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رياضة

دوري أبطال أوروبا

يدمر الريال ويتأهل
توتنهام ّ

مجددًا يتألق اإلنكليز في دوري أبطال
أوروبا بعد أن ّلقن توتنهام ريال مدريد
درسًا وهزمه  1-3ليتأهل إلى دور الـ
 16برفقة مانشستر سيتي الفائز بدوره
بنتيجة كبيرة على نابولي  ،2-4فيما
واصل مواطنهما ليفربول صدارته

ان ـه ـيــار تـ ــام .ه ــذا م ــا ح ـصــل م ــع ري ــال
مـ ــدريـ ــد اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن .أم ــس
ان ـك ـشــف ب ـطــل أوروبـ ـ ــا أمـ ــام تــوتـنـهــام
اإلنكليزي ،وبــدا فريقًا بال روح وسط
تفكك في كافة الخطوط.
ف ــي امل ـقــابــل ،كــانــت ال ـص ــورة معاكسة
لــدى «الـسـبـيــرز» ال ــذي ق ـ ّـدم ً
أداء رائعًا
وجماعيًا ،واستحق الفوز الكبير 1-3
ت ـمــامــا وم ـع ــه ب ـطــاقــة ال ـت ــأه ــل امل ـب ـكــرة
إل ــى دور ال ـ ـ  16ل ــدوري
أب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ــن
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة،
ُملحقًا أيـضــا الـخـســارة
األولى بخصمه في دور
املجموعات منذ .2012
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددًا ت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ّـوق
املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
ماوريتسيو بوكيتينو
ع ـلــى ن ـظ ـيــره الـفــرنـســي
زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان كما
حـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة
الذهاب في مدريد.
وكــان منطقيًا أن ّ
يتقدم
توتنهام بالنتيجة بعد
بهدفه الذي سجله في
سيطرته على مجريات
اإليطالي
مرمى نابولي
املباراة ووصوله املتكرر
من
الرابعة
في الجولة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرم ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــارس
ّ
منافسات املجموعة
كيكو كاسيا حيث تمكن
ديـ ـل ــي آل ـ ــي م ــن اف ـت ـتــاح
السابعة لدوري أبطال
التسجيل بعد عرضية
أوروبا ،بات املهاجم
مـ ـ ـ ــن ّك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران ت ــريـ ـبـ ـي ــر
األرجنتيني سيرجيو
انـ ـق ــض عـلـيـهــا ال ــدول ــي
أغويرو أفضل هداف في
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي وت ــاب ـع ـه ــا
تاريخ مانشستر سيتي
ف ــي ال ـش ـب ــاك ( .)27ولــم
اإلنكليزي.
يمنح توتنهام الفرصة
في
الهدف
وسجل أغويرو
للريال لتنظيم صفوفه
الدقيقة  ،69رافعًا رصيده والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة،
إذ ب ــاغـ ـت ــه س ــريـ ـع ــا فــي
إلى  178هدفًا في 264
مباراة بفارق هدف واحد ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى مــن
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بـهــدف
أمام إيريك بروك.
ـان بـعــد أن انـطـلــق آلــي
ثـ ٍ
نفسه بــالـكــرة فــي وسط
منطقة الــريــال وتخطى
ال ـب ــرازي ـل ــي كــاسـيـمـيــرو
وأطـلــق تسديدة اصطدمت بسيرجيو
راموس لتسكن مرمى كاسيا (.)56
ث ـ ــم ّ
وجـ ـ ـ ــه الـ ــدان ـ ـمـ ــاركـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان

أغويرو
التاريخي

تفوّق توتنهام على الريال أداء ونتيجة ( 1-3أدريان دينيس ــ أ ف ب)

إيريكسن الـضــربــة القاتلة إلــى امللكي
بتسجيله الـهــدف الـثــالــث بعد هجمة
مرتدة مثالية (.)65
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ه ـ ـ ــدف حـ ـف ــظ م ـ ـ ــاء ال ــوج ــه
ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة مـ ــن داخ ـ ــل امل ـن ـط ـقــة
اصطدمت بقدم إيريك داير (.)80
وفي املجموعة ذاتها ،رفض بوروسيا
دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ال ـه ــدي ــة م ـج ــددًا،
وأصبح خــارج املنافسة على البطاقة
الـثــانـيــة منطقيًا بـعــد سـقــوطــه فــي فخ
الـتـعــادل أم ــام ضيفه أبــويــل نيقوسيا
الـقـبــرصــي  ،1-1سجلهما الـبــرتـغــالــي

كان يوم أمس
إنكليزيًا ،إذ تأهل
سيتي أيضًا وواصل
ليفربول صدارته

رافـ ــايـ ــل غ ـي ــري ــرو ( )29ل ــدورت ـم ــون ــد،
وميكايل بوت ( )59ألبويل.
ويتصدر توتنهام الترتيب بـ  10نقاط
من  4مباريات أمام ريال مدريد ( 7من
 )4ودورتموند ( 2من  )4وأبويل ( 2من
.)4
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ،واصـ ــل
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي تــألـقــه
وحـ ـس ــم ت ــأه ـل ــه ب ـ ـفـ ــوزه ال ـك ـب ـي ــر عـلــى
مضيفه نابولي اإليطالي .2-4
ّ
وتقدم أصحاب األرض عبر لورنزو
إن ـس ـي ـن ــي ب ـع ــد تـ ـب ــادل رائـ ـ ــع ل ـل ـكــرة
مـ ــع ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي دريـ ـ ـ ــس م ـيــرت ـي ـنــز

ليسددها األول في املرمى (.)21
ل ـكــن «ال ـس ـي ـت ـيــزي ـنــس» أدرك ال ـت ـعــادل
م ــن ك ــرة رأس ـي ــة ملــداف ـعــه األرجـنـتـيـنــي
نيكوالس أوتــامـيـنــدي بعد ركـلــة حرة
(.)34
ثم ّ
تقدم سيتي عبر جون ستونز (،)48
لكن البرازيلي جورجينو أدرك التعادل
في الدقيقة  62من ركلة جزاء ،ثم منح
ّ
التقدم
األرجنتيني سيرجيو أغويرو
م ـج ــددًا لـسـيـتــي ( )69ق ـبــل أن يحسم
رحيم سترلينغ الفوز في الدقيقة .90
واقترب شاختار دونيتسك األوكراني
مـ ــن الـ ـت ــأه ــل ب ـع ــد ف ـ ــوزه ع ـل ــى ضـيـفــه
ف ـي ـي ـن ــورد الـ ـه ــولـ ـن ــدي  ،1-3سـجـلـهــا
فاكوندو فيرييرا ( )14ومارلوس (17
و )68لشاختار ،ونيكوالي يورغنسن
( )12لفيينورد.
ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ
 12نقطة من  4مباريات أمام شاختار
( 9من  )4ونابولي ( 3من  )4وفيينورد
( 0من .)4
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،واصـ ــل
ليفربول اإلنكليزي صدارته ،وفاز على
ضيفه ماريبور السلوفيني  0-3بعد أن
اكتسحه على أرضه  0-7ذهابًا.
وسجل األهداف املصري محمد صالح
( )49واألملاني إيمري كان ( )64ودانيال
ستاريدج (.)90
مــن جـهـتــه ،ع ـ ّـوض إشبيلية خسارته
القاسية خ ــارج ملعبه أم ــام سبارتاك
موسكو الروسي  5-1بفوزه عليه 1-2
لينتزع منه املركز الثاني.
وس ـ ـج ـ ــل ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ل ــونـ ـغـ ـلـ ـي ــه ()30
واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي إي ـ ـفـ ــر ب ــان ـي ـغ ــا ()59
إلشبيلية ،وزي لويس من كاب فيردي
( )78لسبارتاك.
ويتصدر ليفربول الترتيب ب ـ  8نقاط
م ــن  4م ـبــاريــات أمـ ــام إشـبـيـلـيــة ( 7من
 )4وسـ ـب ــارت ــاك ( 5م ــن  )4وم ــاري ـب ــور
( 1من .)4
وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـس ـ ــاب ـ ـع ـ ــة ،عـ ــزز
ب ـش ـي ـك ـط ــاش ال ـ ـتـ ــركـ ــي حـ ـظ ــوظ ــه فــي
التأهلّ ،
موجهًا ضربة إلى آمال موناكو
الفرنسي بتعادله معه على ملعبه ،1-1
سجلهما جينك طوسون ( 54من ركلة
جزاء) لبشيكطاش ،والبرتغالي روني
لوبيش ( )45ملوناكو.
وانتزع بورتو البرتغالي املركز الثاني
من ضيفه اليبزيغ األملاني بفوزه عليه
 ،1-3سـجـلـهــا هـيـكـتــور ه ـيــريــرا ()14
ودانيلو بيريرا ( )62وماكسيميليانو
ب ـيــريــرا ( )90ل ـبــورتــو ،وتـيـمــو فـيــرنــر
( )48لاليبزيغ.
وي ـت ـصــدر بـشـيـكـطــاش الـتــرتـيــب بـ ـ 10
ن ـقــاط م ــن  4م ـبــاريــات أمـ ــام ب ــورت ــو (6
م ــن  )4والي ـبــزيــغ ( 4م ــن  )4ومــونــاكــو
( 2من .)4

سوق االنتقاالت

هل يهرب نيمار إلى مدريد؟

ال يشعر نيمار بالراحة في باريس سان جيرمان (أ ف ب)

رغم إصرار النجم البرازيلي نيمار دا
سيلفا ،على ترك برشلونة اإلسباني
لــانـتـقــال إل ــى ّ بــاريــس س ــان جيرمان
الـفــرنـســي ،فــإنــه ـ ـ عـلــى مــا ي ـبــدو ـ ـ لن
يـ ـك ــون م ـ ـشـ ــواره م ــع ف ــري ـق ــه ال ـجــديــد
ً
طويال.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر ص ـحــاف ـيــة رفـيـعــة
امل ـس ـت ــوى ،ال يـشـعــر ن ـي ـمــار بــالــراحــة
في صفوف الفريق الباريسي ،وسط
أن ـب ــاء ع ــن تــرحـيـبــه بــالـلـعــب ملصلحة
ري ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ،وخـ ــافـ ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كنجم أوحد في
كريسيتانو رونالدو
ٍ
الفريق امللكي.
وذكرت صحيفة «ذا دايلي إكسبرس»
البريطانية في عددها الصادر أمس،
أن «ن ـي ـم ــار ال ي ـش ـعــر ب ــال ـس ـع ــادة مع

باريس سان جيرمان ،بسبب خالفاته
امل ـت ـكــررة مــع املــديــر الـفـنــي اإلسـبــانــي
أوناي إيمري ،التي أعقبت خالفات ال
تــزال نارها تحت الــرمــاد ،مع املهاجم
األوروغواياني إدينسون كافاني».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا إل ــى
ت ــأك ـي ــدات إس ـبــان ـيــة ب ـتــواصــل نـيـمــار
بــاس ـت ـمــرار م ــع رئ ـي ــس ريـ ــال م ــدري ــد،
فلورنتينو بيريز ،الــذي حــاول عرقلة
انـ ـضـ ـم ــام ن ـي ـم ــار إل ـ ــى بـ ــاريـ ــس س ــان
ج ـي ــرم ــان ح ـتــى ي ـض ـمــه إلـ ــى صـفــوف
فــري ـقــه ،لـكــن ال ـبــرازي ـلــي ك ــان قــد حــدد
وجهته باالنتقال إلى فريق العاصمة
الفرنسية.
ورك ــزت الصحف الـتــي تـنـ َّـاولــت هذا
الخبر على ّ
رد الفعل املتوقع للنجم

األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،فــي
حــال إق ــدام صديقه نيمار على هذه
ال ـخ ـطــوة ،وس ــط تــأكـيــدهــا أن أفضل
الع ـبــي بــرشـلــونــة يـشـعــر ب ــأن زميله
السابق ال يمانع اللعب مــع الــريــال،
بعدما شعر بالندم النضمامه إلى
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .ك ــذل ــك س ـي ـج ــد فــي
م ــدري ــد ال ـفــرصــة لـخـطــف النجومية
املـطـلـقــة م ــع ت ـق ـ ّـدم رون ــال ــدو بــالـســن،
حيث يتوقع أن يبحث النادي امللكي
عن خليفة له في غضون سنتني على
أبـعــد تـقــديــر ،ألنــه سيكون قــد وصل
إلى سن الـ .34
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــط اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي أي ـ ـضـ ــا،
سيواصل برشلونة سعيه لتعويض
رحـيــل نـيـمــار ،إذ ذك ــرت صحيفة «ذا

دايـلــي تلغراف» البريطانية أمــس أن
«الـبــرســا» ج ـ ّـدد اهـتـمــامــه بالحصول
على خدمات جناح موناكو الفرنسي
توماس ليمار.
لكن الصحيفة عينها ،أشــارت إلى أن
برشلونة سيتنافس على ضم ليمار
مع عدة أندية إنكليزية ،منها أرسنال
ـت أك ــد فـيــه فــاديــم
ول ـي ـفــربــول ،ف ــي وق ـ ٍ
فــاسـيـلـيـيــف ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مــونــاكــو،
استعداده للموافقة على رحيل ليمار
ب ـقــولــه« :ل ــن أن ـجــح ف ــي الـتـمـســك بكل
الع ــب ف ــي ال ـف ــري ــق» .وت ــاب ــع« :يـتــوقــع
أن يــرحــل لـيـمــار ف ــي الـصـيــف املـقـبــل.
لـيـفــربــول وأرس ـن ــال كــانــا يــرغـبــان في
التعاقد معه ،وقــد يجد لنفسه مكانًا
مهمًا في الدوري اإلنكليزي».

