
أحرز روبرتو فيرمينو هدفا في الوقت احملتسب بدل 
الضائع ليقود ليفربول للفوز 3-2 على باريس سان 
جيرمان في استاد انفيلد أول من أمس الثالثاء بعدما بدا 
أن هدف كيليان مبابي ضمن نقطة للفريق الفرنسي في 
مباراة مثيرة باملجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وشهد استاد أنفيلد عددا من املباريات التي ال تنسى 
في هذه املسابقة املوسم املاضي ليمضي ليفربول نحو 
املباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد، وكانت 
امل��ب��اراة األول���ى ف��ي دور املجموعات مواجهة ممتعة 
جديدة. وعاد باريس سان جيرمان للمباراة بعد تأخره 
بهدفني عندما أدرك مبابي الفائز بكأس العالم التعادل 
في الدقيقة 83 لكن البديل فيرمينو أرسل تسديدة أرضية 

في الشباك في اللحظات األخيرة من املباراة.
وك��ان الفوز مستحقا لفريق امل��درب يورجن كلوب 
الذي تفوق في أغلب فترات املباراة وتعامل مع أغلى خط 

هجوم في كرة القدم بثقة.
لكن باريس سان جيرمان سيشعر باألسى، إذ اختفى 
بطل فرنسا في الشوط األول لكنه أظهر شخصية قوية 

ليدرك التعادل.
وحصل دانييل ستوريدج، الذي لم يبدأ أي مباراة في 
دوري األبطال منذ فترته مع تشيلسي في 2012، على 
الفرصة ليلعب بدال من فيرمينو في الهجوم وكان رد فعل 

املهاجم االجنليزي رائعا.
وفي أجواء صاخبة في أنفيلد، دخل ليفربول املباراة 
بقوة ووضع فريق املدرب توماس توخيل حتت ضغط 

شديد من البداية.
وتصدى الفونس أريوال حارس باريس سان جيرمان 
حملاولة فيرجيل فان ديك في الدقيقة السادسة وأبلى 
بالء حسنا في التصدي لتسديدة منخفضة من جيمس 

ميلنر.
ضربة رأس جميلة

أثار ميلنر حماس اجلماهير عندما أسقط نيمار أرضا 
بعد تدخل قوي لكن بدون ارتكاب مخالفة على مهاجم 

البرازيل.
ومع ذل��ك، ذكر مهاجم برشلونة السابق املشجعني 
بخطورته في الدقيقة 17 حني جتاوز ترينت الكسندر-
أرنولد واختبر مواطنه أليسون بيكر حارس ليفربول 

بتسديدة خاطفة.
وكان ليفربول متفوقا في كل التحام في وسط امللعب 

وجنح في إبطال خطورة نيمار ومبابي وتقدم للهجوم في 
كل فرصة ممكنة.

وافتتح ستوريدج التسجيل في الدقيقة 30 بضربة رأس 
جميلة إثر متريرة من اندي روبرتسون وصلت إلى املهاجم 
االجنليزي بني تياجو سيلفا وبريسنل كيمبمبي قلبي دفاع 

باريس سان جيرمان ليضع الكرة في الشباك.
وبعد س��ت دق��ائ��ق ضاعف ليفربول النتيجة عندما 
عرقل خوان برنات مدافع باريس سان جيرمان الهولندي 
جورجينيو فينالدم داخل املنطقة ليسجل ميلنر من ركلة 
اجلزاء. وأعاد الفريق الباريسي نفسه للمباراة قبل خمس 
دقائق على االستراحة حني فشل روبرتسون، الذي قدم أداء 
رائعا في الغاء خطورة مبابي، في إبعاد كرة عرضية وأطلق 

توماس مونييه تسديدة مباشرة في املرمى.

واعتقد ليفربول أنه سجل هدفا ثالثا في الشوط الثاني 
ح��ني وض��ع محمد ص��الح ال��ك��رة ف��ي الشباك لكن احلكم 
جونيت شاكر ألغاه بداعي وجود مخالفة من ستوريدج ضد 

أريوال حني كان االثنان يتنافسان على الكرة.
وحتى والنتيجة 2-1 بدا ليفربول مرتاحا لكن قبل سبع 
دقائق على النهاية فقد صالح الكرة بإهمال في وسط ملعب 
فريقه، وانطلق نيمار باجتاه دفاع أصحاب األرض ووصلت 
الكرة إلى مبابي )19 عاما( الذي وضعها في الشباك بثقة 

بالغة.
وف��ي الوقت ال��ذي ب��دأت فيه اجلماهير تقتنع بنقطة 
التعادل، أظهر فيرمينو أن بوسعه منافسة مبابي في انهاء 
الهجمات بنجاح، وصنع لنفسه مساحة كافية ليطلق 

تسديدة أشعلت حماس استاد أنفيلد.

جانب من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
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ينطلق ال��ي��وم دور امل��ج��م��وع��ات من 
ال��دوري األوروب��ي لكرة القدم “يوروبا 
ليغ” مب��ش��ارك��ة ب��ع��ض أن��دي��ة املقدمة 
العاجزة عن التأهل إلى املسابقة القارية 
األول��ى، دوري أبطال أوروب��ا، على غرار 
أرس��ن��ال وتشلسي اإلنكليزيني، ميالن 

اإليطالي واشبيلية اإلسباني.
ف��ي م��ا يأتي نظرة على أب��رز أح��داث 

اجلولة األولى من املجوعات ال�12.
ال تقارن اجلوائز املالية في ال��دوري 
األوروب�����ي ب����دوري األب���ط���ال أو حتى 
البطوالت احمللية الكبرى. إذا بلغ أرسنال 
نهائي باكو وأح���رز اللقب، سينال 25 

مليون يورو )29،2 مليون دوالر(.
في املقابل، يحظى املتوج بلقب دوري 
األبطال بخمسة أضعاف هذه اجلائزة، 
فيما نال الفريق الذي تذيل ترتيب الدوري 
اإلنكليزي لكرة ال��ق��دم امل��وس��م املاضي 
نحو 95 مليون جنيه استرليني )124،8 

مليون دوالر(.
لكن بالنسبة لناد مثل أرسنال الذي 
يستهل مشواره على أرضه ضد فورسكال 
بولتافا األوكراني، ال يزال التتويج بلقب 
املسابقة ال��ردي��ف��ة جسر ع��ب��ور لبلوغ 

دوري األبطال في املوسم املقبل، في ظل 
املنافسة الشرسة على مراكز الصدارة في 
“البرميرليغ” مع أمثال مانشستر سيتي 
ومانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي 

وتوتنهام.
وال شك بأن تواجد مدرب مثل اإلسباني 
أون��اي إمي��ري، املتوج ثالث مرات تواليا 
مع أشبيلية بني 2014 و2016، على رأس 
إدارته الفنية سيساعده في رفع رصيده 

من الكؤوس.
بعد فوزه في مبارياته اخلمس األولى 
ف��ي ال���دوري اإلنكليزي ه��ذا امل��وس��م في 
إش���راف م��درب��ه “الهجومي” اإليطالي 
ماورويستيو ساري، يحل تشلسي على 

باوك تيسالونيكي اليوناني.
ح��ام��ل ل��ق��ب ال����دوري األوروب�����ي في 
2013 وقع في املجموعة الثانية عشرة، 
حيث يستقبله باوك اليوناني على ملعب 
اقتحمه رئيسه إيفان سافيديس قبل ستة 
أشهر وب��ح��وزت��ه مسدس خ��الل مباراة 

نارية ضد أيك أثينا.
علقت مباريات الدوري اثر تلك احلادثة 
وأوق���ف ال��رئ��ي��س، لكن ب��اوك ح��ل ثانيا 
ف��ي ال���دوري قبل أن يخسر ض��د بنفيكا 

البرتغالي ف��ي ال���دور ال��ف��اص��ل املؤهل 
لدوري األبطال. وبغض النظر عن حادثة 
سافيديس، يعد ملعب تومبا ستاديوم 
ال��ذي يتسع ل�29 ألف متفرج من األكثر 

صخبا في القارة األوروبية.
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���غ���الس���ك���و ري��ن��ج��رز 
االسكتلندي، بلوغ دور املجموعات في 
املوسم األول ملدربه اجلديد اإلنكليزي 
ستيفن جيرارد هو إجن��از. اجتاز فريق 
غالسكو أربع جوالت تأهيلية ليعود إلى 
البطوالت األوروب��ي��ة للمرة األول��ى منذ 

دوري األبطال في موسم 2011-2010.
لكن فريق النجم اإلنكيزي السابق وقع 
في مجموعة صعبة فرضت عليه زيارة 

مبكرة إلى ملعب فياريال اإلسباني.
وق��ال ج��ي��رارد ف��ي تصريح صحافي 
“لن أداف��ع وألعب للتعادل، لكن برغم 
ذلك فإن نقطة خارج أرضك في البطوالت 

األوروبية ليست سيئة”.
ال ميكن تخيل أن تكون مواجهة ميالن 
اإليطالي مع دودي��الجن اللوكسمبورغي 
املتواضع في دوري األبطال. بطل أوروبا 
سبع مرات يحل على مضيفه املغمور الذي 
أصبح أول فريق من لوكسبمورغ يبلغ 

دور املجموعات.
أقصي من الدور التمهيدي األول لدوري 
األبطال، لكن بلوغه املسابقة الرديفة يعد 
اجنازا نظرا للوجوه العديدة شبه الهاوية 

في صفوفه.
ق��ال الع��ب وسطه كليمان كوتورييه 
“اجلميع يعتقد أننا سنخسر بأربعة 
أو خمسة )أه���داف( لكنني ال أعتقد أننا 

سنعرض أنفسنا للخجل”.
مي��ث��ل دودي�����الجن ب��ل��دة يقطنها 21 
أل��ف نسمة، لكن زي��ارة ميالن تعني أن 
املدرجات ستمتلئ بثمانية آالف متفرج 

على ملعب لوكسمبورغ الوطني.
استمتع مرسيليا امل��وس��م امل��اض��ي 
مبشوار رائع نحو النهائي قبل سقوطه 
أم���ام أتلتيكو م��دري��د اإلس��ب��ان��ي. لكن 
تصرفات بعض جماهيره تلك األمسية في 
ليون ستجبر العبي املدرب رودي غارسيا 
على م��واج��ه��ة أي��ن��ت��راخ��ت فرانكفورت 

األملاني خلف أبواب موصدة.
ويعد مرسيليا من األندية القوية على 
ملعبه فيلودروم، بيد أن غياب جماهيره 
قد يعرضه ملخاطر عديدة أمام حامل لقب 

تشيلسي يتطلع لبداية قويةكأس أملانيا املوسم املاضي.

فيرمينو مينح ليفربول الفوز على باريس سان جيرمان

إشبيلية يحلم باللقب السادس وإميري يقود أرسنال في مغامرة جديدة
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كلوب يتغنى بستوريدج.. ويكيل املديح للثالثي املتألق
ب��دت مسيرة دانييل ستوريدج م��ع ليفربول، في 
طريقها لالنتهاء املوسم املاضي، لكن املهاجم أظهر ، 
أنه رمبا يلعب دورا كبيرا، بعدما استغل فرصته خالل 
مشاركة ن��ادرة في التشكيلة األساسية في الفوز على 

باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.
وجلس البرازيلي روب��رت��و فيرمينو على مقاعد 
البدالء، بعد معاناته من إصابة في العني، خالل الفوز 
على توتنهام في الدوري اإلجنليزي، مما أتاح الفرصة 

لستوريدج لدخول التشكيلة األساسية.
وكانت هذه أول مشاركة أساسية للمهاجم البالغ من 

العمر 29 عاما مع ليفربول في دوري األبطال، واألولى 
له في البطولة، منذ أن ك��ان ضمن تشكيلة تشيلسي 

الفائزة باللقب عام 2012.
وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد الفوز في 
املباراة االفتتاحية باملجموعة الثالثة “كان أداء رائعا 

من دانييل”.
وتابع “العبو الوسط الثالثة أيضا كانوا رائعني، 
لكن ال ميكنهم إال أن يكونوا كذلك، حني يلعب الثالثي 
الهجومي بهذه الطريقة وباألخص ستوريدج، كان في 

أفضل حالة من الناحية البدنية منذ عرفته”.

وأمضى املهاجم، النصف الثاني من املوسم املاضي 
معارا إلى وست بروميتش ألبيون الذي كان يكافح في 
يأس، ضد الهبوط من الدوري املمتاز، وكانت مفاجأة أن 
يعود ستوريدج إلى حسابات املدرب األملاني، خالل فترة 

اإلعداد للموسم اجلديد.
وكان لدى مدرب ليفربول، العديد من اخليارات في 
الهجوم املوسم املاضي، لكن مع إعارة داني إينجز إلى 
ساوثهامبتون، وإصابة دومينيك سوالنكي وديفوك 
أوريجي، أصبح ستوريدج، اخليار الواقعي الوحيد 

ليلعب بدال من فيرمينو.

 قالت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم إن دوجالس كوستا 
جناح يوفنتوس عوقب باإليقاف ملدة أربع مباريات بعدما بصق 
على فيدريكو دي فرانشيسكو الع��ب ساسولو خ��الل مباراة 

الفريقني يوم األحد.
وحصل كوستا على إنذار بعد ضربة باملرفق ونطحة وجههما 
إلى دي فرانشيسكو، لكنه ُطرد بعد أن كشفته كاميرات التلفزيون 

وهو يبصق على الالعب نفسه في مواجهة أخرى بينهما.
وفاز يوفنتوس باملباراة 2-1 رغم طرد كوستا، الذي اعتذر 

عن سلوكه في بيان بعد اللقاء.
وسيغيب الالعب البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما عن 
مباريات يوفنتوس في ال���دوري ضد فروزينوني وبولونيا 

ونابولي وأودينيزي.

البرازيلي دوجالس كوستا جناح يوفنتوس اإليطالي

»إنتر« يقلب تأخره إلى فوز قاتل على توتنهام
بكرة طائرة رائعة لهدافه األرجنتيني ماورو 
إيكاردي وه��دف ثان في الوقت القاتل قلب انتر 
اإليطالي تأخره أم��ام ضيفه توتنهام اإلنكليزي 
إل��ى ف��وز ثمني 2-1، في اجلولة األول��ى من دور 
املجموعات ل��دوري أبطال أوروب��ا في كرة القدم، 

أمس األول  في ميالنو.
وكان ملعب “جوزيبي مياتسا” مسرحا ملواجهة 
مرتقبة بني إنتر العائد الى املسابقة للمرة األولى 
منذ موسم 2011-2012 وتوتنهام الذي بلغ ثمن 
نهائي املسابقة املوسم املاضي قبل أن يخرج على 
يد يوفنتوس اإليطالي، ضمن املجموعة الثانية 
التي شهدت اكتساح برشلونة اإلسباني ضيفه 

أيندهوفن الهولندي 4 -صفر.
وبعد أن دخ��ل الفريقان امل��ب��اراة مبعنويات 
مهزوزة خلسارة كل منهما في دوري بالده، أجرى 
مدرب انتر لوتشانو سباليتي خمسة تغيرات على 
التشكيلة التي خسرت بشكل مفاجىء أمام بارما 
في الدوري اإليطالي السبت املاضي، فدفع بنجومه 
إيكاردي، األوروغوياني ماتياس فيسينو، ماتيو 
بوليتانو، الغاني ك��وادوو أسامواه والبرازيلي 

ميراندا.
أما توتنهام فأبعد مدربه األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو الدوليني البلجيكي توبي ألدرفيريلد 
واالنكليزي كيران تريبيير وأج��رى ايضا خمسة 
تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام ليفربول 

ف��ي ال���دوري، فدفع باملهاجم ال��ك��وري اجلنوبي 
س��ون هيونغ مني العائد بعد تتويجه مع بالده 
بذهبية دورة األل��ع��اب اآلسيوية، إل��ى العاجي 
سيرج أورييه، الويلزي بن ديفيس، الكولومبي 
دافينسون سانشيس واألرجنتيني إريك الميال. 
وب���دا ان��ت��ر االك��ث��ر تعطشا للوصول إل��ى مرمى 
توتنهام مطلع املباراة، بيد أن هاري كاين وزمالءه 
امتصوا هجوم “نيراتسوري” لينتهي الشوط 

األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني افتتح توتنهام التسجيل 
بعد تسديدة من الدمناركي كريستيان أريكسن من 
حدود املنطقة صدها احل��ارس السلوفيني سمير 
هندانوفيتش فارتدت ليتابعها الدمناركي ساقطة 
في الشباك )53(. وهذا الهدف الثالث ألريكسن في 

آخر خمس مباريات في دوري األبطال.
وقبل أرب��ع دقائق على نهاية الوقت األصلي، 
عادل ايكاردي بكرة طائرة رائعة من خارج منطقة 
اجل���زاء سكنت ال��زاوي��ة اليمنى حل��ارس مرمى 
توتنهام الهولندي ميشال ف��ورم، بديل الفرنسي 
املصاب بطل العالم هوغو لوريس، بعد عرضية 
من أسامواه )86(. وفي الوقت بدل الضائع قلب 
انتر الطاولة على الفريق اللندني من ضربة ركنية 
حولها فيسينو برأسه من مسافة قريبة في شباك 
فورم بعدما حولها أوال املدافع الهولندي ستيفان 

دي فري )2+90(. جانب من لقاء اإلنتر وتوتنهام

إيقاف كوستا 
أربع مباريات 
بسبب البصق


