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أبقى نابولي اإليطالي على آماله بالتأهل إلى الدور 
ثمن النهائي ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي ك��رة القدم 
حتى اجلولة األخيرة بعد فوزه الصريح على ضيفه 
شاختار دانيتسك األوكراني 3-0 الثالثاء في اجلولة 

قبل االخيرة.
وسجل لورنتسو اينسيني  )56( والبولندي بيوتر 
زيلينسكي )81( والبلجيكي دراي��س ميرتنز )83( 
اهداف نابولي الذي رفع رصيده فريقه الى 6 نقاط في 

املركز الثالث، بفارق ثالث نقاط خلف شاختار.
وكان شاختار تغلب على نابولي 2-1 على ارضه 

في اجلولة االولى.
وضمن املجموعة نفسها ف��از مانشستر سيتي 
اإلنكليزي الضامن تأهله من اجلولة املاضية على 
ضيفه فيينورد الهولندي بهدف لرحيم سترلينغ في 

الدقيقة 88.
ورفع مانشستر متصدر الترتيب رصيده الى 15 

نقطة، مقابل نقطة واحدة لفيينورد االخير.
وف��ي اجلولة االخ��ي��رة في 6 ديسمبر، يستضيف 
شاختار مانشستر سيتي، ويحل نابولي ضيفا على 

فيينورد.

حجز ريال مدريد حامل اللقب مكانه في دور 
الستة عشر ب��دوري أبطال اوروب��ا لكرة القدم 
بعدما سحق أب��وي��ل نيقوسيا -6صفر يوم 
الثالثاء بفضل هدفني من كل من كرمي بنزمية 
وكريستيانو رون��ال��دو لكنه سيحتل املركز 
الثاني في املجموعة الثامنة خلف توتنهام 

هوتسبير.
وأكد كريستيانو رونالدو أكبر انتصار لريال 
خارج ملعبه في دوري األبطال بهدفني مع بداية 
الشوط الثاني. وسجل رونالدو 18 هدفا في 
دوري األبطال هذا العام ليعزز رقمه القياسي 
كما رف��ع رصيده االجمالي إل��ى 113 هدفا في 

البطولة.
وكان فريق امل��درب زين الدين زي��دان، الذي 
يعاني م��ن ع��دم ث��ب��ات م��س��ت��واه ف��ي ال���دوري 

االسباني ه��ذا املوسم، متفوقا بالفعل بفضل 
أهداف لوكا مودريتش وناتشو وثنائية كرمي 

بنزمية في الشوط األول.
ويعني فوز توتنهام 2-1 خارج ملعبه على 
بروسيا دورمتوند أن الفريق االجنليزي ضمن 
الصدارة برصيد 13 نقطة قبل جولة واحدة على 

النهاية متقدما على ريال الذي ميلك عشر نقاط.
وسيتنافس أبويل مع دورمتوند على املركز 
الثالث املؤهل للدوري األوروب���ي إذ ميلك كل 

منهما نقطتني.
وقال زيدان ”ال ميكن أن نفعل أي شيء اآلن 
ازاء إنهاء املجموعة في املركز الثاني. الفرق 
األخرى لن ترغب في مواجهتنا في الدور التالي 
وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل )من دور الستة 

عشر(“.

وأض���اف ”كانت م��ب��اراة جيدة م��ن الفريق 
بأكمله.. سجلنا أهدافا أمام منافس جيد وهو ما 
منح الالعبني الذين ال يشاركون كثيرا فرصة 

اللعب لعدة دقائق“.
وافتتح مودريتش التسجيل في الدقيقة 22 
بتسديدة من عند حافة منطقة اجلزاء بعد فشل 
فنيسيوس العب أبويل في ابعاد كرة عرضية 

أرسلها داني كاربخال من اليمني.
وضاعف بنزمية النتيجة في الدقيقة 39 
عندما وضعته متريرة توني كروس في موقف 
ان��ف��راد ب��احل��ارس بعد لعبة جيدة ب��ني العب 
الوسط األملاني واملهاجم الفرنسي والبرتغالي 

رونالدو.
ولم يحرك دفاع أبويل ساكنا في بداية اللعبة 
ظنا أن احلكم سيحتسب مخالفة ضد رونالدو. 

ولم يضع بنزمية الفرصة لينهي صيامه مؤخرا 
عن التسجيل. وفي الدقيقة 41 أصبحت النتيجة 
3 -صفر لصالح ريال عندما سجل ناتشو من 
مدى قريب بعد أن ملس شريكه في الدفاع رفائيل 
ف��اران الكرة برأسه عقب ركلة ركنية نفذها 

ماركو أسينسيو.
وه��ز ري��ال الشباك م��رة أخ��رى ع��ن طريق 
بنزمية بعد هجمة مرتدة سريعة في نهاية 
ال��ش��وط األول، وم���رر رون��ال��دو إل��ى املهاجم 

الفرنسي ليسجل في الشباك اخلالية.
ووض���ع رون��ال��دو اس��م��ه أخ��ي��را ف��ي لوحة 
النتائج محرزا هدفه 112 في دوري األبطال 
في الدقيقة 48 بضربة رأس بسيطة بعد كرة 
عرضية من مارسيلو من اليسار. وسجل مجددا 
في الدقيقة 54 بعد أن حاول بيريز ابعاد الكرة 

لتصطدم بجسد بنزمية. 

توتنهام يتصدر
وعدل توتنهام هوتسبير، الذي ضمن التأهل 
بالفعل، تأخره بهدف ليتغلب على مستضيفه 
بروسيا دورمتوند 2-1 في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم الثالثاء ويضمن مكانه في صدارة 
املجموعة الثامنة قبل مباراة على نهاية دور 

املجموعات.
وفي الدقيقة 49، استطاع ه��اري كني كبير 
ه��داف��ي توتنهام معادلة ال��ه��دف ال��ذي سجله 
بيير-اميريك أوب��ام��ي��اجن ف��ي ال��ش��وط األول 
محرزا هدفه السادس في البطولة هذا املوسم 
قبل أن يسجل زميله هيوجن-مني سون هدف 

الفوز في الدقيقة 76.
وأبقت هذه النتيجة على الفريق اللندني في 
املركز األول برصيد 13 نقطة متقدما بثالث 
نقاط على ري��ال مدريد االسباني ال��ذي سحق 

مضيفه ابويل نيقوسيا -6صفر.
وسيستضيف ريال في املباراة املقبلة منافسه 
األملاني بينما سيرحب توتنهام، ال��ذي يتفوق 
على منافسه االسباني في املواجهات املباشرة، 

مبنافسه القبرصي في اجلولة األخيرة.
وميلك دورمت��ون��د، ال��ذي بلغ نهائي بطولة 
2013، نقطتني إلى جانب ابويل وسيغيب عن 
دور 16. ويجب على دورمت��ون��د ب��ذل أقصى 
اجلهد في مباراته األخيرة أيضا ليرى ما إذا 
كان سينهي في املركز الثالث وينتزع مكانا في 

الدوري األوروبي. 

فرحة العبي ريال مدريد مع عودة رونالدو وبنزميا للتهديف

نابولي يسعى حلجز مقعده بني الكبار

كني: توتنهام رد بقوة على املشككنينابولي ينعش آماله في التأهل بالفوز على شاختار 
أكد مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كني، أن ضمان تصدر 
املجموعة والتأهل إلى دور 16 في دوري أبطال أوروب��ا لكرة 

ال��ق��دم، أث��ب��ت خطأ 
امل��ش��ك��ك��ني، وذل���ك 
ع��ق��ب االن��ت��ص��ار 
2-1 على بروسيا 

دورمتوند.
وق������������ال ك���ني 
للصحافيني عقب 
امل�����ب�����اراة: »ب��ع��د 
ال���وق���وع ف���ي ه��ذه 
امل��ج��م��وع��ة شكك 
كثيرون فيما وكنا 
نريد أن نثبت أنهم 

على خطأ«.
وأضاف: »أمتنى 
أن ن��واص��ل البناء 
على ذل��ك م��ن اآلن 
وح����ت����ى ن��ه��اي��ة 

املوسم«.
وأش��������������������اد 
م����درب ت��وت��ن��ه��ام، 
م�����اوري�����س�����ي�����و 
ب���وك���ي���ت���ي���ن���و، 
ب��الع��ب��ي��ه، وق���ارن 
ب����ني امل��ج��م��وع��ة 
الصعبة هذا املوسم 
مب��ج��م��وع��ة ال��ع��ام 

املاضي، حيث انتقل إلى اللعب في الدوري األوروبي عقب الفشل 
في احتالل أول مركزين بعد التنافس مع موناكو، باير ليفركوزن، 
وتشسكا موسكو. وقال بوكيتينو: »الفوز في دورمتوند جاء كرد 
فعل رائع عقب اخلسارة 0-2 أمام غرميه أآسنال في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز في اجلولة املاضية.

واصل مانشستر سيتي، مشواره املميز بدوري 
أبطال أوروب��ا، عندما تغلب على فينورد روتردام 
الهولندي )1-0( الثالثاء، باجلولة اخلامسة، وقبل 

األخيرة من منافسات املجموعة السادسة.
أحرز الدولي اإلجنليزي رحيم سترلينج، هدف 
امل��ب��اراة الوحيد في الدقيقة )88(، بعدما تلقى 
متريرة مميزة من الدولي األملاني إلكاي جوندوجان، 

ليضع الكرة في شباك احلارس براد جونز.
ك��ان سيتي، ضمن التأهل للدور ثمن النهائي 
باجلولة املاضية، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، 
وهو الذي تغلب خارج أرضه على فينورد برباعية 

نظيفة، في افتتاح مبارياته بالبطولة.
ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 15 نقطة، 
وضمن إنهاء الدور األول متصدرا للمجموعة بعدما 
خسر شاختار دونتسك األوك��ران��ي )9 نقاط( في 

التوقيت ذاته، أمام نابولي بثالثية نظيفة.
سجل ثالثية نابولي لورينزو إينسيني )56(، 

وبيتو زيلينسكي )81(، ودريس ميرتنز )83(.
وفقد فينورد، فرصة اح��ت��الل امل��رك��ز الثالث، 
واالنتقال للعب في مسابقة الدوري األوروبي؛ حيث 
يحتل املركز األخير في املجموعة برصيد خال من 

النقاط.    
فضل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديوال، 

اإلبقاء على مهاجمه البرازيلي جابريل خيسوس 
على مقاعد ال��ب��دالء، قبل أن ي��زج ب��ه ف��ي الشوط 

الثاني.
وشارك الفرنسي إلياكومي ماجناال أساسيا في 
عمق الدفاع بدال من املصاب جون ستونز، ولعب 
املخصرم يايا توريه إلى جانب إلكاي جوندوجان، 
وكيفن دي بروين في خط الوسط، فيما تكون اخلط 
الهجومي، من الثالثي ب��رن��اردو سيلفا، ورحيم 

سترلينج، وسيرجيو أجويرو.
ف��ي الناحية املقابلة، أج��رى م��درب فينوورد 
جيوفاني ف��ان برونكهورست، 4 تغييرات على 
تشكيلته التي تعادلت )1-1( مع فينلو في الدوري 

الهولندي.
وف��ش��ل أج��وي��رو ف��ي إح���راز ال��ه��دف رق��م 100 
مبسيرته على ملعب »االحت��اد« بعدما أهدر سلسة 
من الفرص السانحة للتسجيل، ووق��ف الفريق 
الهولندي ندا قويا ملضيفه، وكاد يفتتح التسجيل في 

أكثر من مناسبة.
وشهد الشوط الثاني، مشاركة فيل فودن )17 
عاما( للمرة األولى مع مانشستر سيتي هذا املوسم، 
وهو الذي قاد املنتخب اإلجنليزي، إلحراز لقب كأس 
العالم حتت 17 عاما التي أقيمت في الهند الشهر 

املاضي.

مانشستر سيتي يفوز على فينورد ويحقق العالمة الكاملة

فرحة العبي مانشستر سيتي بهدف رحيم سترلينج

ودع موناكو، الذي بلغ العام املاضي الدور قبل 
النهائي، دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم من دور 
املجموعات بعدما جترع هزمية ساحقة 4-1 ،على 

أرضه أمام اليبزيج األملاني الثالثاء.
ولم يتعاف موناكو من تأخره بثالثة أهداف دون 
رد في أول نصف ساعة بعد أن سجل فابينيو هدفا 

باخلطأ في مرماه بينما أضاف تيمو فيرنر ثنائية.
وقلص راداميل فالكاو النتيجة لكن نابي كيتا 
أك��م��ل رباعية الفريق ال��زائ��ر م��ع ص��ف��ارة نهاية 

الشوط األول.
وبهذه النتيجة تذيل موناكو املجموعة السابعة 
برصيد نقطتني م��ن خمس مباريات بينما ميلك 
اليبزيج سبع نقاط متساويا مع بورتو صاحب 

املركز الثاني.
ويتصدر بشيكتاش املجموعة برصيد 11 نقطة 

بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه بورتو.
وتعني الهزمية أن موناكو لن يلعب في الدوري 

األوروبي هذا املوسم.

هدف موناكو الوحيد جاء عن طريق فالكاو

رباعية اليبزيج تطيح مبوناكو خارج دوري األبطال
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هاري كني

توتنهام يقلب الطاولة على دورمتوند ويضمن صدارة مجموعته

ريال مدريد ميزق شباك أبويل بنصف درزن ويتأهل لثمن نهائي دوري األبطال


