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صحح أوضاعه برفع رصيده إلى  8نقاط في الوصافة

سان جيرمان عقد موقف ليفربول
بثنائية في دوري األبطال
�أ�سقط باري�س �سان جريمان �ضيفه
ل��ي��ف��رب��ول ب��ف��وز ث��م�ين بنتيجة
« ،»1-2على ملعب حديقة الأمراء،
يف اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة م��ن دور
املجموعات بدوري �أبطال �أوروبا.
ت��ق��دم �أ���ص��ح��اب الأر�����ض بهدفني
خل��وان برينات ونيمار جونيور
بالدقيقتني  13و ،37وقل�ص
الفارق جيم�س ميلرن من ركلة جزاء
بالدقيقة .46
�صحح العمالق الباري�سي �أو�ضاعه
كثريا برفع ر�صيده �إلى  8نقاط يف
الو�صافة بينما جتمد ر�صيد الفريق
الإنكليزي عند  6نقاط ،ويتعقد
موقفه يف الت�أهل للدور الثاين قبل
مواجهة املت�صدر نابويل  9نقاط
يف اجلولة الأخرية مبلعب �أنفيلد،
بينما يتذيل ري��د �ستار بلجراد
الرتتيب بر�صيد  4نقاط.
وكان بي �إ�س جي الأف�ضل من كل
ال��وج��وه ط���وال ال�شوط الأول،
خطورة هجومية وا�ضحة على مرمى
�ألي�سون بيكر منذ البداية ،والذي
�أنقذ ت�سديدة �صعبة من دي ماريا،
و�أم�سك �أخ���رى م��ن مبابي ،ومل
ينخدع مبحاولة ثالثة ملواطنه
نيمار.
كما �سدد مبابي كرة �أخرى بجوار

القائم الأمي���ن ،قبل �أن يرتجم
�أ�صحاب الأر���ض تفوقهم يف �أول
ربع �ساعة بهدف خلوان برينات
م�ستغال تعرث مدافعي ليفربول يف
ت�شتيت الكرة.
ومن هجمة مرتدة مثالية بد�أها
نيمار بتمرير الكرة �إلى مبابي الذي
انطلق ب�رسعة يف اجلهة الي�رسى
ليلعبها عر�ضية �إلى كافاين م�سددا
يف ج�سد �ألي�سون ،لرتتد �إلى نيمار
ليكملها يف ال�شباك.
�أما ليفربول قدم �أداء للن�سيان يف
�أول  45دقيقة ،فلم يهدد مرمى
مناف�سه �سوى بت�سديدة �ضعيفة
ملحمد �صالح بالدقيقة � ،21إال
�أن القدر كاف�أ الليفر بركلة جزاء
ت��ورط بها دي ماريا �ضد �ساديو
م��اين ،لي�سددها جيم�س ميلرن
بنجاح ،ويقل�ص ال�ضيوف الفارق
يف توقيت مثايل.
توازنت الكفة ن�سبي ًا يف ال�شوط
ال��ث��اين ال���ذي ب���د�أ ب��ه��دف �سجله
ماركينيو�س بعد دقيقتني� ،إال �أن
احلكم �ألغاه بداعي الت�سلل.
كما ن�شط ال��ري��دز �سعي ًا لإدراك
ال��ت��ع��ادل� ،إال �أن ال��ف��ر���ص على
املرمى مل تكن كافية لهز ال�شباك،
�أخطرها �رضبة ر�أ���س لفريمينو

بجوار القائم.
يف الدقيقة � ،65أج���رى مدربا
الفريقني  3تبديالت دفعة واحدة،
حيث �شارك داين �ألفي�س وت�شوبو
موتينغ مكان دي ماريا وكافاين
الغائب متاما يف �صفوف بي �إ�س
جي ،بينما �شارك نابي كايتا مكان
فينالدوم.
وكاد ماركينيو�س �أن يقتل املباراة
بهدف ثالث بر�أ�سية قوية ت�صدى
لها �ألي�سون بيكر ب�صعوبة يف
الدقيقة  ،69بعدها �شارك دانييل
�ستوريدج و�شريدان �شاكريي مكان
روبرتو فريمينو وميلرن.
وقبل نهاية الوقت الأ�صلي انطلق
مبابي بهجمة مرتدة ،ولكنه �أطاح
بالكرة بعيدا عن املرمى،ليغادر
بعدها امللعب وي�شارك مكانه
العب الو�سط �أدريان رابيو ،وكاد
نيمار �أن ي�سجل الهدف الثالث يف
الوقت بدل ال�ضائع �إال �أن بيكر �أبعد
ت�سديدته �إلى ركنية.
قتل ���س��ان ج�يرم��ان �أي خطورة
ل�ضيفه ،وانتزع فوزا ثمينا رد به
اعتباره من اخل�سارة  3-2يف �أنفيلد
باجلولة الأولى ،لي�صبح و�صيف
الن�سخة املا�ضية مهددا باخلروج
مبكرا من البطولة.

• فيراتي يحاول منع صالح من املرور

دورتموند عبر من بوابة بروج لثمن النهائي

• نيمار يتألم بعد السقوط

روبرتسون غاضب من «تمثيل» نيمار
ق��ال �أن���دري روبرت�سون ،مدافع ليفربول� ،إن
فريقه كان غا�ض ًبا من «متثيل» نيمار دا �سيلفا،
العب باري�س �سان جريمان ،خالل هزمية الفريق
الإنكليزي «.»1-2
و�شهدت املواجهة ارت��ك��اب ال��ري��دز  20خط�أً،
وح�صولهم على �ستة �إن��ذارات ،لكن روبرت�سون
�أ�شار �إلى �أن الفريق الفرن�سي مار�س �أالعيبه.
وقال روبرت�سون ل�شبكة �سكاي �سبورت�س« :املناف�س
كان متقدم ًا ويحاول �إه��دار الوقت ..ميكنك �أن
متار�س الأالعيب والتمثيل ،ميكنك فعل كل ذلك
حقا».
وتابع «�أود معرفة الوقت الذي �أهدره املناف�س...
الأم��ر كان يثري الغ�ضب ،لكن عندما تلعب �ضد

• كلوب

باري�س �سان جريمان ميكن توقع هذا الأمر ،خا�صة
يف ظل وجود نيمار ..مل نتعامل مع الأمر ب�شكل
جيد.
و�أ�ضاف «الأمر مثري للغ�ضب عندما يدعي ال�سقوط..
هذا �أ�صبح جزءا من �أ�سلوب لعبه ،وكان علينا
التعامل معه ،مل ن�سيطر على عدائيتنا».
ويحتاج فريق املدرب يورغن كلوب للفوز ،0-1
�أو بفارق هدفني على الأقل امام نابويل ،من �أجل
الت�أهل.
وعن ذلك ،قال روبرت�سون «�إنها يف �أنفيلد� ..أنا
واثق �أنها �ستكون ليلة ا�ستثنائية �أخرى ،ميكن �أن
ت�صنع اجلماهري �أجواء ا�ستثنائية ،و�أمتنى حتقيق
النتيجة التي نحتاجها».

كلوب :الهزيمة أمام الباريسي
وضعتنا في مأزق
اع�ترف الأمل��اين يورغن كلوب ،املدير الفني لليفربول ،ب�أن
الهزمية �أمام م�ضيفه باري�س �سان جريمان ،و�ضعت فريقه
يف م�أزق  ،حيث يتعني عليه الفوز على نابويل يف اجلولة
ال�ساد�سة من مباريات الدور الأول لدوري الأبطال� ،إذا �أراد
الت�أهل للأدوار الإق�صائية.
وقال كلوب ،الذي قاد الفريق يف املو�سم املا�ضي �إلى نهائي
نف�س البطولة� ،إن فريقه �أ�صبح بحاجة لتقدمي عر�ض قوي
وحتقيق الفوز على نابويل ،يف ختام مباريات الفريقني
باملجموعة ،من �أجل الت�أهل لثمن النهائي.
و�أو�ضح كلوب �أن فريقه ال يخ�شى اخل��روج املبكر من
الدور الأول ،لكنه �سيعمل جاهدا على جتنب هذا.
و�أ�شار كلوب �إلى �أن ماركو فرياتي العب �سان جريمان
كان ي�ستحق الطرد ،على تدخله العنيف مع غوميز
جنم ليفربول.
و�أو�ضح �أن فريقه كان بحاجة ما�سة للفوز على �سان
جريمان ،ولكنه فوجئ باملجازفة الوا�ضحة من
جانب �صاحب الأر�ض ،خا�صة يف بداية املباراة.
و�أ�شار كلوب« :كان من ال�صعب للغاية التعامل مع
هذا الأداء من �سان جريمان ،الذي �سجل هدفه الثاين
من هجمة مرتدة �رسيعة ،يف ظل ال�رسعة الوا�ضحة
التي يتمتع بها العبو هذا الفريق».

حجز بورو�سيا دورمتوند مكانا يف ثمن
نهائي دوري �أبطال اوروب��ا ،قبل جولة
واحدة على نهاية دور املجموعات بعد
تعادله �سلب ًيا مع �ضيفه كلوب بروغ يف
املجموعة الأولى.
وكان الفريق الأملاين ،الذي كان بحاجة
لنقطة واحدة للت�أهل ،بعيدا عن م�ستواه
بعد فرتة �شهدت ت�سجيله ثالثة �أهداف يف
املتو�سط كل مباراة يف �آخر  12مواجهة
ر�سمية.
ويت�صدر �أتلتيكو مدريد الرتتيب بر�صيد
 12نقطة عقب فوزه �- 2صفر على موناكو
متذيل الرتتيب.
ويت�أخر عنه دورمتوند بنقطتني بينما
�ضمن بروج احل�صول على املركز الثالث
و�سينتقل �إل��ى ال���دوري الأوروب���ي عقب
هزمية موناكو بعد �أن رفع ر�صيده �إلى
خم�س نقاط يف املركز الثالث.
ويت�أهل �أول فريقني يف كل جمموعة �إلى
دور ال�ستة ع�رش.
و�سيطر دورمتوند ،املت�ألق هذا املو�سم،
على املباراة لكنه كان بحاجة للتحلي
بال�صرب �أم��ام دف��اع الفريق البلجيكي
املنظم رغم ا�ستحواذه على الكرة بن�سبة
اقرتبت من .٪ 75
وب��ع��ي��دا ع��ن ت�سديدة م��ن كري�ستيان
بولي�سيت�ش حادت قليال عن املرمى يف
البداية ،تعني على دورمتوند االنتظار
حتى الدقيقة  32من �أجل احل�صول على
فر�صة ذهبية �أخ��رى عن طريق ماركو
روي�س الذي انفرد باحلار�س لكنه �سدد
خارج املرمى.
ووا���ص��ل دورمت���ون���د ،ال���ذي مل يهزم
حتى الآن يف ال��دوري الأمل��اين� ،ضغطه
يف ال�����ش��وط ال��ث��اين واق�ت�رب الأمريكي
بولي�سيت�ش مرة �أخرى من الت�سجيل مع
افتقار الفريق �صاحب الأر���ض للم�سته
احلا�سمة املعتادة.
وتراجع الفريق البلجيكي بكامله للدفاع
من داخل منطقة اجلزاء وجنح يف انتزاع
نقطة لكنه مل يقدم الكثري ليجعلها مباراة
ممتعة ،ومل ي�سدد �أي كرة على املرمى
طيلة اللقاء.

• جانب من لقاء دورمتوند وبروغ

الخليفي :توخيل األفضل في العالم
�أع���رب نا�رص اخلليفي ،رئي�س باري�س �سان
ج�يرم��ان ،ع��ن اعتقاده ب���أن الأمل���اين توما�س
توخيل ،املدير الفني للفريق ،هو الأف�ضل يف
العامل حاليا.
وقال اخلليفي ،يف ت�رصيحات �إعالمية عقب انتهاء
املباراة�« :أ�شعر ب�سعادة بالغة لهذه النتيجة
وللم�ستوى الذي خرجت به املباراة».
و�أو�ضح�« :أظهر باري�س �سان جريمان م�ستواه،
وك�شف جنوم الفريق وجههم احلقيقي حتت قيادة
هذا املدرب الرائع».
و�أ�ضاف« :املباراة مل تكن �سهلة على الإطالق رغم
امل�ستوى املتميز الذي قدمه �سان جريمان لريد
به على اجلميع ،ليفربول يتمتع مب�ستوى متميز

ويحتل املركز الثاين يف الدوري الإنكليزي».
و�أ���ش��ار اخلليفي �إل��ى �أن الفريقني ي�ضمان بني
�صفوفهما جمموعة من الالعبني البارعني ،الذين
�ساهموا بقدر هائل يف تقدمي مباراة رائعة حتت
قيادة مدربني كبريين ،وو�سط ت�شجيع حار من
جماهري متميزة.
وقال اخلليفي « :بالن�سبة يل ،مدربنا هو الأف�ضل يف
العامل ،و�أثبت هذا لأنه قاد الفريق لتقدمي عر�ض
عظيم يف مباراة مل يكن بو�سعنا �أن نخ�رسها».
و�أكد اخلليفي �أنه ال ي�ستطيع الت�أكيد �أن فريقه
�سيفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي «ولكن ال�شيء
امل�ؤكد هو �أن الفريق ي�سعى للفوز بكل مباراة
يخو�ضها».

• توخيل يحتفل بعد الفوز

بورتو أكد صدارته
بثالثية قاسية

في شباك شالكه
�أك��د بورتو الربتغايل �صدارته
للمجموعة الرابعة ،وت�أهل لدور
الـ 16يف دوري �أب��ط��ال �أوروب��ا
لكرة القدم بعد فوزه « »1-3على
�ضيفه �شالكه الأملاين يف خام�س
جوالت دور املجموعات.
وعلى ملعب «ال��دراج��او» انتهى
ال�شوط الأول بدون �أهداف ،لكن
�أ�صحاب الأر����ض ا�ستفاقوا مع
بدايات ال�شوط الثاين و�سجلوا
ه��دف�ين متتاليني ع�بر ك��ل من
الربازيلي �إيدير جابرييل ميليتو
بالدقيقة « »52واملك�سيكي
خي�سو�س كورونا «.»55
وقبل دقيقة من نهاية املباراة
�سجل �شالكه هدف تقلي�ص الفارق
من �رضبة جزاء انربى لها بنجاح
العب الو�سط اجلزائري نبيل بن
طالب.
ويف الدقيقة «� »4+90أطلق مو�سى
ماريجا الع��ب بورتو ر�صا�صة
الرحمة على �شالكه بت�سجيل
الهدف الثالث ،لي�ؤكد انت�صار
فريقه.
وبهذه النتيجة يت�صدر «التنانني»
املجموعة قبل جولة من ختام
دور امل��ج��م��وع��ات بعدما رفع
ر�صيده �إلى  13نقطة فيما جتمد
ر�صيد �شالكه يف املركز الثاين
عند « 8نقاط».

