فوتبال اروپا

شروع سه گله بارسا و رئال در فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا

 وصال روحاني

سن ژرمن و «من سيتي» نمايش قدرت دادند

پيروزي قاطع 0ـ 3بارس��لونا برابر يوونت��وس مهمترين
كاوان��ي بود كه با دو بار گش��ودن دروازه رقيب پرثمرترين مرد
* حركت عجيب ليونل مسي و حفظ ركوردهاي ماركوس
واقعه ش��ب افتتاحي��ه فصل جدي��د مس��ابقات فوتبال ليگ
سن ژرمن و كل ميدان شناخته شد.
راشفورد و البته شروع رقابت مجدد گلزني
قهرمان��ان اروپا بود كه به نوعي انتقامگيري تيم اس��پانيايي از
در گروه اول منچس��تريونايتد ميهمانش بازل سوييس را
بين مسي و رونالدو از وقايع مهم
حريف ايتاليايياش بابت حذف شدن بدست يووه در رقابتهاي
0ـ 3شكست داد و ماركوس راشفورد مهاجم  19ساله اين تيم
هفته اول بود
سال پيش نيز تلقي شد .در لحظهاي از اين مسابقه ليونل مسي
انگليس��ي يا به ثمر رساندن گل سوم دس��تاورد عالي سالهاي
كه دو گل از س��ه گل آبي و اناريها را به ثمر رساند .به قصد جلب توجه دمير اسكومينا داور مسابقه اخيرش را اس��تمرار بخشيد زيرا وي اين افتخار را داشته كه در شروع حضورش در هر جام رسمي و
دستش را روي كتف وي گذاشت ولي اسكومينا نه تنها به حرفهاي او ترتيب اثر نداد بلكه به خاطر بزرگ باش��گاهي و همچنين نخستين بازي ملياش دروازه رقيب را فرو ريزد و اين عادت را به ليگ
اعتراضهاي مكرر او يك كارت زرد را هم به اين فوق ستاره آرژانتيني داد.
قهرمانان اروپا نيز بسط داد.
از سه گل بايرن تا  5گل سن ژرمن
در گ��روه دوم بايرن مونيخ و به ويژه پاري س��ن ژرمن نمايش قدرت دادن��د .بايرن در زمينش
اندرلشت بلژيك را 0ـ 3شكست داد و س��ن ژرمن به ياري دو «خريد» نجومي اخيرش يعني نيمار
و امپايه كه هر كدام يك گل زدند در زمين س��لتيك اسكاتلند 0ـ 5برنده شد ،هرچند اين ادينسون
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گلزنان غيرمعمول چلسي
در گروه سوم قرهباغ جمهوري آذربايجان در لندن به شكست سنگين 0ـ 6برابر چلسي تن داد
كه در ش��ب نيمكتنشيني شماري از ستارههاي چلسي حتي ميچي باتشواني و شرار از پيلي كوئتا
مدافع كناري چلسي نيز نامشان ويژه گلزنان ثبت شد.

