
رياضة14 alwasat.com.kw اجلمعة 21 محرم 1441 هـ/ 20 سبتمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة Friday 20th september 2019 - 13 th year

وضع مانشستر سيتي هزميته احمللية األخيرة أمام نورويتش 
سيتي خلف ظهره، فحقق فــوًزا الفًتا على مضيفه شاختار 
دونستيك 3-0 أول من أمس، ضمن بافتتاح منافسات املجموعة 

الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف السيتي كل من رياض محرز في الدقيقة 24، 
وإلــكــاي جوندوجان بالدقيقة 38، وجابريال جيسوس في 

الدقيقة 76.
وبــهــذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي املــركــز الثاني 
باملجموعة، بفارق األهداف وراء دينامو زغرب الذي هزم أتالنتا 

برباعية نظيفة في التوقيت ذاته.                    
واعتمد املدرب اإلسباني بيب جوارديوال، على طريقة اللعب 
املعتادة 4-3-3، وأبقى على مجموعة كبيرة من العبيه على 
مقاعد البدالء أمثال سيرجيو أجويرو ودفيد سيلفا وبرناردو 

سيلفا.
وعاد العب الوسط البرازيلي فرناندينيو للعب في عمق الدفاع 
إلى جانب األرجنتيني نيكوالس أوتامندي لتعويض إصابة 
جون ستونز إمييريك البورت، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر 
وأولكسندر زينتشينكو، وقــام اإلسباني رودري بــدور العب 
االرتكاز خلف جوندوجان وصانع اللعب البلجيكي كيفن دي 
بروين، فيما تكون اخلط الهجومي من محرز وجابريال جيسوس 

ورحيم سترلينج.
وهدد مانشستر سيتي مرمى مضيفه في الدقيقة األولى، عندما 
نفذ دي بروين ركلة حرة على رأس رودري الــذي ضلت كرته 
طريق املرمى، وفشل أوتامندي في استغالل كرة عرضية أمام 

املرمى بالدقيقة العاشرة.
وحصل محرز على فرصة افتتاح التسجيل بالدقيقة 20 عندما 
سدد كرة من حافة منطقة اجلزاء فوق املرمى، ووقف الدفاع أمام 

محاولة من جيسوس إثر بينية من جوندوجان.
وافتتح محرز التسجيل في الدقيقة 24، بعدما تابع تسديدة 
زميله جوندوجان التي ردهــا حــارس شاختار، وكــاد الــرد أن 
يأتي سريعا في الدقيقة 35، عندما مرر تايسون كرة بينية إلى 

موراييس الذي سدد كرة قوية تصدى لها إيدرسون ببراعة.
وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 38، عندما 
مرر محرز الكرة إلى جوندوجان الــذي سدد من حــدود منطقة 

اجلزاء كرة متقنة على ميني احلارس.
وألغى احلكم هدفا ألوتامندي في الدقيقة 63 لتسلل صانعه 
سترلينج، وسدد دي بروين بعيدا عن مرمى شاختار في الدقيقة 
68، وسجل سيتي هدفه الثالث في الدقيقة 76، بعدما تابع 

جيسوس متريرة دي بروين في الزاوية اليمنى للمرمى.
ومرت الدقائق األخيرة هادئة مع استسالم شاختار، ودخول 

جــواو كانسيلو وبنجامني مندي إلى تشكيلة سيتي، ليخرج 
الفريق اإلجنليزي فائزا بثالثية نظيفة.

دينامو يقسو على أتالنتا
وحلساب املجموعة ذاتها استهل دينامو زغرب مشواره في 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، بعرض رائــع ليقسو الفريق 

الكرواتي برباعية على ضيفه اإليطالي أتالنتا أول من أمس.
ووضع العب الوسط مارين ليوفاتش فريقه دينامو في املقدمة 
في الدقيقة 10 وأضاف زميله ميسالف أورسيتش ثالثية ليلقن 
أتالنتا درسا قاسيا في مشاركته األولى في أرفع مسابقة لألندية 

في أوروبا.
وأهــدر أصحاب الضيافة العديد من الفرص كانت كفيلة 
باخلروج بنتيجة أكبر بعد أن تفوق على منافسه بالتمريرات من 

ملسة واحدة مع تألق للجناحني.
ولم يشكل أتالنتا أي خطورة تذكر وأهدر أخطر فرصة الحت 

له بعد أن كان كل شيء قد انتهى بالفعل، حيث تصدى دومينيك 
ليفاكوفيتش حارس دينامو لفرصة خطيرة من دوفان زاباتا.

افتتح ليوفاتش التسجيل بعد أن انزلق ليقابل متريرة رائعة 
من بيتر ستويانوفيتش من جهة اليمني في الشباك من مسافة 

قريبة.
وبعدها صنع ليوفاتش الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد أن 
أفلت من الرقابة جهة اليسار ولعب الكرة إلى أورسيتش الذي 

سددها في املرمى من عند حافة منطقة اجلزاء.
ومن عمل رائع آخر من ستويانوفيتش جاء الهدف الثالث في 
الدقيقة 42، بعد أن قابل اريان ادمي متريرة في العمق على القائم 
البعيد ولعبها بالرأس إلى أورسيتش الذي وضعها في الشباك 

من مسافة مترين.
وأكمل أورسيتش ليلة ال تنسى بإنهاء رائع لهجمة من 16 مترا 

في الدقيقة 68.

انتفض أتلتيكو مدريد ليعدل تأخره بهدفني 
إلى تعادل 2-2 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة 
مثيرة في مستهل مشوارهما باملجموعة الرابعة 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول من أمس
وعادل العب وسط منتخب املكسيك هيكتور 
هيريرا النتيجة في الدقيقة 90 بضربة رأس 
عقب ركلة ركنية بعد أن قلص املدافع ستيفان 
سافيتش الفارق للفريق اإلسباني في الدقيقة 70 

بضربة رأس من مسافة قريبة.
وميلك كل فريق نقطة واحــدة بينما يتصدر 
لوكوموتيف موسكو املجموعة الرابعة بعد 

التفوق على باير ليفركوزن 2-1 خارج أرضه.
ــاردو بــونــوتــشــي مــدافــع  ــون ــي ولـــم يــخــف ل

يوفنتوس احباطه بسبب عدم حتقيق الفوز.
وقــال للصحفيني ”من العار حقا أن تتلقى 

شباكنا هدفني من كرات ثابتة. قدمنا أداء عظيما 
لكن يجب أن نكون أكثر تركيزا ألن هذا حدث في 

مرات كثيرة إلى اآلن.
”يجب على اجلميع التحلي بالتركيز. فريق 
مثلنا ال ميكن أن يواصل تلقي الكثير من األهداف 

من كرات ثابتة“.
وكان أتلتيكو األخطر في الشوط األول لكن 
يوفنتوس تقدم في الدقيقة 48 بتسديدة رائعة 
من خوان كوادرادو سكنت الزاوية العليا للمرمى 

بعد عمل رائع من بونوتشي.
وضاعف بطل إيطاليا الغلة في الدقيقة 65 
عقب هجمة مرتدة سريعة أخرى ليسكن العب 
الوسط بليز ماتودي الكرة الشباك من ضربة 

رأس اثر متريرة عرضية من اليكس ساندرو.
لكن دييجو سيميوني مــدرب أتلتيكو حفز 
العبيه بطريقته خارج اخلطوط ليخطف فريقه 

التعادل وسط مؤازرة جماهيرية في ملعب واندا 
متروبوليتانو.

وأجــبــر فيتولو العــب اتليتيكو فويتشيخ 
شتينسني حــارس يوفنتوس على التصدي 
حملاولته بطريقة بهلوانية ولــم يتم احتساب 
ركلة جزاء للفريق اإلسباني بعد أن اصطدمت 
الكرة بذارع بونوتشي فيما نال دييجو كوستا 
بطاقة صفراء بسبب احتجاجه العنيف على 

القرار.
وصنع هيريرا من نفسه جنما على الفور بعد 
14 دقيقة على أول ظهور له في مباراة رسمية 
مع النادي بعد أن أفلت من رقيبه ولعب الكرة 
برأسه في املرمى اثر ركلة ركنية نفذها كيران 
تريبيير ليدفع جماهير اتليتيكو ومقاعد بدالء 

الفريق نحو احتفاالت كبيرة.
وقال هيريرا الذي انضم ألتلتيكو قادما من 

بورتو في فترة االنتقاالت الصيفية املاضية 
”اشتهر الفريق بأنه يواجه املعاناة ويقاتل حتى 
النهاية. النتيجة تبدو أفضل من أغلب التعادالت 

السابقة.
”كنا نريد الفوز بكل تأكيد لكن التعادل ميثل 

اثباتا على مدى صعوبة يوفنتوس.
”التعادل ليس سيئا على اإلطالق بالنظر إلى 
الفريق الــذي نواجهه. كنا أفضل منه في أغلب 
فترات اللقاء. أنا سعيد خلوضي أول ظهور لي 

ألساعد الفريق“.
وشــهــدت املــبــاراة ليلة هــادئــة لكريستيانو 
رونالدو مهاجم يوفنتوس بعد أن سجل ثالثية 
أمام أتلتيكو في نسخة املوسم املاضي رغم أنه 
كان قريبا من تسجيل هدف الفوز في اللحظات 
األخيرة بعد أن سدد لتمر الكرة بجوار القائم 

البعيد.

احتفال ماتودي مع العبي يوفنتوس بالهدف الثاني

ليندلوف ميدد عقده مع 
2024 مانشستر يونايتد حتى 

أعلن مانشستر يونايتد املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم أن مدافعه فيكتور ليندلوف وقع عقدا جديدا مع النادي 

ليبقى في أولد ترافورد حتى يونيو 2024 على األقل.
وانضم الالعب الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما إلى 
يونايتد في 2017 وشــارك في 74 مباراة حتى اآلن. وهناك بند 

يسمح بتمديد العقد لعام إضافي.
وقال املدرب أولي جونار سولشار ملوقع النادي على اإلنترنت 
”أشعر بسعادة غامرة الن )ليندلوف( سيبقى مع مانشستر 
يونايتد. نتطلع جميعا إلى العمل معا لتحقيق النجاح وإعــادة 

النادي إلى املكانة التي يستحقها“.

نوير يفكر في االعتزال الدولي 
2020 عقب يورو 

ذكــرت مجلة بيلد الرياضية أن مانويل نوير حــارس مرمى 
منتخب أملانيا يفكر بجدية في اعتزال اللعب الدولي بعد بطولة 
أوروبا 2020 ليضع حدا للخالف احلاد مع احلارس مارك أندريه 

تير شتيجن.
ويبقى نوير حارس بايرن، الذي خاض 90 مباراة دولية، هو 
احلارس األول دون منازع ملنتخب أملانيا منذ 2010 لكن تألق تير 
شتيجن مع برشلونة جعله منافسا قويا للعب في بطولة أوروبا 

املقبلة.
وبعدما غاب عن آخر مباراتني ألملانيا بتصفيات بطولة أوروبا 
أمام هولندا وأيرلندا الشمالية أبدى تير شتيجن، الذي خاض 22 

مباراة دولية، عدم رضاه عن املوقف احلالي.
وطلب نوير دعما أكبر من زميله وقال إنه يشارك بانتظام بسبب 
مستواه اجليد بينما وصف تير شتيجن تعليقات نوير بأنها ”غير 
مناسبة“. لكن وفقا للمجلة األملانية فإن نوير الفائز بكأس العالم 
2010، الذي سيبلغ عامه 34 العام املقبل، ”يفكر بجدية“ في إنهاء 
مسيرته مع بالده بعد بطولة أوروبا املقبلة في حال صعود بالده 
كما هو متوقع. وفاز نوير حارس بايرن مبعظم األلقاب احمللية 
والدولية املمكنة تقريبا على صعيد ناديه ومنتخب بالده وتضمن 

ذلك حصد لقب كأس العالم ولقب دوري أبطال أوروبا.

هونيس يفتح النار 
على تير شتيغن برسالة حادة

وجه أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، رسالة شديدة اللهجة 
ملارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة ومنتخب أملانيا، 
بشأن أحقيته بحراسة مرمى املانشافت بــداًل من مانوير نوير، 

حارس الفريق البافاري.
ــالل تصريحات لقناة »سبورت1«، قــال هونيس: »تير   وخ
شتيجن يتحدث وكأنه متوج بـ17 لقبا لكأس العالم، عليه أال 
يشتكي مطلًقا«.  وأضاف: »ال يوجد نقاش حول حقيقة أن نوير هو 
الرقم 1 في أملانيا، فنحن ال نحب اإلضرار بسمعة العبينا، ومانويل 
سيظل األفضل دائما«.  واختتم: »كنت أتوقع دعما أكثر من االحتاد 
األملاني لكرة القدم، ألنه ال ينبغي على اإلطالق خروج أحد الالعبني 
بتصريحات تتعلق بهذا الشأن واحلــديــث عنها على املــأل، فهو 

موضوع يجب أن يناقشه فقط مع يواكيم لوف، مدرب املانشافت«.

األرجنتني تخوض وديتني
 في أوروبا أمام أملانيا واإلكوادور

   أعلن االحتاد األرجنتيني لكرة القدم أول من أمس أن التانغو 
سيخوض مواجهتني وديتني الشهر املقبل، في أوروبا أمام أملانيا 

واإلكوادور، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ـــاد الالتيني فــي بــيــان مقتضب، أول مــن أمس  وكــتــب االحت
»سيخوض املنتخب األرجنتيني األول حتت قيادة ليونيل سكالوني 
مباراتني وديتني في فترة التوقف الدولي املقبلة في أكتوبر أمام 

أملانيا واإلكوادور في أوروبا«.
ــي لــكــرة الــقــدم قــد أعــلــن منذ أشــهــر أن  ــان وكـــان االحتـــاد األمل
مباراة »املانشافت« أمــام األرجنتني ستكون في 9 أكتوبر املقبل  

بدورمتوند.
أما مباراة »التري« فستكون أحد يومي 14 أو 15 من نفس الشهر 

في إسبانيا، حسبما نشرت الصحافة احمللية.

لقطة من املباراة

مانشستر سيتي يستعرض في عقر دار شاختار بثالثية

  أفــادت رابطة الــدوري الفرنسي لكرة القدم 
أول من أمس في بيان أنها صوتت على تعليق 
ــدءاً من  تنظيم كــأس رابطة األنــديــة احملترفة ب

املوسم املقبل.
ــذا القرار  وأكـــدت الرابطة فــي بيانها أن »ه
يسمح بتقليص روزنــامــة املسابقات، ومينح 
املزيد من الراحة لالعبني ويوفر بطاقة إضافية 
)لألندية الفرنسية( في الــكــؤوس األوروبــيــة 

عبر ترتيب دوري الدرجة األولى بنهاية موسم 
2020-2021«، مشيرة إلى أن قرار تعليق كأس 
الرابطة يأتي على خلفية عدم اهتمام الشبكات 

التلفزيونية باملسابقة.
وأضافت »حتتفظ الرابطة بحق استئناف 
تنظيم هذه املسابقة الحقا وفقا لظروف السوق«، 

مشددة على أن األمر »ليس إلغاء ولكن تعليق«.
وجــاء القرار بعد فشل الرابطة في ديسمبر 

املاضي في إيجاد مشتر حلقوق النقل التلفزيوني 
اخلاصة باملسابقة عن الفترة بني 2020 و2024.

وتزامن قرار التعليق مع انتهاء العقد الذي 
كــان يربط بــني الرابطة وقناتي كنال بلوس 
وفرانس تليفزيون اللتني كانتا تتقاسمان مببلغ 
ــورو سنويا، نقل مباريات  نحو 24 مليون ي
كأس الرابطة التي ال حتظى بشعبية كبيرة لدى 

األندية الكبيرة أو املشاهدين.

وأحــرز ستراسبورغ لقب النسخة االخيرة 
من كأس الرابطة التي جتمع األندية الفرنسية 
احملترفة فقط منذ عــام 1994، املوسم املاضي 
بــفــوزه على غانغان بــركــالت الترجيح )4-
1( بعد التعادل السلبي في الوقتني االصلي 
واإلضافي، علما بأن باريس سان جرمان يحمل 
الــرقــم القياسي فــي عــدد األلــقــاب فــي املسابقة 

برصيد ثمانية ألقاب.

املقبل املوسم  من  بداية  الرابطة  كأس  تنظيم  يعلق  الفرنسي  االحتاد 

ليندلوف يوقع عقده اجلديد مع مانشستر يونايتد

مانويل نوير

لوكوموتيف موسكو يفوز على ليفركوزن ويخطف الصدارة في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو يفرض التعادل على يوفنتوس في قمة مثيرة


