك 

التعادل ألصحاب األرض في آخر لعبة في 
الشوط األول.

وارتكب أولسن خطأ فادحا إذ فشل في 
السيطرة على تسديدة داركو الزوفيتش 
لتهتز شباكه لكن حكم الفيديو املساعد 
تدخل إللغاء الهدف بداعي وجود تسلل في 
بداية اللعبة، قبل أن يسجل كريستانتي 
ه��دف الفوز في مرمى احل��ارس إيونوت 

رادو في الدقيقة 60.
وعاد روما إلى املركز السادس برصيد 
24 نقطة فيما فشل جنوة صاحب املركز 
16 في الفوز للمباراة 11 على التوالي في 

الدوري.

مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري األبطال
 أس��ف��رت قرعة دور ال�16 م��ن بطولة 
دوري أبطال أوروب��ا عن مواجهات نارية 
لبعض الفرق كما هو متوقع حيث يصطدم  
يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد  بينما يواجه 

بايرن ميونخ وليفربول  في لقاء ناري.
  وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة 
أياكس بينما يالقي برشلونة فريق ليون .. 
ويواجه مانشستر يونايتد غرميه سان 
جيرمان ويالقي مانشستر سيتي فريق 
شالكه ،ويصطدم بوروسيا دورمتوند 
مع توتنهام أما اللقاء االخير فيجمع روما 

وبورتو.
واق���ي���م���ت ال���ق���رع���ة مب��دي��ن��ة ن��ي��ون 
السويسرية وشارك فيها  اإلسباني لويس 
جارسيا، جنم ليفربول وأتلتيكو مدريد 

السابق والالعبة الفرنسية لورا جورج.
ال��ت��ص��ن��ي��ف األول » أص��ح��اب مركز 
ال��ص��دارة ب��دور املجموعات« : بوروسيا 
دورمتوند »أملانيا«، وبرشلونة »إسبانيا«، 
وباريس سان جيرمان »فرنسا »، وبورتو 
»البرتغال«،  وبايرن ميونيخ »أملانيا«،  
ومانشستر سيتي »إجنلترا«، وريال مدريد 

»إسبانيا«، ويوفنتوس »إيطاليا« .
 التصنيف ال��ث��ان��ي »أص��ح��اب مركز 
ال��وص��اف��ة ب��دور املجموعات« : أتلتيكو 
مدريد »إسبانيا«، وتوتنهام »إجنلترا«، 
وليفربول »إجنلترا«، وشالكه »أملانيا«، 
وأي��اك��س »ه��ول��ن��دا«، ول��ي��ون »فرنسا«، 
وروم��ا »إيطاليا«، ومانشستر يونايتد 

»إجنلترا«.
 وتضم قائمة املتأهلني 4 فرق إجنليزية 
ه���ي: ت��وت��ن��ه��ام ه��وت��س��ب��ي��ر، ل��ي��ف��رب��ول، 

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
كما يتواجد 3 فرق إسبانية هي: ريال 
م��دري��د، برشلونة وأتلتيكو م��دري��د، إلى 
ج��ان��ب الثالثي األمل��ان��ي ب��اي��رن ميونخ، 

بوروسيا دورمتوند وشالكه.
 ومن إيطاليا تأهل الثنائي يوفنتوس 
وروما، كما يتواجد باريس سان جيرمان 
ول��ي��ون م��ن ف��رن��س��ا، إل��ى ج��ان��ب أياكس 

أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.
يتم تقسيم ال�16 فريق على وعائني، 
األول يضم متصدري املجموعات، والثاني 

يتواجد به أصحاب املركز الثاني.
ويسحب ورقة من الوعاء األول، قبل أن 
ُتسحب أخرى من الوعاء الثاني، ليلتقي كل 
متصدر مع فريق من أصحاب املركز الثاني.

ويتجنب االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم 
»يويفا« املواجهات بني الفرق التي تواجدت 
ف��ي مجموعة واح���دة، حيث سيبتعد كل 
فريق عن مواجهة من تأهل معه من ذات 

املجموعة في دور ال�16.
كذلك ال ميكن ألي فريق مواجهة آخر من 
ذات البلد، فمثالاً ال ميكن للريال والبارسا، 
املتأهلني في الصدارة، مواجهة أتلتيكو، 
املتأهل كوصيف، لكونهم من إسبانيا، وهو 

ما ينطبق على كل البلدان األخرى.
وميلك كل متأهل، ممن تصدر مجموعته، 
أفضلية خلوض مواجهة إياب دور ال�16 
على ملعبه، بينما يخوض صاحب املركز 

الثاني لقاء الذهاب في عقر داره.
وسيتم إس��ت��خ��دام تقنية الفيديو في 
األدوار اإلقصائية من البطولة بدء من دور 

ثمن النهائي.
مواعيد مباريات دور الـ16 

ت��ق��رر خ���وض م��واج��ه��ات ذه���اب ثمن 
النهائي على مدار أسبوعني مختلفني، في 

أيام 12، 13، 19 و20 فبراير 2019.
ا إقامة مباريات اإلياب  ومن املقرر أيضاً
خالل شهر مارس 2019، على مدار أيام 5، 

6، 12 و13.

روما قلب الطاولة على جنوة
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موناكو يسقط مجددًا أمام ليون املتألق
خسر موناكو للمرة الرابعة في خمس مباريات 
بعدما سحقه اوملبيك ليون املتألق 3 -صفر يوم 
األحد ليتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة األولى 

الفرنسي لكرة القدم.
وتركت الهزمية موناكو، وصيف البطل املوسم 
املاضي والفائز باللقب في 2017، في املركز قبل األخير 
برصيد 13 نقطة من 17 مباراة، بفارق خمس نقاط 

عن جاجنون متذيل الترتيب.
واستقبل موناكو 45 هدفا بجميع املسابقات هذا 
املوسم، وهو أكبر عدد من األه��داف يتلقاه فريق في 

بطوالت الدوري اخلمس الكبرى في أوروبا.
وأحرز حسام عوار هدف ليون األول بعد ست دقائق 
من متابعة من مدى قريب وجعل نبيل فقير النتيجة -2

صفر قبل 11 دقيقة على نهاية الشوط األول.
وتسبب الكسندر جولوفني في املزيد من املتاعب 
ملوناكو حني حصل على بطاقة حمراء مباشرة في 
بداية الشوط الثاني بسبب مخالفة عنيفة وعمق 
فيرالن مندي جراح فريق املدرب تييري هنري عندما 

سجل الهدف الثالث بضربة رأس.
وميلك ليون 31 نقطة من 17 مباراة، بفارق ثالث 
نقاط خلف ليل الذي تقدم للمركز الثاني في وقت سابق 

يوم األحد بفوزه 3-2 على مستضيفه نيم.
ورفع أول فوز يحققه ليل في الدوري على نيم منذ 

1954 رصيد الفريق القادم من شمال فرنسا إلى 34 
نقطة من 18 مباراة متقدما بثالث نقاط على ليون 
وخمس على مونبلييه صاحب املركز ال��راب��ع الذي 

تتبقى له مباراتان.
وما زال باريس سان جيرمان في الصدارة منفردا 
برصيد 44 نقطة من 16 مباراة لم يتعرض خاللها ألي 

هزمية.
وف��ي نيم، وض��ع رفائيل لياو الفريق ال��زائ��ر في 
املقدمة عقب خمس دقائق وضاعف جوناثان بامبا 
النتيجة قبل أرب��ع دقائق على نهاية الشوط األول 
بهدفه الثامن هذا املوسم وجعل نيكوال بيبي النتيجة 

-3صفر بعد 68 دقيقة، وهو هدفه 12 هذا املوسم.
وسجل رشيد عليوي هدفا ألصحاب األرض خالل 
الشوط الثاني وقلص كليمو دوبر الفارق مجددا في 
الوقت احملتسب بدل الضائع بضربة رأس لكن هذا لم 

يكن كافيا.
وج��اء انتصار ليل على الرغم من خوضه أغلب 
فترات املباراة بعشرة العبني عقب طرد جوزيه فونتي 

عقب إشارة غير الئقة للحكم في الدقيقة 16.
وأصابت الفوضى جدول مباريات الدوري الفرنسي 
خالل األسبوعني املاضيني بعد تأجيل عدة مباريات 
بسبب احتجاجات واسعة ضد احلكومة في أنحاء 

فرنسا.
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أياكس يعزز موقعه في الوصافة بفوز 
ساحق على ضيفه دي غرافشاب

أكد أياكس أمستردام أنه مير بأفضل حاالته على 
الصعيد الفني حاليااً، فبعد صعوده إلى ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا عقب حصوله على املركز الثاني 
في املجموعة اخلامسة دون أي خ��س��ارة، دك فريق 
العاصمة الهولندية ش��ب��اك ضيفه دي غرافشاب 
بثمانية أه��داف دون رد في إط��ار األسبوع السادس 

عشر من الدوري الهولندي لكرة القدم.
وشهدت امل��ب��اراة تسجيل كل من الدولي املغربي 
حكيم زيياش والدولي الهولندي دال��ي بليند ثالثة 
اهداف )هاتريك(، وأحرز زيياش أهدافه في الدقائق 
32 و62 و69 فيما سجل بليند أهدافه في الدقائق 
65 و74 و90 من املباراة فيما أحرز الصربي دوشان 
تاديتش واملغربي نصير مزراوي الهدفني اآلخرين في 

الدقيقتني 18 و25على التوالي.

ورفع أياكس رصيده إلى 43 نقطة في املركز الثاني 
بفارق نقطتني خلف آيندهوفن املتصدر، وتوقف رصيد 
دي غرافشاب عند 11 نقطة في املركز الثامن عشر 
واألخ��ي��ر. وف��ي مواجهة أخ��رى ضمن املرحلة ذاتها، 
تغلب أوتريخت على مضيفه هيرينفني بثالثة أهداف 
مقابل هدفني ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 28 نقطة 
في املركز الرابع وتوقف رصيد هيرينفني عند 20 نقطة 

في املركز الثامن.
وف��ي بقية امل��ب��اري��ات، ف��از إم��ني على غرونينغني 
بهدفني مقابل هدف وفورتانا سيتارد على مستضيفه 
فينورد بطل املوسم قبل املاضي بهدفني مقابل هدف 
ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى 19 نقطة في املركز 
العاشر بفارق األهداف أمام أدو دين هاج ، فيما توقف 

رصيد فينورد عند 35 نقطة في املركز الثالث.

اختبار سهل لدورمتوند أمام دوسلدورف في »البوندسليغا«
ي��خ��وض ب��روس��ي��ا دورمت���ون���د املتصدر 
اختبارااً سهالاً عندما يحل ضيفااً على فورتونا 
دوسلدورف اليوم الثالثاء في افتتاح اجلولة 
السادسة عشرة م��ن ال���دوري األمل��ان��ي لكرة 

القدم.
ويبدو دورمت��ون��د، ال��ذي ضمن لقب بطل 
اخلريف السبت املاضي قبل جولتني من نهاية 
دور الذهاب بفوزه على ضيفه فيردر برمين 
2-1، مرشحااً فوق العادة ملواصلة سلسلة 
انتصاراته املتتالية ورفعها إل��ى 7، عندما 
يالقي فورتونا دوسلدورف الذي يعاني في 
ذيل الترتيب، إذ يحتل املركز السادس عشر 

برصيد 11 نقطة.
ويحقق دورمت��ون��د موسمااً مميزااً بقيادة 
امل����درب ال��س��وي��س��ري ل��وس��ي��ان ف��اف��ر، وه��و 
تعرض للخسارة م��رة واح���دة ف��ي مختلف 
املسابقات وكانت خارج أرضه أمام أتلتيكو 
مدريد اإلسباني 0-2 في اجلولة الرابعة من 
منافسات املجموعة األول��ى ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
ويتصدر بوروسيا دورمت��ون��د، الوحيد 
ال��ذي لم يخسر حتى اآلن في البوندسليغا 
وف��ي البطوالت األوروب��ي��ة اخلمس الكبرى 
إل��ى جانب ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي 
وليفربول اإلجنليزي، الترتيب برصيد 39 

نقطة ب��ف��ارق 9 نقاط أم��ام م��ط��ارده املباشر 
بروسيا مونشنغالدباخ الذي سيالقيه يوج 
اجلمعة املقبل في دورمت��ون��د في ختام دور 
الذهاب. ويسعى دورمتوند إلى لقب تاسع 

ف��ي ال���دوري واألول بعد ثنائيته موسمي 
2010-2011 و2011-2012 بقيادة يورغن 
كلوب مدرب ليفربول راهنااً، لكن فافر يرفض 

احلديث عن اللقب في الوقت احلالي.

»NBA« دنفر ناغتس يهزم تورونتو رابتورز في قمة الـ
حسم دنفر ناغتس متصدر املنطقة الغربية 
قمته أم��ام ضيفه تورونتو راب��ت��ورز متصدر 
الشرقية بالفوز عليه 95-86 األحد في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني.
ويدين دنفر ناغتس بفوزه إل��ى انتفاضته 
في الربع األخير الذي شهد تألق جمال موراي 
بتسجيله 15 نقطة من أصل 27 لفريقه محوالاً 
تخلفه بفارق 4 نقاط )68-72( في نهاية الربع 
الثالث إلى فوز بفارق 9 نقاط، علمااً بأنه تخلف 
بفارق 13 نقطة في إحدى فترات الربع الثالث 

.)70-57(
وجاءت بداية املباراة متكافئة بني الفريقني 
حيث ف��رض ال��ت��ع��ادل نفسه ف��ي ال��رب��ع األول 
23-23، قبل أن يضرب تورونتو بقوة في 
الثاني 24-16 ويواصل تألقه في الثالث عندما 
ابتعد بفارق 13 نقطة، قبل أن ينتفض أصحاب 
األرض في الربع األخير بفضل تألق م��وراي 

الذي أنهى املباراة برصيد 19 نقطة.
وف���رض الصربي نيكوال يوكيتش نفسه 
أفضل مسجل في صفوف دنفر ناغتس برصيد 
26 نقطة و9 متابعات وساهم في الفوز العاشر 

لفريقه في مبارياته ال�12 األخيرة.
وهو الفوز ال�20 لدنفر ناغتس هذا املوسم 
مقابل 9 هزائم فانتزع صدارة املنطقة الغربية 
م��ن غ��ول��دن ستايت ووري���ز ح��ام��ل اللقب في 

العامني األخيرين بفارق ضئيل )20 ف��وزااً و9 
ه��زائ��م(. وه��ي امل��رة األول��ى التي يتصدر فيها 
دنفر ناغتس املنطقة الغربية منذ كانون األول/

ديسمبر 1984.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ل��م ينفع ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز 
تألق جنمه ك��اوي لينارد صاحب 29 نقطة 

و14 متابعة لتفادي اخلسارة الثانية تواليااً 
والتاعسة في 32 م��ب��اراة، حيث ب��دا واضحااً 
تأثره بغياب كايل الوري والليتواني يوناس 
فاالنسيوناس بسبب اإلصابة، علمااً أن دنفر 
ناغتس أيضااً غاب عن صفوفه للسبب ذاته ويل 

بارتون وغاري هاريس وبول ميلساب.

بروسيا دورمتوند يسعى ملواصلة عروضه القوية هذا املوسم

لقطة من مباراة دنفر ناغتس وتورونتو رابتورز


