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يبحث إيفرتون اإلنكليزي عن إنقاذ 
موسمه ال��ق��اري بعد ب��داي��ة سيئة في 
مسابقة ال���دوري األوروب���ي »يوروبا 
ل��ي��غ«، فيما يتطلع م��ي��ان اإليطالي 
إلى فوز ثالث يرفع معنوياته محليا، 
اخل��م��ي��س ف��ي اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��دور 

املجموعات.
فبعد خسارته أمام أتاالنتا اإليطالي 
بثاثية نظيفة وتعادله على أرض��ه 
مع أبولون ليماسول القبرصي 2-2، 
يستقبل إيفرتون ضيفه ليون الفرنسي 
ف��ي م���ب���اراة ق��وي��ة ض��م��ن املجموعة 

اخلامسة.
واح��ت��اج ف��ري��ق امل���درب الهولندي 
رونالد كومان إلى ركلة جزاء متأخرة 
لواين روني إلدراك التعادل مع برايتون 
وهوف ألبيون في البرمييرليغ األسبوع 
امل��اض��ي، وف��ي آخ��ر شهرين ل��م يحقق 
الفوز س��وى على سندرالند في كأس 

الرابطة وبورمنوث.
وق��������ال األي����س����ل����ن����دي غ��ي��ل��ف��ي 
سيغوردسون القادم بصفقة خيالية 
بلغت 58 مليون دوالر أميركي خال 
فصل الصيف: »نحتاج فقط لتحقيق 
النتائج، بعدها ستعود الثقة إلى الفريق 

وتكون األمور أسهل علينا«.
ويسافر أوملبيك ليون إلى انكلترا في 
وض��ع ليس أفضل بكثير من مضيفه، 
إذ تعادل مرتني حتى اآلن في املجموعة 
التي يتصدرها أتاالنتا بأربع نقاط، لكّن 
فريق امل��درب برونو جينيزيو تنفس 
ال��ص��ع��داء ب��ف��وزه على م��ون��اك��و بطل 

ال��دوري األسبوع املاضي 3-2، بفضل 
ركلة ح��رة متأخرة من قائده الدولي 

نبيل فقير.
ويغيب عن ليون، احلالم بخوض 
امل��ب��اراة النهائية ال��ق��اري��ة األول���ى له 
على ملعبه »غ��روب��ام��ا س��ت��ادي��وم«، 
مهاجم ري��ال مدريد اإلسباني السابق 

الدومينيكاني ماريانو دياز.
وخ��اف��اً إليفرتون، يبحث مواطنه 
أرس��ن��ال ع��ن ضمان تأهل منطقي من 
املجموعة الثامنة، برغم زيارته الصعبة 

إلى أرض النجم األحمر الصربي.
وحقق املدفعجية فوزين على باتي 
بوريسوف البياوسي )4-2( وكولن 
األملاني )3-1( ليبتعد بفارق نقطتني 

عن مطارده النجم األحمر.
ويتوقع أن يدفع فينغر، على غرار 
املباريات السابقة، بتشكيلة احتياطية 
ت��ض��م امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي أوليفييه 
جيرو والع��ب الوسط ج��اك ويلشير، 
في محاولة الستعادة املعنويات بعد 
خسارته في الدوري أمام واتفورد 2-1.

مونتيال حتت الضغط
في املجموعة الرابعة، يستضيف 
ميان اإليطالي، املتصدر بست نقاط من 
فوزين على أوستريا فيينا النمساوي 
ورييكا الكرواتي، وصيفه آيك أثينا 

اليوناني )4 نقاط(.
ويبحث مدربه فينشنزو مونتيا 
عن التخفيف من حدة االنتقادات على 

فريقه بعد اخلسارة في دربي املدينة 
أمام انتر 2-3 األحد.

وب��رغ��م اخل���س���ارة ال��ث��ال��ث��ة على 
التوالي في ال��دوري اإليطالي، حصل 
مونتيا على دعم مدير النادي ماركو 
فاسوني، في ظل تكهنات محلية تشير 
إل��ى وج��وب ال��ف��وز على آي��ك أثينا ثم 
جنوى وكييفو في ال��دوري احمللي كي 

يحافظ مونتيا على موقعه.
ويعّد ميان أحد تسعة أندية فازت 
في أول مباراتني في دور املجموعات، 
وت��أم��ل ف��ي ش��ق طريقها نحو ال��دور 
الثاني في املسابقة القارية الرديفة 

لدوري أبطال أوروبا.
من بني تلك األندية، نيس الفرنسي 
والتسيو اإليطالي اللذان سيصطدمان 
في  املجموعة احلادية عشرة في جنوب 

فرنسا لفض الشراكة في الصدارة.
ويأمل نيس في فك نحس األندية 
اإليطالية، بعد فشله بالتأهل إلى دور 
املجموعات ف��ي دوري األب��ط��ال أم��ام 

نابولي.
وتتركز األنظار على أوسترسوند 
السويدي في املجموعة العاشرة التي 
يتصدرها بعد ف��وزي��ن على زوري��ا 
لوهانسك األوك��ران��ي وه��رت��ا برلني 

األملاني.
ويستقبل الفريق السويدي أتلتيك 
بيلباو اإلسباني وصيف نسخة 2012 
واجلريح بنقطة واح��دة، على ملعبه 
الصغير »يامتكرافت أري��ن��ا« ال��ذي 
يبعد أكثر من 500 كلم عن العاصمة 

ستوكهولم. وتأهل أوسترسوند إلى 
املسابقة بعد تتويجه بلقب كأس 
السويد، وبلغ دور املجموعات بفوزه 
ع��ل��ى غلطة س���راي ال��ت��رك��ي وب���اوك 

اليوناني في األدوار التمهيدية.
وتبرز في املجموعة األول��ى مباراة 
قمة املتصدرين بأربع نقاط فياريال 
اإلسباني وسافيا ب��راغ التشيكي، 

فيما يبحث دينامو كييف األوكراني 
عن ف��وزه الثالث على التوالي عندما 
يستقبل وصيفه بنقطتني يانغ بويز 

السويسري.

ويتواجه متصدر املجموعة الثالثة 
سبورتينغ براغا البرتغالي بست نقاط 
م��ع ضيفه ووصيفه لودوغوريتس 

البلغاري )4 نقاط(.

هدف نابولي الوحيد جاء من ركلة جزاء

ميان يسعى لنسيان هزميته أمام اإلنتر في الكالتشيو

مانشستر سيتي يتخطى نابولي ويحقق العالمة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

حقق اليبزيغ األملاني فوزه األّول في دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه بورتو البرتغالي 
)3-2(، فيما ابتعد بشيكتاش التركي بالصدارة بعد 
تعميقه جراح موناكو بطل فرنسا )2-1(، وذلك ضمن 

منافسات اجلولة الثالثة.
ورف��ع بشيكتاش رصيده إل��ى 9 نقاط في ص��دارة 
املجموعة السابعة ليضع قدمه في الدور الثاني، مقابل 

4 لايبزيغ و3  لبورتو ونقطة ملوناكو.
على ملعب لويس الثاني، افتتح الكولومبي راداميل 
فالكاو التسجيل لفريق االمارة )30(، لكن جنك توسون 

رد بثنائية للضيوف )34 و55.
وفي مباراة مليئة باألهداف، تخطى اليبزيغ وصيف 
الدوري األملاني في املوسم املاضي والثالث راهناً ضيفه 

بورتو 2-3.
وسجل للفائز، املنتشي من ف��وزه على بوروسيا 
دورمتوند متصدر ترتيب الدوري محلياً، ويل اوربان  
)8( والسويدي اميل فورسبرغ )38(  والفرنسي جان-
كيفن اوغوستان )41(، ولبورتو الكاميروني فنسان 

ابوبكر )18(  واالسباني ايفان ماركانو )44(.
وش��ارك هداف اليبزيغ الدولي تيمو فيرنر في آخر 

3 مبارياتربع ساعة وذلك بعد تعافيه من اصابة في عنقه. بشيكتاش حقق العامة الكاملة في 

فينتورا: اللعب في امللحق يعد صدمة
أكد املدرب الوطني ملنتخب إيطاليا لكرة القدم، جان بييرو فينتورا، أنه 
»لم يخطر ألي شخص فكرة عدم التأهل للمونديال« الذي حتتضنه روسيا 
عام 2018 املقبل، وذلك تعليقاً على قرعة امللحق األوروب��ي التي أوقعت 

فريقه مع نظيره السويدي الشهر املقبل.
وق��ال فينتورا في تصريحات نشرها االحت��اد اإليطالي لكرة القدم: 
»سنواجه منافساً قوياً يستحق أقصى احترام.. نحن نستعد من هذه 
املباريات بثقة وتصميم«، مضيفاً أنه »لم يخطر ألي شخص فكرة عدم 

التأهل للمونديال«.
وعلى الرغم من االنتقادات القاسية التي تعرض لها خال األشهر 
املاضية بسبب الاعبني الذي يستدعيهم للمنتخب، أعرب فينتورا عن ثقته 
في أن جماهير »اآلزوري« ستدعم فريقها في حتدي التأهل لبطولة كأس 

العالم.
وأكد: »أنا محظوظ بالعمل مع مجموعة من الشباب االستثنائيني، مثلهم 
مثل الاعبني املخضرمني الذين مت استدعاؤهم لتمثيل إيطاليا في الشهور 

األخيرة، وسيرافقنا حب اإليطاليني«.
وتابع أن »التاريخ يعلمنا أنه في اللحظات احلاسمة«، دائماً ما تكون 

اجلماهير هي الدافع ملنتخب اآلزوري.
وك��ان املنتخب اإليطالي قد أنهى املرحلة املاضية من التصفيات في 
املرتبة الثانية للمجموعة السابعة برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن 
إسبانيا املتصدر الذي ضمن التأهل املباشر للمونديال، ليدخل مرحلة 
امللحق القاري الذي أوقعته قرعته ملواجهة السويد ذهاباً يوم 10 نوفمبر 

)تشرين الثاني( في السويد، وإيابا يوم 13 من الشهر نفسه بإيطاليا.
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بشيكتاش يقلب الطاولة على موناكو ويتصدر.. واليبزيغ يحقق فوزه األول بدوري األبطال

 ح��اف��ظ مانشستر سيتي ع��ل��ى ص���دارة 
مجموعته ب��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
بفوزه 2-1 على ضيفه نابولي الثاثاء لكن 
فريق امل��درب بيب جوارديوال كاد يدفع ثمن 
التراخي بعد التقدم -2صفر في أول 13 دقيقة.
وبدأ سيتي اللقاء بثقة بعد فوزه 7-2 على 
ستوك سيتي في ال��دوري اإلجنليزي املمتاز 
يوم السبت املاضي واعتمد مجددا على الهجوم 
بسرعة وبكثافة بينما عانى متصدر الدوري 

اإليطالي في التعامل مع ذلك.
ووضع رحيم سترلينج سيتي في املقدمة 
في الدقيقة التاسعة من متابعة لتسديدة كايل 
ووكر التي ارتدت إليه بعد متريرة ديفيد سيلفا 
العرضية من ناحية اليسار. وبعد أربع دقائق 
صنع املتألق كيفن دي بروين الهدف الثاني 
بتمريرة عرضية منخفضة حولها جابرييل 

جيسوس إلى الشباك.
وس��دد البلجيكي دي بروين ك��رة بعيدة 
املدى ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 25 كما 
أبعد كاليدو كوليبالي تسديدة جيسوس من 

على خط املرمى.
ل��ك��ن سيتي ب���دأ يفقد ت��رك��ي��زه ب��ع��د ذل��ك 
وأتيحت لنابولي فرصة لتقليص الفارق في 
الدقيقة 38 عندما تسبب ووكر في ركلة جزاء 
لكن احل���ارس البرازيلي إي��درس��ون تصدى 

لتسديدة دريس ميرتنز.
وف��ي ال��ش��وط الثاني تطور أداء نابولي 
وتسبب في مشكات لدفاع سيتي وأبعد جون 

ستونز بصعوبة تسديدة ماريك هامشيك.
وح��ص��ل ال��ف��ري��ق اإلي��ط��ال��ي ع��ل��ى فرصة 
أخرى من عامة اجلزاء بعد مخالفة احتسبت 
لصالح اجلزائري فوزي غام بعد عرقلة من 
فرناندينيو ونفذ أمادو دياوارا الركلة بنجاح 

في الدقيقة 73.
ورغ���م ال��ض��غ��ط امل��ت��أخ��ر ل��ف��ري��ق امل���درب 
ماوريتسيو ساري صمد سيتي ليحقق الفوز 
الثالث على التوالي محتا ال��ص��دارة بتسع 

نقاط.
وق��ال ستونز مدافع سيتي ”كنا ن��درك أن 
املنافس يلعب بهدوء وميلك خطرا هجوميا. 

كنا ن��درك صعوبة األم��ور لكننا أردن��ا اللعب 
بأسلوبنا“. وأض���اف ”في بعض األوق��ات 
كانت امل��ب��اراة رائ��ع��ة. أن��ا محبط الستقبال 
الهدف لكن بصفة عامة.. قدمنا أداء رائعا. 
وضعنا أنفسنا في موقف جيد. ال تزال هناك 
الكثير من املباريات املتبقية“. ويحتل نابولي 
املركز الثالث بثاث نقاط وبفارق ثاث نقاط 
عن شاختار دونيتسك الذي ميلك ست نقاط 

ويحتل املركز الثاني.

غوارديوال فخور بأداء العبيه

ووص��ف جوسيب غ��واردي��وال ف��وز فريقه 
بأنه أح��د أكثر اللحظات فخراً في مسيرته 

الكروية.
وقبل امل��ب��اراة، ك��ان غ��واردي��وال ق��د أش��اد 
باملدرب ماوريتسيو ساري الذي قاد نابولي 
إلى 8 انتصارات من 8 مباريات مطلع املوسم 
ف��ي ال����دوري اإلي��ط��ال��ي، ث��م وص��ف الفريق 

اجلنوبي بأنه أقوى خصم واجهه في حياته.
وقال بيب الذي قاد برشلونة اإلسباني إلى 
لقب دوري األبطال مرتني »أعتقد أنها كانت 
مباراة رائعة من الطرفني. واجهنا أحد أفضل 
األندية التي لعبت ضدها في مسيرتي، ورمبا 

األفضل«.
وتابع »هذا أحد أكثر االنتصارات التي أفخر 
فيها في مسيرتي.. اليوم فزنا أمام فريق رائع. 

كي تقوم بذلك عليك أن تقدم أداء رائعاً«.
وحقق سيتي ف��وزه على ملعب »االحت��اد« 
حيث سحق ستوك 7-2 في ال��دوري احمللي 

الذي يتصدره الفريق األزرق بعد بداية نارية.
لكن اص���رار سيتي على بناء اللعب من 
اخللف، منح نابولي فرصاً ك��ادت تخرجه 
بنقطة التعادل على األقل لو أحسن استغالها.

وأجاب غوارديوال على سؤال حول تكتيكه 
الذي ولد مزيداً من الضغوط لنابولي »يجب 

أن نقوم بذلك أكثر.
تلعب الكرات الطويلة أم��ام ه��ذا الفريق، 
سيهاجمونك في ثانيتني. في كرة القدم، كلما 

تكون الكرة سريعة باالبتعاد كلما تكون أسرع 
بالعودة«.

وأردف امل���درب ال��ذي رف��ع رصيد فريقه 
إل��ى 9 نقاط كاملة من 3 مباريات »يجب أن 
تبني لعبك بطريقة أفضل، لاتصال مع كيفن 
)البلجيكي دي بروين( و)اإلسباني دافيد( 
سيلفا. إذا لعبت كرات طويلة، فإن )السنغالي 
كاليدو( كويلبالي و)اإلسباني راوول( ألبيول 
أق��وى من مهاجمينا. متضي 90 دقيقة وأنت 
تركض«. وتابع: »بدالً من ذلك، هم يركضون 
وراء الكرة. هذه هي النقطة. هناك مخاطرة، 
ثم أنك تسجل األهداف ألنك تخلق الفرص بعد 

ذلك. يجب أن تلعب قدر اإلمكان«.

خطوة كبيرة إلى األمام

ب���دوره، ق��ارن س��اري امل��ب��اراة مع زيارته 
األخيرة إل��ى أرض فريق كبير، عندما خسر 
أمام ريال مدريد اإلسباني 1-3 في دور ال�16 
املوسم املاضي »حتى بعد اه��دار ركلة جزاء، 

استطعنا أن نعود ونقاتل. بعد هذه املباراة 
يجب أن نشعر باالطمئنان وبثقة أكبر. رأيت 
خطوة كبيرة إلى األمام مقارنة مع مباراتنا في 

مدريد العام املاضي«.
وت����رك س����اري الع��ب��ي��ه ال��ب��رازي��ل��ي آالن 
وجورجينيو على مقاعد البدالء قبل مواجهة 
انتر في م��ب��اراة قمة في نهاية األس��ب��وع في 
الدوري احمللي، وذلك بعد تخطيه روما القوي 

األسبوع املاضي.
وعرج مهاجم الفريق لورنتسو انسينيي 
في نهاية املباراة، لكن ساري لم يكن قلقاً على 
لياقته البدنية »آم��ل أن تكون األم��ور على ما 
ي��رام مع لورنستو. لقد عانى من مشكات 

عضلية. رمبا يكون مجرد إرهاق«.
وع��ن إمكانية منافسة سيتي على اللقب 
ال��ق��اري، ق��ال س��اري »فريقهم رائ��ع. ميلكون 
ك��ل ش��يء. يتمتعون بالسرعة وه��م أذكياء 
تكتيكياً«. وتابع »إذا بقيت حالتهم اجلسدية 
والذهنية جيدة، كما هو احلال اآلن، اعتقد أنه 

مبقدورهم اكمال املشوار«.

إيفرتون يبحث عن االستفاقة وميالن ملداواة جراح الديربي في »يوروبا ليغ«


