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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتألق بالسبعة ويلحق بالكبار
ليفربول يكتسح سبارتاك موسكو 0-7
ليلحق بالمتأهلين إلى دور الـ  16في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم برفقة
إشبيلية وبورتو في الجولة السادسة
األخيرة من دور المجموعات
ل ـ ــم يـ ـج ــد لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي أي
صعوبة في التأهل إلى دور الـ  16في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه
الكاسح على ضيفه سبارتاك موسكو
ال ــروس ــي  ،0-7فــي ال ـجــولــة الـســادســة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــن م ـن ــاف ـس ــات امل ـج ـمــوعــة
الخامسة.
وج ــاءت النتيجة انـعـكــاســا لسيطرة
«ال ــري ــدز» ال ـتــامــة ع ـلــى املـ ـب ــاراة ،وقــد
اس ـت ـه ـل ــوه ــا مـ ـن ــذ الـ ــدقـ ــائـ ــق األولـ ـ ــى
بطريقة هجومية وتمكنوا من افتتاح
التسجيل في الدقيقة الرابعة من ركلة
ج ــزاء بعد خطأ على املـصــري محمد
ص ــاح تــرجـمـهــا ال ـب ــرازي ـل ــي فيليبي
كوتينيو بنجاح.
وس ــريـ ـع ــا أضـ ـ ــاف أص ـ ـحـ ــاب األرض
الهدف الثاني بعد تبادل رائــع للكرة
م ـ ــن ص ـ ـ ــاح إل ـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي اآلخ ـ ــر
روبرتو فيرمينو ومنه إلى كوتينيو
الذي تابعها في الشباك (.)15
ول ــم تـكــد ت ـمـ ّـر  4دقــائــق حـتــى أضــاف

لحق إشبيلية
وبورتو أيضًا بالمتأهلين
إلى دور الـ 16
ليفربول الهدف الثالث عبر فيرمينو
هذه املرة من تسديدة قوية من داخل
منطقة الجزاء.
وبـ ـمـ ـج ــرد ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـشـ ــوط ال ـث ــان ــي
أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف
الرابع بتسديدة مقصية رائعة (.)47
وبـعــد  3دقــائــق فقط سجل كوتينيو
الـهــدف الخامس والـثــالــث الشخصي
له بتسديدة اصطدمت بأحد املدافعني
وتابعت طريقها إلى الشباك.
وت ــواص ــل م ـهــرجــان أهـ ــداف ليفربول
عبر ماني بمتابعة من داخــل منطقة
ال ـجــزاء ( )76قـبــل أن يختتمه صــاح
ب ـهــدف رائـ ــع بـعــد فــاصــل م ـه ــاري في
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء وت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة في
املرمى (.)86
وراف ــق إشبيلية اإلسـبــانــي ليفربول
إلــى دور ال ـ  16بتعادله أمــام مضيفه
مــاريـبــور السلوفيني  ،1-1سجلهما
ال ـب ــرازي ـل ــي غــان ـســو ( )75إلشـبـيـلـيــة،

سجل كوتينيو «هاتريك» لليفربول (بول إيليس ــ أ ف ب)

والبرازيلي مــاركــوس تافاريس ()10
ملاريبور.
وتصدر ليفربول الترتيب بـ  12نقطة
مــن  6مـبــاريــات أم ــام إشبيلية ( 9من
 )6وس ـ ـبـ ــارتـ ــاك م ــوس ـك ــو ( 6مـ ــن )6
وماريبور ( 3من .)6
وف ــي املـجـمــوعــة الـثــامـنــة ،حـســم ريــال
مدريد اإلسباني مواجهته أمام ضيفه
بــوروسـيــا دورتـمــونــد األملــانــي بـفــوزه
عليه .2-3

وخـ ـ ـ ــاض ال ـ ــري ـ ــال امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـغ ـي ــاب
ال ـعــديــد مــن ن ـجــومــه ،وف ــي مقدمهم
األمل ــان ــي طــونــي ك ــروس وال ـكــرواتــي
لــوكــا م ــودري ـت ــش وال ـفــرن ـســي كــريــم
بـنــزيـمــا ،لـكــن ذل ــك لــم يمنعه مــن أن
يـنـطـلــق إل ــى ال ـه ـج ــوم م ـنــذ ص ـفــارة
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وقـ ـ ــد ت ـم ـك ــن مـ ــن اف ـت ـت ــاح
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل سـ ــري ـ ـعـ ــا ع ـ ـنـ ــدمـ ــا مـ ــرر
ال ـبــرت ـغــالــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
ك ـ ــرة مل ـس ـه ــا إي ـس ـك ــو ووصـ ـل ــت إل ــى

بورخا مايورال الذي لعبها من فوق
الحارس السويسري رومان بوركي
(.)8
ثم جاء الدور على رونالدو ليضيف
الـهــدف الـثــانــي بتسديدة رائـعــة من
حدود منطقة الجزاء (.)12
لكن بعد ذلك تراجع الريال مفسحًا
امل ـجــال أم ــام دورت ـمــونــد ال ــذي بــادر
ً
إلى الهجوم وتمكن أوال من تقليص
الفارق عبر الغابوني بيار إيميريك

أوب ــام ـي ــان ــغ ب ـك ــرة رأسـ ـي ــة ( )43ثــم
سجل الــاعــب نفسه هــدف التعادل
( ،)49ل ـك ــن ل ــوك ــاس فــاس ـك ـيــر مـنــح
الفوز للريال في الدقيقة .81
وح ـق ــق ت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــوزًا
هامشيًا على ضيفه أبويل نيقوسيا
الـقـبــرصــي  ،0-3سـجـلـهــا اإلسـبــانــي
فــرنــانــدو يــوريـنـتــي ( )20وال ـكــوري
الجنوبي ســون هيونغ  -مــن ()37
والفرنسي جورج نكودو (.)80
وتـ ـص ــدر ت ــوت ـن ـه ــام ال ـت ــرت ـي ــب ب ـ ـ 16
ن ـق ـط ــة م ــن  6مـ ـب ــاري ــات أمـ ـ ــام ري ــال
مــدريــد ( 13مــن  )6ودورت ـم ــون ــد (2
من  )6وأبويل ( 2من .)6
وفــي املجموعة الـســادســة التي كان
ق ــد ح ـس ــم ف ـي ـهــا مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
اإلن ـك ـل ـي ــزي وش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـســك
األوكراني تأهلهما فاز الثاني على
األول  1-2ملحقًا به الهزيمة األولى
هـ ــذا امل ــوس ــم ف ــي ك ــاف ــة امل ـســاب ـقــات،
سـجـلـهــا ال ـب ــرازي ـل ــي ب ـي ــرن ــارد ()26
ومــواطـنــه إسميلي ( )32لشاختار،
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو (90
من ركلة جزاء) لسيتي.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ه ــام ـش ـي ــة ف ــاز
ف ـي ـي ـن ــورد ال ـه ــول ـن ــدي ع ـل ــى ضـيـفــه
ن ــاب ــول ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي  ،1-2سـجـلـهــا
ال ــدانـ ـم ــارك ــي ن ـي ـك ــوالي يــورغ ـن ـســن
( )33وج ـ ـيـ ــري ـ ـمـ ــي ج ـ ــاس ـ ــت ()90
لـ ـفـ ـيـ ـيـ ـن ــورد ،وال ـ ـبـ ــولـ ــونـ ــي ب ـي ــوت ــر
زيلنسكي ( )2لنابولي.
وتصدر مانشستر سيتي الترتيب
ب ـ ـ  15ن ـق ـطــة م ــن  6مـ ـب ــاري ــات أم ــام
شاختار ( 12من  )6ونابولي ( 6من
 )6وفيينورد ( 3من .)6
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ل ـحــق
بـ ــورتـ ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـب ـش ـي ـك ـطــاش
التركي إلى دور الـ  16بفوزه الكبير
على ضيفه موناكو الفرنسي ،2-5
سـجـلـهــا ال ـكــام ـيــرونــي فـنـسـنــت أبــو
ب ـك ــر ( 9و )33والـ ـج ــزائ ــري يــاســن
براهيمي ( )45والـبــرازيـلــي أليكس
ت ـيـل ـيــس ( )66وم ــواط ـن ــه تـيـكـيـنـيــو
سواريس ( )88لبورتو ،والبولوني
ك ـم ـي ــل غ ـل ـي ــك ( )61وال ـك ــول ــوم ـب ــي
راداميل فالكاو ( )78ملوناكو.
مـ ــن ج ـه ـت ــه فـ ـ ــاز ب ـش ـي ـك ـط ــاش عـلــى
م ـض ـي ـف ــه الي ـ ـبـ ــزيـ ــغ األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،1-2
سجلها اإلسباني ألـفــارو نيغريدو
( )10والبرازيلي أندرسون تاليسكا
( )90لـبـيـشـكـطــاش ،والـغـيـنــي نابي
كيتا ( )87لاليبزيغ.
وتـصــدر بشيكطاش الترتيب ب ـ 14
نقطة من  6مباريات أمام بورتو (10
من  )6واليبزيغ ( 7من  )6وموناكو
( 2من .)6

جوائز

الكرة الذهبية الخامسة تنتظر رونالدو الليلة

سيعادل رونالدو رقم ميسي في حال فوزه بالجائزة (أرشيف)

يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
كريستيانو رونــالــدو الكرة الذهبية
للمرة الخامسة فــي مسيرته ،وذلــك
عندما تعلن مجلة "فرانس فوتبول"
الـفــرنـسـيــة الـلـيـلــة ال ـفــائــز بــالـجــائــزة
املرموقة.
وي ـن ـت ـظ ــر رون ـ ــال ـ ــدو أن ي ـج ـم ــع بــن
جائزتي "الفيفا" التي حصل عليها
فــي تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،وجــائــزة
ال ـكــرة الــذهـبـيــة ،لـيـعــادل رق ــم غريمه
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
أح ــرزه ــا خ ـمــس مـ ــرات أع ـ ــوام 2009
و 2010و 2011و 2012ثـ ــم ،2015
بـيـنـمــا نــال ـهــا رونـ ــالـ ــدو أرب ـ ــع م ــرات
أعوام  2008و 2013و 2014و.2016
وت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب امل ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات
الـبــريـطــانـيــة عــن تسجيل املــراهـنــات
عـ ـ ـل ـ ــى رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو امل ـ ـ ــرش ـ ـ ــح لـ ـلـ ـف ــوز

بالجائزة بنسبة  10إلى  ،1مقابل 6
إلى  1مليسي.
وت ـضــم الئ ـحــة املــرش ـحــن الـخـمـســة:
البرازيلي نيمار وحارس يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي املـ ـخـ ـض ــرم جــان ـلــوي ـجــي
بــوفــون ومهاجم توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي هاري كاين بنسبة  33إلى
.1
وقـ ــال رون ــال ــدو لـصـحـيـفــة "لـيـكـيــب"
الفرنسية "املــوســم ك ــان استثنائيًا.
ف ــزن ــا بـ ــالـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ودوري
أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،وك ـن ــت مـ ـج ــددًا فــي
صدارة الهدافني".
وكما هيمن العبو ريــال مدريد على
تشكيلة الـفـيـفــا املـثــالـيــة لـلـعــام ،فــإن
الئحة األسماء الثالثني لجائزة الكرة
الذهبية تضمنت سبعة العبني من
ال ـن ــادي املـلـكــي ،ه ــم :الـفــرنـســي كريم

ب ـن ــزي ـم ــا واإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــان س ـيــرج ـيــو
رام ـ ـ ـ ـ ـ ــوس وإيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــو والـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي
مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش
واألملــانــي طوني كــروس ،إضافة الى
رونالدو.
وعــن معادلة رقــم ميسي بالحصول
على الجائزة الخامسة ،قال رونالدو:
"أري ـ ــد ال ـف ــوز بـسـبــع ج ــوائ ــز ،خمس
ّ
جوائز أمر جيد ،ولكن سبعًا هو رقم
حـظــي ولــذلــك سـبــع جــوائــز ستكون
رائـ ـع ــة" .وت ــاب ــع" :أري ـ ــد سـبـعــة أوالد
وسبع جوائز في الكرة الذهبية".
ي ــذك ــر أن امل ـج ـل ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة كــانــت
ق ــد أع ـل ـنــت ع ــن ال ـفــائــز بـلـقــب أفـضــل
حــارس مرمى فــي الـعــالــم ،وقــد ذهب
ّ
متفوقًا
ال ــى األملــانــي مــانــويــل نــويــر،
عـلــى اإلي ـطــالــي جــانـلــويـجــي بــوفــون
والبلجيكي ثيبو كورتوا تواليًا.

