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رياضة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتألق أوروبيًا
يعوض إخفاقاته في الدوري
ريال مدريد ّ
اإلسباني بفوز كاسح على أبويل نيقوسيا
 ،0-6في الجولة الخامسة قبل األخيرة
من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
ليتأهل إلى دور الـ  ،16وبشيكطاش يلحق به
عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـك ـ ــس الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــات الـ ـت ــي
يواجهها في الدوري اإلسباني لكرة
ال ـقــدم ،إذ بــات يبتعد عــن برشلونة
املتصدر بـفــارق  10نـقــاط ،قـ ّـدم ريــال
مــدريــد ً
أداء مميزًا فــي دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـت ـح ـق ـي ـقــه ف ـ ـ ــوزًا كــاس ـحــا
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه أب ــوي ــل
ن ـي ـقــوس ـيــا ال ـق ـبــرصــي
 0-6ل ـ ـي ـ ـت ـ ــأه ـ ــل إلـ ـ ــى
دور الـ ـ ـ  ،16وذل ـ ــك في
الجولة الخامسة قبل
األخـيــرة من منافسات
املجموعة الثامنة.
 املجموعة األولى:وس ـي ـط ــر الـ ــريـ ــال عـلــى
سسكا موسكو الروسي -
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة تـ ـم ــام ــا م ـنــذ
بنفيكا البرتغالي ()19,00
لحظاتها األول ــى أمــام
بازل السويسري -
مـ ـن ــافـ ـس ــه امل ـ ـتـ ــواضـ ــع
اإلنكليزي
مانشستر يونايتد
ال ــذي اكـتـفــى بــالــدفــاع،
()21,45
ل ـك ـن ــه ل ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مــن
 املجموعة الثانية:منع العـبــي امللكي من
بايرن
أندرلخت البلجيكي -
الوصول إلى الشباك.
()21,45
ميونيخ األملاني
وب ــدأ م ـهــرجــان الــريــال
جيرمان
باريس سان
التهديفي فــي الدقيقة
سلتيك
الفرنسي -
 23بعد كرة عرضية من
()21,45
االسكوتلندي
دانـ ــي ك ــارف ــاخ ــال على
 املجموعة الثالثة:ال ــرواق األيـمــن أبعدها
قره باخ األذربيجاني -
أح ـ ــد م ــدافـ ـع ــي أب ــوي ــل
تشلسي اإلنكليزي ( )19,00لـتـصــل إل ــى ال ـكــرواتــي
ل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــودريـ ـ ـ ـت ـ ـ ــش
أتلتيكو مدريد اإلسباني -
خ ــارج منطقة ال ـجــزاء،
روما اإليطالي ()21,45
فأطلق تسديدة رائعة
 املجموعة الرابعة:«عـلــى الـطــائــر» عانقت
يوفنتوس اإليطالي -
برشلونة اإلسباني ( )21,45الشباك.
ثـ ــم أض ـ ـ ــاف ال ـفــرن ـســي
سبورتنغ البرتغالي -
أوملبياكوس اليوناني ( )21,45ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــا ال ـهــدف
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ب ـ ـعـ ــد ت ـل ـق ـيــه
ت ـم ــري ــرة بـيـنـيــة رائ ـعــة
مـ ـ ــن األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي ط ــون ــي
كــروس تابعها بسهولة في الشباك
لـيـسـجــل ه ــدف ــه األول ف ــي املـســابـقــة
األوروب ـيــة بعد غـيــاب نحو  9أشهر
(.)39
وس ــري ـع ــا أحـ ـ ــرز ن ــات ـش ــو فــرنــانــديــز
ال ـه ــدف ال ـثــالــث ب ـعــد رك ـن ـيــة ليتابع
الكرة في الشباك (.)41
ثــم ج ــاء الـ ــدور م ـجــددًا عـلــى بنزيما
ل ـي ـض ـيــف الـ ـه ــدف الـ ــرابـ ــع ب ـع ــد ك ــرة

مباريات الليلة

مهرجان تهديفي للريال أمام أبويل (أ ف ب)

وصلته مجددًا من كــروس ليمررها
ل ـل ـبــرت ـغــالــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
الــذي راوغ أحــد املدافعني ثم أعادها
للفرنسي ال ــذي تابعها فــي الشباك
(.)45
ومــع انطالق الشوط الثاني ،أضاف
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ال ـ ـهـ ــدف الـ ـخ ــام ــس ب ـك ــرة
رأس ـيــة بـعــد عــرضـيــة مــن الـبــرازيـلــي
مارسيلو ( )49ثــم أتبعه بالسادس
بتسديدة بعد خطأ مشترك بني أحد
مدافعي وحارس أبويل (.)54
ّ
وتعرض بوروسيا دورتموند لخيبة
جديدة ،إذ خسر أمام ضيفه توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي املـ ـت ــأه ــل م ـس ـب ـق ــا ،2-1
سجلها الـغــابــونــي بـيــار  -إيميريك
أوباميانغ ( )31لدورتموند ،وهاري
كـ ــايـ ــن ( )49والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي
هيونغ-مني سون ( )76لتوتنهام.
وي ـت ـصــدر تــوت ـن ـهــام ال ـتــرت ـيــب ب ـ ـ 13
نقطة من  5مباريات أمام ريال مدريد
( 10م ــن  )5ودورتـ ـم ــون ــد ( 2م ــن )5

وأبويل ( 2من .)5
وفــي املجموعة الخامسة ،لم يتمكن
ليفربول اإلنكليزي من حسم تأهله
بـعــد تـعــادلــه أم ــام مضيفه إشبيلية
اإلس ـبــانــي  ،3-3سـجـلـهــا الـبــرازيـلــي
روبرتو فيرمينو ( 2و )30والسنغالي
س ـ ــادي ـ ــو مـ ــانـ ــي ( )22لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول،
والـفــرنـســي وس ــام بــن ي ــدر ( 51و60
من ركلة جــزاء) واألرجنتيني غيدو
بيتزارو ( )90إلشبيلية.
وتـعــادل سبارتاك موسكو الروسي
أم ـ ــام ضـيـفــه م ــاري ـب ــور الـسـلــوفـيـنــي
 ،1-1سجلهما زي لويس من الــرأس
األخ ـض ــر ل ـس ـبــارتــاك مــوسـكــو (،)82
والبوسني ياسمني ميسانوفيتش
ملاريبور (.)90
ويتصدر ليفربول الترتيب بـ  9نقاط
من  5مباريات أمــام إشبيلية ( 8من
 )5وسـ ـب ــارت ــاك م ــوس ـك ــو ( 6م ــن )5
وماريبور ( 2من .)5
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة ،حــافــظ

تأهل ريال مدريد
وبشيكطاش
إلى دور الـ 16

ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى آمـ ــالـ ــه
بالتأهل بفوزه على ضيفه شاختار
دونيتسك األوكــرانــي  ،0-3سجلهما
لورنزو إينسينيي ( )56والبولوني
بـيــوتــر زيلنسكي ( )81والبلجيكي
درايس ميرتينز (.)83
وفـ ــاز مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
املتأهل مسبقًا على ضيفه فيينورد
الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي  ،0-1سـ ـجـ ـل ــه رحـ ـي ــم
سترلينغ (.)88

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب
بـ ـ ـ  15ن ـق ـط ــة مـ ــن  5مـ ـب ــاري ــات أمـ ــام
شاختار ( 9من  )5ونابولي ( 6من )5
وفيينورد ( 0من .)5
وفـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،ت ــأه ــل
بشيكطاش الـتــركــي إل ــى دور ال ـ ـ 16
بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي
 ،1-1سجلهما الـبــرازيـلــي أنــدرســون
تاليسكا ( )41لبشيكطاش ،ومواطنه
فيليبي أوغوستو ( )29لبورتو.
وعزز اليبزيغ األملاني آماله بالتأهل
بفوزه الكبير على مضيفه موناكو
الفرنسي  ،1-4سجلها جيمرسون (6
خطأ في مرمى فريقه) وتيمو فيرنر
( 9و 31من ركلة جزاء) والغيني نابي
كـيـتــا ( )45لــايـبــزيــغ ،والـكــولــومـبــي
راداميل فالكاو ( )43ملوناكو.
ويتصدر بشيكطاش الترتيب بـ 11
نقطة من  5مباريات أمــام بورتو (7
من  )5واليبزيغ ( 7من  )5وموناكو
( 2من .)5

الكرة اإليطالية

فضيحة تحرّش تالحق الرئيس المستقيل لالتحاد اإليطالي
ل ـ ـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـك ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس امل ـس ـت ـق ـي ــل
لالتحاد اإليطالي لكرة القدم كارلو
ـت طــويــل
تــافـيـكـيــو م ــن ال ـه ــروب ل ــوق ـ ٍ
مــن الـفـضــائــح ،إذ بعد ســاعــات على
ت ـق ــدي ـم ــه اس ـت ـق ــال ـت ــه م ـ ــن م ـن ـص ـبــه،
ّ
وجهت له مسؤولة في االتحاد تهمة
ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي ،وذل ـ ــك بحسب
شـ ـ ـه ـ ــادة نـ ـش ــرتـ ـه ــا أم ـ ـ ــس ص ـح ـي ـفــة
"كورييري ديال سيرا".
وقــالــت ال ـس ـيــدة ،ال ـتــي فـضـلــت إبـقــاء
هــويـتـهــا مـجـهــولــة ،إن ـهــا دخ ـلــت في
أح ــد األي ــام مكتب تــافـيـكـيــو ،فــأشــاد

ّاتهمت مسؤولة
في االتحاد اإليطالي
تافيكيو بالتحرش بها
(ألبرتو بيتزولي ـ أ ف ب)

بجسمها الرشيق ،معتبرًا أنه مؤشر
ع ـلــى ح ـي ــاة جـنـسـيــة ن ـش ـطــة ،طــالـبــا
منها مداعبة صدرها.
وفضلت هذه السيدة استخدام اسم
مستعار هو ماري في الشهادة التي
أض ــاف ــت ف ـي ـهــا "شـ ـع ــرت بـ ــاإلحـ ــراج،
حــاولــت أن أق ــول لــه تــوقــف ،لـكــن كل
ما فعله هو أن أسدل ستائر مكتبه"،
كاشفة أنها قررت الكشف عما حصل
ّ
لتوجه
أكـثــر مــن مــرة قبل أن تـخــرج
التهمة الى تافيكيو بسبب إمكانية
ت ـس ـلــم األخـ ـي ــر م ـن ـص ـبــا ج ــديـ ـدًا فــي
رابطة الدوري اإليطالي.
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت" :ع ـ ـنـ ــدمـ ــا فـ ـهـ ـم ــت ن ـي ــات
ّ
بالتقدم ملنصب مسؤولية
تافيكيو
آخـ ـ ــر ،ربـ ـم ــا ع ـن ــد ال ـ ـهـ ــواة (بـ ـط ــوالت
ال ــدرج ــات الــدن ـيــا) ،لــم يـســاورنــي أي
شك بأن الوقت قد حان لكي أتكلم".

ول ـط ــامل ــا ت ــراف ــق اس ـ ــم تــاف ـي ـك ـيــو مــع
املشاكل التي بدأت حتى قبل انتخابه
رئيسًا لالتحاد عندما ّ
وجه تعليقات
عنصرية خــال حملة ترشحه بحق
العب وسط يوفنتوس آنذاك الدولي
الـفــرنـســي ب ــول بــوغ ـبــا ،ال ــذي يــدافــع
حاليًا عن ألــوان مانشستر يونايتد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وه ــو أث ـ ــار ،ع ـنــدمــا كــان
يشغل منصب نائب رئيس االتحاد
اإلي ـط ــال ــي ق ـبــل فـ ــوزه بــاالنـتـخــابــات
ً
كــرئـيــس فــي آب  ، 2014ج ــدال كبيرًا
ف ــي إيـطــالـيــا بـسـبــب تـصــريـحــات تم
تـفـسـيــرهــا عـلــى ن ـطــاق واس ــع بأنها
سـ ـخ ــري ــة م ـ ــن بـ ــوغ ـ ـبـ ــا .وأدت ه ــذه
التصريحات الى إيقاف تافيكيو من
قبل االتحاد األوروبــي للعبة عن أي
نـشــاط يتعلق بــاألحــداث الرياضية
األوروبية ملدة  6أشهر.

