
ضمن البطل ليفربول صدارة مجموعته 
ب��دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم بفوزه 2 
-صفر في سالزبورج بهدفني خالل دقيقتني 
سجلهما نابي كيتا ومحمد صالح وحلق به 
نابولي في دور 16 بعد أن سجل أركاديوش 
ميليك ثالثية في الشوط األول خالل الفوز 4 

-صفر على جنك أول من أمس.
واختتم ليفربول املجموعة اخلامسة 
في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة 
واحدة عن نابولي بينما انتقل سالزبورج، 
صاحب املركز الثالث بسبع نقاط، لبطولة 

الدوري األوروبي.
واحتاج فريق املدرب يورجن كلوب إلى 
نقطة في النمسا ليضمن التأهل وأض��اع 
العديد من الفرص في الشوط األول لكنه في 
نهاية املطاف حقق فوزا سهال وكان ميكنه 

إضافة املزيد من األهداف.
وقال كلوب ”كانت مباراة صعبة لكننا 
كنا على قدر املسؤولية ولهذا أحب فريقي. 
قام سالزبورج بالعديد من األشياء الرائعة 

لكن الفرص األخطر كانت من نصيبنا.
”كانت مباراة مشتعلة لكن في الشوط 
الثاني ل��م يتمكنوا ب��وض��وح م��ن مجاراة 

النسق املرتفع“.
وخسر ليفربول في ملعب نابولي ثم 
تعادال في أنفيلد ليصبح حتت التهديد لكنه 

أظهر تفوقه في النهاية.
وكانت املواجهة في سالزبورج مفتوحة 
في ظل متتع الفريقني بأسلوب هجومي 
وك��ان ح��ارس ليفربول أليسون يقظا في 
الدقيقة السابعة حني أبعد محاولة قريبة 

من هواجن هي-تشان.
ورد م��ان��ي بتسديدة أنقذها احل��ارس 

شيشان ستانكوفيتش.
وكانت أخطر فرصة في الشوط األول من 
نصيب صالح في الدقيقة 29 حني وضعه 
كيتا في موقف انفراد باحلارس لكن الالعب 
املصري غير املراقب سدد بشكل سيء خارج 

املرمى.
وأراح كيتا أع��ص��اب متصدر ال��دوري 
االجنليزي املمتاز حني وضعه في املقدمة 

في الدقيقة 57.
وم����رر أن����دي روب��رت��س��ون إل���ى ماني 
ال��ذي وجه كرة عرضية من فوق احلارس 
ستانكوفيتش حولها كيتا برأسه في شباك 

فريقه السابق.
وبعد دقيقة واح��دة ترك ستانكوفيتش 
مرماه ليغطي مساحة خالية لكن صالح 
تفوق عليه بسرعته وسدد بشكل رائع من 

أضيق زاوية ممكنة ليضاعف التقدم.
وفرض ليفربول سيطرته كليا وأضاع 
العديد من الفرص لتوسيع الفارق عبر ماني 

وصالح.
وأب����دى ي��ورج��ن ك��ل��وب امل��دي��ر الفني 
لليفربول، إعجابه بالهدف »الرائع« الذي 

سجله جنمه املصري، محمد صالح.
وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع 
»يويفا« الرسمي: »يا له من ه��دف، سجل 
)ص��الح( من أصعب الفرص التي أتيحت 
له.. قدم مباراة جيدة للغاية، لكنه لم يترجم 

الفرص التي يسجلها في املعتاد«.
وتابع: »ه��ذا هدف صعب للغاية، لكنه 

جاء بشكل مثير«.
وعن ظروف املباراة، قال: »كانت مواجهة 
صعبة، لكننا جنحنا في التعامل معها، وهذا 
ما أحبه من فريقي.. سالزبورج تعامل مع 
املباراة بذكاء، لكننا خلقنا فرًصا خطيرة 
وليست قليلة.. لقد كانت مواجهة قوية 

للغاية«.
وشدد: »لم يتمكنوا من مواجهة ضغطنا 

الهجومي في الشوط الثاني«.
وأمت ك��ل��وب ب��ق��ول��ه: »أك���ن الكثير من 
االحترام لسالزبورج، لقد قدموا مباريات 
رائعة في البطولة، اُنظر ملباراتهم ضدنا في 
آنفيلد وأمام نابولي وجينك.. كان بإمكاننا 

أن نأتي إلى هنا ونسيء فهم املوقف، لكني 
سعيد بذكائنا أمامهم«.

إقالة أنشيلوتي
وأع��ل��ن ن��اب��ول��ي إق��ال��ة امل����درب ك��ارل��و 
أنشيلوتي بعد الفوز 4 -صفر على جنك 
والتأهل إل��ى دور الستة عشر في دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم أول من أمس.
وأكد النادي إقالة املدرب املخضرم البالغ 
عمره 60 عاما وال��ذي سبق له الفوز بلقب 
الدوري احمللي في إجنلترا وفرنسا وأملانيا 
وإيطاليا إل��ى جانب دوري األبطال ثالث 

مرات.

ويتولى أنشيلوتي تدريب نابولي منذ 
أق��ل م��ن ع��ام ونصف ال��ع��ام حيث ق��اد 73 
مباراة وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادال و15 

هزمية.
وق���ال ال��ن��ادي ف��ي ب��ي��ان ”قرر نابولي 
إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب املدرب 
األول للفريق. تبقى قائمة عالقة الصداقة 
والتقدير واالح��ت��رام املتبادل بني النادي 
ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو 

أنشيلوتي“.
وج��اءت اإلقالة بعد أسابيع من التوتر 
في النادي حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي 
لورينتيس، مالك النادي، بإجبار الفريق 

على الدخول في معسكر مغلق ملدة أسبوع 
واح��د. وخ��رج الالعبون من املعسكر بعد 
منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق 

رغم مواصلة املران بشكل طبيعي.
وكان هذا القرار متوقعا من وسائل إعالم 
إيطالية حيث قالت إن نابولي بات قريبا 
من تعيني جينارو جاتوسو الذي أقيل من 

تدريب ميالن في نهاية املوسم املاضي.
وفي الوقت ذاته عانى نابولي، صاحب 
املركز الثاني في ال��دوري اإليطالي ثالث 
مرات في آخر أربعة مواسم، من تراجع في 
النتائج وبات يقبع في املركز السابع وخرج 

مبكرا من املنافسة على اللقب.
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محمد صالح سجل هدفا رائعا من زاوية مستحيلة

تشيلسي يحجز بطاقة التأهل من محطة ليل
حجز تشيلسي موقعه ف��ي دور 
الستة عشر ب���دوري أب��ط��ال أوروب��ا 
ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ف��وزه 2-1 ع��ل��ى ليل 
مستفيدا من هدفني في الشوط األول 
عن طريق تامي أبراهام والقائد سيزار 

أزبيليكويتا أول من أمس.
وكان تشيلسي في حاجة إلى فوز 
من أجل التأهل بعدما أخفق في حتقيق 
أي انتصار في خمس مباريات بدوري 
األب��ط��ال ف��ي ستامفورد ب��ري��دج في 
أط���ول سلسلة سلبية للفريق على 

أرضه باملسابقة.
واس��ت��ح��وذ تشيلسي على الكرة 
ط��وي��ال أم���ام ليل ال���ذي ت��أك��د تذيله 
للمجموعة الثامنة وخ��اض املباراة 
بتشكيلة م��ن الع��ب��ي ال��ص��ف الثاني 
ورغم ذلك قلص الفارق ثم اقترب من 

التعادل الذي كان سيطيح مبنافسه.
وأصبح رصيد تشيلسي 11 نقطة 
في املركز الثاني، خلف فالنسيا الذي 
فاز -1صفر على أياكس أمستردام، 
لينتقل الفريق الهولندي إلى الدوري 
األوروب���ي بينما أنهى ليل املسابقة 

برصيد نقطة واحدة.
وقال فرانك المبارد مدرب تشيلسي 
”كنت أشعر بالتشنج. نحتاج إلى 
اس��ت��غ��الل ال��ف��رص ب��ش��ك��ل أف��ض��ل. 
عند التقدم 2 -صفر كنت أع��رف أن 
األم��ور لم حُتسم وعندما سجل ليل 
ك��ان��ت النهاية متوترة بشكل أكبر 

من املفترض“. وبعد السيطرة على 
املباراة سجل تشيلسي هدف التقدم 
في الدقيقة 19 بعد متريرة من ويليان 
إلى زميله أبراهام الذي حولها بلمسة 

واحدة إلى هدف من مدى قريب.
وأض���اف الفريق اللندني الهدف 

الثاني بضربة رأس من أزبيليكويتا 
بعد ركلة ركنية نفذها الظهير األيسر 

إميرسون في الدقيقة 35.
وق���ل���ص ل���وي���ك رمي�����ي، م��ه��اج��م 
تشيلسي ال��س��اب��ق، ال��ف��ارق للفريق 
الفرنسي في الدقيقة 78 قبل أن يهدر 

فرصة إلدراك التعادل في الوقت بدل 
الضائع بعدما سدد نحو احلارس كيبا 

أريزاباالجا.
وب��ه��ذه النتيجة ضمنت ال��ف��رق 
اإلجنليزية األرب��ع��ة، وه��ي ليفربول 
ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير 

إضافة إلى تشيلسي، الظهور في دور 
الستة عشر للمسابقة.

وتلقى تشيلسي دفعة في املباراة 
بعودة قلب الدفاع أنطونيو روديجر 
الذي لم يكن شارك سوى في 45 دقيقة 

هذا املوسم بسبب اإلصابة.

فرحة العبي تشيلسي

فالنسيا يطيح بأياكس ويتأهل
16 بهدف رودريغو لدور الـ 

س��ج��ل رودري���غ���و ه���دف ال��ل��ق��اء 
ال��وح��ي��د ليحقق فالنسيا مفاجأة 
بفوزه 1 -صفر على صاحب الضيافة 
أي��اك��س أم��س��ت��ردام منتزعا ص��دارة 
املجموعة الثامنة وأطاح ببطل هولندا 

من املسابقة أول من أمس.
وفي الدقيقة 18 أحرز رودريجو 
مهاجم إسبانيا املولود في البرازيل 
ه��دف��ا ج��ع��ل فالنسيا ي��ت��ف��وق على 
تشيلسي، ال��ذي ه��زم ليل 2-1، في 
الصدارة بفضل املواجهات املباشرة 
إذ ميلك كل منهما 11 نقطة مقابل 

عشر نقاط ألياكس.
وك��ان أي��اك��س، ال��ذي ع��اش قصة 
حاملة في املوسم املاضي بوصوله 
للدور قبل النهائي، بحاجة للتعادل 
على أرض��ه للتأهل ألدوار خ��روج 
املغلوب لكنه انتقل للدوري األوروبي 

بعد التراجع للمركز الثالث.
وظهر أي��اك��س ب���أداء باهت أم��ام 
ضيفه اإلسباني ال��ذي لعب بعشرة 
العبني عقب ط��رد امل��داف��ع جابرييل 
باوليستا في الوقت احملتسب بدل 

رودريغو أرسل أياكس إلى يوروباليغالضائع.
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ليفربول إلى ثمن نهائي دوري األبطال

أرسنال يبدأ محادثاته
مع أنشيلوتي

أنشيلوتي

ب��دأ آرسنال اإلجنليزي، حتركاته نحو التعاقد مع امل��درب 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من تدريب نابولي، مساء 

اليوم.
وذكرت شبكة »سكاي سبورت إيطاليا« أن آرسنال يتصدر 
سباق التعاقد مع كارلو أنشيلوتي، خلًفا ألون��اي إميري الذي 

تعرض لإلقالة من تدريب اجلانرز.
وأض��اف��ت الشبكة أن آرس��ن��ال حت��رك على ال��ف��ور، وح��اول 
التواصل مع أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاًما، عقب قرار 

نابولي بإقالته.
ولفتت الشبكة إلى أن نادي إيفرتون مهتم أيًضا بالتعاقد مع 
كارلو أنشيلوتي، إال أن آرسنال هو املرشح األوفر حًظا للحصول 

على خدمات املدرب اإليطالي.

هدف ديباي يرسل ليون إلى ثمن النهائي
ع���وض أومل��ب��ي��ك ليون 
ت��أخ��ره 2 -ص��ف��ر ليتأهل 
ل��دور 16 في دوري أبطال 
أوروب��ا لكرة القدم بفضل 
ه��دف متأخر م��ن ممفيس 
ديباي منحه التعادل 2-2 
مع ضيفه رازن بال شبورت 
اليبزيج متصدر املجموعة 

السابعة أول من أمس.
وس��ج��ل دي��ب��اي مهاجم 
هولندا قبل ثماني دقائق 
على نهاية اللقاء بعد هدف 
رائع من زميله حسام عوار 
ليدرك ليون التعادل بعد أن 
استقبل هدفني في الشوط 
األول من ركلتي ج��زاء في 

بداية كارثية على أرضه.
وي���ت���ص���در الي��ب��زي��ج 
املجموعة برصيد 11 نقطة 
بينما اح��ت��ل ل��ي��ون املركز 

الثاني ولديه ثماني نقاط.
وسينتقل بنفيكا صاحب 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ل��ل��دوري 
األوروب���ي بعد تفوقه في 
امل��واج��ه��ات املباشرة على 
زي��ن��ي��ت س���ان بطرسبرج 
عقب ف��وزه 3 -صفر على 

فرحة ممفيس ديباي بهدف التأهلالفريق الروسي.


