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رياضة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة يستعرض قوته بسحق يوفنتوس
انطالقة قوية لكل من برشلونة وباريس
سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشلسي
وبايرن ميونيخ في الدور األول من
بطولة دوري أبطال أوروبا ،حيث أكد
كل فريق على حدة أن هذه البطولة
ستكون حامية الوطيس بشكل كبير
هذا الموسم ،والصراع على اللقب لن
سهال على أي منهم
يكون ً
ُرفــع الستار على مــوســم 2017/2018
من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتائج
الفتة حققتها كبار الفرق األوروبـيــة،
ف ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى
مـ ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات دور
املجموعات.
ً
ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع
ال ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاود ت ـس ـط ـيــره
ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،وم ـ ـ ـكـ ـ ــررًا
أداءه الراقي على أرض
املـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب ،ح ـ ـيـ ــث ح ـق ــق
ث ــأرًا كـبـيـرًا عـلــى ضيفه
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس  0-3ف ــي
املجموعة الرابعة.
وارتـ ـ ــدت امل ــواج ـه ــة بني
الـفــريـقــن طــابـعــا ثــأريــا
بالنسبة إلــى برشلونة
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى مـ ـش ــواره
أبدى الفرنسي زين
فـ ــي املـ ـس ــابـ ـق ــة امل ــوس ــم
الدين زيدان ،مدرب ريال
امل ــاض ــي ع ـل ــى ي ــد بـطــل
مدريد اإلسباني ،سعادته
إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـخـ ـس ــارت ــه
باستعادة خدمات نجمه
أمـ ــامـ ــه فـ ــي الـ ـ ـ ــدور رب ــع
البرتغالي كريستيانو
النهائي  3-0ذهابًا ،قبل
عن
رونالدو الذي غاب
تعادلهما  0-0إيابًا في
األولى
املباريات الثالث
«كامب نو».
املحلي
الدوري
لفريقه في
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة
لكنه
اإليقاف،
بسبب
سـيـطــرتــه املـيــدانـيــة في
اليوم
ًا
ز
جاه
سيكون
ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،إال أن
عندما يبدأ النادي امللكي
يوفنتوس كــان األخطر
دوري
حملة الدفاع عن لقب
ف ــي ال ـه ـج ـم ــات امل ــرت ــدة
أبطال أوروبا بلقاء ضيفه
وهـ ــدد مــرمــى ال ـحــارس
أبويل نيقوسيا القبرصي
األملاني مارك أندريه تر
في مستهل منافسات
شـتـيـغــن أك ـثــر م ــن م ــرة.
املجموعة الثامنة القوية
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي كــان
التي تضم أيضًا بوروسيا فيه الشوط األول يلفظ
دورتموند األملاني وتوتنهام أنفاسه األخيرة ،خطف
ال ـ ـن ـ ـجـ ــم األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
اإلنكليزي.
لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي
ه ـ ــدف الـ ـتـ ـق ــدم ل ـل ـنــادي
ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي ب ـع ــدم ــا
تبادل الكرة مع األوروغوياني لويس
ســواريــز ،قبل أن يسددها على يسار
الـ ـح ــارس جــان ـلــوي ـجــي ب ــوف ــون ليفك
بــذلــك عقدته أم ــام ال ـحــارس املخضرم

رونالدو
جاهز

ثأر برشلونة لخسارته أمام يوفنتوس الموسم الماضي (أ ف ب)

بتسجيله هدفه األول ضــده فــي أربــع
مواجهات بينهما.
ً
لــم ينتظر الـنــادي الكاتالوني طويال
فــي ال ـشــوط الـثــانــي لـلــوصــول مـجــددًا
ال ـ ــى شـ ـب ــاك بـ ــوفـ ــون ،ل ـك ــن ه ـ ــذه امل ــرة
عـ ـب ــر ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي إي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ـتــش
الـ ــذي سـقـطــت ال ـك ــرة أم ــام ــه وســددهــا
داخــل الشباك فــي الدقيقة  .57بعدها
أض ــاف ميسي الـهــدف الـثــالــث لفريقه
وال ـث ــان ــي ل ــه ف ــي الــدق ـي ـقــة  69عـنــدمــا
تالعب بأليكس ســانــدرو ،ثــم املغربي
مهدي بنعطية قبل أن يطلق الكرة في
الشباك.
وفي املجموعة ذاتها ،عاد سبورتينغ
لشبونة البرتغالي من اليونان بفوز
عـلــى أوملـبـيــاكــوس  .2-3سـجــل للفائز
العاجي سيدو دومبيا ( )3وجيلسون
مارتنز ( )13وبــرونــو فرنانديز (،)43
وللخاسر الكولومبي فيليبي بــاردو
( 89و.)90
وف ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ح ـق ــق
مانشستر يونايتد عــودة موفقة الى
دوري األب ـ ـطـ ــال بـ ـف ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
ب ــازل الـســويـســري  .0-3وبـعــدمــا غــاب
عـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة الـ ـق ــاري ــة األم امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ،ع ــاد يــونــايـتــد لـيـلـعــب دوره

بـ ــن الـ ـكـ ـب ــار م ـ ـجـ ــددًا بـ ـقـ ـي ــادة م ــدرب ــه
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ال ــذي
قاده في موسمه األول معه الى إحراز
لقب «يــوروبــا لـيــغ» للمرة األول ــى في
تاريخه ،ما ّ
خوله املشاركة في دوري
َّ
األبطال كونه حل سادسًا في الدوري
املحلي.
وسجل األه ــداف البلجيكيون :مــروان
فــاي ـنــي ( ،)35روم ـي ـلــو ل ــوك ــاك ــو()53
وماركوس راشفورد (.)84
ب ــدوره ،خسر بنفيكا البرتغالي أمــام
ضيفه سسكا موسكو الــروســي .2-1
س ـج ــل ل ـ ـ ــأول الـ ـس ــويـ ـس ــري ه ــاري ــس
سـ ـيـ ـفـ ـي ــروفـ ـيـ ـت ــش ( ،)50ولـ ـلـ ـث ــان ــي
البرازيلي فيتينيو ( 63من ركلة جزاء)
وتيمور جمالدينوف (.)71
وف ـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ض ــرب
ثالثي هجوم باريس ســان جيرمان
الفرنسي بقوة منذ البداية ،وقــادوا
الـ ـف ــري ــق ل ـس ـح ــق م ـض ـي ـف ــه سـلـتـيــك
االسكوتلندي  .0-5وسجل األهداف:
البرازيلي نيمار ( ،)19كيليان مبابي
( ،)34األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي إديـ ـنـ ـس ــون
ك ــاف ــان ــي ( 40م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء و)85
والسويدي مايكل لوستيغ ( 83خطأ
في مرماه).

حقق مانشستر عودة
قوية إلى دوري
األبطال بسحقه بازل 0-3

وفي املباراة الثانية ،ضمن املجموعة
ذات ـ ـهـ ــا ،ح ـق ــق ب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ف ــوزًا
ً
سهال على ضيفه أندرلخت البلجيكي
 ،0-3س ـج ـل ـه ــا :الـ ـب ــول ــون ــي روب ـ ـ ــرت
لـيـفــانــدوفـسـكــي ( 12مــن رك ـلــة ج ــزاء)،
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي تـ ـي ــاغ ــو الـ ـك ــانـ ـت ــارا ()65
وجوشوا كيميتش (.)90
وفي املجموعة الثالثة ،سحق تشلسي
ض ـي ـف ــه ق ـ ــره ب ـ ــاغ األذربـ ـيـ ـج ــان ــي .0-6
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاوب ع ـ ـلـ ــى تـ ـسـ ـجـ ـي ــل األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف:
اإلسباني بدرو رودريغيز ( ،)5اإليطالي
داف ـي ــدي زابــاكــوس ـتــا ( ،)30اإلس ـبــانــي
س ـي ــزار أزبـيـلـيـكــويـتــا ( ،)55الـفــرنـســي
تيموييه بــاكــايــوكــو ( )71والبلجيكي

ميتشي باتشواي ( 76و.)82
أما املباراة الثانية في نفس املجموعة
بــن روم ــا اإليـطــالــي وضيفه أتلتيكو
مــدريــد االسـبــانــي ،فانتهت بالتعادل
السلبي .0-0
وهنا برنامج مباريات الليلة ،جميعها
الساعة  21.45بتوقيت بيروت:
املجموعة الخامسة:
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي × إش ـب ـي ـل ـيــة
اإلسباني
م ــاريـ ـب ــور ال ـس ـلــوف ـي ـنــي × س ـب ــارت ــاك
موسكو الروسي
املجموعة السادسة:
ف ـي ـي ـن ــورد الـ ـه ــولـ ـن ــدي × مــان ـش ـس ـتــر
سيتي اإلنكليزي
ش ــاخـ ـت ــار دونـ ـيـ ـتـ ـس ــك األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ×
نابولي اإليطالي
 املجموعة السابعة:بـ ــورتـ ــو الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي × ب ـش ـي ـك ـطــاش
التركي
اليبزيغ األملاني × موناكو الفرنسي
 املجموعة الثامنة:ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي × أب ــوي ــل
نيقوسيا القبرصي
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوتـ ـسـ ـب ــر اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ×
بوروسيا دورتموند األملاني

سوق االنتقاالت

ريال مدريد يضع عينه على فيرنر

تابع الريال فيرنر في مباراة ألمانيا والنروج (أ ف ب)

ّ
صوب ريال مدريد اإلسباني اهتمامه
نحو املـهــاجــم الــواعــد ملنتخب أملانيا
وف ــري ــق اليـ ـب ــزي ــغ ،ت ـي ـمــو ف ـي ــرن ــر ،فــي
محاولة منه إليـجــاد بديل للفرنسي
ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــا الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ن ـج ـمــه فــي
األف ـ ـ ــول م ــع الـ ـف ــري ــق ،وخ ـص ــوص ــا أن
ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـك ــي ت ـخ ـلــى ع ــن خ ــدم ــات
مـ ـه ــاجـ ـم ــه اآلخـ ـ ـ ـ ــر ألـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارو م ـ ــورات ـ ــا
لتشلسي اإلنكليزي هذا الصيف.
وأك ــدت صحيفة «آس» اإلسبانية أن
ال ــري ــال مـهـتــم بــالـتـعــاقــد م ــع املـهــاجــم
الـبــالــغ مــن العمر  21عــامــا فــي صيف
.2018
ويطمح الـنــادي اإلسـبــانــي إلــى إتمام
هذه الصفقة في أقرب وقت ممكن ،كما
فـعــل لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي فــي صفقة

العـ ــب الي ـب ــزي ــغ اآلخ ـ ــر ال ـغ ـي ـنــي نــابــي
ك ـي ـتــا ال ـ ــذي سـيـنـتـقــل امل ــوس ــم املـقـبــل
للعب في صفوفه.
ويأتي اهتمام الـنــادي امللكي بفيرنر
ف ــي وق ـ ــت ي ـس ـعــى ف ـي ــه اليـ ـب ــزي ــغ إل ــى
إقـنــاع مهاجمه الـشــاب بتمديد عقده
معه إلــى مــا بعد  ،2020كما أكــد ذلك
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـن ــادي أولـيـفــر
مينتسالف لقناة «سكاي» الرياضية.
وأكــدت قناة «السيكستا» اإلسبانية
أن ري ــال مــدريــد تــابــع فيرنر عــن قرب
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي جـمـعــت
املنتخب األملــانــي بنظيره الـنــروجــي،
ضـمــن الـتـصـفـيــات املــؤه ـلــة ملــونــديــال
روسيا  .2018وتمكن فيرنر خالل هذه
املــواجـهــة التي انتهت بفوز املنتخب

األملــانــي بسداسية نظيفة مــن التألق
وتسجيل هدفني.
وباالنتقال إلى غريم الريال برشلونة،
ف ـق ــد ع ـ ــاد مـ ـج ــددًا لـلـتـفـكـيــر ف ــي ضــم
الع ــب ال ــوس ــط ال ـعــاجــي ج ــان ميشال
س ـي ــري م ــن ن ـيــس ال ـفــرن ـســي ب ـعــد أن
كان قد تراجع عن الصفقة في موسم
االنتقاالت الصيفية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورت»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــالـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا
اإللكتروني أن سيري مــا زال ضمن
قائمة الالعبني التي يسعى عبرها
«الـ ـب ــرس ــا» ل ـتــدع ـيــم ص ـف ــوف ــه خ ــال
س ــوق االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة املـقـبـلــة،
مشيرة إلى أنه عدل عن ضم الالعب
فـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ،ألن األول ـ ــوي ـ ــة كــانــت

ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـل ــي فـيـلـيـبــي
كوتينيو من ليفربول واألرجنتيني
أن ـخ ــل دي م ــاري ــا م ــن ب ــاري ــس ســان
ج ـيــرمــان ال ـفــرن ـســي ،وهـ ــذا م ــا فشل
ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي فــي إتـمــامــه في
النهاية.
ون ـق ـل ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن مـ ـص ــادر فــي
بــرش ـلــونــة أن س ـي ــري ال ي ـ ــزال ضمن
الالعبني الذين يهتم النادي بالتعاقد
مـ ـعـ ـه ــم ،لـ ـك ــن إت ـ ـمـ ــام ال ـص ـف ـق ــة لـيــس
مضمونًا.
وتـ ـق ــول «س ـ ـبـ ــورت» إنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن أن سـ ـي ــري كـ ــان غ ــاض ـب ــا ل ـع ــدول
بــرش ـلــونــة ع ــن ض ـ ّـم ــه ،إال أن الــاعــب
سيكون مستعدًا لالنتقال إلى صفوفه
في كانون الثاني املقبل.

