
سجل جيدو ب��ي��زارو الع��ب أشبيلية هدف 
التعادل في الدقيقة 93 ليكمل انتفاضة رائعة 
للفريق األندلسي عقب تأخره بثالثة أه��داف 
ليتعادل 3-3 مع ليفربول ي��وم الثالثاء في 
مواجهة في غاية اإلث��ارة باملجموعة اخلامسة 

في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وكان ليفربول على وشك ضمان التأهل لدور 
الستة عشر ألول مرة منذ عام 2009 لكن بيزارو 
سجل من ركلة ركنية في الوقت الضائع ليحرم 

الفريق االجنليزي من االنتصار.
وهز ساديو ماني الشباك بضربة رأس بني 
هدفي روبرتو فيرمينو ليتقدم ليفربول -3صفر 
في غضون 30 دقيقة. لكن أشبيلية عدل تأخره 

في الشوط الثاني.
وسجل وس��ام بن ي��در هدفني قبل أن هدف 

التعادل املتأخر الذي أحرزه بيزارو.
وت��رك��ت ه��ذه النتيجة ليفربول ف��ي ص��دارة 
املجموعة برصيد تسع نقاط بينما يأتي أشبيلية 
في املركز الثاني بثماني نقاط. ويحتل سبارتاك 
موسكو املركز الثالث ولديه ست نقاط عقب تعادله 

1-1 مع ماريبور في املباراة األخرى باملجموعة.
وف��از ليفربول ب��دوري األب��ط��ال في 2005 
بعدما عوض تأخره بثالثة أهداف أمام ميالنو 
في النهائي وذاق من الكأس نفسها باستاد 
رام��ون سانشيز-بيزخوان ويحتاج اآلن إلى 
تفادي الهزمية أمام سبارتاك في اجلولة األخيرة 

في السادس من ديسمبر كانون األول ليتأهل.
وأبلغ يورجن كلوب مدرب ليفربول شبكة 

بي.تي سبورت التلفزيونية ”ينتابني شعور 
مثل اخلسارة لكننا لم نخسر. تتبقى مباراة 
واألمور ال زالت في أيدينا لكن في هذه اللحظة 

ينتابني شعور سيء للغاية“.
وف��رض فريق امل��درب األملاني سيطرته من 
البداية وسجل فيرمينو في الدقيقة الثانية بعد 
أن ملس جورجينيو فينالدم الكرة برأسه عقب 
ركلة ركنية نفذها فيليب كوتينيو. وضاعف 
ماني النتيجة في الدقيقة 22 بهدف متطابق 
تقريبا مع الهدف األول. وهذه املرة كان فيرمينو 
هو من ملس الكرة من ركلة ركنية نفذها كوتينيو 
لتصل إلى ماني الذي وضعها برأسه في الشباك. 

وانطلق ماني بعد ثماني دقائق أخرى مخترقا 
دفاع أشبيلية وتصدى احلارس سيرجيو ريكو 
لتسديدته ليتابعها املهاجم البرازيلي فيرمينو 

في الشباك اخلالية.
وسبب رباعي هجوم ليفربول املكون من 
م��ان��ي ومحمد ص��الح وفيرمينو وكوتينيو 
كابوسا للفريق األندلسي وأتيحت له عدة فرص 

لزيادة النتيجة قبل نهاية الشوط األول.
لكن مثلما ح��دث في امل��ب��اراة األول��ى بينهما 
التي انتهت بالتعادل 2-2 باستاد أنفيلد كان 

دفاع ليفربول هو نقطة الضعف.
ودخل فريق املدرب إدواردو بريسو الشوط 

الثاني أكثر تصميما وساعده خطأن من البرتو 
مورينو على تقليص الفارق.

وس��اع��د الظهير األي��س��ر االس��ب��ان��ي ناديه 
السابق عندما ارت��ك��ب مخالفة س��اذج��ة أم��ام 
منطقة اجلزاء مباشرة ونفذ ايفر بانيجا الركلة 
احلرة مرسال كرة عرضية حولها بن يدر برأسه 

في الشباك في الدقيقة 51.
وأع��اق مورينو بعد ذل��ك املهاجم الفرنسي 
داخل املنطقة بطريقة متهورة قبل مرور ساعة 
على اللعب وسجل بن يدر من نقطة اجلزاء بعد 
أن أعاد احلكم تنفيذ الركلة مرتني قبل أن يسجل 

بيزارو هدف التعادل في اللحظات األخيرة.

وق��ال بريسو م��درب أشبيلية ”عندما تلتزم 
باللعب الهجومي.. فإن كرة القدم تكافئك في 
النهاية“. وأضاف ”توضح لك كرة القدم أن عليك 

التحلي باإلميان دائما وهذا ما حدث اليوم“. 

مدرب إشبيلية مصاب بالسرطان
أع��ل��ن ن���ادي إشبيلية اإلس��ب��ان��ي أن م��درب 
الفريق األول األرجنتيني إدواردو بريزو مصاب 
بسرطان البروستات وذلك بعد ساعات فقط من 
عودة تاريخية أمام ليفربول في خامس جوالت 

دوري أبطال أوروبا الثالثاء 3-3.

وذكر النادي األندلسي في بيان له ُنشر على 
املوقع االلكتروني؛ أن مزيدا من الفحوصات 
سُتجرى للمدرب البالغ من العمر 48 عاما وذلك 
للوقوف على خطة العالج، واملدة التي سيتغّيب 

فيها عن قيادة الفريق.
وع��اد إشبيلية من تأخر 3-0 أم��ام ضيفه 
ليفربول، ومع تسجيل غويدو بيزارو لهدف 
التعادل الثالث في الثواني األخيرة، ركض أغلب 
الالعبني مع الكادر الفني واإلداري الحتضان 
املدرب األرجنتيني، في إشارة فسرتها صحيفة 
آس اإلسبانية بأن الالعبني ومساعدو املدرب 

يعلمون مبرض األخير.
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م��ي��الن االي��ط��ال��ي يسعى لتعويض 
خيبته احمللية على الساحة االوروبية 
بحسم تأهله إل��ى ال���دور ال��ث��ان��ي من 
ال��دوري االوروب��ي »يوروبا ليغ« لكرة 
القدم عندما يستضيف اوستريا فيينا 

اليوم اخلميس في اجلولة اخلامسة.
ويلتقي في املجموعة ذاتها ايك اثينا 

اليوناني مع رييكا الكرواتي.
ي��ت��ص��در م��ي��الن ت��رت��ي��ب املجموعة 
الرابعة من الدوري األوروبي برصيد 8 
نقاط، مقابل 6 نقاط أليك و4 الوستريا 

فيينا و3 لرييكا.
وي��ت��أه��ل إل���ى ال����دور ال��ت��ال��ي األول 
والثاني في كل مجموعة، وتنضم اليهم 
ثمانية ف��رق حتتل امل��رك��ز الثالث في 

مجموعاتها في دوري االبطال.
وي��ش��ارك بطل »ي��وروب��ا ل��ي��غ« في 
مسابقة دوري األبطال املوسم املقبل. 
وك��ان مانشستر يونايتد االنكليزي 
اح��رز لقب النسخة األخيرة بفوزه في 
املباراة النهائية على اياكس أمستردام 

الهولندي.
ي��واج��ه ال��ق��ط��ب االي��ط��ال��ي امل��ت��وج 
ب��ل��ق��ب دوري أب���ط���ال أوروب�����ا سبع 
م���رات ص��ع��وب��ات كبيرة محلياً على 
رغ���م االس��ت��ث��م��ارات ال��ك��ب��ي��رة ملالكيه 
الصينيني الذين انفقوا مبالغ طائلة 
منذ استحواذهم على النادي من رئيس 
ال����وزراء االي��ط��ال��ي ال��س��اب��ق سيلفيو 

برلوسكوني بعد حقبة امتدت 30 عاماً.

وخسر ميالن أم��ام نابولي متصدر 
ال��دوري االيطالي في املرحلة املاضية 
1-2، ويحتل املركز السابع في الترتيب 
برصيد 19 نقطة، ب��ف��ارق 16 نقطة 
عن املتصدر نابولي بالذات، حتى أنه 
يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سمبدوريا 

السادس.
كما يواجه م��درب ميالن فينتشنزو 
مونتيال ضغوطاً كبيرة بسبب النتائج 
املتذبذبة، وحت��دث��ت تقارير اعالمية 

محلية عدة عن احتمال اقالته.
وس��ت��ك��ون ال��ف��رص��ة س��ان��ح��ة ام��ام 
ف���ي���اري���ال االس���ب���ان���ي حل��س��م ت��أه��ل��ه 
أي��ض��اً ح��ني يحل ضيفاً على استانة 
الكازخستاني في م��ب��اراة قوية ضمن 
املجموعة األولى، التي يلتقي فيها أيضاً 

ماكابي مع سالفيا براغ التشيكي.
يتصدر فياريال الترتيب برصيد 8 
نقاط، بفارق نقطة أمام استانا، وميلك 
سالفيا ب��راغ 5 نقاط وماكابي نقطة 

واحدة.
وفي املجموعة اخلامسة، ميلك كل من 
اتاالنتا االيطالي وليون الفرنسي فرصة 
التأهل عندما يحل األول ضيفاً على 
ايفرتون االنكليزي ويستضيف الثاني 

أبولون ليماسول القبرصي.
ويتصدر اتاالنتا الترتيب برصيد 
8 ن��ق��اط، ب��ف��ارق االه���داف ام��ام ليون، 
وسيحسمان تأهلهما ف��ي ح��ال فشل 

ابولون في الفوز على الفريق الفرنسي.

وك��ان ايفرتون فقد فرصة املنافسة 
على احدى بطاقتي املجموعة من اجلولة 

السابقة.
وف��ي املجموعة التاسعة، سيحاول 
مرسيليا الفرنسي نسيان مشكلة مدافعه 
باتريس ايفرا ال��ذي رك��ل مشجعا قبل 
املباراة السابقة ضد فيتوريا غيمارايش 
ال��ب��رت��غ��ال��ي وأوق����ف م��ن ق��ب��ل ال��ن��ادي 
واالحت��اد األوروب��ي، وذل��ك عندما يحل 

ضيفاً على قونيا سبور التركي.
ويلعب س��ال��زب��ورغ النمساوي مع 

فيتوريا غيمارايش في املباراة الثانية.
ويتصدر سالزبورغ الترتيب برصيد 
8 نقاط، مقابل 6 ملرسيليا، و4 لكل من 

فيتوريا غيمارايش وقونيا سبور.
ويلتقي أتلتيك بلباو االسباني مع 
ضيفه هرتا برلني األمل��ان��ي في مباراة 
شبه حاسمة في املجموعة العاشرة. 
ويلعب ايضا اوسترسوند السويدي مع 

زوريا لوهانسك االوكراني.
يتصدر اوسترسوند الترتيب برصيد 
7 نقاط، مقابل 6 لزوريا لوهانسك و5 

التلتيك بلباو و4 لهرتا برلني.
ويلعب ارسنال مع كولن األملاني، 
والتسيو مع فيتس ارنهم الهولندي، 
وستيوا بوخارست م��ع فيكتوريا 
ب��ل��زن ال��ت��ش��ي��ك��ي، وزي��ن��ي��ت س��ان 
ب��ط��رس��ب��ورغ م��ع ف����اردار سكوبيه 
امل���ق���دون���ي، ودي���ن���ام���و ك��ي��ي��ف مع 

سكندربو األلباني.

محمد صالح مير بالكرة من مدافعي إشبيلية

ميالن يسعى ملداواة جراحه احمللية أمام أوستريا فيينا في الدوري األوروبي

ميالن يسعى حلسم تأهله إلى الدور الثاني من الدوري األوروبي

انتفاضة مذهلة من إشبيلية تعرقل تأهل ليفربول لثمن نهائي دوري األبطال

أظهر ليفربول كل ما في جعبته من أداء هجومي ممتع 
ودف��اع مفجع، وه��و ما ك��ان عالمة مميزة في موسمه 
املتذبذب، في تعادل مثير 3-3 في إشبيلية ب��دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء.
وبفضل األداء الهجومي الهادر اخترق فريق املدرب 
يورغن كلوب دفاع منافسه صاحب األرض املصدوم 
ثالث مرات في 30 دقيقة، قبل أن ينهار الضيوف حتت 

الضغط في الشوط الثاني.
وقال كلوب عقب املباراة: »املشكلة احلقيقية هي أننا 
توقفنا عن لعب كرة القدم، قاتلوا )أشبيلية( وأهنئهم 

على ذلك، نشعر وكأننا خسرنا ونحن لم نخسر«.

وب��دا أن ليفربول ضمن مكانا في دور الستة عشر 
ألول مرة منذ 2009، بعد ثنائية من روبرتو فيرمينو 
وضربة رأس من ساديو ماني، لكن انهياره يعني أنه 
لو خسر على أرضه أمام سبارتاك موسكو في اجلولة 
األخ��ي��رة للمجموعة اخلامسة فإنه رمب��ا يخرج من 

البطولة.
وتسببت ثنائية وسام بن يدر لصالح إشبيلية في 
إعادة ليفربول للدفاع في نهاية مثيرة للمباراة، شهدت 
تسجيل جيدو بيزارو هدف التعادل إثر ركلة ركنية في 

الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدل الضائع.
والتعادل مبثابة لطمة قوية لثقة ليفربول، بعد أن 

حافظ على نظافة شباكه خمس م��رات في مبارياته 
السبع األخيرة بجميع املسابقات.

وأتيحت فرص لصالح ليفربول في الشوط الثاني، 
لكن في كل م��رة هاجم فيها إشبيلية ب��دا ق��ادرا على 
التسجيل، وسدد نوليتو في القائم في الشوط األول 
وأه��در بن يدر فرصة خطيرة عوضها بهدفني في 11 

دقيقة مع بداية الشوط الثاني.
وتسبب ألبرتو مورينو ظهير إشبيلية األيسر السابق 
في خطأ عند حافة منطقة اجلزاء جاء منه هدف الفريق 
األندلسي األول عندما سجل بن يدر بضربة رأس من 
الركلة احلرة التي أسفرت عنها املخالفة ثم احتسبت 

ضده ركلة جزاء نفذها املهاجم الفرنسي بنجاح.
ورف��ض قائد ليفربول، ج��وردان هندرسون، القاء 
اللوم على زميله اإلسباني، وق��ال إن »القرارين كانا 

قاسيني من احلكم األملاني فليكس بريك«.
وق���ال الع��ب وس��ط اجن��ل��ت��را: »ل��م نحتفظ بالكرة 
وأعتقد أن الركلة احلرة وركلة اجلزاء كان ميكن عدم 

احتسابهما وجنحوا في العودة للمباراة«.
وهيمن إشبيلية على املباراة بعد ذلك وأظهر هدف 
التعادل املتأخر الذي سجله بيزارو أن ليفربول ما لم 
يحسن دفاعه فإن احلصول على لقب أوروب��ي جديد 

سيكون حلما بعيد املنال.

الدفاع الكارثي يضع ليفربول في »مأزق«
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كونتي: أعيدوا النظر في جدول 
الدوري اإلجنليزي

قال مدرب تشيلسي، اإليطالي أنطونيو كونتي، إن الفرق اإلجنليزية 
ال تنال الوقت الكافي للتعافي بعد املشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم، وطالب رابطة الدوري املمتاز بإعادة النظر في جدول املباريات.
ويعتقد كونتي أن جدول املباريات املزدحم من ضمن أسباب فشل الفرق 

اإلجنليزية في الوصول إلى نهائي دوري األبطال في السنوات األخيرة.
وكان تشيلسي آخر فريق إجنليزي يبلغ النهائي عندما فاز على بايرن 

ميونخ في موسم 2012-2011.
وقال كونتي للصحافيني: »سيكون من الصعب علينا التعافي.. بغض 

النظر عمن يضع جدول مباريات الدوري يجب أخذ هذا األمر في االعتبار«.
وأضاف: »أود التأكيد على أني أحتدث عن كل الفرق املشاركة في دوري 
أبطال أوروبا وليس تشيلسي فقط. في الوقت احلالي حتتاج إجنلترا إلى 

أن تدرك املشكلة وحتاول أن تغير شيئا«.

بشكتاش يتعادل مع بورتو ويتأهل لثمن نهائي دوري األبطال للمرة األولى في تاريخه
بلغ بشكتاش التركي دور 16 لدوري 
أبطال أوروب��ا لكرة القدم ألول م��رة في 
تاريخه بعدما ح��ول تأخره بهدف إلى 
تعادل 1-1 مع ضيفه بورتو البرتغالي 
في مباراتهما باجلولة قبل األخيرة من 

منافسات املجموعة السابعة الثالثاء.
وب��ات بشكتاش أول فريق تركي في 
التاريخ يتصدر مجموعته ف��ي دوري 
األب��ط��ال بعدما اقتنص نقطة التعادل 
عبر تسديدة من م��دى قريب للبرازيلي 
أن��درس��ون تاليسكا في الدقيقة 41 بعد 
متريرة رائعة من جينك طوسون الذي 

استخلص الكرة من وسط امللعب.

وتأخر أصحاب األرض في النتيجة قبل 
مرور نصف ساعة من البداية عندما هز 
فيليبي الشباك بعد متريرة من ريكاردو 
الذي انتزع الكرة من اجلهة اليسرى ملرمى 

بشكتاش الذي انتفض ليصنع التاريخ.
وقال املدافع البرتغالي بيبي “بلغنا 
دور الستة عشر ألول مرة في تاريخنا 

ولهذا بشكتاش يستحق التهنئة.
”كنا ن��درك أنها ستكون مباراة 
صعبة أم���ام ب��ورت��و امل��ت��م��اس��ك في 
الدفاع والذي ميلك العبني مميزين في 
الهجوم ورغم ذلك هيمنا على املباراة 
بشكل جيد واحتفلنا بالتأهل أم��ام 

جماهيرنا في النهاية“.
ويتصدر بشكتاش املجموعة برصيد 
11 نقطة من خمس مباريات متقدما بأربع 

نقاط عن بورتو صاحب املركز الثاني.
وي��أت��ي رازن ب��ال ش��ب��ورت اليبزيج 
األمل��ان��ي ف��ي امل��رك��ز الثالث ب��أرب��ع نقاط 
قبل أن يلعب على أرض موناكو، متذيل 
الترتيب بنقطتني، في وق��ت الح��ق يوم 

الثالثاء.
ومي���ل���ك ب���ورت���و س��ج��ال أف���ض���ل في 
املواجهات املباشرة مع اليبزيج لذلك 
فتعادل ي��وم الثالثاء وض��ع التأهل بني 

يدي الفريق البرتغالي.
فرحة العبي بشكتاش


