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رياضة

دوري أبطال أوروبا

أمسية إنكليزية في الـ«تشامبيونز ليغ»
قال اإلنكليز كلمتهم أمس في دوري
أبطال أوروبا ،حيث خطف ليفربول األنظار
بسباعية ،وحسم مانشستر سيتي موقعته
وأسقط توتنهام بأداء قوي
أمام نابولي،
ّ
ريال مدريد في فخ التعادل في معقله
«سانتياغو برنابيو»
ّ
أقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــال فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ريـ ـ ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي وضـيـفــه توتنهام
اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة من
منافسات املجموعة الثامنة ،ضمن
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،إن ـه ــا كــانــت
ق ـمــة ب ـكــل امل ـق ــاي ـي ــس ،ن ـظ ـرًا للمتعة
والـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاس ـ ــة الـ ـلـ ـت ــن
رافقتا دقائقها ،وهــذا
ما كــان ليتحقق طبعًا
ل ــوال أن تــوتـنـهــام ق ـ ّـدم
ً
أداء مـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـزًا ،وك ـ ـ ــان
بإمكانه حتى الخروج
فــائـزًا ،لتنتهي املباراة
ُ
بــالـتـعــادل  1-1وتبقي
الفريقني معًا في القمة.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــول
إن األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ــاوري ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو ،م ـ ـ ــدرب
الـ»سبيرز»ّ ،
تفوق على
لم يكن الهدف الذي ّ
سجله ال ـفــرن ـســي زيـ ــن الــديــن
زيـ ـ ـ ــدان م ـ ــدرب ال ــري ــال
الفرنسي رافاييل فاران،
مدافع ريال مدريد ،بالخطأ بــاألس ـلــوب ال ــذي لعب
ب ـ ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــو ال ـت ـغ ـط ـي ــة
في مرمى فريقه عاديًا،
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وإقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
هدفه
حيث إنه منح توتنهام
امل ـن ــاف ــذ ع ـل ــى مـفــاتـيــح
مواجهاته
األول في تاريخ
املـ ـلـ ـك ــي مـ ــع االعـ ـتـ ـم ــاد
مباراة
قبل
مع امللكي ،إذ
على الهجمات املرتدة
4
الفريقان
أمس تقابل
الخطيرة الـتــي أثمرت
مرات ،وفاز الريال في 3
هدفًا بعد عرضية من
مباريات مقابل تعادل،
العاجي سيرج أورييه
ّ ً
مسجال ّ  6أهداف من دون تـ ــاب ـ ـع ـ ـهـ ــا ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
رافاييل فــاران بالخطأ
تلقي ّأي هدف.
في مرمى فريقه (.)28
كذلك ،فإن هذا الهدف هو
ولـ ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ال ـ ــري ـ ــال
األول الذي يسجله فاران
بالخطأ منذ بداية مسيرته مــن إدراك ال ـت ـعــادل إال
م ــن رك ـلــة جـ ــزاء حصل
مع ريال مدريد ،حيث
خاض أمس مباراته الـ 198عليها األملــانــي طوني
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس وتـ ــرج ـ ـم ـ ـهـ ــا
في صفوفه.
البرتغالي كريستيانو
رونالدو بنجاح (.)43
وفــي املجموعة ذاتها،
واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
دورتـمــونــد األملــانــي نتائجه السيئة
وس ـ ـ ـقـ ـ ــط ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل أم ـ ـ ــام
مضيفه أبــويــل نيقوسيا القبرصي
 ،1-1سـجـلـهـمــا مـيـكــايــل ب ــوت ()62

هدف عكسي
تاريخي لفاران

اكتسح ليفربول ماريبور في ملعبه ( 0-7أ ف ب)

ألب ـ ــوي ـ ــل ،والـ ـي ــون ــان ــي س ـق ــراط ـي ــس
باباستاثوبولوس ( )67لدورتموند.
ويـتـصــدر الــريــال الترتيب ب ــ 7نقاط
من  3مباريات أمــام توتنهام ( 7من
 )3ودورتموند ( 1من  )3وأبويل (1
من .)3
وفــي املجموعة الخامسة تساقطت
األهــداف كاملطر ،حيث عاد ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـف ــوز ك ــاس ــح م ــن أرض
مــاري ـبــور السلوفيني  ،0-7سجلها
البرازيلي روبرتو فيرمينو ( 4و)54
وم ــواط ـن ــه فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ()13
واملـ ـص ــري مـحـمــد ص ــاح ( 19و)40
وأل ـي ـكــس  -أوك ـســايــد تـشــامـبــراليــن
( )86وترينت ألكسندر -أرنولد (.)90
من جهته ،صعق سبارتاك موسكو
الــروســي ضيفه إشبيلية اإلسباني
 ،1-5س ـج ـل ـهــا كــوي ـن ـســي بــروم ـيــس
( 18و ،)90ولـ ـ ــورنـ ـ ــزو م ـي ـل ـغ ــاري ــو
( ،)58وديـنـيــس غـلــوشــاكــوف (،)67
وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ل ــوي ــز أدري ـ ــان ـ ــو ()74
لسبارتاك ،والدنماركي سيمون كاير
( )30إلشبيلية.

ويتصدر ليفربول الترتيب بـ 5نقاط
من  3مباريات أمــام سبارتاك ( 5من
 ،)3وإشبيلية ( 4من  ،)3وماريبور (1
من .)3
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ،حـســم
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي القمة
أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه نـ ــابـ ــولـ ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
 ،1-2سـجـلـهــا رح ـيــم سـتــرلـيـنــغ (،)9
والبرازيلي غابريال خيسوس ()13
لسيتي ،والغيني أمادو ديــاوارا (73
من ركلة جزاء) لنابولي.
وسقط فيينورد روتــردام الهولندي
على ملعبه أمام شاختار دونيتسك
األوك ــران ــي  ،2-1سجلها الـبــرازيـلــي
برنارد ( 24و )54لشاختار ،وستيفن
بيرغيوس ( )8لفيينورد.
ويـتـصـ ّـدر سيتي الترتيب ب ــ 9نقاط
من  3مباريات أمــام شاختار ( 6من
 ،)3ونابولي ( 3من  )3وفيينورد (0
من .)3
ّ
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــاب ـع ــة ،ت ـعــقــدت
مهمة موناكو الفرنسي بعد سقوطه
على ملعبه أمام بيشكطاش التركي

انتهت قمة
ريال مدريد وتوتنهام
بالتعادل 1-1

 ،2-1سـجـلـهــا ال ـكــولــوم ـبــي رادام ـي ــل
فـ ــال ـ ـكـ ــاو ( )30مل ـ ــون ـ ــاك ـ ــو ،وس ـي ـن ــك
توسون ( 34و )55لبيشكطاش.
وحـقــق اليـبــزيــغ األملــانــي ف ــوزًا ثمينًا
عـلــى ضيفه بــورتــو الـبــرتـغــالــي ،2-3
سجلها ويل أوربان ( ،)8والسويدي
إميل فورسبرغ ( ،)38والفرنسي جان
 كيفن أوغــوس ـتــان ( )41لاليبزيغ،وال ـك ــام ـي ــرون ــي ف ـي ـن ـســان أب ــوب ــاك ــار
( ،)18وإيفان ماركانو ( )44لبورتو.
وي ـت ـصـ ّـدر بـيـشـكـطــاش الـتــرتـيــب بــ9
نقاط من  3مباريات أمام اليبزيغ (4

من  )3وبورتو ( 3من  )3وموناكو (1
من .)3
برنامج مباريات الليلة
 املجموعة األولى:ب ـن ـف ـي ـكــا ال ـب ــرت ـغ ــال ــي × مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد اإلنكليزي ()21,45
س ـس ـكــا م ــوس ـك ــو الـ ــروسـ ــي × بـ ــازل
السويسري ()21,45
 املجموعة الثانية:ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي × سلتيك
اإلسكوتلندي ()21,45
أندرلخت البلجيكي × باريس سان
جيرمان الفرنسي ()21,45
 املجموعة الثالثة:ق ــره ب ــاخ اآلذرب ـي ـج ــان ــي × أتـلـتـيـكــو
مدريد اإلسباني ()19,00
تشلسي اإلنكليزي × روما اإليطالي
()21,45
 املجموعة الرابعة:برشلونة اإلسـبــانــي × أوملبياكوس
اليوناني ()21,45
يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي × سـبــورتـنــغ
لشبونة البرتغالي (.)21,45

تصفيات مونديال 2018

إيطاليا أمام عقبة السويد في الملحق األوروبي المونديالي
قرعة الملحق
األوروبي المؤهل
إلى مونديال
( 2018أ ف ب)

لن يكون املنتخب اإليطالي في منأى
عـ ــن ال ـخ ـط ــر فـ ــي امل ـل ـح ــق األوروبـ ـ ـ ــي
امل ــؤه ــل الـ ــى ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
 2018ل ـكــرة ال ـقــدم ال ـتــي تستضيفها
روسـيــا ،وذلــك بعدما أوقعته القرعة
التي سحبت في زيوريخ ،أمــام عقبة
نظيره السويدي.
ّ
وكــانــت إيـطــالـيــا قــد حــلــت ثــانـيــة في
امل ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ب ـف ــارق  5نـقــاط
خـ ـل ــف إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،وقـ ـ ــد ُصـ ـنـ ـف ــت فــي
املستوى األول مع منتخبات سويسرا
وكرواتيا والدنمارك.
وس ـت ـل ـت ـقــي فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـث ــاث
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،إي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة مــع
س ــويـ ـس ــرا ،وك ــرواتـ ـي ــا م ــع ال ـي ــون ــان،
وال ــدنـ ـم ــارك م ــع ج ـم ـهــوريــة إيــرل ـنــدا،

حيث ستتنافس املنتخبات الثمانية
ع ـلــى ال ـب ـطــاقــات األرب ـ ــع األخـ ـي ــرة عن
"القارة العجوز".
لكن كل األنظار ستتركز على املنتخب
اإلي ـط ــال ــي الـ ــذي أوق ـع ـتــه ال ـقــرعــة في
مــواج ـهــة أح ــد أقـ ــوى املـنـتـخـبــات في
الـتـصـفـيــاتــ ،عـلــى اعـتـبــار أن السويد
ق ـ ـ ّـدم ـ ــت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـيـ ــد ف ــي
املـجـمــوعــة األول ــى الـتــي ضمتها الــى
جــانــب فــرنـســا وهــول ـنــدا ،حـيــث حلت
وصيفة بفارق األهــداف أمــام هولندا
و 4نقاط خلف فرنسا.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،خ ـي ـبــت إي ـط ــال ـي ــا آمـ ــال
جماهيرها ،وخصوصًا في الجوالت
األربع األخيرة عندما منيت بخسارة
م ــذل ــة أمـ ـ ــام إس ـب ــان ـي ــا  ،3-0وحـقـقــت

فوزين صعبني على إسرائيل وألبانيا
بنتيجة واحدة  ،0-1وسقطت في فخ
التعادل أمام ضيفتها مقدونيا.
وس ـت ـكــون ك ــل االح ـت ـم ــاالت مفتوحة
ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ف ــي امل ــواج ـه ـت ــن،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن املـ ــواج ـ ـهـ ــة األول ـ ـ ــى
ستقام على أرض السويديني الذين
لن يرضوا إال بالخروج بنتيجة أكثر
من جيدة ،آملني االستفادة من مرحلة
عدم التوازن التي ّ
يمر فيها الطليان
مع املدرب جيان بيارو فينتورا ،الذي
ل ــم يـتـمـكــن م ــن اسـتـكـمــال م ــا ك ــان قد
بناه سلفه أنطونيو كونتي.
وت ـقــام م ـبــاريــات ال ــذه ــاب بــن  9و11
تشرين الثاني املقبل ،واإلياب بني 12
و 14منه.

