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سسكا موسكو يجدد فوزه على ريال مدريد

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على هوفنهامي 
ويحافظ على صدارته

 اس��ت��ع��اد م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي نغمة 
االنتصارات بعدما عدل تأخره بهدف إلى 
انتصار 2-1 على ضيفه هوفنهامي في 
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم بفضل 
ثنائية ل��ي��روي س��ان��ي ليضمن التأهل 
ل��دور الستة عشر متصدرا للمجموعة 
السادسة األرب��ع��اء. وك��ان بطل إجنلترا 
املتأهل بالفعل، ال��ذي جترع أول هزمية 
له في 22 في الدوري املمتاز أمام مضيفه 
تشيلسي يوم السبت، يحتاج إلى نقطة 
واحدة فقط لضمان إنهاء دور املجموعات 

في الصدارة.
لكن مرماه مني سريعا بهدف من ركلة 

جزاء نفذها أندريه كراماريتش.
لكن األملاني ساني قاد سيتي للعودة 
في النتيجة بهدفني األول من ركلة حرة 
رائعة قبل االستراحة والثاني بتسديدة 

بالقدم اليسرى بعد مرور ساعة.
وبهذا االنتصار، ال��ذي كان يتعني أن 
يكون أكثر حسما حيث الح��ت لسيتي 

25 محاولة على املرمى، تصدر الفريق 
االجنليزي الترتيب برصيد 13 نقطة 
متفوقا على أوملبيك ليون الثاني الذي 
تأهل برصيد ثماني نقاط بعد تعادله 1-

1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك.
وحجز الفريق األوك��ران��ي مكانا في 
ال���دوري األوروب����ي بعد حصوله على 
املركز الثالث بينما حل هوفنهامي رابعا 

برصيد أربع نقاط.
وأبلغ بيب ج��واردي��وال م��درب سيتي 
شبكة بي.تي التلفزيونية ”بدأنا بشكل 
متواضع ألن هوفنهامي ك��ان ق��وي��ا في 
الهجمات في املساحات اخلالية وأفضل 
من الناحية البدنية. ثم دخلنا املباراة. 
لكنها نتيجة ج��ي��دة ون��ح��ن ف��ي املركز 

األول“.
وأوضح جوارديوال من قبل مدى أهمية 
ضمان ص���دارة املجموعة لالبتعاد عن 
العديد من الفرق اجليدة ويجب أن يكون 
سعيدا بإمكانية مواجهة أتليتيكو مدريد 

أو شالكه أو روم��ا أو أياكس امستردام 
فقط في دور الستة عشر. وبدأ هوفنهامي 
املباراة بشكل رائع ومنحه كراماريتش 
التقدم م��ن ركلة ج��زاء ف��ي الدقيقة 16 
بعدما أسقط إميريك الب��ورت��ي منافسه 

بنجامني هوبنر داخل منطقة اجلزاء.
وهذه هي املباراة التاسعة على التوالي 
التي يهز فيها الالعب الكرواتي الشباك 

سواء مع هوفنهامي أو منتخب بالده.
وضغط سيتي بقوة ورد إطار املرمى 
ضربتي رأس م��ن جابرييل جيسوس 

ونيكوالس أوتاميندي.
وحرم احلارس أوليفر باومان املدافع 
جون ستونز من إدراك التعادل لكن في 
ال��وق��ت احملتسب ب��دل الضائع للشوط 
األول هز ساني الشباك من ركلة حرة 

ساحرة.
واستمر الوضع كما هو في الشوط 
الثاني بهجوم م��ن ط��رف واح��د وأه��در 
جيسوس وأوتاميندي فرصتني قبل أن 

يضيف ساني الهدف الثاني من متريرة 
رحيم سترلينج عقب هجمة مرتدة في 

الدقيقة 61.
ووصف جوارديوال الركلة احلرة التي 
نفذها ساني بأنها ”مذهلة“ واستخدم 
الكلمة ذاتها ليكيل املديح لالعب الوسط 

فيل فودين البالغ عمره 18 عاما.
وقال جوارديوال ”يجب عليه منافسة 
ديفيد سيلفا وإيلكاي جندوجان وكيفن 

دي بروين وآخرين لكنه يقدم كل ما لديه.
”إنه مقاتل وميكنه تسجيل األهداف 
وه��و يبلغ م��ن العمر 18 عاما فقط. ال 
توجد لدينا أي شكوك بشأن إمكانية أن 

يلعب على أعلى مستوى“.
وق����ال ي��ول��ي��ان ن��اج��ل��زم��ان م���درب 
هوفنهامي ”كان ميكننا التأهل لو حصلنا 

على النقاط التي كانت في متناولنا“.
وأضاف ”تعلمنا الكثير في مشاركتنا 
األول��ى في البطولة ولعبنا بشكل جيد 

وعدلنا تأخرنا في عدة مباريات“.

سسكا ُيلحق بريال مدريد أثقل هزمية أوروبية في ملعبه بدوري األبطال
تعرض ريال مدريد ألثقل هزمية أوروبية 
مبلعبه بعد أن خسر الفريق اإلسباني، 
املتأهل بالفعل لدور الستة عشر، -3صفر 
أم��ام سسكا موسكو في استاد سانتياجو 
برنابيو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم 

األربعاء.
ورغ���م ال��ف��وز ال��ت��اري��خ��ي ت��ذي��ل الفريق 
ال��روس��ي امل��ج��م��وع��ة وف��ش��ل ف��ي االن��ت��ق��ال 
للدوري األوروب��ي بعد أن انتزع فيكتوريا 

بلزن املركز الثالث بالفوز 2-1 على روما.
وض��ع فيدر تشالوف سسكا في املقدمة 
أمام بطل أوروبا في املواسم الثالثة املاضية 
بتسديدة مباغتة في الدقيقة 37 ثم ضاعف 
ج��ورج��ي شينيكوف ال��ت��ق��دم ل��ل��زوار قبل 
دقيقتني على انتهاء الشوط األول بتسديدة 

مباشرة.
وأض����اف أرن����ور س��ي��ج��وردس��ون الع��ب 
منتخب أيسلندا الهدف الثالث بتسديدة 
منخفضة في الدقيقة 73 وس��ط صيحات 

استهجان من اجلماهير الغاضبة.
وك��رر سسكا ف��وزه على ري��ال مدريد في 
هذه املجموعة بعد تغلبه -1صفر في موسكو 
في أكتوبر تشرين األول املاضي عندما كان 

املدرب يولن لوبتيجي يقود ريال.
وحقق سسكا فوزين فقط في املسابقة هذا 
املوسم أمام بطل أوروبا 13 مرة لكنه تذيل 
الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق املواجهات 

املباشرة مع بلزن.
وضمن ري��ال ال��ص��دارة ولديه 12 نقطة 
مقابل تسع ن��ق��اط ل��روم��ا ص��اح��ب املركز 

الثاني.
وأجرى مدرب ريال سانتياجو سوالري 
سبعة تغييرات على التشكيلة التي هزمت 
ويسكا -1صفر في ال��دوري اإلسباني يوم 
األح��د ومنح اجلناح فنيسيوس جونيور 
واملدافع خافي سانشيز أول مشاركة لهما 

بدوري األبطال.
وقال سوالري ”كان من املهم إعطاء فرصة 
لالعبني الشبان وللعائدين من اإلصابة لكن 

لم نتوقع هذه النتيجة“.
وأضاف ”خاطرت في اختيارات التشكيلة 
األساسية وأحتمل املسؤولية. لم يكن األداء 

مقنعا داخ��ل منطقتنا أو في منطقة جزاء 
املنافس ولذلك انتهت املباراة بهذه الطريقة“.

وك���ان ب��إم��ك��ان م��ارك��و أسينسيو العب 
إسبانيا افتتاح التسجيل عندما س��دد في 
القائم خالل الشوط األول لكن ثقة سسكا 

تزايدت خاصة بعد تسجيل الهدف األول.
وأمال في االستفاقة في الشوط الثاني دفع 
سوالري بجاريث بيل لكن الالعب الويلزي 
تأثر باخلوف من التعرض إلصابة بالكاحل 
بعد خضوعه للعالج في امللعب لكنه أكمل 

اللقاء.
كما ن��زل توني ك��روس ودان��ي كاربخال 
لكن بدال من هز الشباك استقبل ريال هدفني 
ليصبح سسكا أول فريق في التاريخ يهزم 
ريال مدريد ذهابا وإيابا في دور املجموعات 

بدوري األبطال.
وق����ال س�����والري، ال����ذي ح��ق��ق ثمانية 
انتصارات وخسر مرتني منذ خلف لوبتيجي، 
إنه ال توجد شكوى من صيحات استهجان 
املشجعني. وتابع ”من الطبيعي أن يعبر 
املشجعون عن أنفسهم اذا لم يعجبهم ما 

يشاهدوه لكننا ال نرضى عن األداء أيضا“.
بيل يثير القلق

وأثار اجلناح الويلزي جاريث بيل القلق 
داخل ريال مدريد اإلسباني، بعدما تعرض 

إلصابة في كاحل القدم اليمنى.
وأصيب الالعب الدولي في الدقيقة 63 
من عمر اللقاء خالل كرة مشتركة مع أحد 
العبي فريق سسكا داخل منطقة جزاء الفريق 
ال��روس��ي، ليتدخل الطاقم الطبي مرتني 
إلسعاف الالعب الذي بدا على مالمحه األلم، 

رغم إكماله للقاء حتى النهاية.
وك��ان بيل قد دخ��ل كبديل بني الشوطني 
للمهاجم الفرنسي ك��رمي بنزميا، ول��م يقم 
امل���درب األرجنتيني سانتياجو س��والري 
بتغييره بعد ه��ذه اإلص��اب��ة، رغ��م ظهور 
عالمات األلم على وجهه أثناء خروجه لتلقي 

العالج.
وتأتي إصابة بيل )29 عاما( قبل أيام من 
بداية مشوار امليرجني في مونديال األندية، 

الذي يحمل الفريق لقبه في آخر عامني.

ساني تألق وسجل ثنائية مانشستر سيتي
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فيكتوريا بلزن يفوز على روما
ويتأهل للدوري األوروبي

سقط روم���ا خ���ارج ال��دي��ار أم���ام فيكتوريا بلزن 
التشيكي )2-1(، وذلك في ختام مواجهات املجموعة 

السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وج��اءت األه��داف الثالثة في الشوط الثاني، حيث 
افتتح أصحاب األرض باب التسجيل في الدقيقة 62 
عبر يان كوفاريك، قبل أن يرد روما بهدف التعادل بعد 

6 دقائق بواسطة التركي جنكيز أوندير.
ولكن عاد الفريق التشيكي للتقدم مجدًدا في النتيجة 

في الدقيقة 72 عن طريق توماس شوري.
ورفع االنتصار رصيد فيكتوريا إلى 7 نقاط، ليتفوق 

بفارق املواجهات املباشرة على سسكا موسكو صاحب 
نفس الرصيد ومتذيل املجموعة. ومنحت املواجهات 
املباشرة البطاقة للفريق التشيكي، بعد تعادله أمام 
سسكا في التشيك )2-2(، وفوزه في روسيا )2-1(. 
بينما جتمد رصيد »اجليالوروسي« عند 9 نقاط في 

املركز الثاني، ويرافق الريال لدور ال�16.
يذكر أن قرعة دور ال�16 من دوري األبطال ستجرى، 
اإلثنني املقبل، وستقام مواجهات ذهاب هذا الدور أيام 
12 و13 و19 و20 فبراير من العام املقبل، بينما 

ستلعب مباريات اإلياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

ليون يتعادل في شاختار األوكراني 
ويبلغ ثمن نهائي دوري األبطال

حصل أوملبيك ليون على مراده لضمان تأهله إلى 
دور الستة عشر ل��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
لكنه كان بحاجة إلى هدف نبيل فقير بعد 20 دقيقة 
من بداية الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مستضيفه 

شاختار دونيتسك يوم األربعاء.
وتأخر ليون بهدف جونيور مورايس في منتصف 
الشوط األول وبدا أنه في طريقه لوداع البطولة وأن 
الفريق األوكراني سيقفز فوقه في ترتيب املجموعة 
السادسة. لكن فقير أدرك التعادل بتسديدة من داخل 
منطقة اجل��زاء ليتعادل ليون للمرة اخلامسة على 
التوالي في املجموعة ويضمن املركز الثاني خلف 

مانشستر سيتي بطل إجنلترا.

ولم يخسر الفريق الفرنسي أمام منافس أوكراني 
في خمس مواجهات سابقة ودخل املباراة وهو في حالة 

جيدة إذ خسر مرتني فقط في 17 مباراة هذا املوسم.
ورغ��م أن��ه ك��ان ال��ط��رف األف��ض��ل ف��ي أغلب فترات 
املباراة لكنه واجه فترة صعبة في النهاية عندما انطلق 

شاختار في الهجوم بحثا عن هدف التأهل.
وف��ي النهاية ك��ان فشل شاختار في احلفاظ على 
شباكه نظيفة، وه��ي امل��رة الثامنة على التوالي في 
مباراة في بطولة قارية التي تهتز فيها شباكه بهدف 

على األقل، هو الذي كلفه الكثير.
وأنهى شاختار املجموعة في املركز الثالث وتأهل 

إلى الدوري األوروبي.

فرحة كبيرة لالعبي ليون بعد التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2020 رين يثبت ستيفان في منصب املدرب حتى 
أعلن نادي رين الفرنسي األربعاء أن املدرب جوليان 
ستيفان ال��ذي ق��اد الفريق إل��ى ال��ف��وز ف��ي مباراتيه 
األوليني بعدما خلف بشكل مؤقت صبري ملوشي املقال 

بسبب سوء النتائج، سيبقى في منصبه حتى 2020.
ويتعني على ستيفان، املدرب السابق للفريق الرديف 
في النادي، إثبات نفسه في املباريات الست املتبقية 
للفريق قبل العطلة الشتوية، ومنها مباراة حاسمة 
للتأهل إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري األوروبي 

)يوروبا ليغ( اخلميس ضد آستانا الكازخستاني.
وبعد الفوز على ليون وديجون بنتيجة واح��دة 
)-2صفر(، قرر رئيس النادي أوليفييه ليتانغ تقليص 

»فترة االختبار« املمنوحة لستيفان إلى مباراتني.

وقال رئيس النادي في بيان »بعد استحقاقني متت 
إدارتهما بشكل جيد، لدينا نهاية عام مثيرة جداً بدءاً 
من الغد اخلميس مع املباراة الصعبة واحلاسمة ضد 

آستانا على ملعب روازون بارك في يوروبا ليغ«.
ويحتل ري��ن امل��رك��ز العاشر ف��ي ترتيب ال��دوري 
الفرنسي )23 نقطة(، علماً أنه خاض مباراة أكثر من 
عدد من الفرق التي حتتل مراكز أدنى منه، مستفيداً 
من تأجيل ست مباريات من املرحلة السابقة بطلب من 
الشرطة الراغبة في تخصيص كل مواردها للتعامل 
مع االحتجاجات والتظاهرات التي يقوم بها أصحاب 
»السترات الصفراء« منذ أكثر من ثالثة أسابيع في 

باريس وعدد من املدن الرئيسية.

موي يغيب عن حملة دفاع استراليا عن لقبها في كأس آسيا
 سيغيب أرون موي العب وسط استراليا 
عن حملة دف��اع ب��الده عن لقبها في كأس 
آسيا لكرة القدم في اإلم��ارات الشهر املقبل 

بسبب إصابة في الركبة.
واصيب الالعب البالغ عمره 28 عاما 
في هزمية فريقه هدرسفيلد تاون -1صفر 
أمام أرسنال في الدوري اإلجنليزي املمتاز 

يوم السبت. وقال هدرسفيلد في بيان في 
موقعه في االنترنت إن موي خضع للكشف 
الطبي ي��وم ال��ث��الث��اء وت��أك��د غيابه حتى 

فبراير شباط.
وأض��اف م��وي ”أنا حزين لغيابي عن 
ف��ت��رة مهمة لفريقي وب���الدي. أن��ا حزين 
أيضا لتسبب اإلص��اب��ة ف��ي ابتعادي عن 

كأس آسيا. ”أمتنى التوفيق الستراليا في 
اإلمارات وسأساند الفريق من بعد“.

وتابع ”بدأت عملية التعافي وأمتنى 
العودة على أرض امللعب“.

وتلعب استراليا التي فازت باللقب على 
أرضها في 2015 في املجموعة الثانية ضد 
األردن في السادس من يناير كانون الثاني 

ثم فلسطني بعد ذلك بخمسة أي��ام قبل أن 
تختتم مشوارها في املجموعة ضد سوريا 

يوم 15 من الشهر ذاته.
وسيختار جراهام أرنولد مدرب استراليا 
في األسبوع املقبل التشكيلة املكونة من 23 
العبا للبطولة التي تنطلق في اخلامس من 

يناير.


