
أنهى مانشستر يونايتد مشواره املتذبذب بدور املجموعات 
بهزمية مخجلة 2-1 أمام فالنسيا الذي ودع البطولة في وقت 
سابق ليحتل الفريق االجنليزي املركز الثاني خلف يوفنتوس 
في املجموعة الثامنة ب��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم يوم 

األربعاء.
وضمن يونايتد التأهل لدور 16 قبل اللقاء لكنه احتاج للفوز 
النتزاع الصدارة مع انتظار خسارة يوفنتوس من ياجن بويز 

املتذيل وخسر الفريق االيطالي بالفعل 2-1 في سويسرا.
ووض��ع كارلوس سولير الفريق االسباني في املقدمة في 
الدقيقة 17 بتسديدة قوية وأح��رز فيل جونز الهدف الثاني 

باخلطأ في مرماه بطريقة غريبة في بداية الشوط الثاني.
وأعطى ماركوس راشفورد بصيصا من األمل للفريق الزائر 
بتقليص ال��ف��ارق في الدقيقة 87 لكن فالنسيا صمد ليخرج 

منتصرا.
ويحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل عشر 
نقاط ليونايتد وضمن بلنسية، صاحب ثماني نقاط، املركز 
الثالث في وقت سابق وسينتقل للدوري األوروبي مقابل أربع 

نقاط لياجن بويز.
ومع تفكيره في املواجهة املقبلة في الدوري اإلجنليزي يوم 
األحد ضد غرميه ليفربول قرر جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 
إدخ��ال ثمانية تغييرات على تشكيلته التي ف��ازت 4-1 على 
فولهام وأشرك بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ 

النادي.
وحصل بوجبا على أفضل فرص يونايتد إللغاء تقدم سولير 

لكنه فشل في هز الشباك من مدى قريب.
وزادت مهمة يونايتد في قلب النتيجة صعوبة إذ لم يتواصل 
جونز بشكل جيد مع حارسه سيرجيو روميرو ليهز شباكه عن 

طريق اخلطأ.
وأبلغ مورينيو الصحفيني ”أعتقد أننا لعبنا بدون فعالية 
في الشوط األول. كنا نشعر براحة مع امتالك لكرة لكن بدون 

حماس أو طموح.
”في الشوط الثاني كنت واثقا بعد حديثي مع الالعبني أن 
األمور ستختلف لكننا بدأنا بهز شباكنا عن طريق اخلطأ وهذا 

منح فالنسيا أفضلية للسيطرة على املباراة“.
ويقدم فالنسيا أداء سيئا في أوروب��ا وال��دوري حيث يحتل 
املركز 15 بثالثة انتصارات فقط لكن املدرب مارسيلينو قال إن 

الفوز ساهم في رفع املعنويات.
وأضاف ”أنا سعيد من أجل الالعبني ألنهم قدموا أداء جيدا في 
العديد من املباريات هذا املوسم لكن األمور لم تكن في صاحلنا. 
اليوم لعبنا بحيوية وشجاعة وأن��ا سعيد من أجلهم ألنهم 
عانوا“. وتابع ”هناك العديد من الفرق املذهلة في هذه البطولة. 

لكن الفوز هو املهم ولألسف لم نحصد العدد الكافي من النقاط“.
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فرحة العبي فالنسيا بالهدف األول في شباك مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام فالنسيا ويهدر صدارة املجموعة الثامنة

يوفنتوس في الصدارة رغم اخلسارة
أمام يانغ بويز بثنائية
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فرحة العبي بايرن ميونيخ بالتعادل

ثنائية ليفاندوفسكي متنح بايرن ميونيخ 
صدارة املجموعة بتعادل مثير مع أياكس

اإلصابة تبعد ماتيب
6 أسابيع عن ليفربول 

سجل املهاجم جيوم أوارو هدفني 
ليقود ياجن بويز لفوز مفاجئ 2-1 على 
يوفنتوس الذي ضمن التأهل في وقت 
سابق لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم يوم األربعاء ويكبد الفريق 
اإليطالي أول هزمية خ��ارج أرض��ه في 

مباراة رسمية في نحو عام.
وأهدر كريستيانو رونالدو العديد 
من الفرص للفريق االيطالي وألغى 
احلكم هدفا لباولو ديباال في الوقت 
احملتسب بدل الضائع وسط احتجاجات 

العبي يوفنتوس.
وس���دد ال��ب��دي��ل دي��ب��اال، ال���ذي أع��اد 
يوفنتوس للقاء بتقليص الفارق في 
الدقيقة 80، ك��رة م��ن خ���ارج منطقة 
اجل��زاء لتسكن الشباك لكن رونالدو 
ك��ان متسلال عندما ح��اول ملس الكرة 
برأسه وهي في طريقها ملرمى احلارس 

ماركو فولفلي.
ورغ���م ال��ه��زمي��ة أن��ه��ى يوفنتوس 
مباريات املجموعة الثامنة في الصدارة 
بعد هزمية مانشستر يونايتد أم��ام 
فالنسيا. وتذيل ياجن بويز السويسري 
املجموعة رغ��م حتقيق أول انتصار 
ل��ه على االط���الق ف��ي املسابقة ب��دور 

املجموعات.
وأب��ع��د محمد علي ك��م��ارا تسديدة 
رونالدو من على خط املرمى ثم مرت 
تسديدة املهاجم البرتغالي بجوار 
املرمى بقليل قبل أن يتقدم ياجن بويز 

من ركلة جزاء.
وفقد أليكس س��ان��درو، ال��ذي دخل 
ب���دال م��ن خ���وان ك�����وادرادو امل��ص��اب، 
الكرة لصالح نيكوال مومي جناماليو 
داخ��ل منطقة اجل��زاء ثم أسقط الالعب 

الكاميروني على األرض.
وذهب فويتشيخ شتينسني حارس 
ي��وف��ن��ت��وس إل���ى االجت����اه الصحيح 

لتسديدة أوارو وملس الكرة لكنها ارتدت 
من القائم إلى داخل املرمى.

ثم أهدر رونالدو فرصة أخرى عندما 
وضع الكرة خارج املرمى إذ تابع ركلة 

ح��رة نفذها فيدريكو برنارديسكي 
وملست احلائط.

وصنع جناماليو الهدف الثاني في 
الدقيقة 68 إذ أرسل متريرة إلى أوارو 

الذي سدد كرة منخفضة داخل املرمى 
من خارج منطقة اجلزاء.

وقلص البديل ديباال الفارق بعدما 
هيأ رونالدو له الكرة قبل عشر دقائق 

م��ن ال��ن��ه��اي��ة ل��ي��ع��ود ي��وف��ن��ت��وس إل��ى 
املباراة. وهاجم يوفنتوس بقوة ورد 
القائم ضربة رأس من رونالدو ثم ألغى 

احلكم هدف ديباال الثاني.

يوفنتوس استفاد من خسارة يونايتد وتأهل في الصدارة

ق���ال ل��ي��ف��رب��ول م��ت��ص��در ال����دوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، إن »املدافع 
الكاميروني جويل ماتيب سيغيب ستة 
أسابيع بعد تعرضه لكسر في عظمة 

الترقوة«.
وحلقت اإلصابة بقلب الدفاع البالغ 
من العمر 27 عاماً في الدقائق األخيرة 
من الفوز على ضيفه نابولي 1-0 في 
دوري أبطال أوروبا الثالثاء وسيخضع 

جلراحة.
وقال ليفربول في بيان: »نقل ماتيب 
إل��ى املستشفى عقب امل��ب��اراة وأظهرت 

فحوص ضرورة خضوعه جلراحة.
»امل��ؤش��رات األول��ي��ة تظهر أن قلب 

ال��دف��اع سيغيب مل��دة تصل إل��ى ستة 
أسابيع لكن ه��ذا سيعتمد على كيفية 
استجابة ماتيب للعالج وبرنامج إعادة 

التأهيل«.
ورمب����ا ي��غ��ي��ب م��ات��ي��ب ع��ن ثماني 
مباريات على األقل مبا في ذلك مواجهات 
مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر 

سيتي في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وم��ع غياب جو غوميز بالفعل فإن 
املدرب يورجن كلوب سيكون أمامه فقط 
فيرجيل فان ديك وديان لوفرين كالعبني 
مخضرمني في مركز قلب الدفاع في ظل 
ج��دول مكتظ باملواجهات في ال��دوري 

اإلجنليزي املمتاز.

توتنهام يواجه يونايتد في وميبلي 
بعد تأجيل افتتاح ملعبه اجلديد

قال توتنهام هوتسبير إن »مباراته 
الشهر املقبل على أرضه أمام مانشستر 
يونايتد في ال��دوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم ستقام على ملعب وميبلي 
بعد تأجيل آخر ملوعد افتتاح االستاد 

اجلديد للنادي اللندني«.
وكان من املقرر افتتاح اإلستاد اجلديد 
الذي بني في مكان ملعب توتنهام القدمي 
وايت هارت لني ويسع 62 ألف متفرج 
ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م ف��ي أغ��س��ط��س لكن 
سلسلة م��ن التأجيالت أخ���رت موعد 

االفتتاح حتى يناير على األقل.
وكان توتنهام يأمل في االنتقال إلى 
ملعبه اجلديد في توقيت مناسب قبل 
مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري 
االجنليزي املمتاز في 13 يناير 2019. 
لكن لم يتم االنتهاء بعد من اختبارات 
امل��ل��ع��ب ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب للحصول على 

ش��ه��ادة سالمة اإلس��ت��اد. لهذا رمب��ا لن 
يتمكن توتنهام م��ن االنتقال للملعب 

اجلديد قبل فبراير 2019.
وميلك توتنهام إمكانية لعب جميع 
مبارياته املتبقية على أرضه في وميبلي 

إذا دعت الضرورة لذلك.
لكن الكثير م��ن مشجعيه ضاقوا 
ذرع���اً م��ن السفر إل��ى ملعب وميبلي. 
وسجل توتنهام أدنى مستوى حلضور 
اجلمهور في مباراة بالدوري االجنليزي 
املمتاز. وحضر 33 ألف و12 متفرجاً 
إلى ملعب وميبلي ملشاهدة توتنهام أمام 

ساوثامبتون مطلع األسبوع.
وق��ال توتنهام إنه »سيتلقى تقريراً 
م��ن امل��ق��اول��ني امل��س��ؤول��ني ع��ن تشييد 
امللعب اعتبارا م��ن السابع م��ن يناير 
2019 بعدها ميكن إطالع اجلمهور على 

التطورات«.

أح��������رز امل����ه����اج����م روب�������رت 
ليفاندوفسكي هدفني ليضمن بايرن 
ميونيخ صدارة املجموعة اخلامسة 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد 
التعادل 3-3 مع مستضيفه أياكس 
األربعاء في مباراة مثيرة أنهاها كل 

فريق بعشرة العبني.
وق��ل��ب أي��اك��س ت��أخ��ره إل��ى تقدم 
بثنائية دوس��ان تاديتش وب��دا في 
طريقه لصدارة املجموعة لكن بعد 
نهاية مثيرة استعاد فيها بايرن 
التقدم أدرك نيكوالس تاجليافيكو 
التعادل لصاحب األرض في نهاية 

الوقت احملتسب بدل الضائع.

وأدرك ليفاندوفسكي، الذي رفع 
رص��ي��ده ه��ذا امل��وس��م إل��ى 21 هدفا 
في العدد ذاته من املباريات بجميع 
املسابقات، التعادل من ركلة جزاء 
قبل أن يضع كينجسلي كومان بايرن 
في املقدمة فيما بدا أنه هدف الفوز 

املتأخر للفريق األملاني.
ومهد صاحب األرض لنهاية مثيرة 
عندما أدرك تاجليافيكو التعادل 
لكن بايرن صمد في الثواني األخيرة 

ليضمن التأهل في صدارة املجموعة.
وأنهى الفريقان املجموعة بدون 
هزمية ولدى بايرن 14 نقطة مقابل 
12 ألياكس فيما جاء بنفيكا في املركز 

الثالث بفوزه -1صفر على ضيفه 
أي��ك أثينا بهدف أليكس جرميالدو 

املتأخر.
وتقام قرعة دور الستة عشر يوم 

االثنني املقبل.
وت���ق���دم ب���اي���رن -1صفر في 
الشوط األول بهدف ليفاندوفسكي 
ف��ي الدقيقة 13 لكن امل��ب��اراة دبت 
فيها احل��ي��اة ف��ي ال��ش��وط الثاني 

االستثنائي.
وت��ع��ادل أي��اك��س عبر تاديتش 
ق��ب��ل أن يكمل ال��ف��ري��ق��ان امل��ب��اراة 
بعشرة العبني بعد طرد النمساوي 
ماكسيميليان فوبر مدافع صاحب 

األرض وتوماس مولر العب بايرن 
بعد ذلك بسبع دقائق بسبب تدخلني 

خطيرين.
وب���دا أن أي��اك��س ميكن أن يخطف 
ص�����دارة امل��ج��م��وع��ة ع��ن��دم��ا وض��ع��ه 
تاديتش في املقدمة من ركلة جزاء لكن 
التقدم لم يدم سوى ألربع دقائق إذ نفذ 

ليفاندوفسكي ركلة جزاء بنجاح.
وه��ز ك��وم��ان الشباك بتسديدة 
رائعة من داخل منطقة اجلزاء ووجد 
أياكس الوقت الكافي إلدراك التعادل 
مع تقدم العبيه إلى الهجوم إذ حول 
تاجليافيكو مت��ري��رة ك��الس-ي��ان 

هينتالر العرضية في املرمى.


