
ت��ب��دو امل��ع��ادل��ة واض��ح��ة أم��ام 
توتنهام إذا اراد التأهل إلى الدور 
ثمن النهائي، لكنها صعبة أيضاً، 
ألن���ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ه ال���ف���وز على 
برشلونة ف��ي عقر دار األخ��ي��ر، 
ف��ي اجل��ول��ة السادسة واألخ��ي��رة 
من دوري مجموعات دور أبطال 
أوروبا لكرة القدم، ليضمن البطاقة 
الثانية ع��ن املجموعة الثانية، 
أو حتقيق النتيجة ذات��ه��ا إلنتر 
ميالن اإليطالي ال��ذي يستضيف 

آيندهوفن الهولندي.
ومي��ل��ك ب��رش��ل��ون��ة 13 نقطة 
مقابل 7 لكل من توتنهام وإنتر 
ميالن، ويتفوق الفريق اإلجنليزي 
في املواجهات املباشرة مع نظيره 

اإليطالي.
وك��ان برشلونة حسم بطاقة 
التأهل واملركز األول في املجموعة 
ف��ي اجل��ول��ة امل��اض��ي��ة، فيما وجد 
توتنهام نفسه في هذه الوضعية 
بعد بداية سيئة للغاية من خالل 
حصده نقطة واح��دة فقط في أول 
ثالث مباريات له، بخسارته أمام 
برشلونة وإنتر ميالن وتعادله مع 

آيندهوفن.
وأراح م������درب ت��وت��ن��ه��ام، 
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
هدافه هاري كاين في املباراة التي 
فاز بها خ��ارج ملعبه ضد ليستر 
سيتي 2-0 السبت امل��اض��ي، في 

ال���دوري احمل��ل��ي، ترقباً ملواجهة 
الفريق الكاتالوني.

ووصف بوكيتينو املباراة ضد 
برشلونة وجن��م��ه األرجنتيني 

ليونيل ميسي بأنها “ضخمة.. 
تأهل )برشلونة( إلى الدور التالي 

ل��ك��ن ف��ي دوري األب��ط��ال ال أح��د 
مينحك الهدايا”.

وفي املجموعة األولى، يتنافس 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وبروسيا 
دورمتوند األملاني على الصدارة، 
بعد ضمانهما بطاقتي ال��دور ثمن 
ال��ن��ه��ائ��ي، وذل���ك ع��ن��دم��ا يحالن 
ضيفن على كلوب بروج البلجيكي 

وموناكو الفرنسي على التوالي.
ويتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 
12 نقطة، ب��ف��ارق نقطتن أم��ام 

بروسيا دورمتوند.
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ويكفي أتلتيكو ال��ف��وز حلسم 
الصدارة، في حن أن تعثره وفوز 
الفريق األملاني مينح املركز األول 
لألخير كونه يتفوق في املواجهات 
املباشرة )فاز 4-0 في دورمتوند، 

وخسر 0-2 في مدريد(.
أما املجموعة الرابعة، ستكون 
املنافسة على املركز الثالث املؤهل 
ملسابقة الدوري األوروبي )يوروبا 
ليغ( بن غلطة سراي التركي )4 
ن��ق��اط( ول��وك��وم��وت��ي��ف موسكو 
الروسي )3 نقاط(، بعدما حسم 
بورتو البرتغالي وشالكه األملاني 

بطاقتي الدور الثاني.
وي��ل��ع��ب غ��ل��ط��ة س�����راي مع 
ضيفه بورتو ال��ذي ضمن صدارة 
املجموعة، وي��ح��ل لوكوموتيف 

موسكو ضيفاً على شالكه.

سيكون ليفربول اإلجنليزي مطالباً بإحلاق 
ال��ه��زمي��ة األول����ى ب��ن��اب��ول��ي اإلي��ط��ال��ي ف��ي دور 
مجموعات دوري أب��ط��ال أوروب���ا ل��ك��رة ال��ق��دم، 
عندما يستضيفه في ملعب آنفيلد، ضمن اجلولة 
السادسة األخيرة من منافسات املجموعة الثالثة، 
وذلك لتحاشي اخلروج املبكر، بعد ستة أشهر على 
بلوغه النهائي القاري وخسارته أمام ريال مدريد 

االسباني 3-1.
وميلك نابولي 9 نقاط مقابل 8 لباريس سان 

جرمان الفرنسي و6 لليفربول.
ويكفي ليفربول الفوز بنتيجة 1-0 ليضمن 
تأهله، متفوقاً على نابولي بفارق األه��داف، ألن 
الفريق اإليطالي أنهى مواجهة الذهاب بالنتيجة 

ذاتها.
أما في حال تسجيل نابولي لهدف، فإن ليفربول 
سيصبح مطالباً بالفوز بفارق هدفن ليضمن 
التأهل، في حن سيرتبط تأهل الفريق اإليطالي 
بحالة واحدة، هو تعادل باريس سان جرمان مع 
مضيفه النجم األحمر الصربي، ألن الفرق الثالثة 
ستتساوى نقاطاً في هذه احلالة، وتشطب نتائج 

الفريق الصربي.
لكن هذا السيناريو ليس جديداً على ليفربول، 
ألنه احتاج إلى الفوز على أوملبياكوس اليوناني 
في اجلولة األخيرة من دور املجموعات للمسابقة 
القارية موسم 2004-2005، وعلى الرغم من 
تقدم الفريق اليوناني بهدف للبرازيلي الشهير 
ريفالدو، رد ليفربول بثالثية ليخرج فائزاً قبل 
أربع دقائق من نهاية املباراة بتسديدة قوية لقائده 
ستيفن جيرارد، قبل أن يتوج باللقب على حساب 
ميالن اإليطالي في مباراة شهيرة تقدم فيها األخير 
بثالثة أه��داف في نهاية الشوط األول، قبل أن 
يعادل ليفربول في الثاني ويحسم املباراة بركالت 

الترجيح.
وللمفارقة، فإن مدرب ميالن في تلك املباراة كان 

كارلو أنشيلوتي الذي يشرف حالياً على نابولي.
ويخوض ليفربول يخوض موسماً استثنائياً 
في الدوري احمللي، إذ انتزع صدارة الترتيب بفوزه 
على بورمنوث برباعية نظيفة، مستغالً خسارة 
من مانشستر سيتي أم��ام تشلسي 0-2، وبات 
الفريق الوحيد ال��ذي لم يخسر حتى اآلن في 16 

مباراة في الدوري احمللي.
في املقابل، خسر ليفربول جميع مبارياته في 
دور املجموعات خارج ملعبه أمام نابولي 1-0، 
والنجم األحمر 0-2 وباريس سان جرمان 2-1، 
ليجد نفسه أم��ام خطر اخل���روج، لكنه يتسلح 

بسجل قوي ج��داً في ملعبه، إذ لم يخسر في 18 
مباراة قارية.

وستكون األنظار مسلطة على النجم املصري 
محمد ص���الح، ال���ذي ي��خ��وض امل��ب��اراة منتشياً 
بتسجيله ثالثية في مرمى بورمنوث، علماً بأن 
هدفه األول جعله يصبح أسرع العب يسجل 40 
هدفاً في 52 مباراة في تاريخ ليفربول بالدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وك���ان ص���الح س��ج��ل 44 ه��دف��اً ف��ي مختلف 
املسابقات املوسم املاضي في موسمه األول مع 

ليفربول، الذي انتقل إليه من روما اإليطالي.
وسجل صالح هدفن فقط هذا املوسم في دوري 
األبطال كانا في مرمى النجم األحمر، خالل فوز 
فريقه العريض 4-0 في أكتوبر )تشرين األول( 

املاضي.
واش���اد ب��ه زميله ان���دي روب��رت��س��ون بقوله 
“لقد عاد الى أفضل مستوى له، إنه جيد جدا هذا 

املوسم”.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ي��ق��ود ن��اب��ول��ي امل����درب احملنك 
أنشيلوتي الفائز باللقب القاري ثالث مرات )رقم 
قياسي يتقاسمه مع املدرب االنكليزي بوب بايزلي 
والفرنسي زي��ن ال��دي��ن زي����دان(، وال���ذي يعرف 

اخلروج بنتيجة ايجابية عندما يحتاجها فريقه.
ويضم الفريق رباعياً رهيباً في خط الهجوم 
ي��ق��وده البلجيكي دري���س م��رت��ن��ز، البولنديان 
بيوتر زيلنسكي وأركاديوش ميليك ولورنتسو 

إينسينيي.
ول��ن تكون مهمة باريس س��ان جرمان سهلة 
عندما يحل ضيفاً على النجم األحمر في بلغراد، 
حيث انتزع األخير التعادل السلبي من نابولي ثم 

هزم ليفربول 0-2.
وسيضمن فريق العاصمة التأهل في حالة 
الفوز بغض النظر عن نتيجة املباراة الثانية بن 
ليفربول ونابولي، أو التعادل ش��رط ع��دم فوز 

الفريق اإلجنليزي.
وعلى الرغم من إصابة النجم البرازيلي نيمار 
ف��ي امل��ب��اراة ض��د ب���وردو قبل ثمانية أي���ام، فإن 
مدرب سان جرمان األملاني توماس توخل قلل من 

خطورتها.
ويدرك سان جرمان متاماً أن اخلروج املبكر في 
دور املجموعات للمرة األولى منذ موسم 2011-
2012، سيكون كارثياً عليه، ال سيما وأنه دفع 
أمواالً طائلة لتعزيز صفوفه رغبة في الظفر بلقب 
املسابقة ليحذو حذو مارسيليا الفريق الفرنسي 

الوحيد املتوج بها حتى اآلن )1993(.
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كلوب: لم أشعر بالقلق بشأن مستوى صالح
ل��م يشعر م��درب ليفربول، ي��ورغ��ن كلوب، 
بالقلق أب��داً بخصوص قدرة محمد صالح على 
تكرار تألقه في املوسم املاضي في آنفيلد، لكنه 
أكد ض��رورة أن يتعلم الالعب والنادي كيفية 

التعامل مع التوقعات العالية.
وسجل املهاجم امل��ص��ري ثالثة أه���داف في 
الفوز 4-0 على بورمنوث، ليقفز بليفربول إلى 
ص��دارة ال��دوري اإلجنليزي املمتاز، بينما هز 
الشباك 44 مرة مع ناديه في كل املسابقات خالل 

موسمه األول مع الفريق.
وبعد التعرض خللع في الكتف في نهائي 
دوري أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي مايو امل��اض��ي، تأثر 
ص��الح باإلصابة ف��ي ك��أس العالم م��ع ب��الده، 
وبدأ املوسم بشكل متوسط، لكن كلوب يثق أن 
الالعب البالغ عمره 26 عاما لم يفقد أبداً حاسته 
التهديفية. وق��ال امل��درب األملاني للصحافين: 

“أنا مهتم باللحظة احلالية، لكني لم أصدر حكماً 
قاطعاً أب���داً، ألن اللحظة هي ج��زء صغير مما 
نفعله جميعاً.. لذا لم أشعر بالقلق ولو لثانية 

واحدة”.
وأضاف كلوب: “لو سجلت عشرة أهداف في 
> عيملجا لوقيس تايرابم سمخ لوأسيتكرر 
،>ًادد��ج��م ر��ملأا لكن لو سجلت 39 )في موسم 
> ضعبلا لوقيس )د��حاونعم لكنه لم يسجل 
41>”. وتابع مدرب ليفربول: “لذا علينا جميعاً 
التعامل مع األمر وبالطبع هو )صالح( يحتاج 
إلى ذل��ك.. لم مير أب��داً مبثل هذا املوسم.. وهو 

يريد أن يكرر املوسم”.
ورف��ع صالح رصيده إلى عشرة أه��داف في 
الدوري هذا املوسم، كما أنه أصبح أسرع العب 
في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفاً في املسابقة 

بعدما حقق ذلك في 52 مباراة.

رونالدو: أنا أحق من مودريتش بالكرة الذهبية

اعتبر املهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ال��ذي انتقل الصيف املاضي ليوفنتوس قادماً من 
ريال مدريد، أن الفريق اإليطالي يتمتع بأجواء أكثر 
أسرية مقارنة ب�”امللكي”، مبرزاً أنه في تورينو ال 

يوجد من يشعر بأنه أعظم من الباقن.
وفي مقابلة نشرتها الصحف الرياضية الثالثة 
الرئيسية ف��ي إيطاليا الغ��ازي��ت��ا دي��ل��و سبورت 
وك��وري��ي��ري ديلو س��ب��ورت وت��وت��وس��ب��ورت، أكد 
“صاروخ ماديرا” أنه “حن رحل عن الريال الصيف 

املاضي، اتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح”.
وأوض��ح الالعب البرتغالي: “ال يصح أن نذكر 
بعض الالعبن فقط في يوفنتوس دون غيرهم، 
لكنني أستطيع أن أقول لكم إن هذه أفضل مجموعة 
لعبت معها في حياتي.. كلنا فريق واح��د هنا، في 
أماكن أخ��رى هناك من يشعرون بأنهم أعظم من 
اآلخرين”. وت��اب��ع كريستيانو رون��ال��دو: “نحن 
متحدون جميعاً هنا، إنهم متواضعون ويرغبون 
في الفوز، إذا لم يسجل األرجنتيني باولو ديباال 
أو الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، يظالن سعداء 
على أي ح��ال.. هذا أمر يعجبني وأشعر بالفرق.. 
في الريال كانوا متواضعن أيضاً، لكن أعتقد أنهم 
هنا في يوفنتوس أكثر تواضعاً.. إنه فريق مختلف 

مقارنة بريال مدريد، األجواء هنا أكثر أسرية”.
ورحل كريستيانو عن قلعة سانتياغو برنابيو 
الصيف املاضي عقب تسعة أعوام مع الفريق سجل 

خاللها 451 هدفاً، وحصد دوري أبطال أوروبا أربع 
مرات، لينتقل لليوفي مقابل 112 مليون يورو، في 

قرار يعتبر أنه كان صائباً.
وقال النجم البرتغالي، الذي سيكمل بعد شهرين 
عامه ال�34: “كان أمامي ع��دة خيارات لن أكشف 
عنها مطلقاً، لكن يوفنتوس نادي قوي وله تاريخ 
طويل، كان لدي خلفية عن أجواء أليانز ستاديوم 
وشعرت بانسجام هنا”. ورداً على سؤاله عما إذا 
ك��ان يحبذ انتقال أح��د زمالئه السابقن في ريال 
مدريد إل��ى ن��ادي “السيدة العجوز”، ق��ال: “أرى 
الصحف تتحدث عن الكولومبي خاميس رودريغيز 
والويلزي غاريث بيل واإلسباني ماركو أسينسيو، 
لكنني أعتقد بصدق أن يوفنتوس اآلن ال يحتاج 

لالعبن جدد، يجب التحدث مع رئيس النادي”.
وأض���اف رون��ال��دو: “ال أعلم م��اذا سيحدث في 
املستقبل.. البرازيلي مارسيلو العب جيد ونحن 
نفتح الباب أمام الالعبن اجليدين وهو واحد منهم”.

وهنأ رونالدو زمليه السابق في ري��ال مدريد، 
الكرواتي لوكا مودريتش، على فوزه بجائزة الكرة 

الذهبية، لكنه اعتبر نفسه األحق بها كل عام.
وقال املهاجم البرتغالي: “أعتقد أنني أستحق هذه 
اجلائزة كل سنة، وأعمل دائماً على ذلك.. لكنني إذا 
لم أفز بها فهذه ليست نهاية العالم.. احترم القرار.. 
قدمت ك��ل ش��يء ف��ي امللعب للفوز بهذه اجلائزة 

واألرقام ال تكذب”.

كريستيانو رونالدو

توتنهام في مهمة صعبة أمام برشلونة بدوري األبطال

ميسي ورقة برشلونة الرابحة
جولة حاسمة للصدارة في املجموعة 
األولى وللدوري األوروبي في الرابعة

تخوض فرق املجموعتان األول��ى والرابعة في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اجلولة السادسة 
واألخ��ي��رة الثالثاء، بعدما ُحسمت أسماء الفرق 

املتأهلة عنها إلى الدور القادم.
وكان فريقا أتلتيكو مدريد اإلسباني وبوروسيا 
دورمتوند األملاني قد ضمنا التأهل إلى دور ال�16، 
غير أن الصراع بينهما لم ينته بعد، إذ أن صدارة 
املجموعة ل��م حتسم ألي منهما، ويحتاج األول 
للتعادل شرط عدم فوز الثاني، فيما سيكون على 
بوروسيا الفوز دون أن يحقق الفريق املدريدي 
النقاط الثالث ليتجنب بشكل أو بآخر مواجهة أحد 

الفرق الكبار.
ويحل الفريق اإلسباني ضيفاً على كلوب بروج 
البلجيكي الذي ضمن ب��دوره االنتقال إلى الدوري 

األوروبي حللوله ثالثاً، فيما يسافر دورمتوند إلى 
امارة موناكو الفرنسية للقاء فريقها صاحب املركز 
األخير. وميتلك اتلتيكو 12 نقطة، بفارق نقطتن عن 
الفريق األملاني، فيما جمع بروج 5 نقاط، وموناكو 

نقطة واحدة.
وعلى خ��الف ذل��ك، ف��إن املوضوع في املجموعة 
الرابعة معكوس. إذ أن بورتو البرتغالي حسم 
ال��ص��دارة بحصده 13 نقطة، ام��ام شالكه األملاني 
)8 نقاط(، ويستمر الصراع على بطاقة ال��دوري 
األوروب����ي ب��ن غلطة س��راي التركي )4 نقاط(، 

ولوكوموتيف موسكو الروسي )3 نقاط(.
وسيكون بورتو في ضيافة الفريق التركي في 
مباراة ال تخلو من الصعوبة للطرفن، في حن أن 

الفريق الروسي سيرحل إلى أملانيا ملواجهة شالكه.

غوميز يجدد الوالء لنادي ليفربول
وّقع املدافع الدولي جو غوميز عقداً جديداً مع ليفربول اإلنكليزي 
ليقطع األخير الطريق أمام األندية املهتمة باحلصول على النجم 

املتألق هذا املوسم.
وجاء في املوقع الرسمي لنادي ليفربول على اإلنترنت أمس 
اإلثنن: “جو غوميز وّقع اليوم عقداً جديداً طويل األمد مع نادي 

ليفربول لكرة القدم”.
وأصبح غوميز خياراً أساسياً لدى األملاني يورغن كلوب سواء 

من خالل إشراكه كقلب دفاع أو ظهير أمين.
وأضاف بيان ليفربول: “صاحب ال�21 عاماً وضع القلم على 

الورق اإلثنن ممدداً عقده لثالث سنوات ونصف”.
ولعب غوميز في عدة منتخبات للفئات العمرية اإلنكليزية قبل 
أن يحجز مكانه في املنتخب األول كما أّنه يلعب مع ليفربول منذ 

.2015
وقال غوميز: “التوقيع على العقد اجلديد يعني العالم بالنسبة 
لي”، معبراً عن حبه الشديد للريدز واستمتاعه باللعب مع متصدر 

الدوري املمتاز.

سوالري: حصد النقاط أهم من األداء
قال مدرب ريال مدريد، سانتياغو سوالري، 
عقب ف��وز فريقه على أويسكا بهدف نظيف 
في الدوري اإلسباني )الليغا(، إن اللقاء كان 
مليئاً بالعثرات، ولكن لتتمكن من الفوز بلقب 

البطولة يجب أن تفوز في مثل هذه املباريات.
وعلق امل��درب األرجنتيني، ال��ذي أق��ر بأن 
الفريق لم يقدم أداءه املمتع، أن املهم حالياً هو 

الفوز وحصد الثالث نقاط. وصرح سوالري 
ق��ائ��اًل: “هناك م��ب��اري��ات تكون معقدة مثل 
التي خضناها اليوم، كما أن الرياح الشديدة 
أث��رت على اللقاء وأحدثت حالة من التوتر 
وأرى أنها أسوأ من األمطار، ولكن في النهاية 
فزنا باملباراة وحصدنا النقاط الثالث وهذا 
ه��و امل��ه��م«. كما أش���اد امل���درب األرجنتيني 

بالشخصية التي أظهرها العبوه، وأوضح أنه 
“حتى تتمكن من الفوز مبثل هذه املباريات، 

يجب أن تعلم كيف تلعبها وتعاني منها«.
وأشاد سوالري أيضاً باجلهد الكبير الذي 
ق��دم��ه أوي��س��ك��ا، وال���ذي وص��ف��ه بالشجاع، 
وأوض�����ح أن��ه��م “قاموا ب��ال��ض��غ��ط على 
‘امليرينغي’ من األمام، وخصوصاً في شوط 

اللقاء الثاني، وجازفوا بعض الشيء وهو ما 
منعهم من تقدمي أسلوب لعبهم املعتاد«.

وح���ول بطولة ال����دوري اإلس��ب��ان��ي، قال 
امل���درب إن��ه »يفضل امل��ب��اري��ات ال��ت��ي تتسم 
بالندية والصعوبة، مثل مباراة الفريق اليوم، 
ألن مثل هذه املباريات تكون ممتعة بالنسبة 

للجماهير«. 


