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جانب من احتفال مبابي ونيمار

أتالنتا يصعق شاختار ويرافق سيتي
إلى ثمن النهائي

أكمل أتالنتا رحلة حت��ول رائعة 
في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم 
ب��ف��وزه خ��ارج أرض��ه -3صفر على 
شاختار دونيتسك ليبلغ الفريق 
االيطالي دور 16 أول من أمس رغم 
اخل��س��ارة ف��ي أول ث��الث مباريات 

باملجموعة الثالثة.
وسجل جابرييل جيسوس ثالثية 
ليقود مانشستر سيتي، الذي ضمن 
ال��ص��دارة في وق��ت سابق، لتحويل 
تأخره إلى فوز 4-1 على مستضيفه 

دينامو زغرب في مباراة ممتعة.
وافتتح تيموثي كاستاني التسجيل 
ألتالنتا، ال��ذي يشارك ألول مرة في 
دوري األب��ط��ال، في الشوط الثاني 
قبل طرد دودو من صفوف شاختار. 
وضمن الزوار النقاط الثالث بهدفني 
ملاريو باساليتش وروبن جوسينس 

في آخر عشر دقائق.
ون��ق��ل االن��ت��ص��ار ف��ري��ق امل���درب 
جيان بييرو جاسبريني من املركز 
األخير إلى الثاني برصيد سبع نقاط 
متفوقا بنقطة واحدة على شاختار، 
ال��ذي سينتقل ل��ل��دوري األوروب���ي، 
مقابل خمس نقاط لدينامو الذي ودع 

املنافسات القارية.
وأنهى سيتي املجموعة في املركز 

األول برصيد 14 نقطة.
وانطلق دينامو، ال��ذي كان يحلم 
ببلوغ أدوار خ��روج املغلوب ألول 
م��رة، بشكل رائ��ع وافتتح التسجيل 

بتسديدة مباشرة جميلة من اإلسباني 
داني أوملو بعد عشر دقائق.

ل��ك��ن ال��ب��رازي��ل��ي ج��ي��س��وس هز 
ال��ش��ب��اك ث��الث م���رات متتالية قبل 

استبداله في الدقيقة 65 ثم أكمل فيل 
فودين رباعية الفريق االجنليزي.

جابرييل جيسوس توهج وسجل هاتريك

حقق فريق بايرن ميونخ األمل��ان��ي العالمة 
الكاملة في املجموعة الثانية ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 3-1 على 
ضيفه توتنهام هوتسبير اإلجنليزي أول من 
أمس في اجلولة السادسة )األخيرة( للمجموعة، 
التي شهدت أيضاً فوز أوملبياكوس اليوناني 1-

0 على ضيفه ريد ستار الصربي.
وخاض الفريقان األملاني واإلجنليزي املباراة 
بأعصاب هادئة، بعدما ضمن بايرن صدارته 
للترتيب، فيما حسم توتنهام الوصافة لصاحله، 
ليحسما تأهلهما لألدوار اإلقصائية في املسابقة 

القارية منذ اجلولة املاضية.
وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع كينجسلي 
ك��وم��ان ف��ي الدقيقة 14، فيما ت��ع��ادل ري��ان 

سيسيجنون لتوتنهام في الدقيقة 20.
وأعاد توماس مولر التقدم لبايرن من جديد، 

بتسجيله الهدف الثاني للفريق البافاري في 
الدقيقة 45، وتكفل البرازيلي فيليب كوتينيو 

بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.
وف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة أث��ي��ن��ا، حسم 
أوملبياكوس املركز الثالث في ترتيب املجموعة 
لصاحله، ليتأهل ل��دور ال�32 ببطولة ال��دوري 

األوروبي، بفوزه 1-0 على ضيفه ريد ستار.
ويدين الفريق اليوناني بالفضل في حتقيق 
هذا الفوز إلى العبه يوسف العربي، الذي أحرز 
ه��دف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة 

جزاء.
وارت��ف��ع رصيد أوملبياكوس إل��ى 4 نقاط، 
ليخطف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن ري��د س��ت��ار، بطل 
املسابقة عام 1991، الذي قبع في ذيل الترتيب 
بثالث نقاط، ليودع املسابقات القارية في املوسم 

احلالي.
جانب من احتفال العبي بايرن ميونخ

الريال يفوز على بروج.. وسان جيرمان يكتسح غلطة سراي في دوري األبطال
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فينيسيوس جونيور يحتفل بالهدف الثاني لريال مدريد

حقق ريال مدريد اإلسباني ف��وزاً شرفياً 
3-1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في 
اجلولة األخيرة ملباريات املجموعة األولى 
ببطولة دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم، 
التي شهدت أيضا فوزاً كبيراً لباريس سان 
جيرمان الفرنسي 5-0 على ضيفه غلطة 

سراي التركي.

واتسمت كلتا املباراتني بالهدوء بعدما 
حجز سان جيرمان والريال بطاقتي التأهل 
عن تلك املجموعة ل��ألدوار اإلقصائية، فيما 
ك��ان ال��ص��راع مقصورا على الفريق ال��ذي 
سينال املركز الثالث املؤهل لبطولة الدوري 

األوروبي، والذي حصل عليه بروج.
وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 16 نقطة 

في الصدارة، متفوقاً بفارق خمس نقاط أمام 
أق��رب مالحقيه ري��ال مدريد، صاحب الرقم 
القياسي ف��ي ع��دد م��رات ال��ف��وز بالبطولة 
برصيد 13 لقبا، فيما ن��ال ب���روج املركز 
الثالث بنقطتني، لينتقل للعب في دور ال�32 
بالدوري األوروبي، بعدما ظل غلطة سراي 

قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطتني.

وب��ادر رودري��غ��و بالتسجيل للريال في 
الدقيقة 53، قبل أن يتعادل ب��روج سريعاً 
عبر العبه هانز فانكن في الدقيقة 55، لكن 
فينيسيوس جونيور أح��رز الهدف الثاني 
للفريق اإلسباني في الدقيقة 64، فيما تكفل 
الكرواتي لوكا مودريتش بتسجيل الهدف 
الثالث في الدقيقة األولى من الوقت احملتسب 

بدال من الضائع للشوط الثاني.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، نصب 
العبو سان جيرمان السيرك لالعبي جالطة 

سراي، بعدما تغلبوا عليه 5-0 مع الرأفة.
وافتتح ماورو إيكاردي التسجيل لسان 
جيرمان في الدقيقة 33، ثم أض��اف زمياله 
بابلو سارابيا ونيمار الهدفني الثاني والثالث 

في الدقيقتني 35 و47.
وع���زز ال��ن��ج��م ال��ش��اب ك��ي��ل��ي��ان مبابي 
النتيجة، بتسجيله ال��ه��دف ال��راب��ع في 
الدقيقة 63، واختتم املهاجم األوروغواياني 
إدينسون كافاني مهرجان األهداف بتسجيله 
ال��ه��دف اخل��ام��س ف��ي الدقيقة 84 م��ن ركلة 

جزاء.

بايرن يجدد فوزه على توتنهام 
ويحقق العالمة الكاملة

أتلتيكو يحجز تذكرة التأهل
بعد الفوز على لوكوموتيف موسكو

وضع أتلتيكو مدريد حدا لغيابه 
عن االنتصارات في أربع مباريات 
متتالية بفوز مريح 2 -صفر على 
لوكوموتيف موسكو أول من أمس 
ليبلغ أدوار خروج املغلوب بدوري 
أب��ط��ال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم للمرة 

السادسة في ستة أعوام.
ونفذ جواو فيلكس، صاحب أغلى 
صفقة انتقال في تاريخ الفريق، 
ركلة ج��زاء بنجاح ليضع فريق 
املدرب دييجو سيميوني في املقدمة 
في الدقيقة 17 بعدما أهدر كيران 

تريبيير ركلة أخ��رى في الدقيقة 
الثالثة. وحسم املدافع فيليبي الفوز 

في الدقيقة 54.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى عشر 
نقاط في املركز الثاني في املجموعة 
الرابعة خلف يوفنتوس صاحب 
16 نقطة الذي تغلب -2صفر على 

مستضيفه باير ليفركوزن.
وكان أتلتيكو الذي دخل املباراة 
وه��و يتقدم بنقطة واح���دة على 
ليفركوزن بحاجة للفوز لالستمرار 
ف��ي البطولة التي سبق أن خسر 

فيها مرتني في املباراة النهائية في 
2014 و2016.

وب��دا األم��ر سهال لكن أتلتيكو 
انتصر مرة واح��دة في آخر ثماني 
م���ب���اري���ات ب��ج��م��ي��ع امل��س��اب��ق��ات 
وفشل في التسجيل في آخر ثالث 
مواجهات على الرغم من 50 تسديدة 
على املرمى. وحصل أتلتيكو على 
رك��ل��ة ج���زاء ثانية بفضل تدخل 
حكم الفيديو املساعد نفذها فيلكس 
بنجاح وأض���اف فيليبي الهدف 

الثاني بعد االستراحة.

فيليبي العب أتلتيكو يحتفل بهدفه الثاني


