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رياضة

نابولي وسان جيرمان يتعادالن
مجددا في مجموعة معقدة
تعادل نابولي وباريس سان جيرمان  1-1في مباراتهما بدوري أبطال
اوروب��ا لكرة القدم يوم الثالثاء ،وق��دم نيمار أداء منوذجيا مع الفريق
الفرنسي مزج فيه الروعة باملشاكسة.
ومنح خوان بيرنات باريس سان جيرمان تقدما مستحقا في الوقت
احملتسب بدل الضائع بالشوط األول قبل أن يدرك لورينتسو إنسيني
التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة  62بعدما استغل خوسيه كايخون خطأ
تياجو سيلفا مدافع الفريق الفرنسي ليحصل على مخالفة.
وأشعلت النتيجة ،إضافة لفوز رد ستار بلغراد 2-صفر على ليفربول،
املنافسة في املجموعة الثالثة إذ تفصل نقطتان فقط بني الفرق األربعة.
وميلك كل من ليفربول ونابولي ست نقاط ،ولدى باريس سان جيرمان
خمس نقاط ورد ستار أرب��ع .وتعادل باريس س��ان جيرمان  2-2مع
نابولي في مباراتهما السابقة الشهر املاضي .ولم يهز نيمار الشباك لكنه
كان في قلب األحداث .وأظهر املهاجم البرازيلي حملات من الروعة وسبب
ذعرا لدفاع نابولي بانطالقاته .لكن أداءه في حلظات أخرى كان فرديا
للغاية ودخل في مشاحنات مع املنافسني وحصل على إنذار في النهاية
بسبب السخرية من احلكم.
ول��م يواجه جيانلويجي بوفون ح��ارس باريس س��ان جيرمان أي
محاولة على مرماه في أول  45دقيقة في ظهوره األول مع الفريق في دوري
األبطال بعدما نفذ عقوبة اإليقاف ثالث مباريات من املوسم املاضي.
وواجه نابولي صعوبات في اخلروج بالكرة من الدفاع أمام الضغط
القوي من باريس سان جيرمان وأتيحت الفرص األخطر للفريق الزائر،
الذي تقدم في نهاية املطاف في الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب بدل
الضائع.
وأرسل نيمار متريرة رائعة إلى كيليان مبابي في اليسار ،وشق املهاجم
الفرنسي الفائز بكأس العالم طريقه متجاوزا راؤول البيول وأعاد الكرة
للوراء إلى بيرنات الذي جنح في وضع الكرة في شباك احلارس ديفيد
أوسبينا.
واختلفت األمور متاما في الشوط الثاني بعدما بدأ نابولي في مهاجمة
الفريق الزائر.
وتصدى بوفون حملاولتني من دري��س ميرتنز واصطدمت تسديدة
كايخون باملدافع تيلو كيهرر وك��ان فابيان روي��ز قريبا من التسجيل
بتسديدة من خارج منطقة اجلزاء.
وجنح بوفون بطريقة ما في إيقاف تسديدة من إنسيني على خط املرمى
وتطلب األمر ركلة جزاء لتهتز شباك احلارس املخضرم البالغ من العمر
 40عاما في مباراته األولى في إيطاليا منذ رحيله عن يوفنتوس.
وفشل تياجو سيلفا في اعتراض طريق الكرة وتدخل كايخون وسقط
أرض��ا حتت ضغط من بوفون واملدافع البرازيلي .ونفذ إنسيني ركلة
اجلزاء بنجاح ليشعل احتفاالت اجلماهير باستاد سان باولو.
واستمرت املباراة مفتوحة لكن الفريقني لم ينجحا في الوصول لهدف
الفوز .وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ”في الشوط األول سيطروا
على املباراة لكن الهجمات اخلطيرة كانت قليلة جدا ونتيجة الشوط األول
أجبرتنا على اللعب بقوة أكبر“.
وأض��اف ”أنا سعيد للغاية ألننا خرجنا من مباراتي باريس سان
جيرمان  -أحد أقوى فرق اوروبا  -بأفضلية بسيطة“.

لقطة من مباراة نابولي وباريس سان جيرمان

رد ستار بلغراد يصدم ليفربول بثنائية تاريخية
ح��ق��ق رد س��ت��ار ب��ل��غ��راد أول
ف���وز ل��ه ع��ل��ى االط��ل�اق ف��ي دور
املجموعات بدوري أبطال أوروبا
لكرة القدم بعد أن سجل املهاجم
طويل القامة ميالن بافكوف هدفني
ليقود الفريق الصربي النتصار
ت��اري��خ��ي - 2ص��ف��ر على ضيفه
ليفربول في املجموعة الثالثة يوم
الثالثاء.
وبعد التعثر في بلغراد توقف
رصيد ليفربول املتصدر عند ست
نقاط من أرب��ع مباريات لتتعقد
م��ه��م��ة ال��ت��أه��ل ألدوار خ���روج
املغلوب.
ويلعب نابولي ،صاحب املركز
الثاني برصيد خمس نقاط ،على
أرضه مع باريس سان جيرمان،
ثالث الترتيب بأربع نقاط ،يوم
الثالثاء وسيلتقي ليفربول معهما
في آخر جولتني.
وب����دا ي��ورج��ن ك��ل��وب م��درب
ليفربول محبطا بعد الهزمية لكنه
ي��رى أن فريقه لعب بشكل جيد
وسط أجواء مهيبة.
وأبلغ مؤمترا صحفيا ”كانت
أجواء كرة قدم جيدة ولكن الظهور
ب��أداء جيد هنا لم يكن مستحيال
لكي أكون صادقا“.
وأضاف املدرب االملاني ”تفوقنا
في بعض الفترات ول��م نتراجع
بعد استقبال ال��ه��دف�ين .أعطينا
لهم الكثير من الضربات الثابتة
وكانوا أكثر شراسة واستحقوا
الفوز“.
ورف��ع رد ستار ،ال��ذي يشارك
ألول م��رة ف��ي البطولة بنظامها
احلالي بعد ف��وزه بكأس أوروب��ا

عام  ،1991رصيده إلى أربع نقاط
بعد أداء ملحمي.
ومنح ب��اف��ك��وف ،ال��ذي ش��ارك
أس��اس��ي��ا ع��ل��ى ن��ح��و م��ف��اج��ئ في
الهجوم ،تقدما مستحقا لفريقه في
الدقيقة  22من ضربة رأس بعد
ركلة ركنية نفذها ماركو مارين.
وس���دد ال���ف���اردو ب��ن نبوهان
مهاجم جزر القمر كرة من مسافة
 25م��ت��را ت��ص��دى ل��ه��ا ح���ارس
ليفربول اليسون بيكر.
لكن اليسون لم يحرك ساكنا
عندما ارتقى بافكوف فوق اجلميع
وحول الكرة برأسه نحو الشباك
ليفرح  55الف مشجع متحمس.
واشتعلت املدرجات بعد سبع
دقائق عندما ضاعف نفس الالعب
التقدم بتسديدة رائعة من مسافة
 25مترا.
وف��ق��د ل��ي��ف��رب��ول ،ال���ذي عانى
الع��ب��وه ف��ي خ��ط ال��وس��ط أم��ام
ش��راس��ة م��ن��اف��س��ه ،االس��ت��ح��واذ
على الكرة وتفوق بافكوف على
جورجينيو فينالدم ليجد مساحة
تسمح بتسديد كرة ال تصد.
وس�����دد م��ح��م��د ص��ل�اح ف��وق
العارضة في شوط أول متواضع
م��ن ال��ف��ري��ق االجن��ل��ي��زي وأه���در
زميله دانييل ستوريدج فرصة
مبكرة بعد أن سدد بغرابة فوق
املرمى من مسافة قريبة.
وأض��اع صالح فرصتني خالل
دقيقة واحدة بالشوط الثاني بعد
أن تصدى ميالن بوريان حارس
رد ستار حملاولة منه كما المست
ت��س��دي��دت��ه ال��ق��ائ��م ف��ي محاولة
أخرى.

قال مدرب ليفربول ،يورغن كلوب ،إن ال يوجد سبب للذعر بعد
أن خسر فريقه للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
هذا املوسم ،لكنه أقر بأن اخلسارة قد تؤثر على حظوظ النادي
اإلجنليزي في التأهل للدور الثاني.
وأحرز ميالن بافكوف هدفني في الشوط األول ليفوز رد ستار
بلغراد  2-0على ليفربول.
ويتساوى الفريق االجنليزي اآلن مع نابولي في ص��دارة
املجموعة الثالثة ،برصيد ست نقاط لكل منهما ،بعد أربع
مباريات ،وتتبقى له مباراتان ضد الفريق اإليطالي وباريس
سان جيرمان .وقال كلوب« :أعتقد أنه كان من املنطقي إجراء عدة
تغييرات ،كانت هناك تغييرات كنا نرغب فيها وتغييرات كان
علينا القيام بها».
وأض���اف امل���درب األمل��ان��ي« :ال أق��ول إن خسارتنا مباراتني
أمر خطير لكن بالطبع يجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة
أخ��رى ،وإال ستكون األم��ور صعبة ،ألن املباراة املقبلة بالفعل
خارج ملعبنا مجددا ً ،ثم أمامنا مواجهة صعبة على أرضنا».
ويحل ليفربول ضيفاً على باريس سان جيرمان في  28نوفمبر
اجلاري ،قبل أن يستضيف نابولي في  11ديسمبر املقبل.

مصادر مقربة من غاردمي تؤكد
اقترابه من تدريب ريال مدريد

ميالن بافكوف يسجل الهدف األول لصالح رد ستار بلغراد في شباك ليفربول

وح��رم ب��وري��ان املتألق صالح
من التسجيل مجددا من مسافة
قريبة ف��ي الدقيقة  82ليعجز

ليفربول عن هز شباك منافسه
املنظم دفاعيا.
وقال فالدان ميلويفيتش مدرب

رد ستار ”هذا انتصار رائع لنادينا
ولبلدنا واآلن رفعنا سقف الطموح
ويجب أن نبحث عن طرق ملواصلة

التطور“ .وأض���اف ”فزنا على
منافس على لقب دوري األبطال
وأنا فخور جدا بالالعبني“.

كلوب بروج يعمق جراح هنري برباعية في شباك موناكو
أنعش كلوب ب��روج آماله في دوري أبطال
أوروب��ا لكرة القدم يوم الثالثاء بعدما سحق
مستضيفه موناكو برباعية دون رد ليمدد بداية
امل��درب تييري هنري اخلالية من االنتصارات
مع موناكو إلى خمس مباريات.
وض��ع هانز فاناكن الفريق البلجيكي في
املقدمة بعد  12دقيقة وضاعف الغلة بعد خمس
دقائق أخرى من ركلة جزاء بعدما ملس أنطونيو
باريكا الكرة في املنطقة.
وجعل املهاجم البرازيلي ويسلي النتيجة 3-
صفر بعد  24دقيقة بتسديدة من حافة املنطقة.
وأكمل رود فورمر قائد بروج الرباعية قبل
خمس دقائق من النهاية.
وقال فاناكن ”لم تكن أفضل مباراة لعبناها
من أربع مواجهات في املجموعة األولى .لكننا
فزنا 4-صفر في موناكو ونشعر بالسعادة“.
وتابع ”قلناها من قبل .يتعني أن تستفيد من
كل الفرص في دوري األبطال واليوم أعتقد اننا
استفدنا منها جميعا .أربعة أه��داف من أربع

كلوب :موقفنا حرج
في دوري األبطال

فرص .كان هذا مفتاح االنتصار“.
وكان موناكو ،الذي حقق آخر انتصاراته في
 11اغسطس اب ،الطرف األفضل في أول عشر
دقائق لكنه فقد توازنه خالل  13دقيقة.
وحت��س��ن األداء ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي لكن
هدف فورمر الرابع أنزل مبوناكو أثقل هزمية
في تاريخه على أرض��ه في أوروبا.وستزيد
الهزمية ،وه��ي امل��ب��اراة  18على التوالي في
دوري األب��ط��ال التي يفشل فيها الفريق في
احلفاظ على نظافة شباكه ،املزيد من الضغوط
على هنري مهاجم موناكو وأرسنال السابق
ال��ذي تولى أول مهامه التدريبية قبل أقل من
شهر.
وبهذه الهزمية يقبع الفريق الفرنسي في ذيل
املجموعة األولى بنقطة واحدة متأخرا بثالث
نقاط عن بطل بلجيكا.
ويتصدر بروسيا دورمتوند املجموعة بتسع
نقاط متفوقا بثالث نقاط على أتليتيكو مدريد
الذي يلتقيه في وقت الحق يوم الثالثاء.

خيبة أمل تييري هنري

يبحث نادي ريال مدريد اإلسباني في إمكان التعاقد مع املدرب
البرتغالي ليوناردو غاردمي ،املقال من موناكو الفرنسي ،على
رغم النتائج الواعدة التي حققها األرجنتيني سانتياغو سوالري
البديل املوقت جلولن لوبيتيغي املقال أيضاً لسوء النتائج،
بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
وذكرت شبكة «إي أس بي أن» األميركية أن مصدرا ً مقربا ً من
غاردمي ( 44عاما ً) كشف عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم في املواسم الثالثة األخيرة ،بأن يكون البرتغالي مدرب
فريقه األول بشكل دائم.
وأش���ارت صحيفة م��ارك��ا اإلسبانية م��ن جهتها ف��ي األي��ام
املاضية ،إل��ى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يريد تولي
البرتغالي منصب املدير الفني لفريقه األول ،في حال عدم إبقاء
سوالري في موقعه احلالي.
وقاد ج��اردمي موناكو إلى لقب ال��دوري الفرنسي في موسم
 2017-2016للمرة األولى منذ  17عاما ً ،لكنه أقيل من منصبه
الشهر املاضي بعد تراجع الفريق بشكل كبير ،وحل ب��دالً منه
النجم السابق تييري هنري.
ومتكن جاردمي خالل فترة توليه مهامه في موناكو ،من الدفع
ال��ى الواجهة بالعبني شبان باتوا من األسماء ال��ب��ارزة عامليا
وانتقلوا إلى أندية أخ��رى ،من طراز كيليان مبابي ،البرازيلي
فابينيو وتوما ليمار.
وأشرف جاردمي سابقاً على أندية عدة بينها بيرامار وبراغا
وأوملبياكوس اليوناني وسبورتينغ.
وودع لوبيتغي القلعة البيضاء بعد  14م��ب��اراة فقط في
منصبه بسبب سوء نتائج الفريق ،وآخرها اخلسارة املذلة أمام
غرميه برشلونة  5-1في الليغا ،علماً بأنه حل هذا املوسم بدالً
من الفرنسي زين الدين زيدان ،الذي رحل بعدما قاد الفريق إلى
ثالثة ألقاب متتالية في دوري األبطال.
وقاد سوالري ،مدرب فريق الرديف «كاستيا» ،ريال حتى اآلن
في مباراتني ،ففاز في األولى على مليلية املتواضع في الكأس 4-
 ،ثم تخطى بلد الوليد  0-2في الدوري.لكن قوانني االحتاد اإلسباني ال تسمح لسوالري بالبقاء مدربا ً
موقتاً أكثر من  14يوماً ،وبالتالي يتعني على ريال تثبيته في
منصبه أو التعاقد مع مدرب آخر بحلول اإلثنني املقبل.
وم��ن األس��م��اء األخ���رى املطروحة ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام لهذا
املنصب ،اإليطالي أنطونيو كونتي (على رغم تقارير تفيد بأن
املفاوضات فشلت بينه وبني ريال) ،واإلسباني روبرتو مارتينيز
مدرب منتخب بلجيكا.

