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بلــغ أتاالنتا اإليطالي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
للمــرة األولى في تاريخــه وانضم اليــه أتلتيكو مدريد 
االسباني، في اجلولة السادسة واألخيرة من دور املجموعات.

وعاد أتاالنتا من بعيد وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي 
للمرة األولى بفوزه الثمني على مضيفه شاختار دونيتسك 

األوكراني ٣-٠ في املجموعة الثالثة.
وسجل البلجيكي تيموثي كاستاني (٦٦) والكرواتي 
ماريو باساليتش (٨٠) واألملاني روبن غوسنس (٩٠+٤) 
أهداف الفريق اإليطالي بعد إجنازه التاريخي بالتأهل إلى 
املســابقة القارية العريقة للمرة األولى في تاريخه، كما 
جنح في حتقيق إجناز تاريخي ثان بحجزه بطاقته إلى 
ثمن النهائي بانتزاعه وصافة املجموعة من شــاختار 
بالذات، مستغال خسارة دينامو زغرب الكرواتي أمام 
ضيفه مان سيتي اإلجنليزي ١-٤ في زغرب.
وفــي املجموعــة عينهــا قــاد املهاجم 
البرازيلي غابريال جيزوس فريقه 
مان سيتي إلى قلب الطاولة 
على مضيفه دينامو 
زغرب الكرواتي 
عندما ســجل 
ثالثية الفوز 
٤-١ وحرمــه 
من بطاقة ثمن 
النهائــي للمرة األولى في تاريخــه. وكان دينامو زغرب 
البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه االسباني داني أوملو (١٠)، 
قبــل أن يرد جيزوس بهاتريك في الدقائق ٣٤ و٥٠ و٥٤، 

واضاف فيل فودن الرابع (٨٤). 
ومع ختام منافسات الدور التمهيدي تصدر«السيتي» 
املجموعــة برصيــد ١٤ نقطــة، وخلفه اتاالنتــا (٧)، ثم 

شاختار (٦)، وزغرب (٥). 
وقاد البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بصفقة 
خيالية أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي، بفوزه على 
ضيفه لوكوموتيف موسكو ٢-٠ في املجموعة الرابعة.
وتبــارز «األتلتــي» علــى مركــز الوصافة في 
املجموعة التي حسم يوڤنتوس االيطالي صدارتها 
وبطاقتهــا األولــى برصيد ١٦ نقطــة، مع باير 
ليڤركوزن االملاني الذي خسر بهدفني نظيفني أمام 
ضيفه يوڤنتوس، حمال توقيع النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو (٧٥) واالرجنتيني غونزالو 

هيغواين (٩٠+٢).

وكان أتلتيكو سيضمن تأهله بحال فوزه بصرف النظر 
عن نتيجة املباراة الثانية، فرفع رصيده الى ١٠ نقاط في 
املركــز الثاني مقابل ٦ لليڤركوزن الذي حل ثالثا وحصل 
على بطاقة الترضية إلكمال املشوار في املسابقة الرديفة 

«يوروبا ليغ».
على ملعــب «واندا متروبوليتانــو»، حصل فيليكس 
علــى ركلة جزاء بعد ٤١ ثانيــة أهدرها االجنليزي كيران 
تريبييــر، ثم حصل «كولتشــونيروس» على ركلة جزاء 
أخرى اثر ملســة يد لعبها هذه املــرة فيليكس (٢٠ عاما) 

الى ميني احلارس (١٧).
وسقط الدفاع الروسي مرة أخرى في الشوط الثاني، 
عندما تابع املدافع البرازيلي فيليبي على الطائر عرضية 

من كوكي (٥٤).
ورفع بايرن رصيده الى ١٨ نقطة في املجموعة الثانية 
بثالثة انتصارات ذهابا وايابا على كل من توتنهام والنجم 

االحمر الصربي واوملبياكوس اليوناني.
وسجل أهداف الفريق الباڤاري كل من الفرنسي كينغسلي 
كومــان (١٤) وتوماس مولــر (٤٥) والبرازيلــي فيليبي 
كوتينيو (٦٤)، فيما أحرز هدف «السبيرز» الوحيد العبه 

اليافع راين سيسينيون (٢٠).
وخطف اوملبياكوس املركز الثالث والتأهل الى مسابقة 
«يوروبا ليغ» بفوز قاتل على ضيفه النجم االحمر بهدف 

الدولي املغربي يوسف العربي من ركلة جزاء (٨٧).
وأنهى باريس سان جرمان ووصيفه ريال مدريد دور 
املجموعات بقــوة عندما أكرم األول وفــادة ضيفه غلطة 
ســراي التركي بخماســية نظيفة، وعاد الثاني بانتصار 
ثمني من بلجيكا على حســاب مضيفــه كلوب بروج ٣-١ 

في املجموعة األولى.
في باريس لم يجد سان جرمان (١٦ نقطة) أي صعوبة 
في جتديد فوزه على الفريق التركي بخماسية تناوب على 
تسجيلها األرجنتيني ماورو إيكاردي (٣٢) واإلسباني بابلو 
سارابيا (٣٥) والبرازيلي نيمار (٤٦) وكيليان مبابي (٦٣) 

واالوروغوياني ادينسون كاڤاني (٨٤ من ركلة جزاء). 
وحقق ريال مدريد مع غيابات كبيرة فوزا ثمينا بنكهة 
برازيلية على مضيفه كلوب بروج ٣-١ معوضا سقوطه في 
فخ التعادل أمام االخير ٢-٢ في مدريد في اجلولة الثانية.

وسجل البرازيليان رودريغو سيلفا (٥٣) وفينيسيوس 
جونيــور (٦٤) والكرواتي لــوكا مودريتش بصناعة من 
البرازيلي اآلخر كاسيميرو (٩٠+١) أهداف النادي امللكي، 
فيما سجل هانس فاناكن الهدف الوحيد لكلوب بروج (٥٥).

أتاالنتا ضمن كبار «األبطال»
و«األتلتي» يرافقه إلى ثمن النهائي

بايرن ميونيخ يحقق «العالمة الكاملة» في الدور التمهيدي عقب فوزه على توتنهام

سحب قرعة دور الـ ١٦ اإلثنني املقبلزيدان يستهني بليڤربول!رونالدو: أريد مواجهة «امللكي» في النهائيمورينيو: الكبار يخشون توتنهام
قال املدير الفني لتوتنهام، جوزيه مورينيو، إن الفرق التي 
تأهلت في صدارة املجموعات تخشى مواجهة «السبيرز» 

في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأضاف مورينيو، خالل تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» 
الكتالونيــة: «أعتقد أننا أحد أقوى الفــرق املوجودة في 
املركــز الثاني، الفرق التي تأهلت في املركز األول ال تريد 

اللعب ضدنا».
وتابع: «نحن فريق مير مبرحلــة من الصعود والهبوط، 

والتي غالبا ما تترك بصماتها على الالعبني».

كشــف جنم يوڤنتوس، كريســتيانو رونالدو، عن موقفه من 
املواجهة احملتملة أمام فريقه السابق ريال مدريد، في منافسات 

دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا.
وسئل رونالدو عقب مواجهة ليڤركوزن باجلولة األخيرة من دور 
املجموعات عما إذا كان يود مقابلة ريال مدريد في ثمن النهائي، 

فأكد أنه ال يرغب في مواجهة فريقه السابق حاليا.
وفي هذا الصدد قال الدون في تصريحات لشــبكة «ســكاي 
ســبورت»: «ال أعرف، من الصعب أن أقول ذلك، الريال فريق 

استثنائي، لكنني أفضل مواجهتهم الحقا، رمبا في النهائي».

علق املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين 
زيدان، على إمكانية مواجهة ليڤربول حامل لقب 
دوري أبطال أوروبــا، في الدور ثمن النهائي من 
البطولة، مؤكدا أن فريقه جاهز للفوز على أي فريق.

وقال زيدان ساخرا: «مواجهة ليڤربول في دوري 
األبطــال؟ إذا لعبنا ضدهم فســنطيح بهم خارج 

البطولة».
وأضاف خالل املؤمتر الصحافي عقب مواجهة كلوب 

بروج: «ال ميكننا فعل أي شيء حيال القرعة».

تســحب قرعة دور الـ ١٦ لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم اإلثنني 
املقبل عند الساعة ٢ ظهرا بتوقيت الكويت على قناة بي إن سبورتس 

االخبارية.
وتأهلت الى الدور ثمن النهائي ٤ اندية لكل من اسبانيا (برشلونة، 
ريال مدريد، ڤالنســيا، أتلتيكو مدريد) واجنلترا (ليڤربول حامل 
اللقب، مان سيتي، تشلسي، توتنهام)، ٣ لكل من ايطاليا (يوڤنتوس، 
نابولــي، أتاالنتا)، وأملانيا (بايرن ميونيخ، بوروســيا دورمتوند، 
اليبزيغ) واثنان لفرنسا (باريس سان جرمان، ليون)، ما يعني تأهل 

ممثلي البطوالت اخلمس الكبرى فقط للمرة االولى.

فوز بـ «طلعة الروح» للسد في بداية «مونديال األندية»!

الدوحة - فريد عبدالباقي

حافظ فريق السد القطري 
على حظوظه بالوصول إلى 
أبعد نقطة خالل مشــاركته 
احلاليــة فــي بطولــة كأس 
العالم لألندية (قطر ٢٠١٩)، 
وذلــك بعــد أن متكــن مــن 
الفــوز على فريــق هينجني 
ســبورت الكاليدوني «بطل 
أوقيانوســيا» بنتيجة ٣-١ 
بعــد انتهاء الوقــت األصلي 
بالتعادل اإليجابي ١-١ خالل 
اللقــاء االفتتاحــي للبطولة 
والتي جرت مســاء أول من 

الدقيقة ٢٦، وأدرك هينجني 
التعادل بواسطة  ســبورت 
إميــي روين في الدقيقة ٤٦، 
وفي الوقت اإلضافي األول، 
تقدم السد بهدف لعبدالكرمي 
حســن في الدقيقــة ١٠٠ ثم 
الثالث عن  الهــدف  أضــاف 
طريق مدافعه بيدرو ميغيل 
الدقيقــة ١١٤، ليتأهــل  فــي 
الســد إلــى الــدور الثانــي 
ويالقي مونتيري املكسيكي 
الكونــكاكاف (احتاد  بطــل 
أميركا الشــمالي والوسطى 
والكاريبي) في ٨:٣٠ مســاء 
غد على ستاد جاسم بن حمد 

في الدور نصف النهائي (١٧ 
اجلاري).

هــذا، وقد بلغــت القيمة 
الســوقية لألندية الســبعة 
املشــاركة فــي كأس العالــم 
لألنديــة ٢٠١٩، مليارا و٥٠١ 
مليون و١٥٠ ألف يورو، وفقا 
ملوقع «ترانســفير ماركت» 
األملانــي، حيــث حــل الهالل 

السعودي رابعا.
ويتصدر نادي ليڤربول 
اإلجنليزي القائمة بـ ١٫٨ مليار 
يورو، ما نسبته ٧٨٫٦٪، من 
القيمة التسويقية اإلجمالية 
لألنديــة الســبعة، فيما حل 

فالمنغــو البرازيلي ثانيا بـ 
١٤٥٫٣٠ مليون يورو ما نسبته 
٦٫٧٪، ثم مونتيري املكسيكي 
مببلغ ٨٤٫١٠ مليون يورو ما 
نسبته ٥٫٦٪، فالهالل مببلغ 
٤٥٫٦٠ مليون يورو ما نسبته 
٣٪، ثم الســد خامسا مببلغ 
٢٧٫٨٨ مليون يورو ما نسبته 
١٫٩٪، ثم الترجي التونســي 
التسويقية  القيمة  والبالغة 
١٧٫٥٢ مليون يورو ما نسبته 
١٫٢٪، ثم هينجني ســبورت 
في املركز األخير، حيث تبلغ 
القيمة التسويقية ٧٥٠ ألف 

يورو ما نسبته ٠٫١٪.

بنادي السد على بطاقة التأهل 
ملواجهة ليڤربول اإلجنليزي 
في الدور نصف النهائي (١٨ 

اجلاري).
وفي املقابل، يشهد ستاد 
البطوالت بنادي الســد غدا 
قمة عربية جتمع بني الهالل 
الســعودي «بطــل آســيا»، 
والترجــي التونســي «بطل 
أفريقيا»، واملقرر لها في ٥:٠٠ 
مساء الغد بتوقيت الكويت، 
في أولــى مباريات الفريقني 
بالبطولة، على بطاقة التأهل 
البرازيلي  ملواجهة فالمنغو 
«بطــل أميــركا اجلنوبية»، 

يصطدم مبونتيري املكسيكي.. والهالل يواجه الترجي غدًا

أمس على ســتاد جاسم بن 
حمد بنادي السد.

وشهدت املباراة جلوء حكم 
 «VAR» املباراة إلى تقنية الـ
أكثر من مرة، وتدخل القائم 
أو العارضة في مناسبات عدة، 
وكاد فريق هينجني سبورت 
يفجر املفاجأة بإطاحة الفريق 
القطــري خارج البطولة، إال 
أن خبرة العبي السد حسمت 
النتيجة لصاحلهم في الوقت 

اإلضافي.
تقدم السد بهدف نظيف 
فــي الشــوط األول ســجله 
اجلزائري بغداد بوجناح في 

بن إبراهيم: السد والهالل 
سيؤكدان قوة آسيا

حارس هينجني: 
دفعنا ثمن السرحان!

الهالل يحشد قوته الضاربة

تشاڤي: أهدرنا ٣٠ فرصة!

أعرب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة عن خالص متنياته بالنجاح والتوفيق 
ملمثلي كرة القدم اآلسيوية، السد القطري والهالل السعودي، 
خالل مشاركتهما في كأس العالم لألندية. وقال إن األندية 
اآلسيوية متتلك سجال مميزا في كأس العالم لألندية، حيث 
إن إجنازات أنديتنا على املستوى العاملي تؤكد التطور الهائل 
الذي حققته مســابقات األندية في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم. وأمتنى كل التوفيق لكل من السد والهالل، حيث إننا 
واثقون من أنهما سيؤكدان للعالم قوة كرة القدم اآلسيوية.

أبدى حارس مرمى فريق هينجني سبورت روكي رضاه 
التام على ما قدمه الفريق أمام السد، وقال: جئنا إلى الدوحة 
ليعرفنا العالم ونثبــت أن هناك فريقا في مكان بعيد يلعب 
كرة قدم حقيقية وأننا نستحق أن نكون أبطال «أوقيانوسيا» 
وأعتقد أننا جنحنا في ذلك. وحول اخلطأ الذي ارتكبه وأدى 
إلى هدف السد الثاني قال: أعتذر لزمالئي الذين دفعوا حلظة 
سرحان بسبب التوتر الشديد واستطاع السد بخبراته الكبيرة 

أن يستغل هذا اخلطأ ويسجل الهدف الذي هزمنا معنويا.

يختتم الهالل السعودي مرانه مساء اليوم استعدادا 
ملباراته املرتقبة أمام الترجي التونســي مســاء غد على 
ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن مباريات مونديال 
األندية. وشهدت الساعات األخيرة قبل قدوم البعثة إلى 
الدوحة العديد من األحداث يأتي في مقدمتها ضم نواف 
العابد إلى القائمة بعد إصابة ســلمان الفرج في املباراة 
النهائية خلليجي ٢٤ أمام منتخب البحرين وهي اإلصابة 

التي حالت دون مشاركته في البطولة العاملية.

اعترف املدرب اإلسباني للسد القطري تشاڤي هيرنانديز 
أن فريقه واجه ســوء الطالع خــالل مباراته أمام فريق 

هينجني سبورت في افتتاح مونديال األندية.
وقال تشاڤي إن فريق السد أهدر ٣٠ فرصة أمام مرمى 
هينجني سبورت، والتي كانت كفيلة بحسم املواجهة في 

الوقت األصلي وعدم امتدادها إلى أوقات إضافية.


