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اإلثنين  28آب  2017العدد 3261

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

عطلة أسبوع أرجنتينية في المالعب األوروبية
 4العبين أرجنتينيين ،هم ليونيل ميسي،
باولو ديباال ،ماورو إيكاردي وأنخل كوريا
يتألقون بأهدافهم يوم السبت في
البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم.
ليس بجديد طبعًا تألق األرجنتينيين في
مالعب أوروبا ،لكن أن يحصل هذا مع 4
العبين في  4فرق كبرى في يوم واحد،
ً
معنى ورمزية
فهذا يحمل
حسن زين الدين
ي ــوم أرجـنـتـيـنــي بـكــل م ــا لـلـكـلـمــة من
م ـع ـن ـ ًـى ،كـ ــان ال ـس ـبــت ف ــي ال ـب ـطــوالت
األوروبية الوطنية لكرة القدم .نجوم
األرجنتني خطفوا األضــواء ليمنحوا
فرقهم االنتصارات .الحديث هنا عن

ميسي وديباال وإيكاردي
وكوريا تألقوا يوم السبت

ّ
سجل ديباال «هاتريك» أمام جنوى (ماركو بيرتوريللو ــ أ ف ب)

ليونيل ميسي وباولو ديباال وماورو
إيكاردي وأنخل كوريا.
الـبــدايــة طبعًا ودوم ــا ال تكون إال من
م ـي ـســي« .لـ ـي ــو» س ـ ّـج ــل ه ــدف ــي ال ـفــوز
ال ــوحـ ـي ــدي ــن ل ـف ــري ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة فــي
م ــرم ــى أالف ـي ــس ف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة
مــن ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،رغ ــم إه ــداره
ركـلــة ج ــزاء .ليست امل ــرة األول ــى التي
يهدر فيها «الـبــرغــوث» ركلة الـجــزاء،
كــذلــك ليست املــرة األول ــى طبعًا التي
يسجل فيها ثنائية ،غير أن توقيت
الـهــدفــن فــي هــذه الـفـتــرة يـبــدو مهمًا

مل ـي ـســي ،ف ــي ظ ــل م ـعــانــاة «ال ـب ــرس ــا»،
إذ إنــه افتتح بهما ع ـ ّـداده التهديفي
للموسم في سباقه الــذي سيتواصل
م ـج ــددًا م ــع ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونــال ــدو نـجــم ري ــال مــدريــد املــوقــوف
حـتــى الـجــولــة الــراب ـعــةّ .النتيجة اآلن
 0-2مليسي الذي من املتوقع أن يعطي
كل ما لديه هذا املوسم إلعــادة فريقه
إلى األلقاب ،وتاليًا الستعادة مرتبته
كــالــاعــب األفـضــل فــي الـعــالــم بعد أن
ت ـنــازل عـنـهــا لــرونــالــدو فــي جــائــزتــي
الكرة الذهبية و«الفيفا» األخيرتني،

وه ــذا م ــا ُي ـتــوقــع أن ي ـك ــرره «الـ ــدون»
فــي النسختني املقبلتني للجائزتني
ُ
اللتني ستمنحان عن املوسم املاضي.
وف ــي إس ـبــان ـيــا أي ـض ــا ،س ـجــل أنـخــل
ك ــوري ــا أح ــد أهـ ــداف فــريـقــه أتلتيكو
م ــدري ــد ف ــي ال ـف ــوز الـكـبـيــر عـلــى الس
بــاملــاس  .1-5هــذا الـهــدف هــو الثاني
ل ـكــوريــا ه ــذا امل ــوس ــم بـعــد األول في
م ــرم ــى ج ـي ــرون ــا ( )2-2ف ــي املــرح ـلــة
االف ـت ـتــاح ـيــة م ــن «ال ـل ـي ـغ ــا» ،لـيـثـ ّـبــت
ق ــدمـ ـي ــه بـ ــأعـ ــوامـ ــه الـ ـ ـ ـ  22أك ـ ـثـ ــر فــي
كـتـيـبــة «ال ــروخ ـي ـب ــان ـك ــوس» ،كــأحــد

اك ـت ـشــافــات مــواط ـنــه امل ـ ــدرب ديـيـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ل ـل ـف ــري ــق ،الـ ـت ــي أث ـب ـتــت
كفاءتها.
بــاالن ـت ـقــال إل ــى إي ـطــال ـيــا ،ك ــان بــاولــو
دي ـ ـ ـبـ ـ ــاال يـ ـخـ ـط ــف األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ف ــوز
يــوفـنـتــوس عـلــى جـنــوى  ،2-4بـعــد أن
سجل ثالثة أهداف «هاتريك» ،أحدها
ُ
من ركلة جزاء لتضاف إلى هدفه األول
في املرحلة االفتتاحية أمــام كالياري،
ً
مواصال بذلك انطالقته القوية ،حيث
يـ ـب ــدو أن املـ ــوسـ ــم الـ ـح ــال ــي س ـي ـكــون
موسمه بعد أن أعطى مؤشرًا على ذلك

في املوسم املاضي.
وخـتــامــا فــي األمـسـيــة الـكـبــرى السبت
فــي مـلـعــب «أومل ـب ـي ـكــو» خ ــال امل ـبــاراة
بــن روم ــا وضـيـفــه إنـتــر مـيــانــو ،كــان
م ــاورو إي ـك ــاردي الـعــامــل الـحــاســم في
مـنــح «ال ـن ـي ــرات ــزوري» ال ـف ــوز ،بـعــد أن
سجل هدفني مشابهني بطريقة ذكية
م ــن خ ــال االل ـت ـف ــاف وت ـســديــد ال ـك ــرة،
فقلب بهما تأخر فريقه  1-0إلى تقدم
 ،1-2قـبــل أن يضيف األوروغ ــواي ــان ــي
م ــات ـي ــاس فـيـتـشـيـنــو الـ ـه ــدف ال ـثــالــث.
وكما الحال مع ديباال ،وصل إيكاردي
إلى هدفه الرابع بعد ثنائية أيضًا في
الـجــولــة األول ــى فــي مــرمــى فيورنتينا
ليتشارك األرجنتينيان صدارة هدافي
«ال ـس ـي ــري أ» ،ول ـي ــؤك ــد إيـ ـك ــاردي أنــه
جــديــر بـتــوجـيــه خــورخــي ســامـبــاولــي
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـ ــه ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ص ـف ــوف
املنتخب الوطني وخــوض استحقاق
تصفيات مونديال  2018القريب.
ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـجـ ــديـ ــد أن يـ ـلـ ـم ــع الـ ـنـ ـج ــوم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــون ف ـ ــي س ـ ـمـ ــاء الـ ـك ــرة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث ال ـح ـك ــاي ــات تـطــول
عن إنجازات هــؤالء من الكبير دييغو
أرمـ ـ ــانـ ـ ــدو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا إلـ ـ ــى كـ ــاوديـ ــو
ك ــان ـي ـج ـي ــا وغ ـ ــاب ـ ــري ـ ــال بــات ـي ـس ـتــوتــا
وهـيــرنــان كريسبو وك ــارل ــوس تيفيز
وغـيــرهــم الـكـثـيــر الـكـثـيــر ،لـكــن الــافــت
ً
معنى ورمــزيــة أن يتألق 4
ومــا حمل
العبني أرجنتينيني فــي  4فــرق كبرى
في يوم واحد.
أصــداء هــذه اإلنـجــازات ،ال شــك ،عبرت
امل ـ ـح ـ ـيـ ــط ووص ـ ـ ـلـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ب ــويـ ـن ــوس
أي ـ ــري ـ ــس ،ح ـي ــث اط ـ ـمـ ــأن س ــام ـب ــاول ــي
الستعداد نجوم خط هجومه وزادت
آم ــال شـعــب بأكمله أن ينسخ ميسي
وديباال وإيكاردي هذا التألق بقميص
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي فـ ـ ــي ت ـص ـف ـي ــات
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ،لـ ـتـ ـحـ ـض ــر األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن،
كعادتها ،في النهائيات.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )3
مانشستر يونايتد  -ليستر سيتي 0-2
ماركوس راشفورد ( )70والبلجيكي مروان
فياليني (.)82
ليفربول  -ارسنال 0-4
البرازيلي روبرتو فيرمينو ( )17والسنغالي
ساديو ماني ( )40واملصري محمد صالح
( )57ودانيال ستاريدج (.)77
تشلسي  -إفرتون 0-2
اإلسبانيان سيسك فابريغاس ( )29وألفارو
موراتا (.)40
بورنموث  -مانشستر سيتي 2-1
تشارلي دانييلز ( )13لبورنموث ،والبرازيلي
غابريال جيزوس ( )21ورحيم ستيرلينغ
( )90لسيتي.
نيوكاسل  -وست هام 0-3
واتفورد  -برايتون 0-0
كريستال باالس  -سوانسي 2-0
هادرسفيلد  -ساوثمبتون 0-0
وست بروميتش ألبيون  -ستوك
سيتي 1-1
توتنهام  -بيرنلي 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  9نقاط من  3مباريات
 -2ليفربول  7من 3
 -3هادرسفيلد  7من 3
 -4مانشستر سيتي  7من 3
 -5وست بروميتش  7من 3

اسبانيا (المرحلة )2

إيطاليا (المرحلة )2

ألمانيا (المرحلة )2

فرنسا (المرحلة )4

ديبورتيفو أالفيس  -برشلونة 2-0
األرجنتيني ليونيل ميسي ( 55و.)66

جنوى  -يوفنتوس 4-2
البوسني ميراليم بيانيتش ( ،1هدف في مرماه)
والبلغاري أندري غاالبينوف ( )7لجنوى،
واألرجنتيني باولو ديباال ( 13و 45و)90
واإلكوادوري خوان كوادرادو ( )62ليوفنتوس.

فيردر بريمن  -بايرن ميونيخ 2-0
البولوني روبرت ليفاندوفسكي ( 72و.)75

باريس سان جيرمان  -سانت إتيان
0-3
األوروغوياني إيدينسون كافاني ( 20و)89
واإليطالي تياغو موتا (.)51

ريال مدريد  -فالنسيا 2-2
ماركو أسنسيو ( 10و )83لريال ،وكارلوس
ياراغان ( )18والفرنسي جيفري كوندوغبيا
( )77لفالنسيا.
الس باملاس  -اتلتيكو مدريد 5-1
األرجنتيني جوناتان كاييري ( )58لباملاس،
واألرجنتيني أنخل كوريا ( )3والبلجيكي
يانيك كاراسكو ( )5وكوكي ( 62و)75
والغاني توماس بارتي ( )82ألتلتيكو.
ريال سوسييداد  -فياريال 0-3
البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا ()25
وشابي برييتو ( )34وخوان لوبيز (.)45
ريال بيتيس  -سلتا فيغو 1-2
ليفانتي  -ديبورتيفو ال كورونيا 2-2
جيرونا  -ملقة 0-1
إسبانيول  -ليغانيس 1-0
إيبار  -أتلتيك بلباو 1-0
خيتافي  -إشبيلية 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال سوسييداد  6نقاط من مبارتني
 -2برشلونة  6من 2
 -3ليغانيس  6من 2
 -4أتلتيكو مدريد  4من 2
 -5ريال مدريد  4من 2

روما  -إنتر ميالنو 3-1
البوسني إيدين دزيكو ( )15لروما،
واألرجنتيني ماورو إيكاردي ( 67و)77
واألوروغوياني ماتياس فيتشينو ( )86إلنتر.
نابولي  -أتاالنتا 1-3
البولوني بيوتر زيلينسكي ( )56والبلجيكي
درايس ميرتينز ( )61وماركو روغ ()87
لنابولي ،وبريان كريستانتي ( )15التاالنتا.
ميالن  -كالياري 1-2
باتريك كوتروني ( )10واالسباني خيسوس
سوسو ( )70مليالن ،والبرازيلي جواو غلفاو
( )56لكالياري.
بينيفنتو  -بولونيا 1-0
تورينو  -ساسوولو 0-3
كييفو  -التسيو 2-1
كروتوني  -فيرونا 0-0
فيورنتينا  -سمبدوريا 2-1
سبال  -اودينيزي 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  6نقاط من مبارتني
 -2انتر ميالنو  6من 2
 -3نابولي  6من 2
 -4ميالن  6من 2
 -5سامبدوريا  6من 2

بوروسيا دورتموند  -هرتا برلني 0-2
الغابوني بيار -ايميريك أوباميانغ ()15
والتركي نوري شاهني (.)57
أوغسبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
2-2
اآليسلندي ألفرد فينبوغاسون ()1
والفنزويلي سيرجيو كوردوبا ()89
ألوغسبورغ ،والسويسري دينيس زكريا
( )7والسويدي أوسكار ويندت ()30
ملونشنغالدباخ.
اليبزيغ  -فرايبورغ 1-4
تيمو فيرنر ( 48و )69وويلي أوربان ()55
والبرتغالي بروما ( )78لاليبزيغ ،وفلوريان
نايدرلشنر ( )24لفرايبورغ.
هانوفر  -شالكه 0-1
كولن  -هامبورغ 3-1
باير ليفركوزن  -هوفنهايم 2-2
أينتراخت فرانكفورت  -فولسبورغ 1-0
شتوتغارت  -ماينتس 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  6نقاط من مبارتني
 -2بايرن ميونيخ  6من 2
 -3هامبورغ  6من 2
 -4هانوفر  6من 2
 -5هوفنهايم  4من 2

موناكو  -مرسيليا 1-6
البولوني كميل راغيك ( )2والكولومبي
راداميل فالكاو ( 20من ركلة جزاء ،و)34
وأداما دياخابي ( )45وجبريل سيدبي ()68
والبرازيلي فابينو ( )80ملوناكو ،وريمي
كابيال ( )74ملرسيليا.
أميان  -نيس 0-3
الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا ()15
والسنغالي موسى كوناتي ( 28و.)88
بوردو  -تروا 1-2
الغيني فرانسكوا كامانو ( )10والسنغالي
يونس سانخاريه ( )48لبوردو ،وستيفان
داربيون ( )52لتروا.
نانت  -ليون 0-0
كاين  -متز 0-1
ديجون  -مونبيلييه 1-2
تولوز  -رين 2-3
غانغان  -ستراسبورغ 0-2
أنجيه  -ليل 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  12نقطة من 4
مباريات
 -2موناكو  12من 4
 -3سانت اتيان  9من 4
 -4ليون  8من 4
 -5بوردو  8من 4

