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خفافيش فالنسيا تصعق البلوز في ستامفورد بريدج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

أياكس يستعرض ويسحق ليل بثالثية

فرحة العبي أياكس

ذكر أياكس امستردام عشاقه مبا ميلكه
من امكانيات واعدة في دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم بفوز ساحق 3-صفر على ضيفه
ليل الفرنسي في أمستردام أول من أمس في
مستهل مشوارهما بدور املجموعات.
وي��ب��دو ال��ف��ري��ق ال��ه��ول��ن��دي ،ال���ذي كان
احلصان األس��ود للبطولة املوسم املاضي،
في طريقه لتكرار عروضه البطولية والتي
مكنته من التقدم من األدوار التمهيدية إلى
قبل النهائي.
وسجل كوينسي بروميس واي��دس��ون
الفاريز ونيكوالس تاليافيكو ثالثة أهداف
يوم الثالثاء ليحقق فوزا كبيرا في املجموعة
الثامنة.
وتأهل أياكس من األدوار التمهيدية مرة
أخ���رى وت��ق��دم ب��روم��ي��س ،املنضم حديثا،

رودريغو جنم فالنسيا يحتفل بهدفه في مرمى تشيلسي

بهدف من ضربة رأس بعد  18دقيقة بعد أن
تسلل من بني اثنني من مدافعي ليل لينهي في
الشباك متريرة تاليافيكو العرضية.
وأضاف الفاريز الهدف الثاني في الدقيقة
 50بعد عمل جيد من ديفيد نيريس ليضعها
الدولي املكسيكي في املرمى من زاوية ضيقة.
وارتقى تاليافيكو وهو واح��د من أقصر
الالعبني في امللعب ( 1.73متر) عاليا ليضع
برأسه الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية من
حكيم زياش في الدقيقة  62ليسجل الهدف
الثالث.
وع��اد ليل إل��ى دوري األب��ط��ال ألول مرة
منذ موسم  2013-2012والحت له بعض
الفرص لكن حارس أياكس أندريه أونانا كان
لها باملرصاد.
وفي الدقيقة األخيرة سدد البديل يوسف

يازجي كرة ارتطمت بالقائم قبل أن يتابعها
ف��وق امل��رم��ى ليهدر ف��رص��ة تسجيل هدف
العزاء.
وسيتقابل أياكس مع مستضيفه بلنسية
في الثاني من اكتوبر بينما يستضيف ليل
منافسه تشيلسي في الليلة ذاتها.

فالنسيا يصعق تشيلسي
وحقق فالنسيا اإلسباني فوزا ثمينا على
مضيفه تشيلسي اإلجنليزي بهدف نظيف،
على ملعب ستامفورد بريدج.
ه���دف ال��ل��ق��اء ال��وح��ي��د ح��م��ل توقيع
رودريغو جنم اخلفافيش في الدقيقة ،74
ليحتل فالنسيا وصافة املجموعة الثامنة
برصيد  3أه����داف ،ب��ف��ارق األه����داف عن

أياكس املتصدر.
كشر تشيلسي ع��ن أنيابه مبكرا في
الدقيقة السادسة ،بعد تبادل للكرة بني
ويليان وأزبلكويتا في اجلانب األمي��ن،
ليدخل األخ��ي��ر منطقة اجل���زاء ويرسل
عرضية ألب��راه��ام ،لكن احل��ارس ياسبر
سيليسني أخرج الكرة لركلة ركنية.
وتعرض العب تشيلسي الشاب ماسون
مونت لإلصابة في الدقيقة الثامنة بعد
تدخل عنيف من قبل فرانسيس كوكولني.
وعلى الرغم من حتامل مونت ومحاولته
اللعب ،لكنه لم يستطع املواصلة ،وخرج
ف��ي الدقيقة  16وح��ل مكانه اإلسباني
بيدرو.
وظهرت اخلطورة األول��ى لفالنسيا في
الدقيقة  ،20عندما أرسل دانيال باريخو

ك��رة طولية من وس��ط امللعب ،ض��رب بها
دفاعات تشيلسي جتاه لويس جايا ،لكن
األخ��ي��ر س��دد ك��رة رأس��ي��ة ضعيفة ف��ي يد
احلارس كيبا.
وعاد أبراهام ليهدد مرمى فالنسيا من
جديد في الدقيقة  ،27عبر ك��رة عرضية
من أزبلكويتا ،إال أن رأسيته ضلت طريق
املرمى .وك��اد ويليان أن يفتتح التسجيل
للبلوز في الدقيقة  ،42بعدما ضرب ماتيو
كوفاسيتش دفاعات فالنسيا بكرة طولية
م��ن وس��ط امل��ل��ع��ب ،وص��ل��ت إل��ى الالعب
البرازيلي الذي انفرد باحلارس سيليسني
لكنه سددها أعلى املرمى.
وف��ي الدقيقة األخ��ي��رة من الوقت بدل
الضائع ،تألق ياسبر سيليسني بالتصدي
ل��ص��اروخ��ي��ة وي��ل��ي��ان م��ن داخ���ل منطقة

اليبزيغ يعود من بنفيكا بفوز ثمني ..وليون يتعادل مع زينيت

اجل��زاء ،لينتهي الشوط األول بالتعادل
السلبي .وفي الشوط الثاني ،وحتديدًا في
الدقيقة  ،56ومن ركلة ركنية خادعة ،أرسل
باريخو عرضية أرض��ي��ة جلاميرو على
حدود منطقة اجلزاء ،إال أن األخير سددها
أعلى املرمى.
ودفع المبارد ثمن هذا التغيير الهجومي
مباشرة في نفس الدقيقة ،وم��ن مخالفة
أرسل باريخو عرضية متقنة لرودريجو
اخلالي من الرقابة مت��امً��ا ،ال��ذي سددها
بقدمه مباشرة داخل شباك احلارس كيبا.
وبعد الرجوع إلى تقنية الفار ،احتسب
احلكم التركي كونيت شاكير ركلة جزاء،
أهدرها روس باركلي في الدقيقة  ،87بعد
أن سدد الكرة في العارضة ،لتنتهي املباراة
بفوز فالنسيا بهدف نظيف.

مدافع فرانكفورت:
قادرون على هزمية
أرسنال
أع����رب دان����ي دا ك��وس��ت��ا ،م���داف���ع آي��ن��ت��راخ��ت
فرانكفورت ،عن اعتقاده بإمكانية الفوز على آرسنال،
في دور املجموعات بدوري األبطال األوروبي.
وت��ق��ام أول م��ب��اراة للنادي األمل��ان��ي ف��ي دوري
املجموعات أم��ام آرس��ن��ال ،ف��ي فرانكفورت اليوم
اخلميس.
وق��ال جناح فرانكفورت« : ،أعتقد أ َنّ��ه بإمكاننا
أن ننجح في لعب مباراة كتلك التي لعبناها أمام
تشيلسي ،وبإمكاننا أن نؤملهم بطريقة أو بأخرى».
كان فرانكفورت وصل في النسخة املاضية من
ال���دوري األوروب���ي ،لنصف النهائي ،وخ��رج أمام
تشيلسي بضربات الترجيح.
وتضم مجموعة فرانكفورت ،إلى جانب آرسنال
ك�لاً م��ن فيتوريا البرتغالي ،وس��ت��ان��دارد لييج
البلجيكي.
واختتم دا كوستا تصريحاته قائالً« :نرغب في
اجتياز دور املجموعات مرة أخ��رى ،ونستطيع أن
نعلن عن هذا التطلع من البداية».
كان دا كوستا ،لعب في املوسم املاضي  50مباراة،
وأصبح أحد األعمدة األساسية في فرانكفورت.

النجوم الشبان
يستحوذون على نصيب
األسد من أموال امليركاتو

تيمو فيرنر تالق وأحرز هدفي اليبزيغ

فجر اليبزيغ األملاني مفاجأة من العيار
الثقيل ،بعد أن عاد بالنقاط الثالث من معقل
بنفيكا البرتغالي ،بالفوز ( ،)2-1أول من
أمس في أول��ى ج��والت املجموعة السابعة
بدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب (النور) يدين الفريق األملاني
بالفضل في هذا االنتصار التاريخي والثمني
ملهاجمه الدولي الشاب تيمو فيرنر ،الذي
سجل هدفي املباراة في الدقيقتني ( 69و.)78
بينما تكفل املهاجم السويسري هاريس
سيفيروفيتش بتسجيل هدف الشرف لبطل
البرتغال في الدقيقة .84
وبهذه النتيجة ،ينفرد اليبزيغ مبكرا
بصدارة املجموعة السابعة بثالث نقاط،
مستغل تعادل طرفي املجموعة اآلخرين
اً
أوليمبيك ليون وزينيت س��ان بطرسبرج
الروسي ( )1-1في فرنسا.
بينما يقبع «النسور» في ذيل املجموعة
ب���دون ن��ق��اط ،مقابل نقطة لكل م��ن ليون
وزينيت في املركزين الثاني والثالث على
الترتيب.
وف��ي ث��ان��ي ج���والت امل��ج��م��وع��ة ،ي��وم 2
أكتوبر املقبل ،سيستقبل زينيت فريق بنفيكا
في روسيا ،بينما سيرحل ليون لألراضي
األملانية ملواجهة اليبزيج.
وف���ي م��واج��ه��ة أخ����رى خ��ي��م ال��ت��ع��ادل
اإليجابي  1-1على املباراة التي جمعت ليون
الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرغ
الروسي.
تقدم سان بطرسبرغ بهدف سجله سردار
أزم���ون ف��ي الدقيقة  ،41وت��ع��ادل ممفيس
ديباي لصالح ليون في الدقيقة  50من ركلة
جزاء.

ممفيس ديباي أدرك هدف التعادل لصالح ليون من ركلة جزاء

قال االحت��اد األوروب��ي لكرة القدم (اليويفا) إن
األندية املنافسة في دوري أبطال أوروب��ا والدوري
األوروبي هذا العام استثمرت أكثر من نصف األموال
التي أنفقتها في آخر فترة انتقاالت على التعاقد مع
العبني في  24من عمرهم أو أقل.
وأض���اف تقرير اليويفا أن  80ن��ادي��ا أنفقوا
مجتمعني  3.98مليار دوالر في فترة االنتقاالت
الصيفية وحطم  43في املئة من هذه األندية أرقامها
القياسية في سوق االنتقاالت.
لكن بدال من اإلنفاق على شراء العبني أكثر خبرة
أنفقت هذه األندية  % 64من هذه األموال ،وهو رقم
قياسي ،على العبني عمرهم  24عاما أو أقل وذهبت
 7%من تلك األموال للتعاقد مع العبني فوق  28عاما.
ومت إنفاق نسبة  35%من هذه األموال على شراء
مدافعني ،ومثلها للمهاجمني بينما أنفقت األندية
 25%من األم��وال على ش��راء العبي وس��ط و% 5
للتعاقد مع حراس مرمى.
لكن بينما كان اإلنفاق سخيا انشغلت األندية أيضا
ببيع العبني وبلغ إجمالي أرباح فترة االنتقاالت نحو
 3.72مليار يورو.
والكثير م��ن األن��دي��ة خ��ارج مسابقات ال��دوري
الرئيسية الكبرى في دول مثل سويسرا والبرتغال
وهولندا تضرب اآلن منوذجا ماليا يقوم على شراء
العبني صغار السن وتطوير امل��واه��ب وبعد ذلك
بيعهم إلى أندية أكبر بعد عدة سنوات.
وقال اليويفا إن  6أندية جنحت في حتقيق أرباح
صافية بأكثر من  50مليون يورو في فترة االنتقاالت
الصيفية.
وكشف التقرير أيضا عن تفاوت في اإلنفاق بني
األندية حيث ذكر أنها أنفقت ما بني  250ألف يورو
و 953مليون يورو في تشكيل فرقها احلالية.

