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Friday & Saturday

يونايتد عاد من بعيد
اق� � �ت� � �ن � ��ص م� � � � ��ان ي � ��ون � ��اي� � �ت � ��د اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي
«ري �م��ون �ت��ادا» ف��رص��ة ثمينة أم ��ام أت��االن�ت��ا
اإلي�ط��ال��ي حينما قلب ت��أخ��ره بهدفين إلى
ف��وز  ،2-3ضمن منافسات ال�ج��ول��ة الثالثة
م��ن المجموعة ال�س��ادس��ة ف��ي دوري أبطال
أوروب� ��ا .وي��دي��ن «ال�ش�ي��اط�ي��ن ال�ح�م��ر» بهذا
ال�ف��وز المهم إل��ى أه��داف الثالثي ماركوس
راش� � �ف � ��ورد ( ،)53ه� � ��اري م ��اغ ��واي ��ر (،)75
والبرتغالي كريستيانو رون��ال��دو صاحب
ه��دف الفوز ( ،)81في حين أح��رز الكرواتي
م��اري��و ب��اس��ال�ي�ت��ش ( )15وال �ت��رك��ي ميريح
دميرال ( )29هدفي أتاالنتا.
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ،ت � �ص � ّ�در ي��ون��اي �ت��د م�ج�م��وع�ت��ه
م��ع س��ت ن�ق��اط م��ن ث��الث م �ب��اري��ات ،وخلفه
أتاالنتا مع أرب��ع نقاط بفارق ه��دف وحيد
ع ��ن ف �ي��اري��ال اإلس �ب��ان��ي ال� ��ذي ح �ق��ق ف ��وزه
األول في المسابقة على حساب يونغ بويز
السويسري .1-4
وب �ه��ذا ال �ف��وز اس�ت�ع��اد م��ان ي��ون��اي�ت��د أداءه
القوي الذي يتيح لمدربه النرويجي أولي-
ُّ
غ��ون��ار سولشاير تنفس ال�ص�ع��داء ،بعدما
كانت أي خسارة محتملة ستضع مصيره
تحت مقصلة اإلقالة.
وعلى ملعب «أول��د ت��راف��ورد» ،ك��ان أتاالنتا
ً
س� ّ�ب��اق��ا إل ��ى ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال � � ،15
بعدما أرس��ل داف�ي��د زاب��اك��وس�ت��ا «عرضية»
أرضية داخل منطقة الجزاء إلى باساليتش
ال � ��ذي س� ��دد م �ب��اش��رة ف ��ي ش �ب��اك ال �ح��ارس
االسباني دافيد دي خيا.
ووض� ��ع أت��االن �ت��ا «ال�ش�ي��اط�ي��ن ال �ح �م��ر» في
م��وق��ف ص�ع��ب ب�م�ض��اع�ف��ة ال�ن�ت�ي�ج��ة بعدما
ارت�ق��ى ديميرال لركنيةّ ،
حولها ب��رأس��ه في
الشباك بعد خطأ في التموضع من القائد
ماغواير (.)29
ل�ك��ن ي��ون��اي�ت��د ان�ت�ف��ض ف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي
ً
ف��ي ال �م �ب��اراة ،ب ��دءا م��ن تقليص ال �ف��ارق في
الدقيقة  ،53بعدما أرسل البرتغالي برونو
فيرنانديش بينية خيالية لراشفورد الذي
ان�ف��رد بالحارس وأس�ك��ن ال�ك��رة أرض�ي��ة إلى
يساره.
وح �م ��ل ه� ��دف راش � �ف� ��ورد ال ��رق ��م  300ل �م��ان
ي ��ون ��اي� �ت ��د ف � ��ي ك � ��ل ال� �م� �س ��اب� �ق ��ات ب� �ق� �ي ��ادة
سولشاير ،رغ��م أن الفريق اإلنكليزي فشل
ف��ي الحفاظ على شباك نظيفة على أرض��ه
في  12مباراة متتالية ،وهي السلسلة األكثر
ً
طوال ل� «الشياطين الحمر» منذ فبراير عام

رونالدو لحظة تسجيل هدف الفوز ليونايتد
 13( 1964مباراة).
وع � � ّ�وض م��اغ��واي��ر ال �خ �ط��أ ال��دف��اع��ي ال ��ذي
ارت �ك �ب ��ه ب� ��ادراك� ��ه ال� �ت� �ع ��ادل ل �ي��ون��اي �ت��د ف��ي
ال��دق �ي �ق��ة ال � �  ،75ب �ع��دم��ا ت��اب��ع ع��رض �ي��ة من
ً
ف �ي��رن��ان��دي��ش ،م� �س ��ددا ال �ك ��رة ف ��ي ال �ش �ب��اك،
ليحرز باكورة أهدافه األوروبية مع فريقه.
وم��ع مواصلة الضغط ،وفيما ب��دا أتاالنتا
ً
ً
متراجعا ومكتفيا بالتعادل ،كان رونالدو
المنقذ الدائم في المرصاد ،فاقتنص هدف
ال �ف��وز ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال� �  ،81ب��رأس�ي��ة ق��وي��ة لم
ً
ي�ح��رك لها ال �ح��ارس س��اك�ن��ا ،ليخرج رج��ال
سولشاير مع ثالث نقاط في جعبتهم.
وف � ��ي ال � �م � �ب� ��اراة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ح� �ق ��ق ف� �ي ��اري ��ال
اإلس �ب��ان��ي أول ف ��وز ل��ه ف��ي ال�م�س��اب�ق��ة ه��ذا
ال �م ��وس ��م ب��إس �ق��اط��ه م �ض �ي �ف��ه ي ��ون ��غ ب��وي��ز
 .1-4وافتتح يريمي بينو التسجيل للفائز
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ال �س��ادس��ة ،وأض� ��اف المهاجم
الدولي جيرارد مورينو هدفين ( 15و،)88
قبل أن يختتم البديل النيجيري سامويل
ت �ش ��وك ��وي ��زي ال ��رب ��اع �ي ��ة ( .)2+90وس �ج��ل
للخاسر الكونغولي ميشاك إليا (.)77

مباريات اليوم بالتوقيت املحلي

َّ
يوفنتوس وتشلسي حققا املطلوب

ً
حقق يوفنتوس اإليطالي ف��وزا في الوقت القاتل على
مضيفه زينيت سان بطرسبرع الروسي بهدف نظيف
في
ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ً
دوري أبطال أوروبا األربعاء ،التي شهدت استعراضا
لتشلسي اإلنكليزي على ضيفه مالمو السويدي ب�
«رباعية» نظيفة.
وبعد بداية كارثية على وقع رحيل رونالدو ،وخسارتين
من مبارياته الثالث في الدوري ،استعاد فريق «السيدة
العجوز» بريقه.
وسجل السويدي دي��ان كولوسيفسكي ه��دف اللقاء
الوحيد في الدقيقة ال�  ،86ليرفع يوفنتوس رصيده إلى
 9نقاط بالعالمة الكاملة في الصدارة ،في حين تجمد
رصيد زينيت عند ثالث نقاط في المركز الثالث .وكان
يوفنتوس أطلق حملته األوروبية بنجاح بعدما حجز
مقعده القاري بشق األنفس في المرحلة األخيرة للموسم

الماضي ،ومنحه الفوز على تشلسي  0-1في الجولة
السابقة قبل التوقف الدولي ،جرعة معنويات كبيرة.
أما تشلسي ،الذي أسداه يوفنتوس خدمة كبيرةّ ،
فعوض
باكتساح ضيفه ال�س��وي��دي على ملعب ستامفورد
ب��ري��دج  .0-4وج��اء ه��ذا ال�ف��وز السهل ل��رج��ال المدرب
األلماني توماس توخل بأهداف الدنماركي أندرياس
كريستينسن ( )9الذي سجل أول أهدافه مع البلوز بعد
ً
 137ظهورا ،واإليطالي جورجينيو ( 21و 57من ركلتي
جزاء) واأللماني كاي هافيرتس (.)48
ورفع تشلسي رصيده إلى ً ست نقاط في المركز الثاني،
وقت بات مالمو متذيال من دون نقاط .لكن المباراة
في ُ
لم تخل من النكسات بالنسبة لتشلسي ،إذ تعرض
المهاجمان األلمالي تيمو فيرنر والبلجيكي روميلو
لوكاكو لإلصابة ،وبالتالي قد تكون المباريات المقبلة
صعبة على ال� «بلوز» في حال طال غياب مهاجميه.

المباراة
انكلترا
أستون فيال  -أرسنال
إسبانيا
أوساسونا  -غرناطة
إيطاليا
تورينو  -جنوى
سمبدوريا  -سبيتسيا
ألمانيا
ماينتس  -أوغسبورغ
فرنسا
سانت إيتيان  -انجيه
مباريات السبت
إنكلترا
تشلسي  -نوريتش
إيفرتون  -واتفورد
ليدز  -ولفرهامبتون
ساوثمبتون  -بيرنلي
كريستال باالس  -نيوكاسل
برايتون  -مانشستر سيتي
إسبانيا
فالنسيا  -مايوركا
قاديش  -أالفيس
إلتشي  -إسبانيول
بلباو  -فياريال
إيطاليا
ساليرنيتانا  -إمبولي
ساسولو  -فينيتسيا
بولونيا  -ميالن
ألمانيا
أرمينيا بيليفيلد  -دورتموند
فولفسبورغ  -فرايبورغ
اليبزيغ  -غرويتر فورث
بايرن ميونيخ  -هوفنهايم
هرتا برلين  -مونشنغالدباخ
فرنسا
نانت  -كليرمون فوت
ليل  -بريست
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10:00
10:00
07:30
09:45
09:30
10:00

02:30
05:00
05:00
05:00
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05:15
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10:00
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04:30
07:30
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برشلونة أحيا آماله
أحيا برشلونة اإلسباني آماله بالتأهل
م��ن دور ال �م �ج �م��وع��ات ل�م�س��اب�ق��ة دوري
أب �ط��ال أوروب� ��ا ب�ع��دم��ا ح�ق��ق ف ��وزه االول
وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف
األوك ��ران ��ي  ،0-1ض �م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة
م��ن منافسات المجموعة الخامسة أول
من أمس.
ويدين النادي الكتالوني بالنقاط الثالث
إل � ��ى ال � �ح ��رس ال� �ق ��دي ��م ،م ��داف� �ع ��ه ج �ي��رار
بيكيه ،الذي سجل هدف الفوز اليتيم في
الدقيقة ال�  .36وبات بيكيه في سن ال� 34
ً
ً
عاما و 260يوما أكبر ه��داف لبرشلونة
ف ��ي ال �م �س��اب �ق��ة ال �ق ��اري ��ة ،ك �م��ا ع� ��ادل رق��م
ال� �ب ��رازي� �ل ��ي روب � ��رت � ��و ك � ��ارل � ��وس ك��أك �ث��ر
ً
المدافعين غزارة لألهداف قاريا مع .16
ونجح مدرب برشلونة الهولندي رونالد
ك ��وم ��ان ف ��ي ال� �ف ��وز ب��ره��ان��ه ال �ث��ان��ي ف��ي

أسبوع حاسم ،شهد تغلبه على فالنسيا
 1-3في الدوري ،على أن يلتقي في رهانه
ال �ث��ال��ث غ��ري�م��ه ال �ل��دود ري ��ال م��دري��د في
«الكالسيكو» األول بينهما هذا الموسم
االحد المقبل.
ون�ف��ض ال� � «ب �ل��وغ��ران��ا» غ�ب��ار خسارتيه
ف� ��ي م� �ب ��ارات� �ي ��ه األول � �ي � �ي� ��ن أم � � ��ام ب ��اي ��رن
ميونخ األلماني  0-3وبنفيكا البرتغالي
بالنتيجة ذاتها ،وتعرضه لثالث هزائم
ً
ت ��وال� �ي ��ا ف ��ي ع �ق��ر داره «ك ��ام ��ب ن� ��و» ف��ي
المسابقة القارية األم (بدأها امام باريس
سان جرمان الفرنسي  4-1في إياب ثمن
ال�ن�ه��ائ��ي ال �م��وس��م ال �م��اض��ي) ،ف��ي أس��وأ
سلسلة للنادي.
وع �ل ��ى م �ل �ع��ب ك��ام��ب ن ��و وأم� � ��ام 45968
ً
ً
متفرجا ،واجه برشلونة منافسا يعرفه
ً
ج �ي��دا ،إذ س�ب��ق لهما أن التقيا ف��ي دور

تجديد عقد فاتي
أعلن نادي برشلونة اإلسباني عن تجديد عقد نجمه الشاب أنسو فاتي حتى عام  .2027وبموجب
ثمانية
البالغ
التعاقد نجح النادي الكتالوني في الحفاظ على خدمات الدولي
تجديد ً
ً
اإلسباني ً
ً
عشر عاما والمنضم إلى صفوف فريقه األول عام  2019ووضع النادي شرطا جزائيا ضخما
لفسخ العقد بلغت قيمته مليار يورو .وأفاد النادي الكتالوني في بيان بانه «والالعب أنسو فاتي
توصال إلى اتفاق لتمديد عقده حتى  30يونيو  .2027جرى تحديد الشرط الجزائي لتحرير
الالعب بمبلغ مليار يورو» .وعلى الرغم من صغر سنه ،فقد ّ
تحول فاتي ًالذي كان سينتهى عقده
السابق في الصيف المقبل ،إلى أحد نجوم ملعب «كامب نو» ،خصوصا عقب رحيل األسطورة
األرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف الماضي .وورث فاتي
الرقم  10من «البرغوث» الصغير في عبء كبير على كاهليه بسبب ما قدمه ميسي لكتالونيا
وللكرة العالمية .وتعرض المهاجم الدولي الشاب (خاص  4مباريات مع إسبانيا) لكسر في
الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في  7نوفمبر  2020أمام ريال بيتيس ،وخضع ألربع
عمليات جراحية ليغيب عن المالعب قرابة عام.

ال �م �ج �م��وع��ات ل �ل �م �س��اب �ق��ة ال� �ق ��اري ��ة ف��ي
الموسم الماضي.
ً
وسريعا ،كاد برشلونة يفتتح التسجيل
ب �ع��د دق�ي�ق�ت�ي��ن م��ن ص��اف��رة ال �ب��داي��ة اث��ر
«ع��رض �ي��ة» م��ن ج ��وردي أل �ب��ا و«رأس �ي��ة»
م��ن االم �ي��رك��ي سيرجينيو دي �س��ت م��رت
ب�م�ح��اذاة ال�ق��ائ��م ،قبل أن يصد ال�ح��ارس
جورجي بوشان تسديدة «بينية» للوافد
الجديد لوك دي يونغ (.)21
وف ��ي خ �ض��م اس �ت �ح��واذ ب��رش �ل��ون��ة على
الكرة مع نسبة  61في المئة في الدقائق
ال�  25االولى مع  4تسديدات ،منها واحدة
ب �ي��ن ال �خ �ش �ب��ات ال � �ث� ��الث ،ك � ��ان ال �ح��رس
ال �ق��دي��م ع �ن��د ح �س��ن ظ��ن ك ��وم ��ان ،ب�ع��دم��ا
افتتح بيكيه التسجيل اث��ر لعبة رائعة
من ألبا إلى وسط منطقة الجزاء تابعها
المدافع الدولي االسباني بقدمه اليسرى
في الشباك جورجي بوشان ( ،)36الذي
�وان ب� �ص ��ده ت �س��دي��دة
ك� ��ان ت ��أل ��ق ق �ب��ل ث� � � ٍ
مشابهة لديست.
وفي المباراة الثانية ،تابع باير العالمة
ال �ك ��ام �ل ��ة ب �ف �ض��ل رب ��اع� �ي ��ة س �ج �ل �ه��ا ف��ي
ال �ش��وط ال �ث��ان��ي وت� �ن ��اوب ع�ل�ي�ه��ا ل ��وروا
س ��ان� �ي ��ه ه ��دف� �ي ��ن ( 70و ،)85وال� �ب ��دي ��ل
البرازيلي إيفرتون سيبولينا خطأ في
م��رم��ى ف��ري�ق��ه ( )80وال �ب��ول �ن��دي روب ��رت
ل �ي �ف��ان��دوف �س �ك��ي ( ،)82راف � �ع ��ا رص �ي��ده
إل��ى  5أه��داف ف��ي المسابقة القارية هذا
الموسم .ويعتبر بايرن عقدة بنفيكا في
ت��اري��خ ال �ك��ؤوس االوروب �ي��ة اذ ل��م يسبق
ل��الخ �ي��ر أن ف� ��از ع �ل��ى ال� �ب ��اف ��اري ف ��ي 10
لقاءات بينهما (قبل هذه االمسية) بين
ع��ام��ي  1976و ،2018حيث ت�ع��ادل ف��ي 3
مباريات وتلقى  7هزائم.

سالزبورغ هزم فولفسبورغ
ع ��زز س��ال��زب��ورغ ال �ن �م �س��اوي ص��دارت��ه
للمجموعة السابعة من مسابقة دوري
أب �ط��ال أوروب � ��ا ب�ع��د ف ��وزه ع�ل��ى ضيفه
فولفسبورغ األلماني  1-3أول من أمس،
ضمن الجولة الثالثة م��ن المنافسات،
وشارف على التأهل للدور التالي.
س � � �ج� � ��ل ث� � ��الث � � �ي� � ��ة أص � � � �ح� � � ��اب األرض
ك � ��ري � ��م أدي� � �ي� � �م � ��ي ( )3وال � �س� ��وي � �س� ��ري
ن ��وا أوك ��اف ��ور ه��دف�ي��ن ( 65و ،)77فيما
س�ج��ل ه ��دف ال �ش��رف ل�ل�ض�ي��ف ل��وك��اس
نميشا (.)15
ورف��ع س��ال��زب��ورغ رص�ي��ده ف��ي ال�ص��دارة
ً
إلى  7نقاط من فوزين وتعادل ،متقدما
ب �ف��ارق  4ن �ق��اط ع��ن وص �ي �ف��ه إش�ب�ي�ل�ي��ة
االس �ب��ان��ي ال� ��ذي س �ق��ط ف��ي ف��خ ت�ق��اس��م
ً
النقاط للمرة الثالثة تواليا وذلك بعد
ت �ع��ادل��ه ال �س �ل �ب��ي أم� ��ام ل �ي��ل ال �ف��رن �س��ي،
ف��ي حين صعد االخ�ي��ر للمركز الثالث
ب ��رص �ي ��د ن �ق �ط �ت �ي��ن وب � �ف� ��ارق األه� � ��داف

ع��ن ف��ول�ف�س�ب��ورغ ال ��ذي ت��راج��ع للمركز
االخ�ي��ر .وي�م��ر س��ال��زب��ورغ بفترة رائعة
حيث فاز في  10من مبارياته ال�  11في
الدوري ،كما لم يذق طعم الخسارة منذ
 21أبريل أمام تيرول .وبخالف الفريق
ال�ن�م�س��اوي ،يعيش ف��ول�ف�س�ب��ورغ فترة
ص �ع �ب��ة اذ ي �ع��ود آخ ��ر ف ��وز ل ��ه إل ��ى 11
سبتمبر أمام غروثر فورث.
وع� � �ل � ��ى م� �ل� �ع ��ب ري � � ��د ب � � ��ول أري � � �ن � ��ا ف��ي
س� ��ال� ��زب� ��ورغ ،اف� �ت� �ت ��ح ص ��اح ��ب األرض
ال �ت �س �ج �ي��ل ب �ع��د  3دق ��ائ ��ق م ��ن ص��اف��رة
البداية بفضل مهاجمه الشاب المتألق
ً
أدي � �ي � �م� ��ي ( 19ع � ��ام � ��ا) ال� � � ��ذي ت �خ �ل��ص
بفضل س��رع�ت��ه م��ن «ح��ارس��ه» ال�م��داف��ع
السويسري كيفن مبابو ليسيطر على
الكرة بقدمه اليمنى ويسدد في شباك
الحارس البلجيكي كون كاستيلز.
وك� ��اد س��ال��زب��ورغ ي�ض�ي��ف ال �ث��ان��ي ،إال
أن ال �ع��ارض��ة ن��اب��ت ع��ن ال �ح��ارس عقب

ت � �س� ��دي� ��دة ه� ��وائ � �ي� ��ة م � ��ن ال� �س ��وي� �س ��ري
أوكافور ( ،)12قبل أن يدرك فولفسبورغ
ال� � �ت� � �ع � ��ادل م� � ��ن رك� � �ل � ��ة رك � �ن � �ي� ��ة ن �ف ��ذه ��ا
ماكسيميليان أرنولد وتابعها نميشا
برأسه في شباك الحارس السويسري
فيليب كون (.)15
ف� ��ي ال � �ش� ��وط ال � �ث ��ان ��ي ،أع� � ��اد أوك� ��اف� ��ور
األف� �ض� �ل� �ي ��ة ل� �ف ��ري� �ق ��ه ب� �ع ��د رك� �ن� �ي ��ة م��ن
األم �ي��رك��ي ب��رن��دن أرون� �س ��ون وم�ع�م�ع��ة
ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال � � �ج� � ��زاء اس � �ت � �ف� ��اد م �ن �ه��ا
ل�ي�س��دد ب�ق��دم��ه ال�ي�م�ن��ى «ع�ل��ى ال�ط��اي��ر»
خ��دع��ت ال �ح��ارس ك��اس�ت�ي�ل��ز ( ،)65قبل
أن يضيف الهدف الثاني الشخصي له
والثالث لفريقه بعد ركنية جديدة من
ال�ج�ه��ة ال�ي�س��رى لعبها ال�ك��روات��ي لوكا
سوسيتش وتابعها البديل البرازيلي
ب ��رن ��اردو ب ��رأس ��ه ت�ل�ق�ف�ه��ا ال �س��وي �س��ري
ب�ص��دره وس��دده��ا قوية بقدمه اليمنى
(.)77

