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 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا ـ املرحلة الـ ١٣
٩beIN SPORTS HD٢ولڤرهامبتون ـ تشلسي

١١beIN SPORTS HD٢مان سيتي ـ وست بروميتش

إسبانيا ـ مقدمة من املرحلة الـ ١٩
١٢beIN SPORTS HD٣ريال مدريد ـ أتلتيك بلباو

إيطاليا ـ املرحلة الـ ١٢
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤أودينيزي ـ كروتوني
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤بينيفنتو ـ التسيو

أملانيا ـ املرحلة الـ ١٢
٨:٣٠آينتراخت فرانكفورت ـ مونشنغالدباخ

١٠:٣٠هيرتا برلني ـ ماينز
١٠:٣٠ڤيردربرمين ـ بوروسيا دورمتوند

١٠:٣٠شتوتغارت ـ يونيون برلني

ليون يسِقط باريس 
ويهدي الصدارة إلى ليل

أســقط ليون الطموح باريس سان جرمان في عقر داره 
ملعب «بارك دي برانس» بفوزه عليه ١-٠ ليهدي الصدارة 
رسميا إلى ليل بعدما كان األخير احتل املركز األول مؤقتا 
بفوزه على بوردو ٢-١ ضمن املرحلة الرابعة عشــرة من 

بطولة فرنسا لكرة القدم. 
وميلك ليل ٢٩ نقطة متفوقا بفارق األهداف عن ليون ونقطة 

واحدة عن سان جرمان الذي تراجع إلى املركز الثالث. 
وأصيب نيمار فــي الثواني األخيرة بكاحله وخرج على 
حمالة إثر تدخل عنيف ملواطنه تياغو منديش لينال البطاقة 

احلمراء. 
ولم يخســر ليون في مبارياتــه اخلمس األخيرة خارج 
ملعبه، ويعود الســقوط األخير له إلى ١٥ سبتمبر أمام 

مونبلييه ١-٢.
منديش يعتذر إلصابته نيمار

قدم البرازيلي تياغو منديش العب وسط ليون اعتذاره لتسببه 
بإصابة قوية ملواطنه نيمار جنم باريس سان جرمان في كاحله 
األيســر. وكان نيمار خرج باكيا على احلمالة في نهاية املواجهة 
بعد تعرضه خلطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع أدى 

إلى طرد مباشر لألخير. 
وكتب منديش عبر حســابه على انســتغرام «األخطاء حتصل، 

ولكنني هنا ألقدم اعتذاري لنيمار. 
آمــل أال يكون األمر خطيرا». كما انتقــد والد الدولي البرازيلي 
مسألة ارتكاب األخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر انستغرام 
«حتى متى؟ ملاذا ال نعاقب من البداية، منذ اخلطأ األول، ملاذا ننتظر 

اخلطأ السابع أو الثامن أو التاسع؟».

وفاة املدرب الفرنسي أولييه
توفي املدرب الفرنسي السابق 
جيرار أولييه الذي أشرف على 
الوطني وليڤربول  املنتخب 
وليون وباريس سان جرمان 
عن ٧٣ عاما بعد أيام معدودة 
من خضوعه لعملية جراحية 
في الشريان األبهر، بحسب 

ما ذكر ناديه السابق لنس.
وقال لنس في حسابه على 
تويتــر: «بحزن كبير علمنا 
املدرب  أولييه،  بوفاة جيرار 
السابق لراســينغ من ١٩٨٢ 
الى ١٩٨٥، واملدرب الســابق 

للمنتخب الفرنسي. نفكر بتأثر في عائلته وأحبائه».
وأكد سان جرمان أيضا خبر وفاة مدربه السابق الذي فارق احلياة 
بعــد عودته إلى منزله إثر خضوعــه للعملية اجلراحية في أحد 
مستشفيات باريس، بحسب ما أفادت صحيفة «ليكيب» الرياضية.

ولطاملا عانى أولييه من مشاكل صحية، وقد خضع لعملية جراحية 
ألول مرة في ١٣ أكتوبر ٢٠٠١ قبل مباراة لفريقه السابق ليڤربول، 
إال أن ذلك لم مينعه من مواصلة مهمة التدريب حتى ٢٠١١، حيث 
كان أســتون ڤيال مهمته األخيرة قبــل أن يتركه باتفاق متبادل 

نتيجة تعرضه ملشاكل إضافية في القلب.
وخضع أولييه لعملية جراحية قبل ثالثة أسابيع، وهو بدا متفائال 
بقوله في رســالته األخيرة نهاية األســبوع املاضي: «أنا أعاني 

لكنني سأجتاوز احملنة».
وأشرف أولييه الذي عرف مسيرة متواضعة كالعب، على فرق 
عدة خالل مشــواره التدريبي الذي بدأ عام ١٩٧٣، أبرزها لنس 
وباريس ســان جرمان وليون، فيما كان ليڤربول وأستون ڤيال 

فريقيه الوحيدين خارج احلدود.

جيرار أولييه

«الريدز» ال يستغل الفرص.. ومعاناة أرسنال مستمرة
أهدر ليڤربــول نقطتني 
ثمينتــني كانتــا كفيلتــني 
مبنحــه الصــدارة بفــارق 
نقطتني عــن توتنهام بعد 
أن سقط في فخ التعادل مع 
مضيفه فوالم ١-١ في املرحلة 
الـ١٢ من الدوري اإلجنليزي. 
ودخل ليڤربول مباراته 
مع فوالم الصاعد هذا املوسم 
الى الدرجة املمتازة والذي 
يعاني في مركز متأخر في 
الترتيب، مرشحا للخروج 
الثــالث  املبــاراة  بنقــاط 

وانتزاع الصدارة.
بيــد ان فــوالم كان ندا 
لــه وبــذل العبوه  عنيــدا 
جهودا كبيرة واســتحقوا 
التقــدم بهدف رائــع حمل 
توقيع بوبي كوردوفا (٢٥). 
واحتسب احلكم ركلة جزاء 
لليڤربول انبرى لها املصري 
محمد صالح مدركا التعادل 
ليســتر  وارتقــى   .(٧٩)
ســيتي الى املركــز الثالث 
بفوز صريح على برايتون 
بثالثية بينها ثنائية جلناحه 
جيمس ماديسون (٢٧ و٤٤) 
باإلضافة إلى هدف للمهاجم 

في ١٢ مباراة بسقوطه أمام 
بيرنلي احد فرق الذيل ٠-١ 
في عقر داره ملعب االمارات 

في شمال لندن. 
وكانت نقطة التحول في 
املباراة طرد العب الوسط 
السويسري الدولي غرانيت 
شاكا في الدقيقة ٥٦ ليكمل 

االمين من ركلة ركنية داخل 
شباكه (٧٣).

مباراتان اليوم 

تتركز األنظار اليوم على 
الساعي  تشلســي اخلامس 
لنفض خسارته أمام ايڤرتون، 
عندما يفتتح اليوم املرحلة 

الثالثة عشــرة علــى ارض 
ولفرهامبتون الثالث عشر، 
باحثا عن اللحــاق بالنقطة 

الـ٢٥.
وبعــد تعادلــه الســلبي 
املخيب مــع مــان يونايتد، 
يواجه مان ســيتي وصيف 

القاع وست بروميتش.

فريقه املباراة بعشرة العبني.
وبعد صيام عن التسجيل 
دام منذ فترة طويلة، جنح 
مهاجم ارســنال الغابوني 
بيــار امييريــك اوباميانغ 
في التســجيل، لكــن هذه 
املرة خطأ في مرمى فريقه 
عندما حول الكرة عند القائم 

املخضرم جيمي فاردي (٤١). 
ورفع األخير رصيده إلى 
١٠ أهداف هذا املوســم، كما 
انه املوسم السادس تواليا 
التي يتخطــى فيها حاجز 

العشرة اهداف.
واستمرت معاناة ارسنال 
السابعة  فمني بخســارته 

ميسي يقود «البرسا» لالنتصار على ليفانتي.. والريال يلتقي بلباو
يسعى ريال مدريد املنتشي 
من الفوز في دربي العاصمة 
إلى اللحاق باملتصدرين عندما 
يستقبل أتلتيك بلباو اليوم 
في مباراة مقدمة من املرحلة 
التاســعة عشرة في الدوري 
اإلســباني، وتأتــي املبــاراة 
خلوض ريال وأتلتيك بلباو 
مع برشلونة وريال سوسيداد 
اللذين يلتقيان غدا النشغالهما 

بكأس السوبر اإلسبانية.
ويدخل ريال املباراة على 
ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» 
بعد أن حسم دربي العاصمة 
لصاحله بنتيجة ٢-٠ ملحقا 
بأتلتيكو اخلسارة األولى في 
الدوري هذا املوســم، ليختم 
أسبوعا مثاليا بعد أن جتنب 

الغياب عن األدوار اإلقصائية 
لدوري أبطــال أوروبا للمرة 
األولى منذ العام ١٩٩٨ بفوزه 
في اجلولة األخيرة من دور 
املجموعــات على بوروســيا 

مونشنغالدباخ األملاني.
النجم األرجنتيني  وكان 
ليونيل ميسي قد أنقذ النادي 
الكاتالوني من فــخ التعادل 
الســلبي عندما سجل هدف 
الفــوز ١-٠ في الدقيقة (٧٦) 
بختــام املرحلة الـــ ١٣، بعد 
أيام على ســقوط مــدو أمام 
يوڤنتــوس اإليطالي بقيادة 
غرميه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو فــي دوري األبطال 
خسر على اثره الفريق صدارة 

املجموعة.

وقــال املــدرب الهولندي 
رونالــد كومان عقــب الفوز 
الصعــب «الفريــق يعمــل 
جيدا، لقد قدموا كل ما لديهم. 
ينقصنا بعد القليل من الثقة 
في أنفسنا وفي لعبنا، ولكن 
حصلنــا علــى العديــد مــن 
الفرص وليس لدي أي شيء 
ألقولــه عن ســلوك الالعبني 

في املباراة».
واكتفــى برشــلونة بـ ٥ 
انتصــارات في الــدوري هذا 
املوسم من ١١ مباراة مقابل ٤ 
تعــادالت وهزميتني، بعد أن 
مني اثر اخلسارة أمام قادش 
فــي املرحلة الثانية عشــرة 
بأســوأ بداية له في الدوري 

منذ موسم ١٩٨٧-١٩٨٨.

هيرنانديز ينقذ ميالن من اخلسارة األولى
أنقذ الفرنسي تيو هيرنانديز فريقه ميالن 
من اخلسارة بتسجيله ثنائية أمام بارما ٢-٢ 
بينها هدف التعادل في الرمق األخير في 
املرحلة احلادية عشرة من الدوري اإليطالي، 
ليبقى متصــدرا، ولكنه بات محاصرا من 

الثالثي إنتر ونابولي ويوڤنتوس.
ولم جتر رياح املرحلة مبا تشــتهي سفن 
ميالن الذي أراد االبتعاد في الصدارة، فبات 
متقدمــا بـ ٣ نقاط فقط عــن إنتر الثاني 
بـ ٢٤ نقطة، ونابولــي ثالثا بـ ٢٣ نقطة، 
ومثلها ليوڤنتوس الرابع الذي تألق جنمه 
كريســتيانو رونالدو بثنائية احتفل فيها 
مبباراته الـ ١٠٠ مع نادي السيدة العجوز.

من جهة أخرى، حقق يوڤنتوس فوزا ثمينا 
وصعبا على مضيفه جنوى ٣-١، في مباراة 
شهدت ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو 

في مباراته املئة مع السيدة العجوز.
ورفع «يوفــي» رصيده إلى ٢٣ نقطة بعد 

هذا الفوز، وعاد للمركز الرابع، بينما جتمد 
رصيد جنوى عند ٦ نقاط في املركز التاسع 

عشر.
وسجل يوڤنتوس هدف التقدم عن طريق 

األرجنتيني باولو ديباال (٥٧).
وأدرك جنوى التعادل عن طريق ستيفانو 

ستيورارو (٦١).
لكــن رونالدو عــاد وقلــب النتيجة لـ 
«البيانكونيــري» بهدفني من ركلتي جزاء 
(٧٨ و٨٩)، ليرفــع رصيــده أيضا إلى ١٠ 
أهداف متســاويا في صدارة الهدافني مع 

إبراهيموفيتش.
وخاض رونالدو املباراة الـ ١٠٠ مع يوڤنتوس 
في جميع املسابقات، وسجل ٧٩ هدفا منذ 
انتقاله الى صفــوف يوڤنتوس قادما من 

ريال مدريد اإلسباني عام ٢٠١٨.
وتقام اليــوم مباراتان في انطالق اجلولة 
الـ ١٢، حيث يلتقي التسيو مع بينيفنتو، 

ويستضيف أودينيزي نظيره كروتوني.
ليڤركوزن في الصدارة

استغل باير ليڤركوزن تعثر بايرن ميونيخ 
أمام أونيون برلني ١-١ بأفضل طريقة ممكنة، 
لينتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة عنه إثر 
تغلبه على هوفنهامي ٤-١ في ختام املرحلة 
احلادية عشرة من بطولة أملانيا لكرة القدم.

ورفع ليڤركوزن رصيده الى ٢٥ نقطة متقدما 
بفارق نقطة واحدة عن كل بايرن من ميونيخ 
واليبزيغ.  ويسجل إدين ترزيتش اليوم 
بدايته كمدرب لبوروسيا دورمتوند حني 
ينتقل األخير الى ملعب فيردر برمين في 
الثانية عشرة باحثا عن تصحيح  املرحلة 
املسار بعد إقالته السويسري لوسيان فافر.
آينتراخت فرانكفورت مع  اليوم  ويلتقي 
بوروسيا مونشنغالدباخ، شتوتغارت مع 

أونيون برلني، وهرتا برلني مع ماينز.

باريس وبرشلونة.. مواجهة بذكريات «الرميونتادا»

تتجدد املواجهة بني برشلونة 
وباريس سان جرمان في دوري 
أبطال أوروبا لكــرة القدم بعدما 
أوقعتهما القرعة في مواجهة مثيرة 
في الدور ثمن النهائي بعد ٤ أعوام 
من «الرميونتادا» الشهيرة للفريق 
الكتالوني، في حني جتنبت غالبية 

الفرق الكبرى مواجهات قوية.
وبعد ٤ أعوام على خســارته 
املذلة ٦-١ في ملعب «كامب نو» 
فــي إياب ثمن النهائي بعد فوزه 
برباعية نظيفة ذهابا، ســتكون 
الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة 
الفرنســية للثأر من خصمه آمال 
أن يكــون العبه البرازيلي نيمار 
الــذي أصيب فــي كاحله، جاهزا 
ملواجهة فريقه السابق وصديقه 

األرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان نيمار بطل املواجهة التي 
جمعت الفريقــني في العام ٢٠١٧ 
عندما سجل هدفني في الدقيقتني 
٨٨ و٩٠+١ قبــل أن ميــرر الكرة 
احلاسمة لهدف سيرجي روبرتو 
في الدقيقة ٩٠+٥ ليحقق برشلونة 

رميونتادا تاريخية.
وفي أبرز املواجهات األخرى، 
يلتقــي بايــرن ميونيــخ حامــل 
اللقب مع التســيو، فيما يشــهد 
الدور مواجهة قوية بني تشلسي 

وأتلتيكو مدريد.
أما ريال مدريد زعيم املسابقة 
القارية مع ١٣ لقبا، فيواجه أتاالنتا 
الذي بلغ األدوار اإلقصائية للعام 
الثاني تواليا في مشاركته الثانية 

في دوري األبطال.
البرتغالــي  يأمــل  فيمــا 
كريســتيانو رونالــدو قيــادة 
يوڤنتــوس إلى حتاشــي خروج 
متتال من هذا الدور بعدما سقط 
أمم ليون الفرنسي املوسم املاضي، 
عندما يواجه بورتو البرتغالي.

ولن تكون املهمة ســهلة على 
ليڤربــول حامل اللقــب ٦ مرات 
آخرها عام ٢٠١٩، عندما يصطدم 
باليبزيغ الذي بلغ نصف النهائي 
املوسم الفائت وأقصى مان يونايتد 

من دور املجموعات في احلالي.
أمــا إشــبيلية بطــل الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» فيلتقي 

مع بوروسيا دورمتوند.
ويقام دور الذهاب في ١٦، ١٧، 

٢٠ و٢٣ فبراير على أن يقام اإلياب 
في ٩، ١٠، ١٦ و١٧ مارس.
مواجهة صعبة للمان

سيكون مان يونايتد اإلجنليزي 
الذي أقصي في اليوم األخير من 
دور املجموعات ملســابقة دوري 
األبطال، أمام اختبار صعب في دور 
الـ ٣٢ للدوري األوروبي «يوروبا 
ليغ» إذ أوقعته القرعة التي سحبت 
في مقر االحتاد القاري في نيون، 
مبواجهة متصدر الدوري اإلسباني 
ريال سوسييداد. ولن تكون مهمة 
يونايتد سهلة على اإلطالق ضد 
سوسييداد الذي يستضيف لقاء 
الذهاب في ١٨ فبراير، إذ إن الفريق 
الباسكي يتألق في الدوري احمللي 

هذا املوسم ويتصدر الترتيب.
ويخوض ممثل إجنلترا اآلخر 
توتنهام اختبارا في متناوله على 
الــورق، إذ يلتقي ڤولفســبيرغ 
ممثــل  وســيكون  النمســوي. 
«البرميييرليــغ» اآلخر أرســنال 
في اختبار بالغ الصعوبة يجمعه 
ببنفيــكا البرتغالي، فيما يلتقي 
ليســتر سيتي مع ســالفيا براغ 
التشيكي. ويأمل ميالن اإليطالي 
أن يجدد تفوقه على النجم األحمر 
الصربي بعد أكثر من ١٤ عاما على 
مواجهتهما األخيــرة التي تعود 
الى عــام ٢٠٠٦. ووقع ليل، آخر 
ممثل للكرة الفرنسية، مع أياكس 
أمستردام. وتقام مباريات الذهاب 
في ١٨ فبراير واإلياب في ٢٥ منه.

مواجهات متوازنة لكبار القارة في قرعة دوري األبطال

 مواجهات دوري األبطال - دور الـ ١٦
بوروسيا مونشنغالدباخ - مان سيتي 

التسيو - بايرن ميونيخ 
أتلتيكو مدريد - تشلسي 

اليبزيغ - ليڤربول 
بورتو - يوڤنتوس 

برشلونة - باريس سان جرمان 
اشبيلية - بوروسيا دورمتوند 

ريال مدريد - أتاالنتا 

مواجهات دور الـ٣٢ «يوروبا ليغ»

دينامو كييڤ - بروج 
ريال سوسييداد - مان يونايتد 

بنفيكا - أرسنال 
النجم األحمر - ميالن 
أنتويرب - رينجرز 

سالفيا براغ - ليستر سيتي 
سالزبورغ - ڤياريال 

براغا - روما 
كراسنودار - دينامو زغرب 
يونغ بويز - باير ليڤركوزن 

مولده - هوڤنهامي 
غرناطة - نابولي 

ليل - أياكس 
اوملبياكوس - أيندهوڤن
ولفسبرغر - توتنهام

لقطة من مباراة «الرميونتادا» الشهيرة٢٠١٧ 


