
ع��ّزز باريس سان جيرمان 
الفرنسي حظوظه في التأهل 
إل��ى ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروب����ا ب��ف��وزه ال��ث��م��ن على 
مضيفه مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي بثالثة أهداف لهدف 
األربعاء في املرحلة اخلامسة 
من منافسات املجموعة الثامنة.

أشعل ف��وز ك��ل م��ن باريس 
س��ان ج��ي��رم��ان الفرنسي 3-
1 ع��ل��ى م��ض��ي��ف��ه مانشستر 
يونايتد االنكليزي واليبزيغ 
األمل��ان��ي القاتل واملثير 3-4 
ع��ل��ى ب��اش��اك��ش��ه��ي��ر ال��ت��رك��ي 
في اسطنبول، املنافسة على 
بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن 
النهائي في املجموعة الثامنة 
من دوري أبطال أوروب��ا لكرة 
ال��ق��دم، حيث ب��ات ف��ي رصيد 
ال��ف��رق ال��ث��الث��ة األول����ى تسع 
نقاط. وجتمد رصيد يونايتد 
عند تسع نقاط حيث حلق به 
كل من سان جيرمان واليبزيغ، 
فيما بقي رصيد باشاكشهير 

ثالث نقاط.
وستشهد اجلولة األخيرة 
منافسة محتدمة حيث ستكون 
امل��ه��م��ة األس���ه���ل ع��ل��ى ف��ري��ق 
ال��ع��اص��م��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ذي 
يستضيف باشاكشهير على 
ملعب »بارك دي برانس« فيما 
يحل يونايتد على اليبزيغ في 

أملانيا.
وكان يونايتد بدأ املسابقة 
القارية بطريقة مثالية بعد 
أن أسقط س��ان جيرمان 1-2 
ف��ي عقر داره قبل أن يكتسح 
اليبزيغ بخماسية نظيفة في 
أول���د ت���راف���ورد، إال أن��ه سقط 
أم��ام باشاكشهير في اجلولة 
الثالثة قبل أن يفوز عليه 1-4 

األسبوع الفائت.
وف��ي امل��ب��اراة االول���ى، أكمل 
ي��ون��اي��ت��د ال����ذي ك���ان يكفيه 
التعادل لبلوغ ثمن النهائي، 
ال��ل��ق��اء ب��ع��ش��رة الع��ب��ن منذ 
الدقيقة 70 بعد طرد البرازيلي 
فريد. وسجل البرازيليان نيمار 
)6 و90+1( وماركينيوس 
)69( أه���داف الضيوف فيما 
أحرز ماركوس راشفورد هدف 

يونايتد الوحيد )32(.
وش��ه��دت امل��ب��اراة مواجهة 
املهاجم الدولي األوروغوياني 
إدي��ن��س��ون ك��اف��ان��ي لفريقه 
السابق ال��ذي داف��ع عن ألوانه 
منذ العام 2013 وأصبح هدافه 
التاريخي، بعد أن غاب عن لقاء 

الذهاب في باريس.
أما من ناحية سان جيرمان، 
فكانت املفاجأة بإبقاء املدرب 
األملاني توماس توخل جناحه 

األرجنتيني أنخل دي ماريا 
على مقاعد البدالء في مواجهة 
فريقه السابق فيما استعان 

بخدمات اإليطالي مويز كن.
واف��ت��ت��ح ن��ي��م��ار التسجيل 
ع��ن��دم��ا س���دد ك��ي��ل��ي��ان مبابي 
ك��رة قوية ارت���دت م��ن الدفاع 
لتتهيأ أمام البرازيلي على مين 
املنطقة تابعها من زاوية ضيقة 
في مرمى احل��ارس اإلسباني 

دافيد دي خيا )6(.
واص����ل ف��ري��ق ال��ع��اص��م��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ض��غ��ط��ه وس���دد 
اإليطالي ألساندرو فلورنتسي 
ك��رة قوية م��ن خ��ارج املنطقة 

تصدى لها دي خيا )10(.
وأفلت البرازيلي فريد من 
ال��ب��ط��اق��ة احل��م��راء امل��ب��اش��رة 
في الشوط األول عندما نطح 
األرجنتيني لياندرو باريديس 
إث��ر مناوشة بن ع��دة العبن، 

حيث اكتفى احل��ك��م بإشهار 
البطاقة الصفراء بعد اللجوء 
إلى حكم الفيديو املساعد »في 
اي��ه آر«. رف��ع بعدها يونايتد 
إي��ق��اع��ه وجن���ح ف��ي م��ع��ادل��ة 
النتيجة بعدما سدد الفرنسي 
أن��ت��ون��ي م��ارس��ي��ال ك���رة من 
خارج املنطقة أبعدها احلارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس 
ليقتنصها الظهير األمين آرون 
وان ب��ي��س��اك��ا وي��ع��ي��ده��ا إل��ى 
راشفورد سددها قوية ارتدت 
من البرتغالي دانيلو بيريرا 
لتخدع احلارس )32(. وفرض 
الشياطن احلمر سيطرتهم على 
انطالقة الشوط الثاني حيث 
أه��در مارسيال فرصة محققة 
عندما وصلته ك��رة خالصة 
م���ن راش���ف���ورد أم����ام امل��رم��ى 
املشّرع إال أنه تابعها بغرابة 
فوق العارضة )49(. وواصل 

أص���ح���اب األرض مسلسل 
إضاعة الفرص عندما وصلت 
الكرة إلى كافاني الذي أسقط 
الكرة »لوب« من فوق نافاس 
إال أن العارضة وقفت صًدا 
منيًعا، لتتهيأ أمام مارسيال 
الذي سددها قوية أبعدت من 
البرازيلي ماركينيوس )57(.

وأج�����رى امل�����درب ت��وخ��ل 
تبديال مزدوًجا حيث زج بكل 
م��ن اإلسباني أن��دي��ر هيريرا 
والهولندي ميتشيل باكير 
بدال من باريديس وكن، وكاد 
بطل فرنسا في املواسم الثالثة 
األخيرة أن يتقدم في النتيجة 
عندما رف��ع فلورنتسي كرة 
عرضية متقنة وص��ل��ت إلى 
رأس ماركينيوس إال أنها 
علت العارضة. واص��ل سان 
جيرمان ضغطه وس��دد باكر 
الكرة من مسافة قريبة أبعدها 
دي خيا ال��ى ركنية ببراعة 
)68(، قبل أن يثمر الضغط 
ع��ن ه��دف ماركينيوس إثر 
متريرة من عبود ديالو امام 

املرمى )69(.
وشهدت املباراة طرد فريد 

في الدقيقة 70 إثر إنذار ثان.
واستعان املدرب النرويجي 
أولي غونار سولشار بخدمات 
ال��ه��ول��ن��دي دون����ي ف���ان دي 
بيك والفرنسي ب��ول بوغبا 
ومايسون غرينوود، إال أنها 
ل��م جت��د نفًعا رغ��م محاولة 
جميلة »ع��ل��ى ال��ط��ائ��ر« من 

بوغبا علت العارضة )80(.
وعندما كان العبو يونايتد 
مندفعن في محاولة إلدراك 
التعادل، شن س��ان جيرمان 
مرتدة سجل على إثرها نيمار 

الهدف الثالث.

ع��زز برشلونة اإلس��ب��ان��ي صدارته 
للمجموعة السابعة في مسابقة دوري 
أبطال أوروب���ا لكرة القدم بفوزه على 
مضيفه فرنتسفاروش املجري -3صفر 
في اجلولة اخلامسة قبل األخ��ي��رة من 

دور املجموعات.

وه����و ال���ف���وز اخل���ام���س ل��ل��ف��ري��ق 
ال��ك��ات��ال��ون��ي ف��ي امل��س��اب��ق��ة ال��ق��اري��ة 
ليرفع رص��ي��ده إل��ى 15 نقطة مقابل 
12 ليوفنتوس ال��ث��ان��ي، فيما استقر 
رصيد دينامو كييف وفرنتسفاروش 
عند نقطة واح��دة مع أفضلية للفريق 

األوك��ران��ي بفارق األه���داف، وستكون 
مباراة الثالثاء بينهما حاسمة ملن سينال 
جائزة الترضية باالنتقال إلى دور ال�32 

من الدوري األوروبي )يوروبا ليغ(.
بدوره، فاز يوفنتوس اإليطالي على 
ضيفه دينامو كييف األوكراني بثالثية 

نظيفة.
وب���ات ب��رش��ل��ون��ة ق��ري��ًب��ا م��ن إن��ه��اء 
دور امل��ج��م��وع��ات ف���ي امل���رك���ز األول 
إذ يكفيه ال��ت��ع��ادل م��ع يوفنتوس في 
اجلولة األخيرة الثالثاء القادم أو حتى 
اخلسارة بفارق هدف ليواصل تربعه 
على ال��ص��دارة، علًما أن املباراة األولى 
بينهما انتهت بفوز كاتالوني -2صفر 

في تورينو.
وسجل للبلوغرانا كل من الفرنسي 
أن��ط��وان غ��ري��زم��ان )14(، الدمناركي 
مارتن بريثوايت )20(، والفرنسي اآلخر 

عثمان دميبيلي )28 من ركلة جزاء(.
وخ��اض برشلونة املباراة بتشكيلة 
ردي��ف��ة حيث أج��رى امل���درب الهولندي 
رون���ال���د ك���وم���ان خ��م��س��ة ت��ع��دي��الت 
على تشكيلة فريقه التي ف��ازت على 
أوساسونا -4صفر في الدوري احمللي. 
ف��أش��رك احل����ارس ال��ب��رازي��ل��ي نيتو، 
والبوسني ميراليم بيانيتش، و سيرخيو 
بوسكيتس، وال��ب��رت��غ��ال��ي ترينكاو، 
ودميبيلي ب��دال م��ن احل���ارس األمل��ان��ي 
م��ارك أن��دري��ه تير شتيغن، وب��ي��دري، 
والهولندي فرنكي دي يونغ، والبرازيلي 
فيليبي كوتينيو واألرجنتيني ليونيل 

ميسي.
ول���م ي��ج��د ال��ض��ي��وف ص��ع��وب��ة في 
اقتحام منطقة الفريق املجري كيفما طاب 
لهم، حتى أن الهدف الثاني الذي سجله 
بريثوايت )20( ج��اء بعد 33 متريرة 
وهي أكثر عملية متريرات سبقت هدف 

هذا املوسم.

فرحة غريزمان بهدفه في فرنتسفاروش
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مسيرته  في   750 الهدف  يسجل  رونالدو 
بثالثية كييف  دينامو  يتجاوز  ويوفنتوس 

فرحة العبي باريس سان جيرمان
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حقق يوفنتوس اإليطالي فوزاً مستحقاً على 
دينامو كييف األوك��ران��ي -3صفر في اجلولة 
اخلامسة من مواجهات املجموعة السابعة في 
دوري أبطال أوروب��ا. وسجل كل من فيدريكو 
كييزا )21( والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
)57( واإلسباني ألفارو موراتا )66( ثالثية 

الفريق اإليطالي. 
وسّجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 
57 ليرفع رصيده التهديفي إلى 750 هدفاً في 
مسيرته مع منتخب بالده واألندية التي مثلها في 

جميع املسابقات الرسمية.
وكان فيديريكو كييزا سجل هدف يوفنتوس 
األول بكرة رأسية )21( إثر متريرة عرضية من 
البرازيلي أليكس ساندرو. وهو هدفه األول في 
املسابقة األوروبية ويأتي بعد 20 عاماً و256 
يوماً من الهدف األخير لوالده إنريكو في البطولة 
نفسها، حينما كان العبا لفيورنتينا وسجله ضد 
بوردو في مارس 2000. فيما جاء الهدف الثالث 
للسيدة العجوز عبر اإلسباني الفارو وموراتا 

في الدقيقة 66.

سان جيرمان ُيطيح بيونايتد ويقترب من 
التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

املقبل املوسم  مجددا  ميسي  جانب  إلى  اللعب  أريد  نيمار: 
فجر نيمار جونيور جنم باريس سان 
جيرمان قنبلة جديدة بعد فوز فريقه على 
مانشستر يونايتد 3-1 األربعاء في اجلولة 

اخلامسة لدوري أبطال أوروبا.
وص����رح ن��ي��م��ار ع��ق��ب ال��ل��ق��اء لشبكة 
»ESPN« األمريكية »أك��ث��ر م��ا أري���ده هو 
االس��ت��م��ت��اع باللعب م��ج��ددا م��ع ليونيل 

ميسي«.
وأض��اف النجم البرازيلي ضاحكا »أنا 
على استعداد للتنازل عن مكاني بالفريق 

له.. ال مشكلة في ذلك«.
وكرر مهاجم بي إس جي »أريد اللعب مع 
ميسي مرة أخرى، علينا أن نحاول لتحقيق 

ذلك في العام املقبل«.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة خالل 
صيف 2017 بصفقة هي األغلى في التاريخ 

مقابل 222 مليون يورو.
وكان الالعب البرازيلي على وشك العودة 
مجددا للفريق الكتالوني في صيف العام 
املاضي 2019 لوال مغاالة النادي الباريسي 
في مطالبه امل��ادي��ة. وينتهي تعاقد نيمار 
مع سان جيرمان في صيف 2022 وهناك 
محاوالت معلنة من إدارة النادي الفرنسي 
لتجديد تعاقده، في الوقت الذي هز ميسي 
جدران النادي الكتالوني برغبته في الرحيل 
خالل صيف العام اجلاري متأثرا باخلسارة 
الثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في 

دوري األبطال.

برشلونة يضيف فرنتسفاروش إلى الئحة ضحاياه 
ويعزز صدارته للمجموعة السابعة

750 في مسيرته رونالدو يصل للهدف 

جيرو يقود تشيلسي لتحقيق فوز 
كبير على إشبيلية

قاد املهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو 
فريقه تشيلسي لتحقيق ف��وز كبير على مضيفه 
إشبيلية -4صفر األربعاء في اجلولة اخلامسة 
من منافسات املجموعة اخلامسة في دوري أبطال 
أوروب��ا. وسجل جيرو الرباعية »سوبر هاتريك« 

في الدقائق 8 و54 و74 و83 )من ركلة جزاء(.
وكان فريقا تشيلسي وإشبيلية حسما بطاقتي 

املجموعة في اجلولة املاضية، ورفع النادي اللندني 
رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط إلشبيلية و4 

لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.
وض��م��ن ال���«ب��ل��وز« ص���دارة املجموعة بغض 
النظر عن نتيجة مباراة اجلولة األخيرة الثالثاء 
القادم ضد ضيفه كراسنودار، في الوقت الذي يحل 

إشبيلية ضيًفا على رين.

جيرو تألق وأحرز هاتريك

بلغ بوروسيا دورمتوند االملاني الدور 
ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه التسيو 
االيطالي ضمن منافسات اجلولة اخلامسة 

من املجموعة السادسة األربعاء.
وسجل البرتغالي راف��اي��ل غيريرو 
)44( ه��دف أصحاب األرض فيما أحرز 
الدولي االيطالي تشيرو إميوبيلي هدف 
التعادل ضد فريقه السابق )67 من ركلة 

جزاء(.
ورفع الفريق األملاني رصيده الى 10 
نقاط في ص��دارة املجموعة امام التسيو 
الثاني )9( وك��ل��وب ب���روج البلجيكي 
الثالث )7( الذي أسقط ضيفه زنيت سان 

بطرسبورغ الروسي بثالثية نظيفة. 
ويلتقي ف��ي اجل��ول��ة األخ��ي��رة فريق 
العاصمة االيطالية مع ضيفه بروج في 
م��ب��اراة مصيرية لتحديد هوية املتأهل 
الثاني، فيما يحل دورمتوند على زنيت 
ف��ي م��واج��ه��ة مهمة ل��ه لضمان ص��دارة 

املجموعة.
وغ��اب هاالند عن املباراة بعدما أعلن 
وأهدر التسيو فرصة افتتاح التسجيل البداية عن إصابته في فخذه.ن��ادي��ه قبل ق��راب��ة ال��س��اع��ة م��ن صافرة 

عندما فشل فرانشيسكو أتشيربي في 
الوصول إلى الكرة من عرضية عن اجلهة 

اليمنى على باب الرمى )29(.
وأتيحت بعدها فرصة محققة للفريق 
األسود واألصفر عندما تصدى احلارس 
اإلس��ب��ان��ي بيبي ري��ن��ا ل��ك��رة البلجيكي 
تورغان هازار، لتتهيأ أمام ماركو رويس 
سددها بن قدمي احل��ارس لتمر بجانب 

سنتيمترات من القائم )30(.
وافتتح دورمتوند التسجيل بعد لعبة 
جماعية رائعة مرر مع نهايتها هازار كرة 
في العمق إلى غيريرو إلى داخل املنطقة 

تابعها زاحفة في الشباك )44(.
وع���ادل التسيو النتيجة م��ن ركلة 
ج��زاء حتصل عليها الصربي سيرغي 
ميلينكوفيتش-سافيتش إثر عرقلة من 
نيكو سولز، بديل غيريرو، انبرى لها 

إميوبيلي ليسجل هدف التعادل.
وأتيحت فرصة لفريق املدرب سيموني 
ان��زاغ��ي ل��ل��خ��روج بالنقاط ال��ث��الث في 
الثواني االخ��ي��رة ل��وال تصدي احل��ارس 
السويسري ببراعة لضربة ثابتة نفذها 

البديل البرازيل أندريا بيريرا )4+90(. 

فرحة العبي بوروسيا دورمتوند بالهدف األول

التسيو مع  بتعادله  النهائي  ثمن  إلى  دورمتوند  بوروسيا 


