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رياضة

دوري أبطال أوروبا

فولسبورغ يضع يونايتد خارج دوري األبطال
خرج مانشستر يونايتد من بطولة دوري
أبطال أوروب ــا وانتقل الــى «يــوروبــا ليغ»،
بعد خسارته أمام فولسبورغ  .3-2بدوره،
ج ــدد ري ــال مــدريــد ف ــوزه عـلــى مالمو،
وسـحـقــه  ،0-8كــذلــك تغلب مانشستر
سيتي على بوروسيا مونشنغالدباخ ،2-4
وسقط يوفنتوس أمام إشبيلية 1-0
ان ـت ـهــى ال ـف ـصــل األول م ــن الـجــولــة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن دور
املجموعات في بطولة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،بنتائج مفاجئة
أبرزها خــروج مانشستر يونايتد
م ــن ال ـب ـطــولــة ب ـعــد ال ـخ ـس ــارة أم ــام
فــول ـس ـبــورغ ،وخ ـس ــارة يوفنتوس
أمام إشبيلة.
فــي املجموعة األول ــى ،سحق ريــال
مــدريــد اإلسـبــانــي مــاملــو الـســويــدي
 .0-8وس ـج ــل األهـ ـ ـ ــداف ال ـفــرن ـســي
كـ ــريـ ــم بـ ـن ــزيـ ـم ــة ( 12و 24و)74
والبرتغالي كريستيانو رونــالــدو
( 39و 47و 50و )58والـ ـك ــروات ــي
ماتيو كوفاسيتش (.)70
وفي نفس املجموعة ،تغلب باريس
سـ ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ع ـلــى
ش ــاخـ ـت ــار دان ـي ـي ـت ـس ــك األوك ـ ــرانـ ــي
 ،0-2سجلهما ال ـبــرازي ـلــي لــوكــاس
مـ ـ ـ ــورا ( )57والـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي زالت ـ ـ ــان
ابراهيموفيتش (.)86
وت ـ ـصـ ــدر ريـ ـ ـ ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـ ـ 16
ن ـق ـطــة ،يـلـيــه س ــان ج ـيــرمــان بـ ـ ،13
وشاختار بـ  ،3ثم ماملو بـ  3أيضًا.
بـهــذه النتيجة ،تــأهــل ري ــال وســان
جيرمان الــى ال ــدور الـثــانــي ،بينما
تأهل شاختار الى «يوروبا ليغ».
وف ـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــةَّ ،
ودع
مانشستر يونايتد البطولة مبكرًا،
بعد خسارته أمام فولسبورغ ،3-2
لـيـتــأهــل األخ ـيــر ال ــى الـ ــدور املـقـبــل،
ويـنـتـقــل «ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر» الــى
َّ
«يوروبا ليغ» بعدما حل ثالثًا.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ي ــون ــايـ ـت ــد ب ـ ـهـ ــدف س ـج ـلــه
ال ـف ــرن ـس ــي أن ـط ــون ــي م ــارسـ ـي ــال فــي
الدقيقة العاشرة ،ثم عادل البرازيلي
ن ـ ــال ـ ــدو س ــريـ ـع ــا ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ،13
ليليه هــدف التقدم عبر البرتغالي
اديلينيو فيرينيا فــي الــدقـيـقــة .29
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  82س ـج ــل ال ـغ ـي ـنــي
جوسوها غيالفوغي هدفًا بالخطأ
في مرماه ،ليمنح التعادل ليونايتد،

خيبة العبي
يونايتد بعد الخروج
من البطولة
(جون ماكدوغال
ـ أ ف ب)

لكن نالدو أنقذ املوقف ،وأحرز هدف
الفوز والتأهل في الدقيقة .84
ك ــذل ــك ب ـلــغ إي ـن ــده ــوف ــن ال ـهــول ـنــدي
ال ـ ـ ـ ــدور ذات ـ ـ ــه ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
س ـس ـك ــا م ــوسـ ـك ــو الـ ـ ــروسـ ـ ــي .1-2
وسجل لوك دي يونغ ( )78ودافي
بـ ــروبـ ــر ( )85ه ــدف ــي إي ـن ــده ــوف ــن،
وس ـيــرغــي انـيــاشـيـفـيـتــش ( 76من
ركلة جزاء) هدف سسكا موسكو.
وتصدر فولسبورغ املجموعة بـ12
نـقـطــة ،يـلـيــه إي ـنــدهــوفــن بـ ـ  ،10ثم

انتقل مانشستر
يونايتد الى اللعب في
«يوروبا ليغ»

يونايتد بـ  ،8وأخيرًا سسكا بـ .4
وفي املجموعة الثالثة ،فاز أتلتيكو
مـ ــدريـ ــد اإلسـ ـب ــان ــي ع ـل ــى مـضـيـفــه
بنفيكا البرتغالي  1-2بعد ضمان
االثنني التأهل في الجولة السابقة.
س ـج ــل ألت ـل ـت ـي ـكــو س ـ ـ ــاوول نـيـغـيــز
( )33واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ــوس ـي ــان ــو
فييتو ( ،)55ولبنفيكا الـيــونــانــي
كونستانتينوس ميتروغلو (.)75
ب ــدوره ،تأهل غلطة ســراي التركي
ال ـ ــى «ي ـ ــوروب ـ ــا لـ ـي ــغ» إث ـ ــر ت ـعــادلــه

مـ ــع ض ـي ـف ــه اسـ ـت ــان ــا اآلذري .1-1
سـجــل لـغـلـطــة س ــراي ب ــراق يلماظ
( ،)64وألس ـت ــان ــا ال ـغ ــان ــي بــاتــريــك
تووماسي (.)62
وت ـصــدر أتلتيكو املـجـمــوعــة بـ ـ 13
نقطة ،يليه بنفيكا بـ  ،10ثم غلطة
سراي بـ  ،5وأخيرًا استانا بـ .4
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،تـغـلــب
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي على
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني
 .2-4سجل لسيتي اإلسباني دافيد
سيلفا ( )16ورحيم سترلينغ (80
و )82والـ ـع ــاج ــي وي ـل ـف ــري ــد بــونــي
( ،)85ومل ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ يــول ـيــان
كـ ــورب ( )19وال ـب ــرازي ـل ــي رافــائ ـيــل
(.)43
وفـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،س ـقــط
يوفنتوس اإليطالي أمام إشبيلية
وخ ـ ـسـ ــر  ،1-0س ـج ـل ــه اإلسـ ـب ــان ــي
فـ ــرنـ ــانـ ــدو لـ ــورن ـ ـتـ ــي ( .)65ب ـه ــذه
ال ـن ـتــائــج ،تــأهــل سـيـتــي و«ي ــوف ــي»
ب ـ ـعـ ــد احـ ـت ــالـ ـهـ ـم ــا املـ ـ ــركـ ـ ــز األول
وال ـثــانــي بـ ـ  12و 11نـقـطــة تــوالـيــا،
وانتقل إشبيلية للعب في «يوروبا
ل ـيــغ» الح ـتــالــه املــركــز ال ـثــالــث بـ ـ 6
نقاط ،يليه مونشنغالدباخ بـ .5
وهنا برنامج مباريات الليلة:
* املجموعة الخامسة:
روما  -باتي باريسوف ()21.45
باير ليفركوزن  -برشلونة ()21.45
* املجموعة السادسة:
أوملبياكوس  -أرسنال ()21.45
دي ـنــامــو زغـ ــرب  -ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
()21.45
* املجموعة السابعة:
تشلسي  -بورتو ()21.45
ديـنــامــو كييف  -مــاكــابــي تــل أبيب
()21.45
* املجموعة الثامنة:
فالنسيا  -ليون ()21.45
جـنــت  -زيـنـيــت س ــان بـطــرسـبــورغ
(.)21.45

سوق االنتقاالت

أنشيلوتي يرغب في تدريب يونايتد وكابيللو قد يعود إلى روما

فابيو كابيللو (أرشيف)

يـحـتــل اإلي ـطــالــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
العناوين في الفترة األخيرة ملعرفة
وجهته املستقبلية بعد فترة الراحة
التي قرر الحصول عليها عقب إقالته
من تدريب ريـال مدريد اإلسباني.
وب ـ ـعـ ــد األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدث ــت فــي
إيطاليا عن أنــه رفــض تدريب رومــا،
ه ـ ــا ه ـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي ي ـح ـت ــل غ ــاف
صحيفة «ذا صــن» اإلنكليزية التي
ن ـق ـلــت ع ـن ــه أن ـ ــه ي ــرغ ــب فـ ــي ت ــدري ــب
مانشستر يونايتد.
ممكن َفي
غير
الخيار
وال يبدو هذا
َ
الصيف املقبل ،وذلــك فــي حــال فشل
م ــدرب «الـشـيــاطــن الـحـمــر» الحالي،
الهولندي لويس فان غال ،في نهاية
امل ــوس ــم ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ـف ــري ــق ال

يبدو مقنعًا تحت قيادته.
إن ـك ـل ـي ــزي ــا أي ـ ـضـ ــا ،أك ـ ــد ال ـبــرت ـغــالــي
جــوزيــه مورينيو ثقته باالستمرار
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ت ـش ـل ـس ــي رغـ ـ ــم امل ــوس ــم
الكارثي لألخير .وقــال «السبيشال
وان» ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ق ـبــل
امل ـبــاراة أم ــام بــورتــو الـبــرتـغــالــي في
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا« :أع ـت ـقــد أنــي
ق ـم ــت ب ــأشـ ـي ــاء جـ ـي ــدة وكـ ـثـ ـي ــرة فــي
ه ــذا ال ـن ــادي ،ومــالـكــه ي ـعــرف تمامًا
م ــؤه ــات ــي .ل ـقــد أب ـ ــدى م ــرت ــن ثـقـتــه
ً
ب ــي ،أوال عـنــدمــا أع ــادن ــي لــإشــراف
ع ـلــى ال ـف ــري ــق (فـ ــي  ،)2013وثــان ـيــا
عندما مدد عقدي  4سنوات (في آب
املاضي)».
وبالعودة إلى الحديث عن روما الذي

يمر بفترة غير مستقرة ،وقــد يجد
مدربه الفرنسي رودي غارسيا نفسه
خارج أسوار ملعبه «أوملبيكو» ،فإن
احتمال عودة املدرب فابيو كابيللو
لقيادته ال يبدو مستبعدًا ،وهــذا ما
جاء على لسان األخير نفسه.
وق ـ ــال كــاب ـي ـل ـلــو ف ــي ح ــدي ــث ل ــرادي ــو
«أنـ ـتـ ـشـ ـي ــو ل ـ ــو س ـ ـ ـبـ ـ ــورت» امل ـح ـل ــي
ردًا ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد:
«ع ــودت ــي إل ــى رومـ ــا؟ بــالـنـسـبــة إلــي
«ج ـ ـ ـيـ ـ ــالـ ـ ــوروسـ ـ ــي» مـ ـ ــن امل ــرشـ ـح ــن
للقب .لقد بــدأوا على نحو جيد ثم
أضاعوا النقاط».
وأض ــاف كابيللو غـيــر املــرتـبــط بــأي
عقد حاليًا منذ تركه تدريب منتخب
روس ـيــا« :األجـ ــواء فــي روم ــا معقدة.

يسحرونك ثم يجعلونك تنام .أعتقد
أنه يجب ّ
علي أخذ قسط من الراحة،
لكن ال يمكن أبدًا القول ال».
وفـ ــي ف ــرن ـس ــا ،أع ـل ــن ت ـ ـ ــروا ،صــاحــب
امل ــرك ــز األخ ـي ــر ف ــي الـ ـ ــدوري املـحـلــي،
تعيني مدير قسم التأهيل فيه ،كلود
روب ــان ،مــدربــا ُ جــديـدًا لــه خلفًا لجان
مارك فورالن املقال من منصبه في 3
كانون األول الحالي.
وسـ ـيـ ـع ــاون روب ـ ـ ــان ( 54ع ــام ــا) فــي
مـهـمـتــه مـيـشــال ب ــادوف ــان ــي ومحمد
برادا وأوليفييه تينغري ،في محاولة
إلنقاذ تروا من الهبوط حيث يبتعد
بفارق  13نقطة عن غانغان صاحب
املركز السابع عشر األخير فوق حافة
الهبوط.

