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Friday & Saturday

ُ
ريال وإنتر إلى ثمن النهائي
ح�ق��ق ري ��ال م��دري��د االن �ت �ص��ار ع�ل��ى مضيفه شيريف
ت�ي��راس�ب��ول ال�م��ول��دوف��ي  ،0-3أول م��ن أم��س ،ف��ي إط��ار
منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في
دور المجموعات لدوري أبطال أوروب ،والتي شهدت
ً
اي �ض��ا ف ��وز إن �ت��ر اإلي �ط��ال��ي ع�ل��ى ش��اخ �ت��ار دانيتسك
األوكراني  .0-2وسجل أهداف ريال مدريد ديفيد أالبا
في الدقيقة ال�  ،30وتوني كروس في الدقيقة (،)1+45
وك��ري��م بنزيمة ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال� �  .55وب �ه��ذا االن�ت�ص��ار
ي��رف��ع ري��ال م��دري��د رص�ي��ده إل��ى  12نقطة ف��ي ص��دارة
المجموعة ،بينما تجمد رصيد شيريف تيراسبول
عند  6ن�ق��اط ف��ي المركز ال�ث��ال��ث .وح�س��م ري��ال مدريد
تأهله لثمن النهائي بجانب إنتر عن هذه المجموعة،
ب �ي �ن �م��ا س �ي �ت �ج��ه ش �ي��ري��ف إل � ��ى ال� � � ��دوري األوروب� � � ��ي.
وبدأت المباراة بضغط من ريال مدريد ،حيث انطلق
رودريغو ومرر كرة إلى كريم بنزيمة داخل المنطقة،
ل��وال تدخل أربوليدا الع��ب شيريف ال��ذي شتت الكرة
ف��ي الدقيقة ال �  .7ونجح بنزيمة مهاجم ري��ال مدريد
ف��ي تسجيل ه��دف ال�ت�ق��دم للميرنغي ف��ي الدقيقة ،9
لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل .ونجح ديفيد
أالبا في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة
 ،30عبر ركلة ح��رة نفذها وارتطمت بالعب شيريف
لتسكن ال �ش �ب��اك ب �ن �ج��اح .وم ��ن ه�ج�م��ة منظمة بعدة
تمريرات ،وصلت على حدود المنطقة لتوني كروس
والذي صوب الكرة بقوة اصطدمت بالعارضة األفقية
وسكنت المرمى ،في الدقيقة  .1+45وانتهى الشوط
األول ب�ت�ق��دم ري ��ال م��دري��د ب�ه��دف�ي��ن دون رد .وسجل
بنزيمة ال�ه��دف الثالث ل��ري��ال م��دري��د ف��ي الدقيقة ،55
بعد تمريرة من ميندي استغلها الفرنسي الذي سدد
بكل ق��وت��ه ف��ي ش�ب��اك ح��ارس ش�ي��ري��ف .وف��ي ال�م�ب��اراة
ال �ث��ان �ي��ة س �ج��ل م �ه��اج��م إن �ت��ر ال �م �خ �ض��رم ال�ب��وس�ن��ي
إدي��ن دجيكو ه��دف��ي فريقه وق ��اده للفوز على ضيفه
ّ
ش��اخ �ت��ار  .0-2وان �ت �ظ��ر ب�ط��ل إي�ط��ال�ي��ا ح��ت��ى ال�ش��وط
الثاني لهز شباك شاختار في غضون  6دقائق عبر
ً
المهاجم ابن ال�  35عاما في الدقيقتين  61و .67وقال
م��درب إنتر ،سيموني إنزاغي لشبكة سكاي سبورت
ً
«كنا بحاجة فعال إل��ى ه��ذا ال�ف��وز ،بعد ال�ش��وط األول
الذي صنعنا فيه الكثير (من الفرص) ،وكان التعادل
ً
السلبي مسيطرا م��ع فريق مثلهم ،ك��ان هناك بعض
التوتر .هدف دجيكو حررنا» .واستعاد بطل إيطاليا
ً
توازنه قاريا بفوزه على شيريف تيراسبول مرتين في
الجولتين السابقتين باجمالي المباراتين  ،2-6بعدما
كان استهل مغامرته بخسارة أمام ريال  1-0وتعادل
سلبي أم��ام شاختار .ودف��ع إن��زاغ��ي بالمدافع أندريا
ً
رانوكيا بدال من الهولندي ستيفان دي فري المصاب،
وب��ال�ث�ن��ائ��ي ال �ك��روات��ي إي �ف��ان بيريتشيتش وال�ت��رك��ي
ً
هاكان تشالهان أوغولو بدال من فيديريكو ديماركو
ً
والتشيلي أرتورو فيدال (دخل في الدقيقة  78بدال من

مباريات اليوم بالتوقيت املحلي
المباراة

التوقيت

إسبانيا
بلباو  -غرناطة

11:00

إيطاليا
كالياري -ساليرنيتانا

10:45

ألمانيا
شتوتغارت  -ماينتس

10:30

فرنسا
لنس  -انجيه

11:00

مباريات السبت
إنكلترا
أرسنال  -نيوكاسل

03:30

ليفربول  -ساوثمبتون

06:00

كريستال باالس  -أستون فيال

06:00

نوريتش  -ولفرهامبتون

06:00

برايتون  -ليدز

08:30

إسبانيا
أالفيس  -سلتا فيغو

04:00

فالنسيا  -رايو فاليكانو

06:15

مايوركا  -خيتافي

08:30

فياريال  -برشلونة

11:00

إيطاليا

العبو ريال محتفلين بهدف بنزيمة
نيكولو باريال) .ولعب دجيكو واألرجنتيني الوتارو
ّ
ً
م��ارت�ي�ن�ي��س (ح ��ل ب ��دال م�ن��ه م��واط�ن��ه خ��واك�ي��ن ك��وري��ا
في الدقيقة  )68في الهجوم .على ملعب جيوسيبي
مياتسا ،هيمن إنتر على الشوط ّ
االول ولكنه عجز عن
افتتاح التسجيل بعد مهرجان من الفرص الضائعة
و 15تسديدة ،منها  5على المرمى .ولم يشذ الشوط
ً
ً
ال�ث��ان��ي ع��ن س��اب�ق��ه ،فألغى الحكم ه��دف��ا ث��ان�ي��ا النتر
سجله مارتينيس على خلفية دفعه للمدافع ميكوال
ماتفيينكو قبل تسديده ال�ك��رة ( ،)58إال أن أصحاب
األرض فكوا النحس ال��ذي الحقهم عبر دجيكو الذي
تابع ك��رة م��ن هجمة سريعة ليسدد م��ن خ��ط منطقة
ال�ج��زاء ك��رة بينية في الشباك ( ،)61ليعود ويضيف
الثاني برأسية بعدما تالعب بيريتشيتش بالمدافع
البرازيلي دودو على ال��رواق األيسر ومرر كرة مثالية
لزميله البوسني ( ،)67قبل أن ي�خ��رج ال�ك��روات��ي في
ً
الدقيقة  86ويحل بدال منه ديماركو.

لشبونة تأهل على حساب دورتموند
بلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي الدور ثمن النهائي
م��ن مسابقة دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ب�ف��وزه الالفت
على ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د االل�م��ان��ي  1-3ضمن
منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق
أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن ًتأهله
في الجولة الماضية انتصاره الخامس تواليا بعد
فوزه على مضيفه بشيكتاش التركي  1-2بفضل
ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.
وكان سبورتينغ في حاجة الى الفوز بفارق هدفين
ليضمن البطاقة الثانية في هذه المجموعة فكان له
ما أراد .وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط

إمبولي  -فيورنتينا

05:00

سمبدوريا  -فيرونا

05:00

يوفنتوس  -أتاالنتا

08:00

فينيتسيا  -ميالن

10:45

ألمانيا

االول حمال توقيع بدرو غونسالفيش ( 30و،)39
ثم ساءت االمور بالنسبة الى دورتموند بطرد العب
وسطه ايمري تشان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة،
فاستغل سبورتينغ النقص العددي وسجل الهدف
الثالث عن طريق بدرو بورو ( .)81ورد دورتموند
بهدف شرفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع
بواسطة الهولندي دونيل مالن لكن بعد فوات االوان.
في المقابل ،حصد اياكس العالمة الكاملة حتى االن
بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15
نقطة مقابل  9سبورتينغ لشبونة و 6لدورتموند،
في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.

غرويتر فورت  -هوفنهايم

05:30

بوخوم  -فرايبورغ

05:30

كولن  -مونشنغالدباخ

05:30

هرتا برلين  -أوغسبورغ

05:30

فولفسبورغ  -دورتموند

05:30

بايرن ميونيخ  -أرمينيا بيليفيلد

08:30

فرنسا
ليل  -نانت

07:00

نيس  -ميتز

11:00

سيتي ثأر من سان جرمان

أﻃﻴﺐ أﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻧﺎﻃﺮﻛﻢ ﺑﻤﻄﻌﻢ
أﻳﺎم زﻣﺎن
ﻟﻠﺤﺠﺰ أو ﻟﻠﻄﻠﺐ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ

1848111 - 96961300

ت�غ�ل��ب مانشستر س�ي�ت��ي االن�ك�ل�ي��زي على
ب��اري��س س ��ان ج��رم��ان ال �ف��رن �س��ي  1-2أول
م ��ن ام � ��س ض �م��ن م �ن��اف �س��ات ال �م �ج �م��وع��ة
االول � ��ى م��ن م �ن��اف �س��ات ال �ج��ول��ة ال�خ��ام�س��ة
قبل األخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا
ً
وبلغا سويا الدور ثمن النهائي.
ً
ورفع سيتي رصيده الى  12نقطة حاسما
ص��دارة المجموعة مقابل  8لسان جرمان
قبل ج��ول��ة واح ��دة م��ن نهاية ال ��دور االول.
وت�ق��دم س��ان ج��رم��ان بهدف نجمه كيليان
مبابي ( ،)50قبل أن ي��رد سيتي بواسطة
رحيم سترلينغ ( )63والبرازيلي غابريال
جيزوس (.)77
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها،
ع ��اد الي �ب��زي��غ االل �م��ان��ي ب �ف��وز س��اح��ق من
ارض كلوب البلجيكي .0-5
وخ� ��اض س�ي�ت��ي ال �م �ب��اراة ف��ي غ �ي��اب أك�ث��ر
م ��ن الع� ��ب اس ��اس ��ي ف ��ي ص �ف��وف��ه أب ��رزه ��م
صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين
وج �ن��اح��ه ج ��اك غ��ري �ل �ي��ش ،ف��ي ح �ي��ن غ��اب
ع��ن ف��ري��ق ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س��ي الع�ب��ا خط
الوسط االيطالي ماركو فيراتي والهولندي

جورجيو فينالدوم .وك��ان سيتي الطرف
االف �ض��ل ف��ي ال �ش��وط االول ل�ك�ن��ه اص�ط��دم
بفريق منظم ف��ي خطوطه الخلفية .ومن
لعبة مشتركة رائ�ع��ة بين ب��رن��اردو سيلفا
ال��ذي م��رر ك��رة بالكعب باتجاه الجزائري
ري � � ��اض م� �ح ��رز ف��أط �ل �ق �ه��ا ب� �ي� �س ��راه ق��وي��ة
كانت في طريقها الى الشباك لكن الظهير
المغربي اشرف حكيمي تدخل في اللحظة
االخير وشتت الكرة برأسه (.)18
وك ��ان ��ت أخ �ط��ر ف��رص��ة ف ��ي ال� �ش ��وط االول
لسيتي ايضا عندما سدد االلماني ايلكاي
غوندوغان ك��رة من داخ��ل المنطقة ارت��دت
م��ن ال�ق��ائ��م االي �س��ر ل�س��ان ج��رم��ان ( )32ثم
تسديدة بعدها مباشرة من محرز طار لها
نافاس وتصدى لها ببراعة (.)33
أم� ��ا أب � ��رز ف ��رص ��ة ل �س ��ان ج ��رم ��ان ف ��ي ه��ذا
ال�ش��وط ف�ج��اءت م��ن هجمة م��رت��دة سريعة
م � ��رر ف �ي �ه��ا ن �ي �م��ار ك � ��رة ام ��ام� �ي ��ة ب��ات �ج��اه
مبابي الذي سددها لولبية فوق العارضة
م ��ن م �ش ��ارف ال�م�ن�ط�ق��ة (.)43وب � � � ��دأ سيتي
ً
ال�ش��وط الثاني ضاغطا لكن س��ان جرمان
ف ��اج ��أه ب��اف �ت �ت��اح ال �ت �س �ج �ي��ل ب �ع��د هجمة

مرتدة سريعة ومنسقه تبادل فيها نيمار
والبرتغالي ن��ون��و منديش واالرجنتيني
ليونيل ميسي الكرة قبل أن يمررها االخير
عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة
لتجد مبابي المتربص فاطلقها قوية مرت
بين ساقي ال�ح��ارس البرازيلي اي��درس��ون
( .)50وك��ان مبابي يخوض مباراته الرقم
 50ف��ي المسابقة ال �ق��اري��ة .وح� ��اول محرز
مرة جديدة لكن نافاس كان له بالمرصاد
ً
مجددا ( ،)58قبل أن ينجح سيتي في إدراك
التعادل عندما تابع رحيم ستيرلينغ كرة
عرضية م��ن كايل ووك��ر م��ن مسافة قريبة
ارت�ط�م��ت ب��ال�ق��ائ��م وت �ه��ادت داخ ��ل الشباك
(.)63
وت�ص��دى ن��اف��اس م��رة ج��دي��دة ل�ك��رة ماكرة
من المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس
ال��ذي ش��ارك ف��ي ال�ش��وط الثاني ( ،)70لكن
ً
وقف عاجزا عندما مرر محرز كرة عرضية
عند القائم االيمن باتجاه برناردو سيلفا
ال��ذي هياها بطريقة رأئ�ع��ة ام��ام جيزوس
ً
فتابعها االخير بعيدا عن متناول الحارس
ً
مسجال هدف الفوز (.)76

ليفربول واصل انتصاراته
واص� ��ل ل �ي �ف��رب��ول اإلن �ك �ل �ي��زي ال �ض��ام��ن ت��أه �ل��ه س�ل�س�ل��ة ن�ت��ائ�ج��ه
اإلي �ج��اب �ي��ة ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه ال �ع��الم��ة ال �ك��ام �ل��ة ب �ع��د ف ��وزه ع �ل��ى ب��ورت��و
ال�ب��رت �غ��ال��ي  ،0-2ف�ي�م��ا اش �ع��ل م �ي��الن اإلي �ط��ال��ي ال�م�ن��اف�س��ة على
المركز الثاني بفوزه على اتلتيكو مدريد اإلسباني  0-1أول من
أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل األخيرة من مباريات
المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال أوروب��ا .ورفع ليفربول
رصيده إلى  15نقطة في الصدارة ،فيما ّ
تجمد رصيد بورتو عند
ً
 5نقاط في المركز الثاني ،متقدما بفارق نقطة عن ميالن الثالث
وأتلتيكو مدريد الرابع .وتأجل الحسم على البطاقة الثانية إلى
الجولة األخيرة التي ستشهد استقبال بورتو لغريمه أتلتيكو،
وم �ي��الن ل�م�ن��اف�س��ه ل �ي �ف��رب��ول .وك ��ان ل�ي�ف��رب��ول ض�م��ن ت��أه�ل��ه إل��ى
ال��دور ثمن النهائي في الجولة السابقة ،في حين ك��ان سيحذو
بورتو حذوه لو فاز على ال� «ري��دز» وخسر أتلتيكو مدريد أمام
ميالن .وانتظر ال� «ريدز» الشوط الثاني لتسجيل هدفي اللقاء،
عبر اإلس�ب��ان��ي تياغو ألكانتارا ( ،)52قبل أن يضيف المصري

م�ح�م��د ص��الح ال�ث��ان��ي ( .)70وف��ي ال �م �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ملعب
واندا ميتروبوليتانو ،غنم ميالن النقاط الثالث من مباراته أمام
مضيفه أتلتيكو مدريد  .0-1وخاض رجال المدرب األرجنتيني
دي�ي�غ��و س�ي�م�ي��ون��ي ال�ل�ق��اء م��ع ن�س�ب��ة ن�ج��اح  100ف��ي ال�م�ئ��ة أم��ام
ميالن حيث خرجوا فائزين من مبارياتهم الثالث السابقة في
دوري األبطال (قبل هذه األمسية) .في شوط ّأول مخيب لآلمال،
س�ي�ط��ر م �ي��الن ع �ل��ى ال �ك��رة م��ع ن�س�ب��ة  56ف��ي ال �م �ئ��ة م��ن دون أن
يخلق الكثير من الفرص الخطيرة .وتلقى ميالن ضربة معنوية
ب�خ�س��ارة ج�ه��ود م�ه��اج�م��ه ال�م�خ�ض��رم ال�ف��رن�س��ي أول�ف�ي�ي��ه جيرو
ال��ذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة  65بسبب إصابة في
ً
الجزء الخلفي من فخذه األيسر ليحل بدال منه المخضرم اآلخر
السويدي زالتان إبراهيموفيتش .إال أن ميالن عوض بتسجيله
ه ��دف ال �ف��وز وح��اف��ظ ع �ل��ى آم��ال��ه ب��ال �ع �ب��ور ع �ب��ر رأس �ي��ة ال�ب��دي��ل
ال�ب��رازي�ل��ي ج��ون�ي��ور م�ي�س�ي��اس إث��ر ت�م��ري��رة ع��رض�ي��ة متقنة من
العاجي فرانك كيسيه على الرواق األيسر في الدقيقة .87

سبارتاك أزاح نابولي من الصدارة
ت � �ن � ��ازل ن ��اب ��ول ��ي االي � �ط� ��ال� ��ي ع � ��ن ص� � ��دارة
ال �م �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة ل �ح �س��اب س �ب��ارت��اك
م��وس�ك��و ال��روس��ي ب�خ�س��ارت��ه أم ��ام األخ�ي��ر
 2-1ضمن منافسات الجولة الخامسة من
مسابقة الدوري االوروبي (يوروبا ليغ) أول
م��ن أم��س ف��ي العاصمة ال��روس�ي��ة .وتصدر
ً
ً
نقاط متساويا
سبارتاك مؤقتا برصيد ً 7
ً
نقاطا مع نابولي ،ولكنه يتفوق عليه بفارق
ال�م��واج�ه��ات ال�م�ب��اش��رة ،وب��ان�ت�ظ��ار نتيجة
م �ب��اراة ليستر سيتي االن�ك�ل�ي��زي صاحب
المركز االخير مع  3نقاط وليخيا وارس��و

البولندي الثالث مع  6نقاط.
ً
وب�ع��د ب��داي��ة ق��وي��ة محليا حيث ل��م يخسر
في المراحل ال �  12األول��ى ،لم ي��ذق نابولي
ال� � � ��ذي ي � �ش� ��رف ع� �ل ��ى ت� ��دري � �ب� ��ه ل��وت �ش��ان��و
سباليتي طعم الفوز في مبارياته الثالث
ً
االخيرة في مختلف المسابقات ،علما انه
لم يحصد سوى نقطة يتيمة من مباراتيه
االخيرتين في «سيري أ» .وخ��اض الفريق
االي �ط ��ال ��ي ال �ج �ن��وب��ي ال� �م� �ب ��اراة ف ��ي غ�ي��اب
هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي
سيبتعد ع��ن المالعب ج��راء «ك�س��ور» عدة

ف ��ي وج� �ه ��ه ،وس �ي �غ �ي��ب ل �ث��الث��ة أش �ه ��ر عن
ال �م��الع��ب وب��ال �ت��ال��ي ل ��ن ي �ش ��ارك ف ��ي ك��أس
األم ��م اإلف��ري�ق�ي��ة ال�م��رت�ق�ب��ة ف��ي ال�ك��ام�ي��رون
بين التاسع من يناير والسادس من فبراير
المقبلين ،بحسب ما أعلن ناديه الثالثاء.
وأق �ي �م��ت ال �م �ب��اراة وس ��ط ت�س��اق��ط ال�ث�ل��وج
ونجح أصحاب االرض في تسجيل هدفين
ف ��ي ال� �ش ��وط ّ
االول ع �ب��ر ال ��روس ��ي ال��دول��ي
ألكسندر سوبوليف ( 3من ركلة جزاء و،)28
ّ
قبل أن ي��رد الضيوف بواسطة المقدوني
إيليف الماس (.)64

