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هازارد :التعادل أمام مونشنجالدباخ بطعم االنتصار ليفربول يعزز صدارته بثنائية
في ميتيالند

مودريتش يحاول املرور من العبي مونشنجالدباخ

اقتنص ري��ال مدريد تعادال شاقا في
الثواني األخ��ي��رة ،بنتيجة ( )2-2من
أنياب مضيفه بوروسيا مونشنجالدباخ
األملاني ،في إطار منافسات اجلولة الثانية
من دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وس��ج��ل م���ارك���وس ت�����ورام ه��دف��ي
بوروسيا مونشنجالدباخ ،في الدقيقتني
( 33و ،)58بينما سجل لريال مدريد كرمي
بنزميا ( ،)87وكاسيميرو (.)3+90
وب��ه��ذا ال��ت��ع��ادل ي��رف��ع ب��وروس��ي��ا
مونشنجالدباخ رصيده إلى نقطتني في
وصافة املجموعة الثانية ،بينما يرفع
ري��ال مدريد رصيده إل��ى نقطة وحيدة
لكنه يظل في املركز األخير.
بدأ ريال مدريد املباراة بتهديد مُبكر
من الفرنسي ك��رمي بنزميا ،ال��ذي سدد
كرة من الطرف األمين مرت أعلى مرمى
مونشنجالدباخ في الدقيقة األولى.
وج��اءت ثاني محاوالت ري��ال مدريد

في الدقيقة  ،28حيث أرسل توني كروس
تصويبة قوية على حدود منطقة اجلزاء،
تصدى لها احلارس سومر وحولها إلى
ركنية.
وم�����ن أول ه��ج��م��ة ل���ب���وروس���ي���ا
م��ون��ش��ن��ج�لادب��اخ ف��ي امل���ب���اراة ،جنح
ماركوس تورام في تسجيل الهدف األول
في الدقيقة  ،33حيث تلقى كرة عرضية
أرضية من زميله احلسن بليا في منطقة
اجلزاء وسدد بقوة أقصى يسار احلارس
كورتوا.
ولم يشهد الشوط األول أي محاوالت
خطرة من ريال مدريد ،بعد الهدف الذي
استقبله في مرماه ،رغم السيطرة الكبيرة
للميرجني على ال��ك��رة ،فشل في تهديد
مرمى مونشنجالدباخ ،لينتهي الشوط
األول بتقدم األملان بهدف دون رد.
وم��ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،ح��اول
ماركو أسينسيو تعديل النتيجة لريال

مدريد ،سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم
األمين للحارس سومر في الدقيقة .46
وجاء الرد سريعً ا من األملان بعد دقيقة
واح���دة ،حيث وصلت الكرة بني قدمي
تورام على الطرف األيسر الذي سدد كرة
أمسك بها ك��ورت��وا ح��ارس مرمى ريال
مدريد بسهولة.
وجن���ح ت����ورام ف��ي تسجيل ال��ه��دف
الثاني لبوروسيا مونشنجالدباخ في
الدقيقة  ،58حيث استغل تصدي كورتوا
لتسديدة ارت���دت أم���ام قدميه سجلها
بسهولة في الشباك ،مستغال كسر ميندي
مدافع امليرجني للتسلل.
وكاد بليا مهاجم مونشنجالدباخ أن
يُضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة
 ،60لوال تألق احلارس كورتوا.
وواصل كورتوا تصديه حملاوالت
األمل�����ان ،وه���ذه امل���رة ت��س��دي��دة من
هوفمان تصدى لها البلجيكي بقدمه

في الدقيقة .62
وق��رر زي��ن الدين زي��دان املدير الفني
لريال مدريد الدفع بإيدين ه��ازارد ألول
مرة هذا املوسم ،ولوكا مودريتش بدال
م��ن فينيسيوس ج��ون��ي��ور وك���روس،
والحقًا أشرك رودريجو بدال من ماركو
أسينسيو.
وك��اد ه��ازارد أن يُسجل الهدف األول
لريال مدريد في الدقيقة  ،72حيث تلقى
ك��رة عرضية في منطقة اجل��زاء ،وسدد
بقوة لكن في الشباك اخلارجية ملرمى
بوروسيا مونشنجالدباخ.
وس��ج��ل ك��رمي بنزميا ه��دف تقليص
ال��ف��ارق ل��ري��ال م��دري��د ف��ي الدقيقة ،87
حيث استفاد من رأسية زميله كاسيميرو
العرضية قبل خط النهاية ،وقابلها بركلة
مزدوجة في منتصف املرمى.
واقتنص كاسيميرو ه��دف التعادل
لريال مدريد في الدقيقة  ،3+90بنفس
سيناريو الهدف األول ،حيث تلقى متريرة
بالرأس من سيرجيو راموس وسدد بقوة
في الشباك ،ليمنح امليرجني تعادال بطعم
االنتصار.
وق��ال ه���ازارد في تصريحات نقلتها
صحيفة “ماركا” اإلسبانية“ :لقد أظهر
الفريق شخصية عظيمة ،كان بإمكاننا
تسجيل املزيد من األهداف ،لكننا لم ننجح
بذلك ،أنا كذلك أضعت فرصة هدف”.
وأض���اف“ :صحيح ل��م نحصل على
الـ 3نقاط ،لكن التعادل مبثابة االنتصار
بسبب ما قمنا به ،أنا سعيد بالعودة بعد
غياب  3أشهر عن املالعب ،كل ما أريده هو
االستمرار في لعب كرة القدم ،وهذا هو
سبب وجودي هنا”.
وت��اب��ع“ :لم ن��ب��دأ بشكل مثالي في
دوري األبطال ،مازالت أمامنا  4مباريات
وسنقدم كل ما لدينا فيها”.
وخ��ت��م“ :املباراة القادمة أم��ام إنتر
ميالن ليست سهلة ،لكننا ري��ال مدريد،
وأنا واثق من قدرتنا على الذهاب بعيدًا
في املسابقة األوروبية”.

مانشستر سيتي يصعق مارسيليا بثالثية في عقر داره
عاد مانشستر سيتي اإلجنليزي بانتصار
ثمني من ميدان مارسيليا الفرنسي ،بثالثة
أه��داف دون رد ،في امل��ب��اراة التي أقيمت
مساء الثالثاء ،على ملعب فيلودروم ،ضمن
لقاءات اجلولة الثانية من مرحلة املجوعات
لدوري أبطال أوروبا.
وسجل ثالثية مانشستر سيتي فيران
توريس ( )18وإلكاي جوندوجان ()76
ورحيم سترلينج (.)81
بتلك النتيجة ،حافظ مانشستر سيتي
على صدارة املجموعة بعدما رفع رصيده
إلى  6نقاط ،بينما تكبد مارسيليا الهزمية
الثانية ليتذيل ترتيب املجموعة دون رصيد
من النقاط.
بدأ مانشستر سيتي املباراة بقوة ،بعدما
سدد دي بروين كرة قوية على الطائر على
حدود منطقة اجلزاء في الدقيقة الثانية ،إال
أنها اصطدمت بدفاعات مارسيليا وخرجت
إلى ركلة ركنية.
وبعدها بدقيقة ارتقى دي��از لعرضية
م��ن دي ب��روي��ن م��ن ركلة ركنية ،مسددًا
رأسية علت العارضة .وواص��ل السيتي
زحفه جتاه مرمى مارسيليا ،بتسديدة من
فودين من اجلانب األيسر ملنطقة اجلزاء
في الدقيقة  ،14أمسك بها مانداندا .وجنح
مانشستر سيتي ف��ي اف��ت��ت��اح التسجيل
في الدقيقة  ،18باستغالل خطأ كبير من
العب مارسيليا روجنييه الذي مرر الكرة
باخلطأ ل��دي ب��روي��ن ف��ي اجل��ان��ب األمي��ن
ملنطقة اجل��زاء ،ليمرر البلجيكي بسرعة
إل��ى ت��وري��س اخل��ال��ي م��ن ال��رق��اب��ة متامًا
لينفرد مبانداندا ويسجل الكرة بسهولة
في الشباك.
وح��اول السيتي إضافة الهدف الثاني،
مبخالفة في الدقيقة  21نفذها دي بروين،
م��رس�ًل�اً ع��رض��ي��ة متقنة جت���اه الب���ورت
داخ��ل منطقة الـ 6ي���اردة ،ليسدد املدافع
ك��رة ضعيفة أمسك بها بسهولة حارس
مارسيليا.
وت��واص��ل��ت ه��ف��وات دف���اع مارسيليا،
وأت��ت ه��ذه امل��رة من باليردي في الدقيقة

على النجم اإلجنليزي .وفي الدقيقة ،63
نفذ دي بروين مخالفة من على اجلانب
األمين ،مرسلاً عرضية لزينشينكو اخلالي
من الرقابة داخ��ل منطقة اجل��زاء ،ليسدد
األوكراني كرة مباشرة على الطائر ،إال أنها
افتقدت للدقة وأبعدها دفاع مارسيليا.
وأج��رى ج��واردي��وال التبديل األول في
الدقيقة  68ب��خ��روج زينشينكو ون��زول
كانسيلو بدلاً منه.
وانطلق سترلينج في اجلانب األمين
ملنطقة اجلزاء في الدقيقة  ،71ومهد الكرة
للقادم من اخللف جوندوجان ،والذي سدد
ب��دوره كرة أرضية من على ح��دود منطقة
اجلزاء ،جنح مانداندا في التصدي لها.
وأطلق السيتي رصاصة الرحمة على
مارسيليا في الدقيقة  ،76بعدما أرسل
فودين عرضية من اجلانب األيسر ارتقى لها

سترلينج ممهدًا الكرة بالرأس جلوندوجان
اخل��ال��ي م��ن ال��رق��اب��ة مت��امً��ا داخ��ل منطقة
اجلزاء ،ليسجل الكرة بسهولة في الشباك.
وعقب تسجيل الهدف ،دفع جوارديوال
بثالثة تغييرات دفعة واح��دة بنزول كل
من محرز وستونز وبيرناردو على حساب
توريس والبورت وجوندوجان.
ومع االنهيار املعنوي ملارسيليا ،أضاف
السيتي ال��ه��دف ال��ث��ال��ث ،بتوغل م��ن دي
بروين في اجلانب األمي��ن ملنطقة اجل��زاء
في الدقيقة  ،81مرسلاً عرضية أرضية
لسترلينج اخلالي من الرقابة ليسجل في
شباك مانداندا.
وعقب الهدف دف��ع ج��واردي��وال بالعبه
باملر على حساب دي بروين ،ول��م تشهد
الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز
السيتي بثالثية نظيفة.

بايرن ميونخ يعود بفوز ثمني من موسكو

فرحة العبي بايرن ميونخ

حقق بايرن ميونخ األملاني ،فوزًا صعبًا خارج أرضه على
حساب لوكوموتيف موسكو الروسي ،بهدفني مقابل هدف،
الثالثاء ،في اجلولة الثانية من دور املجموعات ببطولة
دوري أبطال أوروبا.
سجل ه��دف��ي ال��ع��م�لاق ال��ب��اف��اري ،ل��ي��ون جوريتسكا
وجوشوا كيميتش في الدقيقتني ( )13و( ،)79فيما أحرز
أنطون ميرانتشوك هدف لوكوموتيف الوحيد في الدقيقة

محمد صالح سجل هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء

م��ن ال��ط��رف�ين ،ف��ي وق��ت عجز
فيه ليفربول عن توصيل الكرة
بشكل الئق للمهاجمني ،األمر
الذي أثر بشكل بالغ على جمال
اللقاء .وتلقى ليفربول ضربة
موجعة عندما تعرض العبه
البرازيلي فابينيو لإلصابة
دون أن يتمكن م��ن استكمال
اللقاء ،ودخ��ل مكانه املدافع
ال��ش��اب ري���س وي��ل��ي��ام��ز في
الدقيقة  ،30لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي.
وبدا ليفربول أكثر حيوية
في الشوط الثاني مع دخول
جورجينيو فينالدوم مكان
هندرسون ،رغ��م أن��ه تعرض
للحظة ك���اد أن يتلقى فيها
هدفًا ،لكن أليسون سيطر على
رأسية شولز إثر ركلة ركنية
في الدقيقة .53
وسرعان ما افتتح ليفربول
التسجيل ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ،55
بعدما تبادل أرنولد ،الكرة مع
شاكيري ،قبل أن ميرر بشكل
متقن إل��ى ج��وت��ا ،ال���ذي سدد
بنجاح داخل الشباك.
وأراد ل��ي��ف��رب��ول ،تعزيز
ال���ت���ق���دم ،وأش������رك ك��ل��وب،
ص�لاح وماني مكان أوريجي
ومينامينو ،في وقت كان فيه
شاكيري شعلة نشاط في خط

هجوم الفريق ،دون القدرة على
تشكيل اخلطورة احلقيقية.
ووج���ه ميتيالند حت��ذي��رًا
خطيرًا ملضيفه عبر البديل
إي��ف��ان��در ال���ذي تلقى ال��ك��رة،
واستدار قبل التسديد بجانب
القائم األيسر في الدقيقة .77
وج��������رب ص���ل��اح ح��ظ��ه
بتسديدة ابتعدت عن املرمى
ف��ي الدقيقة  ،81وذل���ك بعد
حل��ظ��ات م��ن دخ���ول روب��رت��و
فيرمينو مكان جوتا.
وأوشك فيرمينو على ترك
بصمة ف��وري��ة ع��ل��ى أح���داث
ال��ل��ق��اء ،عندما ش��ق أرن��ول��د،
طريقه في الناحية اليمنى ،قبل
أن مي��رر عرضية زاح��ف��ة إلى
املهاجم البرازيلي الذي سددها
فوق املرمى بالدقيقة .88
وفي الدقيقة األخيرة ،راوغ
دريير خصمه جوميز بطريقة
رائعة ،قبل أن يحاول إسقاط
الكرة من فوق أليسون ،لكنها
هزت الشباك اخلارجية.
ودف��ع الفريق الدمناركي،
ث��م��ن إه����دار ال��ف��رص ،عندما
انفرد صالح باملرمى ليعيقه
باولينيو ،وحصل على ركلة
جزاء نفذها بنفسه بنجاح في
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع.

أتلتيكو مدريد يقتنص فوز ًا
صعب ًا من سالزبورج

فرحة العبي مانشستر سيتي

 ،35عندما فشل في ترويض الكرة داخل
منطقة اجل��زاء ،ليفتكها توريس ويتركها
لزينشينكو الذي سدد بدوره كرة أرضية
قوية اصطدمت بالقائم.
وفي ظهور نادر هجوميًا ملارسيليا ،سدد
رادوجن��ي��ش ك��رة أرض��ي��ة م��ن على ح��دود
منطقة اجلزاء ،ذهبت في أحضان إديرسون،
لينتهي ال��ش��وط األول بتقدم مانشستر
سيتي بهدف دون رد .وف��ي الدقيقة ،55
س��دد توفني صاروخية من خ��ارج منطقة
اجلزاء ،ملست أصابع إيدرسون واصطدمت
بالقائم قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.
وظهر مانشستر سيتي هجوميًا في
الشوط الثاني للمرة األول��ى في الدقيقة
 ،60بتوغل لسترلينج من اجلانب األمين
ملنطقة اجل��زاء أنهاه بتسديدة اصطدمت
بقدم أمافي ،قبل أن يحتسب احلكم تسلال

ح��ق��ق ل��ي��ف��رب��ول ،ف���وزه
الثاني على التوالي في دوري
أب��ط��ال أوروب���ا ،بالفوز 0-2
على ضيفه ميتيالند ،ضمن
منافسات املجموعة الرابعة.
س��ج��ل ه��دف��ي ل��ي��ف��رب��ول،
دييجو جوتا ومحمد صالح
في الدقيقتني  55و(.)3+90
وتصدر ليفربول ،منافسات
املجموعة برصيد  6نقاط من
انتصارين ،متفوقًا على أتاالنتا
صاحب النقاط األربع ،والذي
تعادل  2-2مع أياكس.
واع��ت��م��د م���درب ليفربول،
يورجن كلوب ،على مجموعة
م���ن ال�ل�اع���ب�ي�ن ال����ب����دالء في
تشكيلته ضمن طريقة اللعب
( )1-3-2-4دون تغيير في
الشق الدفاعي ،بوجود فابينيو
إل���ى ج��ان��ب ج��و ج��وم��ي��ز في
العمق ،مبساعدة من الظهيرين
أرنولد وأندي روبرتسون.
ول��ع��ب ميلنر إل��ى جانب
القائد ج��وردان هندرسون في
خ��ط ال��وس��ط ،مقابل تواجد
ال��ث�لاث��ي ش��ي��ردان شاكيري
ودي��ي��ج��و ج��وت��ا وت��اك��وم��ي
مينامينو ،خلف رأس احلربة
ديفوك أوريجي.
أما ميتيالند جلأ إلى طريقة
ال��ل��ع��ب ذات���ه���ا ،ح��ي��ث تكون
اخل���ط اخل��ل��ف��ي م��ن ال��رب��اع��ي
باولينيو وألكسندر شولز
وإري��ك سفياتشينكو وجويل
أن����درس����ون ،وت���ع���اون ينز
كاجوستي وفرانك أونييكا في
منتصف امللعب ،خلف الثالثي
أوي��ر مابل وبيونيس يستو
وأن��دي��رس دري��ي��ر ال���ذي دعم
املهاجم الصريح سوري كابا.
وب��اغ��ت ميتيالند مضيفه
بفرصة حقيقية للتسجيل في
الدقيقة الثالثة ،عندما وجه
امل��داف��ع ش��ول��ز ،ك���رة طويلة
س��ي��ط��ر عليها دري��ي��ر ال��ذي
تصدى احلارس أليسون بيكر
النفراده.
وأحدثت ركلة حرة نفذها
أرن���ول���د ن��ح��و منطقة ج��زاء
ميتيالند ،فوضى أمام املرمى،
لكن امل��داف��ع أن��درس��ون قطع
الكرة أمام شاكيري الذي كان
يتحفز للتسديد ف��ي الدقيقة
.15
وكثرت ال��ك��رات املقطوعة

(.)70
وعزز الفوز البافاري صدارة بايرن ميونخ للمجموعة
األول��ى برصيد  6نقاط ،فيما احتل لوكوموتيف موسكو
الروسي ،املركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطة واحدة.
ضغط الفريق الروسي في الدقائق األولى ،وكاد أن يزور
شباك مانويل نوير بضربة رأسية عبر فيدور سمولوف،
لكنها ذهبت سهلة في يد حارس بايرن.

وك��اد بايرن أن يباغت أصحاب األرض بهدف مبكر،
عبر رأسية ليفاندوفسكي ،لكن املهاجم البولندي فشل في
توجيهها بدقة نحو الشباك.
وبعد مرور  13دقيقة على بداية املباراة ،متكن البافاري
من التقدم بهدف أول بعد جملة فنية رائعة أنهاها بافارد
بتمريرة مباشرة إل��ى جوريتسكا ،ال��ذي أودعها الشباك
بضربة رأسية.
وف��ي مشهد مكرر للهدف ،ع��اد بافارد إلرس��ال متريرة
عرضية على الطائر ملواطنه كومان ،لكن تسديدة األخير
ارتطمت في القائم.
وحاول بافارد جتربة حظه بتسديدة بالقرب من منطقة
جزاء لوكوموتيف ،لكنها ذهبت في أحضان جويلهيرمي
ماريناتو.
واخترق دانييل كوليكوف منطقة جزاء بايرن مبجهود
فردي ،قبل أن يسدد كرة أرضية ،ملسها نوير وحولها إلى
ركنية ،ليحافظ الضيوف على تقدمهم حتى نهاية الشوط
األول .وعلى غرار بداية الشوط األول ،هدد سمولوف مرمى
نوير بتسديدة على حدود منطقة اجلزاء ،ارتطمت في أقدام
الالعبني قبل أن تذهب بني يدي نوير.
واستمر بايرن في اعتماده على جملته املكررة بإرسال
متريرة طولية إلى القادم من اجلهة اليمنى داخ��ل منطقة
اجلزاء ،سواء كان بافارد أو البديل جنابري.
وأرسل هيرنانديز متريرة بهذا الشكل إلى جنابري ،الذي
قابلها بتمريرة بلمسة واحدة إلى كيميتش ،لكن األخير أهدر
فرصة وضع الكرة داخل الشباك بعدما فشل في التعامل
معها.

جواو فيلكس تألق وأحرز ثنائية

شششأحرز ج���واو فيلكس ه��دف�ين ليقود
أتلتيكو مدريد للفوز بصعوبة  2-3على رد بول
سالزبورج ،في املجموعة األولى بدوري أبطال
أوروبا ،على ستاد واندا متروبوليتانو الثالثاء.
وتقدم ماركوس يورينتي بهدف ألتلتيكو في
الشوط األول لكن سالزبورج رد بهدفي دومينيك
شوبوشالي وميرجيم بيريشا.
وأدرك فيلكس التعادل ألتلتيكو ثم سجل هدف
الفوز قبل  5دقائق من نهاية الوقت األصلي،
ليتعافى الفريق اإلسباني من الهزمية 4-صفر
أمام بايرن ميونخ في اجلولة االفتتاحية لدور
املجموعات.
ويتصدر بايرن املجموعة بـ 6نقاط من أول
جولتني ،ويليه أتلتيكو بـ 3نقاط ثم لوكوموتيف
موسكو وسالزبورج بنقطة واحدة لكل فريق.
وكاد أتلتيكو أن يتقدم بهدف مبكر بعد ركلة
خلفية مزدوجة من فيلكس في أول ربع ساعة،

لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وخرجت.
وتقدم أتلتيكو قبل م��رور نصف ساعة من
اللعب ،حيث تلقى يورينتي الكرة من  25مترا
وسدد كرة قوية في مرمى احل��ارس تسيتسان
ستانكوفيتش الذي شعر أنه كان يستطيع فعل
املزيد.
وح��ص��ل ي��وري��ن��ت��ي ع��ل��ى ف��رص��ة ملضاعفة
النتيجة ،حيث انفرد باحلارس ستانكوفيتش،
لكنه أهدرها ودفع الثمن بعدما سجل سالزبورج
بعد ذلك.
وبعد ت��ب��ادل متواضع للكرة ف��ي منتصف
امللعب ،استحوذ شوبوشالي على الكرة وأطلق
تسديدة قوية في شباك احلارس يان أوبالك قبل
االستراحة.
وبدأ سالزبورج الشوط الثاني بقوة وتقدم
في النتيجة ،حيث أرس��ل أن��دري��اس أومل��ر كرة
عرضية حولها بيريشا إلى هدف.

شاختار يفرض التعادل على إنتر ميالن
تعادل إنتر ميالن مع مضيفه شاختار دونيتسك،
بدون أه��داف ،الثالثاء ،في املباراة التي جمعتهما
ضمن منافسات اجلولة الثانية من دور املجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وبهذا التعادل ،رفع شاختار رصيده إلى  4نقاط
بصدارة املجموعة الثانية ،بينما رفع إنتر ميالن
رصيده إلى نقطتني في املركز الثاني.
تلقى شاختار ،ضربة موجعة في بداية اللقاء،
بعدما أجرى تبديلاً اضطراريًا بخروج دينتينهو
لإلصابة ونزول تايسون بدلاً منه في الدقيقة .14
وفي أول تهديد باللقاء بعد مرور ربع ساعة،

ارتقى الوتارو مارتينيز ليقابل كرة عرضية سددها
برأسية سهلة في أحضان احلارس.
وانفرد لوكاكو باملرمى وسدد الكرة ليتصدى
احلارس تروبني ،وترتد للنجم البلجيكي الذي مرر
الكرة إلى باريال ،ليسددها األخير مقصية رائعة
وترتطم بالعارضة في الدقيقة .16
وع��اد ب��اري�لا م��ج��ددًا بفرصة محققة ،بعدما
انطلق بالكرة وتوغل داخل املنطقة ،وراوع مدافع
شاختار ليسدد باملرمى ويتصدى احل��ارس ،إال
أن حكم املباراة أطلق صافرته بوجود حالة تسلل
على باريال.

