
لحق روما االيطالي ببايرن ميونيخ 
الــــــ 16  الـــــى دور  املـــتـــصـــدر  األملــــانــــي 
كلوج  كلوب  ضيفه  مــع  تعادله  بعد 
ماركو  ســجــلــهــمــا   ،1-1 الــــرومــــانــــي 
وتراوري  لـــــرومـــــا   )21( ــــو 

ّ
بــــوريــــيــــل

املجموعة  فـــي  لــكــلــوج،   )88(
الخامسة. 

وتــغــلــب بـــايـــرن عــلــى ضيفه 
املتأهل  الـــســـويـــســـري  بــــــازل 
الـــى مــســابــقــة »يـــوروبـــا ليغ« 
3-0، سجلها الفرنسي فرانك 
ريبيري )35 و50( واالوكراني 

اناتولي تيموتشوك )37(. 
وفي السادسة، فاز مارسيليا 
الفرنسي الثاني على ضيفه 
املتصدر  االنكليزي  تشلسي 

1-0، سجله برنداو )81(. 
السلوفاكي  زيــلــيــنــا  وخــســر 
أمام ضيفه سبارتاك موسكو 
الروسي املتأهل الى »يوروبا 
ماتان  ســجــلــهــا   ،2-1 لـــيـــغ« 
 )54( والــيــكــس  لزيلينا   )48(

وايبسون )61( لسبارتاك. 
وفـــي الــســابــعــة، ســحــق ريال 
املتصدر  االســـبـــانـــي  مـــدريـــد 
ضــيــفــه أوســـيـــر الــفــرنــســي 4-
كريم  الــفــرنــســي  ســجــلــهــا   ،0
و88(  و72   12( بــــنــــزيــــمــــا 
كريستيانو  والـــبـــرتـــغـــالـــي 

رونالدو )49(. 
االيطالي  مـــــيـــــان  وســـــقـــــط 
الــثــانــي أمــــام ضــيــفــه اياكس 
الــهــولــنــدي الذي  امـــســـتـــردام 
»يــــــوروبــــــا ليغ«  الــــــى  تــــأهــــل 
 )57( زيـــــوي  ســجــلــهــمــا   ،2-0

والديرفايرلد )66(. 
وفـــي الــثــامــنــة، بــلــغ شاختار 
دونـــيـــتـــســـك األوكـــــرانـــــي دور 
عـــلـــى ضيفه  بــتــغــلــبــه   16 الــــــ 
ســبــورتــيــنــغ بــراغــا الــبــرتــغــالــي الذي 
لـــــيـــــغ« 0-2،  »يـــــــوروبـــــــا  ـــــــى  ال تـــــأهـــــل 

سجلهما رات )78( وادريانو )83(. 
وتـــأهـــل أرســـنـــال االنــكــلــيــزي كثاني 
املجموعة الى دور الـ 16 بفوزه على 
ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 1-3، 
سجلها الهولندي روبن فان بيرسي 
)30 مــن ركــلــة جــــزاء( وثــيــو والكوت 
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دوري أبطال أوروبا

لني الى   دور الـ 16
ّ

روما وشاختار وأرسنال وكوبنهاغن آخر املتأه
شهدت منافسات الجولة األخيرة من مباريات دور املجموعات 

في مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم حصول أندية روما وشاختار 
دونيتسك وأرسنال وكوبنهاغن على البطاقات األربع األخيرة املؤهلة 

الى دور الـ 16 

 22( 3ـ3، سجلها النــدزات  الهولندي 
مــــن ركـــلـــة جـــــــزاء( وروزالـــــيـــــس )56( 
 )64( الــــشــــاذلــــي  نــــاصــــر  واملــــغــــربــــي 
إلـــــى مسابقة  تـــأهـــل  الــــــذي  لــتــفــنــتــي 
»يـــوروبـــا لــيــغ«، وويــســغــرهــوف )12 
خــطــأ فــي مــرمــى فــريــقــه( وديــفــو )47 
املجموعة  فـــــي  لــــتــــوتــــنــــهــــام،  و59( 

األولى. 
اإليطالي  مـــيـــانـــو  إنــــتــــر  وتـــــعـــــّرض 
حـــامـــل الــلــقــب واملـــتـــأهـــل الــثــانــي عن 
املجموعة لسقوط كبير أمام مضيفه 
فــيــردر بــريــمــن األملــانــي 0ـ3، سجلها 

 )49( وارنــاوتــوفــيــتــش   )38( بــــرودل 
والبيروفي كاوديو بيتزارو )88(. 

تغلب  الــــثــــانــــيــــة،  املــــجــــمــــوعــــة  وفـــــــي 
شالكه املتصدر على مضيفه بنفيكا 
 )86( لويزاو  2ـ1، سجلها  البرتغالي 
لبنفيكا، وخــورادو )20( وهويديس 

)81( لشالكه. 
بــنــفــيــكــا مسابقة  بـــلـــغ  ذلــــــك  ورغـــــــم 
»يــوروبــا لــيــغ« بعد تــعــادل منافسه 
هــابــويــل تـــل أبـــيـــب اإلســـرائـــيـــلـــي مع 
2ـ2،  الثاني  الفرنسي  ليون  مضيفه 
 )88( )62( والكــازيــت  لوبيز  سجلها 

)63( وزاهافي  وبـــن ســاهــار  لــلــيــون، 
)69( لهابويل. 

مانشستر  تـــــعـــــادل  الــــثــــالــــثــــة،  وفــــــي 
يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــتـــصـــدر مع 
1ـ1،  الـــــثـــــانـــــي  فـــالـــنـــســـيـــا  مـــضـــيـــفـــه 
ملانشستر،   )63( أوليفيرا  سجلهما 

وهرنانديز )32( لفالنسيا. 
وتــعــادل بــورصــة ســبــور الــتــركــي مع 
ضيفه رينجرز االسكوتلندي املتأهل 
سجلهما  1ـ1،  لـــيـــغ«  »يــــوروبــــا  إلــــى 
 )20( لــبــورصــة، وميلر   )79( يــلــدريــم 

لرينجرز. 

د املهاجم البرتغالي 
ّ

أك
هوغو أمليدا أنه 

سيواصل مشواره مع 
فيردر بريمن الذي 
يعاني األمّرين في 

الدوري األملاني هذا 
املوسم، واضعًا حدًا 

لألخبار التي تتحدث عن 
إمكان رحيله عن فريق 

املدرب توماس شاف 
خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية، وخصوصًا إلى 
ريال مدريد اإلسباني. 

ألميدا باٍق 
مع بريمن

 )77( والفرنسي سمير نصري   )73(
ألرسنال وكليو )52( لبارتيزان. 

وكـــــان يــــوم أول مـــن أمــــس قـــد شهد 
اإلنكليزي  توتنهام هوتسبر  تعادل 
املتصدر مع مضيفه تفنتي أنشكيده 

رياضة 30

النهــائي ملواجــهة ســيونغنام ربــع  إلـى  الوحــدة 
ــر الــوحــدة إنــجــازًا عــاملــيــًا عندما 

ّ
ســط

اإلمــــــــارات يبلغ  مـــن  فـــريـــق  أول  بــــات 
الــدور ربع النهائي من بطولة العالم 
السهل  القدم، بفوزه  لألندية في كرة 
عـــلـــى هـــيـــكـــاري يـــونـــايـــتـــد مــــن بابوا 
غينيا الجديدة بطل اوقيانيا 3-0، في 
نادي  أمـــس، على ملعب  األول  الـــدور 

الجزيرة، أمام نحو 24 ألف متفرج. 
يلعب الـــوحـــدة فــي ربـــع الــنــهــائــي مع 
ســيــونــغــنــام الـــكـــوري الــجــنــوبــي بطل 
آســيــا الــســبــت املــقــبــل. تــجــمــع املباراة 
الثانية في ربع النهائي مازيمبي مع 

باتشوكا غدًا الجمعة. 
وانترناسيونال  مــيــان  انــتــر  ويــبــدأ 
مــشــوارهــمــا فـــي الــبــطــولــة مـــن الدور 
فــيــلــتــقــي االول مع  الــنــهــائــي،  نــصــف 
سيونغنام،   - الــــوحــــدة  مـــن  املـــتـــأهـــل 
والـــثـــانـــي مـــع الــفــائــز مـــن مــازيــمــبــي - 

باتشوكا. 
وبـــــدا الــــوحــــدة مــصــّمــمــًا عــلــى الفوز 

الثاني،  الــدور  الــى  والتأهل  باملباراة 
فــكــان األكــثــر ســيــطــرة عــلــى املجريات 
 على الفرص، فتّوج عطاءه 

ً
وحصوال

بهدفني في الشوط االول، ونجح في 
الحفاظ على أفضليته في الثاني. 

أمــــا هـــيـــكـــاري يـــونـــايـــتـــد، فـــكـــان قليل 
الفعالية  العــــبــــوه  وافـــتـــقـــد  الـــحـــيـــلـــة، 
والخبرة في بناء الهجمات وتشكيل 
خطورة على مرمى أصحاب األرض، 

كأنه أحد فرق الهواة. 
التسجيل  ماغراو  البرازيلي  وافتتح 
ــر محمود 

ّ
فــي الــدقــيــقــة 40 حــني حــض

األول  بــرأســه فسددها  كــرة  الحمادي 
الــــزاويــــة اليسرى  الــــى  قـــويـــة  زاحـــفـــة 

ملرمى هيكاري. 
وحسم بايانو النتيجة بنسبة كبيرة 
بدقيقة  االول  الــــشــــوط  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 
واحدة، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من 
فهد مسعود خلف املدافعني، فتابعها 

قوية أيضًا في الزاوية ذاتها )44(. 

الــرحــيــم جمعة الهدف  وأضــــاف عــبــد 
الـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة 72 بـــرأســـه إثر 
كــرة مــن الــبــرازيــلــي هــوغــو مــن الجهة 

اليسرى. 
ورأى مدرب الوحدة النمسوي جوزف 
هيكرسبيرغر أن النتيجة جيدة جدًا 
لكن العرض في البداية لم يكن جيدًا. 
وأشــار عقب املــبــاراة الــى أن انطباعه 
جــــيــــدًا، ألن  لـــيـــس  فـــريـــقـــه  عــــن  األول 
فالضغط  عــصــبــيــة،  كـــانـــت  الـــبـــدايـــة 
عــــلــــى الــــاعــــبــــني كـــــــان كــــبــــيــــرًا، وعن 
ايلهوا  مع سيونغنام  املقبلة  املباراة 
اليوم  الجنوبي قال »خضنا  الكوري 
املـــــبـــــاراة االولـــــــــى، ودائـــــمـــــًا مــــا تكون 
املــــبــــاراة األولــــــى صــعــبــة عــلــى الفرق 
املواجهة  ففي  النفسية.  الناحية  مــن 
الثانية سيخف الضغط النفسي عن 
املــنــافــس سيونغنام  لــكــن  الــاعــبــني، 
ســـيـــكـــون أصــــعــــب، ألنـــــه يــمــلــك خبرة 

كبيرة«. 

مونديال األندية

العبو الوحدة اإلماراتي يحتفلون بفوزهم أمس على ملعب الجزيرة في أبو ظبي )أحمد جاد الله ــ رويترز(

ى تهنئة زميله سمير نصري بعد تسجيله الهدف الثاني ألرسنال )مات دانهام ــ أ ب( 
ّ

ثيو والكوت يتلق


