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دوري ابطال اوروبا :ليفربول يضرب بسباعية مثيرة وتأهل فرق اشبيلية وشاختار وبورتو للدور ثمن النهائي
ليفربول  -أ ف ب :اكملت اندية ليفربول االنكليزي واشبيلية
االسباني وش���اختار االوكراني وبورتو البرتغال عقد الدور ثمن
النهائي لمس���ابقة دوري ابط���ال اوروبا في ك���رة القدم بحجز
بطاقاته���ا ي���وم امس في الجولة السادس���ة االخي���رة من دور
المجموعات.
وضمن ليفربول تأهله بفوزه الكاس���ح على ضيفه سابرتاك
موسكو الروسي -7صفر منهيا الدور االول في صدارة المجموعة
الخامس���ة ورافقه اش���بيلية االس���باني بتعادله م���ع مضيفه
ماريبو الس���لوفيني  ،1-1فيما تأهل شاختار بفوزه على ضيفه
مانشستر س���يتي االنكليزي متصدر المجموعة السادسة ،1-2
وبورتو البرتغالي بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي .2-5
وانضمت االندية االربعة الى تشلس���ي االنكليزي ومواطنيه
مانشستر س���يتي وتوتنهام ومانشس���تر يونايتد وبرشلونة
االس���باني ومواطن���ه ريال مدري���د حامل اللقب وبش���يكتاش
التركي وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ االلماني
ويوفنتوس االيطالي ومواطنه روما وبازل السويسري.
وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في  11كانون االول.
وأصب���ح ليفرب���ول خامس فري���ق انكليزي يتأه���ل الى ثمن
نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموس���م بعد فوزه الساحق على
ضيفه سبارتاك موسكو -7صفر.
وه���ذه اول م���رة يتأهل ليفربول ،حامل اللق���ب  5مرات ،الى
ال���دور الثاني منذ موس���م  ،2009-2008بعد تصدره مجموعته
الخامس���ة بـ 12نقطة ،وبفارق  3نقاط عن اشبيلية الذي رافقه
الى ثمن النهائي بتعادله مع مضيفه ماريبور .1-1
وتابع رجال المدرب االلماني يورغن كلوب اداءهم الهجومي
القوي في االونة االخيرة ( 32هدفا في آخر  9مباريات في جميع
المسابقات) ،وحس���موا المباراة في اول ثلث ساعة بثنائية من
البرازيلي فيليبي كوتينيو وثالث لمواطنه روبرتو فيرمينو.
وكان ليفربول على وش���ك التأهل من الجولة الخامس���ة ،بيد
انه اهدر تقدمه بثالثية نظيفة أمام اشبيلية قبل ان يتعادل
معه .3-3
وتقدم ليفربول الذي غاب عن تش���كيلته االساس���ية قائده
جوردان هندرسون ،باكرا من نقطة الجزاء بعد خطأ من المدافع
جورج���ي دجيكيا على المهاجم المصري محمد صالح ،ترجمها
القائد كوتينيو في شباك الحارس الكسندر سيليخوف (.)4
وهذا اس���رع هدف يس���جله ليفربول عل���ى ملعبه في دوري
االبطال (بعد  3دقائق و 51ثانية).
وترك دفاع س���بارتاك ليفربول يتفنن ف���ي صناعة الهدف

الثاني ،فرس���م صالح وفيرمينو والسنغالي ساديو مانيه جملة
وصلت الى كوتينيو تابعها من مسافة قريبة في الشباك (.)15
وس���جل الثالث بعد عرضية من مانيه ارتدت من الدفاع قبل ان
تصل الى صالح ،تابعها فيرمينو في الش���باك مس���جال هدفه
السادس في دور المجموعات (.)19
وبعد اقل من دقيقتين على بداية الثاني ،سجل مانيه هدفا
رائع���ا ،بكرة طائ���رة صاروخية بعد عرضية بعي���دة من الجهة
اليسرى (.)47
وبعد ان تخلى عن ش���ارة القائ���د للبديل جيمس ميلنر الذي
دخل في الش���وط االول بدال من الظهير االسباني البرتو مورينو
المصاب ،حقق كوتينيو ثالثيته االولى مع ليفربول ،بتسديدة
يس���ارية ارتدت من الدفاع الى الش���باك ( .)50واصبح ليفربول
اول فريق انكليزي يسجل  21هدفا في دور المجموعات (رفعها
الى  23في نهاية المباراة).
وسجل س���انيه هدفه الثاني بطريقة صعبة على غرار االول،
عندما عكس عرضية البديل دانيال س���تاريدج في الشباك اثر
هجمة سريعة شنها صالح (.)76
واختتم صالح المهرجان بعد تمريرة عرضية من ميلنر،
فتالعب بالدفاع وس���دد م���رة قوية من داخ���ل المنطقة
هدفا س���ابعا لفريقه والـ 18له في جميع المسابقات هذا
الموسم (.)86
وفي المباراة الثانية ،تأهل اش���بيلية من الباب الضيق بعد
تعادله  1-1على ارض ماريبور الذي فشل بتحقيق فوزه اليتيم
قبل توديعه المسابقة ،اذ حل رابعا بفارق  3نقاط عن سبارتاك
الثالث الذي انتقل الى المسابقة الرديفة يوروبا ليغ.
وسجل البرازيلي المخضرم ماركوس تافاريس هدف ماريبور
( ،)10وعادل البرازيلي غانسو الشبيلية (.)75
وبلغ شاختار الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه مانشستر
س���يتي  ،1-2في حين س���يكمل نابولي االيطالي المش���وار في
الدوري االوروبي بخسارته امام فيينورد .2-1
وبقي رصيد س���يتي  15نقطة في حين رفع شاختار رصيده
الى  12مقابل  6لنابولي و 3لفيينورد.
في خاركيف حيث يخوض ش���اختار دونتسك مبارياته بدال
من كيي���ف حيث االوضاع االمنية غير مس���تتبة ،حقق صاحب
االرض االهم بفوزه على مانشس���تر س���يتي ملحقا بمنافس���ه
الخس���ارة االول���ى بعد خمس���ة انتص���ارات متتالي���ة في دور
المجموعات.
واراح مدرب س���يتي االس���باني بيب غوارديوال معظم العبي

سنجـــل

ً
س����لفيت  -إعالم اللجنة األولمبية :توج نادي س����نجل بطال

الصف االول بعد ان ضمن التأهل في وقت مبكر وعلى رأس���هم
مهاجمه االرجنتيني س���يرخيو اغويرو (ش���ارك ف���ي الدقائق
العش���رين االخيرة) ،وصانع االلعاب البلجيكي كيفن دي بروين
وزميله في خط الوسط االسباني دافيد سيلفا مدخرا جهودهم
لمب���اراة القم���ة ضد جاره وغريم���ه مانشس���تر يونايتد االحد
المقبل في الدوري المحلي ،في حين اشرك الالعب الشاب فيل
فودن.
وخاض ش���اختار المب���اراة وهو في حاجة ال���ى التعادل امام
فريق ف���از في مباريات���ه الخم���س ف���ي دور المجموعات ولم
يتعرض الي خسارة هذا الموسم في جميع المسابقات محليا.
وكان صاحب االرض الطرف االفضل في الشوط االول واثمرت
افضليت���ه هدفا رائع���ا للبرازيلي الدولي الس���ابق برنار الذي
وصلته الكرة داخل المنطقة فس���يطر عليها قبل ان يسددها
في الزاوية البعيدة لمرمى مواطنه ايدرس���ون حارس س���يتي
(.)26
وس���رعان ما اضاف البرازيلي االخر اسمايلي الهدف مستغال
كرة امامية وخروجا خاطئا للحارس ليسدد الكرة بيسراه داخل
الشباك (.)32
وتابع المباراة مدرب منتخب البرازيل تيتي الذي حضر سحب
قرع���ة نهائي���ات كأس العالم  2018في موس���كو يوم الجمعة
الماضي.
واس���تمرت افضلية شاختار في الش���وط الثاني في حين لم
يبد مانشس���تر س���يتي اي نية في تقليص الف���ارق ال بل منح
غوارديوال الفرصة لمهاجم ش���اب هو االسباني المغربي االصل
ابراهيم دياز بدال من االلماني ليروي ساني.
وفي الوقت بدل الضائع احتس���ب الحكم ركلة جزاء لمصلحة
سيتي انبرى لها اغويرو بنجاح مقلصا الفارق.
وفي المباراة الثانية ،س���قط نابول���ي االيطالي امام مضيفه
فيينورد روتردام الهولندي  2-1ليكمل مش���واره في مس���ابقة
الدوري االوروبي.
وافتتح مهاجم نابولي البولندي الدولي بيوتر زيلينس���كي
التس���جيل من مس���افة قريبة بعد مرور دقيقتين ،قبل ان يرد
فيينورد بهدف عن طريق الدنماركي نيكوالي يورغنسن ()33
ثم س���جل هدف الفوز عبر جيري س���ان جوست في الوقت بدل
الضائع.
واكرم بورتو وفادة موناكو بفوزه عليه  ، 2-5وفرص المهاجم
الدول���ي الكاميروني فانس���ان ابو بكر نفس���ه نجم���ا للمباراة
بتس���جيله ثنائي���ة في الدقيقتي���ن  9و ،33وأض���اف الدولي

محمد صالح وكوتينيو يحتفالن بفوز ليفربول بسباعية.
ومنح بورخ���ا مايورال التقدم لريال مدريد ( ،)8ورد
الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ بثنائية (43
و )49مدركا التعادل ،قبل ان يس���جل لوكاس فاسكيز
هدف الفوز في الدقيقة .81
وكان ريال مدريد ضامنا تأهله وهو عزز موقعه في
المركز الثان���ي برصيد  13نقطة بفارق  3نقاط خلف
توتنه���ام المتصدر وال���ذي كان ضامنا تأهله بدوره

ً
يتوج بطال لدوري «جوال» الممتاز بكرة الطائرة
ً
ممثال عن محافظة سلفيت ،ومدير دائرة التسويق في شركة

لدوري جوال الممتاز للكرة الطائرة ،بعد فوزه بثالثة أش����واط

جوال عالء حجازي ،وعدد من الش����خصيات االعتبارية وأعضاء

لواح����د في المباراة التي جمعته م����ع نادي جيوس ،في صالة

اتحاد الطائرة.

سلفيت ،بحضور أمين عام اللجنة األولمبية عبد المجيد حجة
ً
ممثال ع����ن اللواء جبريل الرج����وب رئيس اللجن����ة األولمبية،

الجزائري ياس���ين براهيم���ي الثال���ث ( )45والبرازيلي اليكس
تيليس الرابع ( )65ومواطنه فرانشيس���كو سواريس الخامس
( ،)88فيما سجل المدافع الدولي البولندي كميل غليك ( 61من
ركلة جزاء) والكولومبي راداميل فالكاو ( )78هدفي موناكو.
وهو الفوز الثالث لبورتو ف���ي دور المجموعات مقابل تعادل
وهزيمتين فحس���م المركز الثاني برصي���د  10نقاط ،فيما ودع
موناكو المس���ابقة التي بلغ دور االربعة فيها الموسم الماضي،
بهزيمة رابعة ومركز اخير برصيد نقطتين دون اي انتصار.
وف���ي المباراة الثانية ،فش���ل اليبزيغ وصي���ف بطل الدوري
االلماني الذي يش���ارك في المسابقة للمرة االولى في تاريخه،
في الثأر من بش���كتاش التركي وخس���ر امامه بهدف للدولي
الغين���ي ناب���ي كيت���ا ( )78مقاب���ل هدفين لالس���باني الفارو
نيغريدو ( 10من ركلة جزاء) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (.)90
وعزز بش���كتاش موقعه في الصدارة برصي���د  14نقطة دون
خس���ارة ،فيما يبقى عزاء اليبزيغ مواصلة مش���واره القاري في
مسابقة الدوري االوروبي "يوروبا ليغ".
واضاف نج���م ريال مدري���د الدولي البرتغالي كريس���تيانو
رونالدو رقما قياس���يا جديدا الى سلس���لة ارقامه القياس���ية
عندما هز شباك بوروس���يا دورتموند االلماني ( )2-3في مباراة
هامشية في المجموعة الثامنة.
وس���جل رونالدو الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة
 ،12ليصب���ح أول العب في تاريخ المس���ابقة يهز الش���باك في
المباريات الست في دور المجموعات.
وهو الهدف التاس���ع لرونالدو في المس���ابقة هذا الموسم،
بعدما س���جل ثنائيتين في مرمى ابويل القبرصي (-3صفر في
الجولة االولى ،و-6صفر في الخامسة قبل االخيرة) ،ومثلها في
مرمى بوروس���يا دورتموند ( )1-3في الثانية ،ثم أدرك التعادل
في مرمى توتنهام االنكليزي ( )1-1في الثالثة ،وسجل الهدف
الوحيد في مرمى االخير ( )3-1في الجولة الرابعة في لندن.
وه���و الهدف ال���ـ 60لرونالدو ف���ي دور المجموع���ات معادال
الرقم القياسي للدولي االرجنتيني مهاجم برشلونة االسباني
ليونيل ميسي.
وع���زز رونالدو رقمه القياس���ي في عدد االه���داف في تاريخ
المسابقة القارية االم بعدما رفعه الى  115هدفا (بينها هدف
في الدور التمهيدي).
يذكر ان رونالدو هو المرش���ح االبرز غ���دا الخميس للظفر بالكرة
الذهبية الفضل العب في العالم للعام الحالي ،وذلك للمرة الخامسة
في مسيرته االحترافية حيث سيعادل انجاز ميسي أيضا.

 24/26نقط���ة ،ليحافظ بعدها س���نجل على أفضليته وس���ط
ّ
تأل���ق نجميه زياد عصفور وعمر فقها ،ويس���جل نقاط الفوز
في الش���وط الثالث بنتيجة  ،21/25واستمر األداء التصاعدي

وشهدت المباراة أجواء مثيرة بحضور جماهيري مميز لكال

في الشوط الرابع وكان أيضًا لصالح نادي سنجل الذي انتهى

ورئيس بلدية س����لفيت عب����د الكريم زبي����دي ،ورئيس اتحاد

الفريقين ،حيث انتهى الشوط األول بفوز جيوس على سنجل
ّ
بنتيج���ة  ،19/25في ظل تألق نجمه خالد الجيوس���ي ،قبل أن

بنتيجة  ،23/25ليتوج بذلك سنجل بطال لدوري جوال الممتاز
للكرة الطائرة ،ويحل جيوس في المركز الثاني ،وجاء القوات

الكرة الطائرة حمزة راضي وأعضاء االتحاد ،وسليم عبدالرحمن

ينتفض س���نجل ويحس���م الش���وط الثاني بصعوبة بنتيجة

الفلسطينية ثالثا.

يـوروبـــا لـيـغ :مصــير مرسيلـيـا وبلـبـاو
بايديهما للحاق بركب الفرق المتأهلة
مرس���يليا  -أ ف ب :يسعى مرسيليا الفرنسي واتلتيك بلباو االسباني
الى اللحاق بركب الفرق "الكبيرة" المتأهلة الى الدور الثاني من مسابقة
ال���دوري األوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم ،وذلك عندما يخوضان اليوم
الخميس الجولة السادسة األخيرة من دور المجموعات.
واحترم���ت التوقعات الى حد كبير في دور المجموعات فبلغت اندية
البط���والت الخم���س الكبرى الدور الثاني باس���تثناء ف���رق هوفنهايم
وهرتا برلين األلمانيين وايفرت���ون اإلنكليزي القابعة في ذيل ترتيب
المجموعات الثالثة والخامس���ة والعاشرة على التوالي ،وفقدت بالتالي
أي أمل بمواصلة مشوارها القاري.
وفي المقابل ،بقيت الفرصة قائمة أمام مرس���يليا (التاس���عة) وبلباو
(العاشرة) وكولن األلماني (الثامنة) للحاق بفياريال االسباني (االولى)
وميالن االيطالي (الرابعة) واتاالنتا االيطالي وليون الفرنسي (الخامسة)
ونيس الفرنسي والتسيو االيطالي (الحادية عشرة) وريال سوسييداد
االسباني وزينيت سان بطرسبورغ الروس���ي (الثانية عشرة) ،وارسنال
االنكليزي (الثامنة).
وأصبح عدد الفرق المتأهلة بعد الجولة قبل األخيرة  14فريقا ،وتحسم
في جولة الخميس األخيرة البطاقات العشر المتبقية.
وتبدو الفرصة قائمة أمام مرس���يليا للحاق بضيفه ريد بول سالزبورغ
النمس���وي الذي ضمن صدارة المجموعة التاسعة كونه يتقدم بفارق
 4نق���اط عن النادي الفرنس���ي الذي يحتاج الى نقطة م���ن اللقاء لكي
يضمن بطاقته ،كما أنه سيحجز بطاقته في الدور الثاني حتى في حال
الخس���ارة ش���رط انتهاء المواجهة الثانية في المجموعة بين فيتوريا
غيمارياش البرتغالي وقونيا سبور التركي بالتعادل.
ويعول فريق المدرب رودي غارس���يا الذي خس���ر ذهابا امام الفريق
النمس���وي صفر 1-في ربع الساعة األخير ،على سجله القاري على ملعبه
هذا الموس���م حيث خرج فائزا من مبارياته األربع ،مس���جال  10أهداف
مقابل  3في شباكه.
لكن مهمة الفريق المتوس���طي الذي يق���دم اداء واعدا في الدوري
المحلي هذا الموس���م حيث لم يخس���ر أيا من مبارياته الـ 11األخيرة،
ليس���ت س���هلة أمام فريق لم يذق طع���م الهزيمة طيل���ة  14مباراة
أوروبية في دور المجموعات ،وتحديدا منذ خس���ارته على ارضه أمام
الفريق الفرنسي اآلخر نيس (صفر )1-في الجولة الثالثة من الموسم
الماضي.
وفي المجموعة العاش���رة ،يأمل بلباو بأن يض���ع خلفه معاناته محليا
حيث لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست األخيرة ،وذلك عندما يحل
ضيفا على زوريا لوغانسك األوكراني في لقاء صعب كون األخير يملك
ايضا فرصة للتأهل من خالل تجديد فوزه على النادي الباس���كي الذي
س���قط ذهابا للمرة األولى في مبارياته األوروبية التس���ع األخيرة بين
جمهوره (صفر.)1-
ويحتاج بلباو الى التعادل فقط لكي يحجز بطاقته لكن الفوز سيضعه
في صدارة المجموعة ،ش���رط تعثر المتصدر اوسترس���وند السويدي،
الضامن لتأهله ،أمام مضيفه هرتا برلين الذي يأمل بانهاء مش���اركته

بف���وزه معنوي ثان له بع���د ذلك الذي حققه في الجول���ة الرابعة على
ضيفه زوريا.
وفي المجموعة الثامنة ،يس���عى كولن للحصول على البطاقة الثانية
واللحاق بارس���نال اإلنكليزي الذي ضمن الصدارة ،عندما يحل على ريد
ستار بلغراد (النجم االحمر) الصربي الذي يتنافس مع الفريق األلماني
وباتي بورس���يوف البيالروس���ي ،ألن األخير ما زال يمل���ك فرصة لكنه
مهمته س���تكون صعبة للغاية كونه يحل ضيفا على "استاد االمارات"
في لندن.
ويتصدر ارس���نال الترتيب بعش���رة نقاط ،بفارق  6نقاط عن كل من
ريد س���تار وكولن و 7عن باتي بوريس���وف ،ما يعني أن الفريق الفائز
من مواجهة بلغراد س���يتأهل بغض النظر عن المباراة الثانية ،كما أن
التعادل س���يكون كافيا لصاحب األرض بس���بب أفضلية المواجهتين
المباش���رتين مع ضيفه األلماني ،ش���رط عدم فوز باتي بوريسوف على
ارسنال.
وستكون مباراة "استاد االمارات" ،فرصة الرسنال من أجل محاولة رفع
معنوياته العبيه بعد س���قوط رجال المدرب الفرنس���ي ارسين فينغر
على أرضهم أمام غريمهم مانشس���تر يونايتد  3-1السبت في الدوري
الممتاز.
وفي المجموع���ة الرابعة ،يأمل ميالن ،الضام���ن لتأهله والصدارة
كونه يتقدم بف���ارق  4نقاط عن مالحقه ايك اثين���ا اليوناني الذي
يحتاج الى التعادل مع اوس���تريا فيينا النمسوي لضمان تأهله ،بأن
يهدي مدربه الجديد والعبه السابق جينارو غاتوزو الفوز في مباراته
القارية األولى تحت اش���رافه عندما يحل ضيفا على رييكا الكرواتي
متذيل الترتيب.
واستهل ميالن مشواره مع غاتوزو الذي خلف فينتشنزو مونتيال في
 27تش���رين الثاني ،بتعادل مخيب في الدوري المحلي أمام بينيفينتو
 2-2ف���ي مباراة كان النادي اللومبادري متقدما خاللها حتى الوقت بدل
الضائع قبل أن يس���جل حارس الفريق المنافس البرتو برينيولي هدف
التعادل.
ول���م يكن غات���وزو راضيا على االطالق عن التع���ادل الذي تحقق أمام
فريق خس���ر جميع مبارياته الـ 14األولى في دوري األضواء ،واعتبر بعد
اللقاء أنه "لو طعنت بس���كين لكانت اقل ايالما من تلقي هذا الهدف.
وما يزيد الطين بلة أن الهدف س���جل في آخر  30ثانية من اللقاء ومن
قبل حارس مرمى."...
وفي المجموعة الثانية عش���رة ،س���تكون الفرصة قائم���ة أمام ريال
سوس���ييداد النتزاع الصدارة من ضيفه زينيت س���ان بطرسبورغ الذي
يتق���دم عل���ى مضيفه اإلس���باني بف���ارق نقطة ،وذلك بع���د أن ضمن
الفريقان بطاقتيهما الى الدور الثاني.
واألمر ذاته ينطبق على المجموعة الخامسة ،لكن األفضلية هذه المرة
لصاحب الضيافة اتاالنتا الذي يحتاج الى التعادل سلبا مع ضيفه ليون
ليحافظ على الصدارة التي س���يتنازل عنها في حال التعادل  ،2-2ألن
مباراة الذهاب انتهت بنتيجة .1-1

جانب من اللقاء.

وس���حق ضيفه ابويل القبرصي -3صفر اليوم سجلها
االس���باني فرناندو يورنتي ( )20والك���وري الجنوبي
هيونغ مين سون ( )37والفرنسي جوج-كيفن نكودو
(.)80
وانه���ى دورتمون���د دور المجموع���ات دون ف���وز
وبنقطتي���ن لكنه س���يواصل مش���واره الق���اري في
مسابقة الدوري االوروبي.

