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رياضة

ّ
ميسي يعري غوارديوال بـ «هاتريك»
دوري أبطال أوروبا

ّ
واصـ ــل بــرش ـلــونــة تــرب ـعــه ع ـلــى صـ ــدارة
مجموعته بسحقه خصومه ،آخرهم
مانشستر سيتي ،حيث تغلب عليه .0-4
مــن جهته ،فــاز بــايــرن ميونيخ األلماني
ع ـلــى ضـيـفــه إي ـنــدهــوفــن الـهــولـنــدي
 ،1-4وسـحــق أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي ضيفه
لودوغوريتس رازغراد البلغاري 0-6
انتهت الجولة الثالثة من منافسات
الــدور األول في بطولة دوري أبطال
أوروب ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـنـتــائــج كبيرة
ل ـل ـف ــرق ال ـك ـب ـي ــرة ،وت ـح ـق ـق ــت ن ـتــائــج
إي ـج ــاب ـي ــة دون أن يـ ـك ــون ال ـت ـع ــادل
عنوان أي مباراة.
ففي املجموعة األولى ،سحق أرسنال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ض ـي ـفــه ل ــودوغ ــوري ـت ــس
رازغـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري  .0-6وس ـج ــل
األه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي ألـيـكـسـيــس
ســانـشـيــز ( )12وت ـيــو وال ـك ــوت ()42
وأليكس تشامبرالين ( )46واألملاني
مسعود أوزيل ( 56و 83و.)87
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـ ـغـ ـ ـل ـ ــب ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس سـ ـ ــان
جيرمان الفرنسي على ضيفه بــازل
ال ـس ــوي ـس ــري  .0-3وح ـم ـلــت املـ ـب ــاراة
نكهة أميركية جنوبية بامتياز ،فبعد
أن افتتح األرجنتيني أنخل دي ماريا
الـتـسـجـيــل ( ،)40أضـ ــاف ال ـبــرازي ـلــي
لوكاس مــورا الثاني في الدقيقة ،62
واألوروغ ــواي ــان ــي إديـنـســون كافاني
الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل
الضائع.
وتـ ـ ـص ـ ــدر أرس ـ ـن ـ ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـ ـ 7
ن ـق ــاط ،يـلـيــه س ــان ج ـيــرمــان بـ ـ  ،7ثم
بازل بنقطة واحــدة ،ولودوغوريتس
بنقطة أيضًا.
وفي املجموعة الثانية ،سقط نابولي
اإلي ـط ــال ــي أم ـ ــام ض ـي ـفــه بـشـيـكـطــاش
التركي  .3-2وسجل للفائز البرازيلي
أدري ــان ــو كــوريــا ( )13والـكــامـيــرونــي
فانسان أبو بكر ( 38و ،)86وللخاسر
الـبـلـجـيـكــي دري ـي ــس مــرتـيـنــس ()30
ومــانــولــو غــابـيــاديـنــي ( 69مــن ركلة
جزاء).
وخسر دينامو كييف األوكراني أمام
بنفيكا البرتغالي  .2-0سجل الهدفني
األرجـنـتـيـنـيــان إدواردو ســالـفـيــو (9
مــن ركـلــة ج ــزاء) وفــران ـكــو إيمانويل
سيرفي (.)55
وت ـ ـصـ ــدر ن ــاب ــول ــي امل ـج ـم ــوع ــة بـ ـ ـ 6
ن ـ ـقـ ــاط ،ي ـل ـي ــه ب ـش ـك ـط ــاش بـ ـ ـ  ،5ثــم
بنفيكا ب ـ  4أيـضــا ،وأخـيــرًا دينامو

احتفال ميسي بالـ «هاتريك» أمام خيبة غوارديوال (أ ف ب)

كييف بنقطة واحدة.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة ،اس ـت ـفــاق
«ال ـ ـبـ ــرغـ ــوث» األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
مـيـســي ،وض ــرب بـقــوة بـعــدمــا سجل
«هـ ــاتـ ــريـ ــك» فـ ــي م ــرم ــى مــان ـش ـس ـتــر
سـ ـيـ ـت ــي ،وقـ ـ ـ ــاد ف ــريـ ـق ــه لـ ـلـ ـف ــوز عـلــى
خصمه .0-4
بــدأ برشلونة امل ـبــاراة سريعًا ،وكــان
األك ـ ـثـ ــر اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذًا ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة مــن

ُ
من
برافو
رد
ط
ُ
سيتي ،كما طرد ماتيو
من برشلونة

مـنــافـســه .ون ـجــح مـيـســي فــي افـتـتــاح
ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـعــد م ـج ـهــود ف ـ ــردي في
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،ف ـ ـ ـ ــراوغ ال ـ ـحـ ــارس
التشيلياني كــاوديــو بــرافــو زميله
الـســابــق فــي برشلونة قبل أن يــودع
الكرة في الشباك.
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ارتـ ـك ــب ب ــراف ــو
ه ـ ـفـ ــوة ش ـن ـي ـع ــة عـ ـن ــدم ــا خـ ـ ـ ــرج مــن
مرماه ليقطع إحدى الكرات ،فمررها

ب ــال ـخ ـط ــأ ب ــاتـ ـج ــاه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
ل ــوي ــس س ـ ــواري ـ ــز ،لـ ـيـ ـح ــاول األخ ـي ــر
إسـقــاطـهــا مــن فــوقــه ،فلمسها بــرافــو
بيده ليطرده الحكم في الدقيقة ،53
مــا اضـطــر م ــدرب سيتي الحالي وال ـ
«برسا» السابق جوسيب غوارديوال
إلـ ـ ـ ـ ــى إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـثـ ــانـ ــي
األرجـنـتـيـنــي وي ـلــي كــابــايـيــرو مكان
مواطنه بابلو زاباليتا.
وس ــرع ــان م ــا س ـجــل بــرش ـلــونــة عبر
م ـي ـس ــي م ـ ــن تـ ـس ــدي ــدة عـ ـل ــى ح ـ ــدود
منطقة الجزاء ( .)61بعدها بـ  8دقائق
أضاف ميسي الهدف الثالث ،ليصبح
أكـثــر العــب يسجل أهــدافــا فــي ملعب
فريقه بـ  50هدفًا في شباك منافسي
ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ــال ــون ــي ،ك ــاسـ ـرًا الــرقــم
ال ــذي ك ــان يحمله نـجــم ري ــال مــدريــد
ال ـس ــاب ــق راوول غ ــون ــزال ـي ــس ،ال ــذي
سجل  49هدفًا في ملعب «سانتياغو
برنابيو».
ً
وظهرت البطاقة الحمراء مرة أخرى
في املباراة ،لكن هذه املرة لبرشلونة،
ُ
حيث طرد الفرنسي جيريمي ماتيو
ل ـن ـي ـلــه ال ـب ـط ــاق ــة الـ ـصـ ـف ــراء ال ـثــان ـيــة،
وأك ـ ـمـ ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان املـ ـ ـب ـ ــاراة ب ـع ـشــرة
العبني.
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني ،سجل
البرازيلي نيمار الهدف الرابع بعدما
كان قد أضاع ركلة جزاء.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،خ ـ ـسـ ــر س ـل ـت ـيــك
االسكوتلندي أمــام ضيفه بوروسيا
مـ ــون ـ ـش ـ ـن ـ ـغـ ــادبـ ــاخ األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،2-0
س ـج ـل ـه ـم ــا الرس سـ ـتـ ـيـ ـن ــدل ()57
واندريه هان (.)77
وتـ ـ ـص ـ ــدر ب ــرشـ ـل ــون ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ
ت ـس ــع ن ـ ـقـ ــاط ،ي ـل ـيــه س ـي ـتــي بـ ـ ـ  ،4ثــم
مونشنغالدباخ بـ  ،3وسلتيك بنقطة.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،اس ـت ـعــاد
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ نـغـمــة االن ـت ـصــارات
ب ـعــد ت ـعــادلــن وخـ ـس ــارة واح ـ ــدة في
مختلف البطوالت ،حيث حقق فوزًا
ص ــريـ ـح ــا عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه اي ـن ــده ــوف ــن
الهولندي  .1-4وتناوب على تسجيل
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ب ـ ــاي ـ ــرن ك ـ ــل م ـ ــن تـ ــومـ ــاس
مــولــر ( )13وج ــوش ــوا كيميش ()21
وال ـبــولــونــي روبـ ــرت ليفاندوفسكي
( )59والهولندي أريني روبن ( .)84أما
هــدف ايـنــدهــوفــن ،فسجله لوسيانو
نارسينغ (.)41
ك ــذل ــك ،ح ـقــق أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ف ــوزه
الثالث تواليًا ،بتغلبه على روستوف
الروسي  ،0-1سجله البلجيكي يانيك
فيريرا كاراسكو (.)62
وتصدر أتلتيكو املجموعة بـ  9نقاط،
يليه بايرن بـ  ،6ثم إيندهوفن بنقطة،
وروستوف بنقطة أيضًا.

يوروبا ليغ

مباراة «حياة أو موت» إلنتر ميالنو في «يوروبا ليغ»
ي ـ ـخـ ــوض إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإليـ ـط ــال ــي
مـ ـ ـب ـ ــاراة «ح ـ ـيـ ــاة أو م ـ ـ ــوت» ع ـنــدمــا
يستضيف ساوثمبتون اإلنكليزي
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن م ـب ــاري ــات
امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى ض ـم ــن مـســابـقــة
«يوروبا ليغ».
وحقق «النيراتزوري» بداية كارثية
ب ـ ـخ ـ ـسـ ــارتـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــاب ـ ــوي ـ ــل ب ـئــر
ال ـس ـبــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي  2-0وس ـبــارتــا
ب ـ ـ ــراغ ال ـت ـش ـي ـك ــي  ،3-1ف ـي ـم ــا يـمـلــك
ساوثمبتون  4نقاط.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج م ــان ـش ـس ـت ــر
ّ
ي ــون ــاي ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي إل ـ ــى ت ـخــطــي
ع ـق ـب ــة ض ـي ـف ــه ف ـن ــرب ـخ ـش ــة ال ـت ــرك ــي
لـكــي ال يــدخــل فــي حـســابــات التأهل
إل ــى األدوار اإلق ـصــائ ـيــة ،وذل ــك بعد
خ ـســارتــه املـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة أم ــام

فـيـيـنــورد روتـ ــردام الـهــولـنــدي ،علمًا
بأن الفريق التركي يتصدر املجموعة
بأربع نقاط مقابل  3لكل من يونايتد
وفـ ـيـ ـيـ ـن ــورد ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـق ـبــل زوري ـ ــا
لوهانسك األوكراني متذيل الترتيب.
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـبــاريــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 املجموعة األولى:م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد (إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا) -
فنربخشة (تركيا) ()22,05
فيينورد (هولندا)  -زوريا لوهانسك
(أوكرانيا) ()22,05
 املجموعة الثانية:أومل ـب ـي ــاك ــوس (الـ ـي ــون ــان)  -أس ـتــانــا
(كازاخستان) ()22,05
ي ــون ــغ ب ــوي ــز (سـ ــوي ـ ـسـ ــرا)  -أب ــوي ــل
نيقوسيا (قبرص) ()22,05

 املجموعة الثالثة:سـ ــانـ ــت إت ـ ـيـ ــان (فـ ــرن ـ ـسـ ــا)  -غ ــاب ــاال
(آذربيجان) ()22,05
م ــايـ ـنـ ـت ــس (أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا)  -أن ــدرلـ ـخ ــت
(بلجيكا) ()22,05
 املجموعة الرابعة:دونـ ـ ــدالـ ـ ــك (جـ ـمـ ـه ــوري ــة إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا) -
زي ـن ـيــت س ــان ب ـطــرس ـبــرغ (روس ـي ــا)
()22,05
ألكمار (هولندا)  -ماكابي تل أبيب
(إسرائيل) ()22,05
 املجموعة الخامسة:رومـ ــا (إي ـطــال ـيــا)  -أوس ـتــريــا فيينا
(النمسا) ()22,05
فيكتوريا بـلــزن (تشيكيا)  -أسـتــرا
جيورجيو (رومانيا) ()22,05
 -املجموعة السادسة:

غـ ـن ــك (ب ـل ـج ـي ـك ــا)  -أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـبــاو
(إسبانيا) ()22,05
رابـيــد فيينا (النمسا)  -ساسوولو
(إيطاليا) ()22,05
 املجموعة السابعة:س ـل ـتــا ف ـي ـغــو (إسـ ـب ــانـ ـي ــا)  -أي ــاك ــس
أمستردام (هولندا) ()20,00
س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدار لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج (بـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــا) -
باناثينايكوس (اليونان) ()20,00
 املجموعة الثامنة:ش ــاخ ـت ــار دون ـي ـت ـســك (أوكـ ــران ـ ـيـ ــا) -
غنت (بلجيكا) ()20,00
قـ ــون ـ ـيـ ــاس ـ ـبـ ــور (ت ـ ــرك ـ ـي ـ ــا)  -بـ ــراغـ ــا
(البرتغال) ()20,00
 املجموعة التاسعة:كـ ـ ــراس ـ ـ ـنـ ـ ــودار (روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا)  -ش ــال ـك ــه
(أملانيا) ()20,00

ريد ُبل سالزبورغ (النمسا)  -نيس
(فرنسا) ()20,00
 املجموعة العاشرة:س ـل ــوف ــان ل ـي ـب ـيــري ـتــش (ت ـش ـي ـك ـيــا) -
فيورنتينا (إيطاليا) ()20,00
قـ ـ ـ ــره بـ ـ ـ ــاخ (آذرب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان)  -بـ ـ ــاوك
سالونيكي (اليونان) ()20,00
 املجموعة الحادية عشرة:إنتر ميالنو (إيطاليا)  -ساوثمبتون
(إنكلترا) ()20,00
ه ــاب ــوي ــل ب ـئــر ال ـس ـبــع (إس ــرائـ ـي ــل) -
سبارتا براغ (تشيكيا) ()20,00
 املجموعة الثانية عشرة:ش ـت ـي ــوا ب ــوخ ــارس ــت (رومـ ــان ـ ـيـ ــا) -
زيوريخ (سويسرا) ()20,00
عثمانلي سـبــور (تــركـيــا)  -فياريال
(إسبانيا) (.)20,00

