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أصداء عالمية

يوروبا ليغ

البطاقات الـ  8األخيرة لدور الـ  32في «يوروبا ليغ» الليلة
تختتم مباريات دور
املجموعات في مسابقة
«يوروبا ليغ» الليلة ليكتمل
نصاب املتأهلني الى دور
الـ  .32وتبدو الحظوظ
متفاوتة بني الفرق االربعة
في املجموعة الثامنة.
أما في املجموعة الرابعة،
فال يزال الصراع ثالثيًا على
البطاقة الثانية
توزع في الجولة السادسة واألخيرة
م��ن دور امل��ج��م��وع��ات ف��ي م��س��اب��ق��ة ال��ـ
ي���وروب���ا ل��ي��غ ل���ك���رة ال���ق���دم ال��ب��ط��اق��ات
الثماني االخ��ي��رة للعبور ال��ى دور الـ
 ،32بعدما حسم  16فريقًا تأهله في
ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة ،او ح��ت��ى ال��راب��ع��ة
بالنسبة الى بعضها .وسينضم الى
ال��ف��رق ال��ـ  24املتأهلة اص��ح��اب املركز
ال��ث��ال��ث ف��ي امل��ج��م��وع��ات ال��ث��م��ان��ي من
مسابقة دوري ابطال اوروبا ،ليرتفع
ًَ
العدد النهائي الى  32فريقا تتنافس
في الدور الثاني.
وتبدو االوراق مخلوطة في املجموعة
ال��ث��ام��ن��ة ،ح��ي��ث ت��م��ل��ك ال��ف��رق االرب��ع��ة
ح��ظ��وظ��ًا ب��ن��س��ب م��ت��ف��اوت��ة ،ب�����دءًا من
اشبيلية االسباني املتصدر بـ  9نقاط،
ً
وانتهاء باستوريل البرتغالي االخير
( 3نقاط) مع وجود  3احتماالت قابلة
التحقيق .واسهل االحتماالت الثالثة
ف���وز او ت��ع��ادل اشبيلية م��ع مضيفه
ف��راي��ب��ورغ االمل��ان��ي الثالث ( 6نقاط)،
وف��وز او ت��ع��ادل سلوفان ليبيريتش
التشيكي الثاني ( 6نقاط) مع مضيفه
استوريل.

وف�������ي امل����ج����م����وع����ة ال�����راب�����ع�����ة ال ي�����زال
الصراع ثالثيًا على البطاقة الثانية،
ح��ي��ث ي��ل��ع��ب م���اري���ب���ور ال��س��ل��وف��ي��ن��ي
( 4ن��ق��اط) م��ع وي��غ��ان االنكليزي (،)5
وت��س��ول��ت��ه ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ( )7م���ع روب���ن
كازان الروسي (.)11
وف�����ي امل���ج���م���وع���ة ال����س����ادس����ة ،ت��ن��ت��ظ��ر
ابويل نيقوسيا القبرصي ( 5نقاط)
مهمة صعبة ف��ي ضيافة اينتراخت
ف����ران����ك����ف����ورت االمل�����ان�����ي امل���ت���أه���ل (12
نقطة).
وهنا برنامج املباريات:
 املجموعة االولى:س����ان غ����ال ال���س���وي���س���ري  -س��وان��س��ي
سيتي االنكليزي ()20.00
ف����ال����ن����س����ي����ا االس�������ب�������ان�������ي  -ك�����وب�����ان
كراسنودار الروسي ()20.00

 املجموعة الثانية:دي��������ن��������ام��������و زغ����������������رب ال����������ك����������روات����������ي -
ل�����ودوغ�����ورت�����س رازغ����������راد ال���ب���ل���غ���اري
()20.00
اي�����������ن�����������ده�����������وف�����������ن ال�����������ه�����������ول�����������ن�����������دي -
تشورنومورتس االوكراني ()20.00
 املجموعة الثالثة:ستاندار لياج البلجيكي  -الفسبورغ
السويدي ()20.00
س�����ال�����زب�����ورغ ال���ن���م���س���وي  -اس���ب���ي���رغ
الدنماركي ()20.00
 املجموعة الرابعة:م�����اري�����ب�����ور ال���س���ل���وف���ي���ن���ي  -وي����غ����ان
االنكليزي ()20.00
تسولته البلجيكي ( - )20.00روب��ن
كازان الروسي ()20.00
 -املجموعة الخامسة:

فيليب كوكو مدرب أيندهوفن خالل حصة تدريبية للفريق (أ ف ب)

تبدو الحظوظ
متفاوتة بين
الفرق األربعة في
المجموعة الثامنة

ف��������ي��������ورن��������ت��������ي��������ن��������ا االي������������ط������������ال������������ي -
دن�����ي�����ب�����روب�����ت�����روف�����س�����ك االوك��������ران��������ي
()20.00
باندوري الروماني  -باسوش فيريرا
البرتغالي ()20.00
 املجموعة السادسة:اي���ن���ت���راخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت االمل�����ان�����ي -
ابويل نيقوسيا القبرصي ()20.00
م��اك��اب��ي ت��ل اب��ي��ب  -ب���وردو الفرنسي
()20.00
 املجموعة السابعة:دي���ن���ام���و ك��ي��ي��ف االوك�����ران�����ي  -راب���ي���د
فيينا النمسوي ()22.05
ث���ون ال��س��وي��س��ري  -غ��ن��ك البلجيكي
()22.05
 املجموعة الثامنة:اس����ت����وري����ل ال���ب���رت���غ���ال���ي  -س���ل���وف���ان
ليبيريتش التشيكي ()22.05
ف�������راي�������ب�������ورغ االمل��������ان��������ي  -اش���ب���ي���ل���ي���ة
االسباني ()22.05
 املجموعة التاسعة:ف���ي���ت���وري���ا غ���ي���م���اراي���ش ال���ب���رت���غ���ال���ي -
ليون الفرنسي ()22.05
بيتيس االسباني  -رييكا الفنلندي
()22.05
 املجموعة العاشرة:ابولون ليماسول القبرصي  -ليخيا
وارسو البولوني ()22.05
التسيو االي��ط��ال��ي -ط��راب��زون التركي
()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:ش�����ري�����ف ت�����ي�����راس�����ب�����ول امل������ول������داف������ي -
ترومسو النروجي ()22.05
ت�����وت�����ن�����ه�����ام االن������ك������ل������ي������زي  -ان����ج����ي
ماخاتشكاال الروسي ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ب���اوك سالونيكا ال��ي��ون��ان��ي  -الكمار
الهولندي ()22.05
ماكابي حيفا  -شاختار كاراغاندي
الكازخستاني (.)22.05

سينضم الى
الفرق الـ  24أصحاب
المركز الثالث في
دوري األبطال

الدوري األميركي للمحترفين

الهزيمة الـ  6مليامي والـ  12لاليكرز والـ  11ألتالنتا
ع�����زز ان����دي����ان����ا ب���اي���س���رز م���وق���ع���ه ف��ي
ص����دارة دوري ك���رة ال��س��ل��ة االم��ي��رك��ي
ال��ش��م��ال��ي ل��ل��م��ح��ت��رف�ين ب��ت��غ��ل��ب��ه على
ضيفه ميامي هيت حامل اللقب في
املوسمني املاضيني .84-90
ورف����ع ان��دي��ان��ا رص��ي��ده ال���ى  19ف��وزًا
م���ق���اب���ل  3ه����زائ����م ،ف��ي��م��ا ت���وق���ف ع���دد
انتصارات ميامي عند  16بعدما لقي
خسارته السادسة هذا املوسم.
وي��دي��ن ان��دي��ان��ا بهذا ال��ف��وز ال��ى روي
ه��ي��ب��رت ال���ذي س��ج��ل  24نقطة وب��ول
ج��ورج وديفيد وس��ت ( 17نقطة لكل
م��ن��ه��م��ا) ،ف��ي��م��ا ك���ان ل��ي��ب��رون جيمس
ودواي����������ن واي�������د االب���������رز ف�����ي ص���ف���وف
الخاسر بـ  17لكل منهما.
ب������دوره ،ح��ق��ق س����ان ان��ط��ون��ي��و س��ب��رز
ف�������وزه ال�����س�����ادس ع���ش���ر ع���ل���ى ح��س��اب
مضيفه تورونتو راب��ت��ورز .103-116
وسجل االرجنتيني مانو جينوبيلي
 16نقطة والفرنسي طوني باركر 15
ن��ق��ط��ة وك���ل م���ن ال��ع��م�لاق ت��ي��م دان��ك��ان
ودان������ي غ���ري���ن  14ن��ق��ط��ة ل��ل��ف��ائ��ز .في
املقابل ،سجل ديمار ديروزان  19نقطة
وامير جونسون  19نقطة للخاسر.

براينت في مواجهة العبي فينيكس (ستيفن دان ــ أ ف ب )
وتغلب اوكالهوما ثاندر سيتي على
مضيفه اتالنتا هوكس  92-101فرفع
رصيده الى  16ف��وزًا مقابل  4هزائم،
فيما مني اتالنتا بخسارته الحادية
عشرة مقابل  11فوزًاَ.
ول��ق��ي ل��وس انجلس الي��ك��رز هزيمته
الثانية ع��ش��رة مقابل  10ان��ت��ص��ارت،

حني سقط على ارض��ه ام��ام فينيكس
ص����ن����ز  .114-108وج�����م�����ع ل���ل���ف���ري���ق
الفائز السلوفيني غ��وران دراغيتش
واري����ك بيلدسو  49ن��ق��ط��ة 31 :ل�لاول
و 18ل��ل��ث��ان��ي ،وال��ش��ق��ي��ق��ان م��ارك��وس
وماركيف موريس  37نقطة 22 :لالول
و 15للثاني .وعلى املقلب اآلخر ،كان

ك��وب��ي ب��راي��ن��ت ال���ذي خ���اض م��ب��ارات��ه
ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ع����ودت����ه م����ن االص���اب���ة
افضل املسجلني للخاسر بـ  20نقطة
واض�����اف االس��ب��ان��ي ب���او غ���اس���ول 19
نقطة.
وف��از ايضًا كليفالند كافالييرز على
نيويورك نيكس  ،94-109وبروكلني
ن�����ت�����س ع�����ل�����ى ب�����وس�����ط�����ن س���ل���ت���ي���ك���س
 ،96-104وم��ي��ن��ي��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز
ع��ل��ى دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز ،94-121
وميلووكي باكس على شيكاغو بولز
.74-78
وه�����ن�����ا ب����رن����ام����ج م�����ب�����اري�����ات ال�����ي�����وم:
ت����ش����ارل����وت ب���وب���ك���ات���س  -أورالن��������دو
م��اج��ي��ك ،ب��وس��ط��ن سلتيكس  -ل��وس
أن����ج����ل����س ك����ل����ي����ب����رز ،ن����ي����و أورل����ي����ان����ز
ب��ي��ل��ي��ك��ان��س  -دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز،
م��ي��ن��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز  -ف��ي�لادل��ف��ي��ا
سفنتي سيكسرز ،ميلووكي باكس
 س�����ان أن���ط���ون���ي���و س����ب����رز ،م��م��ف��ي��سغريزليس  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
ن���ي���وي���ورك ن��ي��ك��س  -ش��ي��ك��اغ��و ب��ول��ز،
ساكرمنتو كينغز  -يوتا جاز ،غولدن
ستايت واريورز  -داالس مافريكس.

ميسي سيعود في كانون الثاني
بدأ نجم برشلونة اإلسباني ،األرجنتيني
ليونيل ميسي ،املرحلة األخيرة من تعافيه
بعدما أثبتت الفحوص التي خضع لها
أخيرًا التئام التمزق الذي عاناه في عضلة
الفخذ اليسرى ،بحسب ما ذكرت وكالة
«تيالم» األرجنتينية.
ًَ
وأوردت الوكالة أن «ليو» أجرى مرانا في
املالعب التابعة لالتحاد األرجنتيني لكرة
القدم بجنوبي بوينوس ايرس .ومارس
تعاف حددها له اثنان من
ميسي تمارين
ٍ
أعضاء الجهاز الطبي ملنتخب بالده ،بجانب
اثنني من الجهاز الطبي لبرشلونة .ويتوقع
النادي الكاتالوني أن يستعيد جهود
ميسي في الثالث من كانون الثاني املقبل،
قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري
اإلسباني.

موناكو يريد ضم كومباني
يسعى نادي موناكو الفرنسي إلى التعاقد
مع مدافع مانشستر سيتي االنكليزي،
البلجيكي فنسنت كومباني ،خالل فترة
االنتقاالت الصيفية نهاية املوسم الحالي،
بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا دايلي مايل»
اإلنكليزية .وأضافت الصحيفة إن كومباني
أثبت أهميته الكبيرة داخل صفوف
«السيتيزنس» ،حيث أعاد إلى الفريق هيبته
الدفاعية بعد عودته من اإلصابة ،وأسهم
في تحسن نتائج مانشستر سيتي ،سواء
في الدوري اإلنكليزي أو دوري أبطال
أوروبا.

مارادونا يقدم قميص املنتخب
اإليراني مقابل  100.000دوالر
كشف رئيس االتحاد اإليراني لكرة القدم،
علي كاشافيان ،أن «أسطورة» كرة القدم
األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
سيزور إيران في كانون الثاني املقبل .وقال
كاشافيان إن مارادونا تلقى دعوة لزيارة
العاصمة اإليرانية طهران لحضور حفل
تقديم القميص الجديد للمنتخب الوطني
الذي سيرتديه أفراده في نهائيات كأس
العالم  2014في البرازيل الصيف املقبل،
وذلك وفقًا التفاق بني الطرفني يقضي
بحصول النجم األرجنتيني على مبلغ
 100ألف دوالر .وينص االتفاق على أن
على مارادونا أن يرتدي قميص املنتخب
اإليراني في يوم املباراة أمام منتخب
بالده األرجنتني في املونديال ،بعدما وقع
املنتخبان في مجموعة واحدة ،وإال فلن
ً
يحصل على املبلغ كامال.
يذكر أن مارادونا كان قد أهدى قبل سنوات
قميصه إلى الشعب اإليراني مشيدًا بإيران.

القضاء البرازيلي يمنع مشجعي
باراناينسي من دخول املالعب لـ  6أشهر
منع القضاء البرازيلي كبرى روابط
مشجعي فريق أتلتيكو باراناينسي من
دخول املالعب ملدة ستة أشهر ،بعد أحداث
العنف التي شهدتها مباراة الفريق أمام
فاسكو دا غاما في الجولة األخيرة من
دوري كرة القدم في البالد ،التي أدت إلى
اصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.
كذلك حظر القضاء البرازيلي على أعضاء
الرابطة التي تدعى «أوس فاناتيكوس»
حمل أي شعار يشير إلى انتمائهم إلى
تلك الرابطة في املالعب ،حتى بعد انتهاء
األشهر الستة .وبهذا يتجنب أعضاء الرابطة
املثول أمام القضاء طاملا نفذوا هذا القرار.

