
ت��ع��ادل إن��ت��ر م��ي��ان م��ع ضيفه ب��وروس��ي��ا 
مونشنجادباخ )2-2(، ف��ي امل��ب��اراة التي 
جمعتهما األربعاء، ضمن اجلولة األولى من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
أحرز روميلو لوكاكو هدفي اإلنتر بالدقيقتني 
)49 و90(، فيما سجل رام���ي ب��ن سبعيني 
)م��ن رك��ل��ة ج���زاء( وج��ون��اس ه��وف��م��ان هدفي 

مونشنجادباخ )63 و84(.
وب���ه���ذا ال���ت���ع���ادل، ح��ص��ل ك���ل م���ن اإلن��ت��ر 
ومونشنجادباخ على نقطة، ليحتان املركزين 
الثاني والثالث باملجموعة الثانية خلف شاختار 
)3 نقاط(، بينما يتذيل ري��ال مدريد الترتيب 

بدون نقاط.
بدأت املباراة هادئة من الطرفني وظل اللعب 
منحصًرا ف��ي منتصف امل��ل��ع��ب، حتى ج��اءت 
احمل��اول��ة األول��ى بالدقيقة 12 لصالح اإلنتر، 
بعدما سدد إريكسن تسديدة قوية من ركلة حرة 
مباشرة من مسافة بعيدة، متكن احلارس سومير 

من التصدي لها. 
وكاد إنتر أن يتقدم بأولى األه��داف بعد عمل 
جماعي ممتاز بني العبي اإلنتر، لتصل الكرة إلى 
دارميان في اجلهة اليمنى وميرر كرة عرضية 
أرض��ي��ة، سددها إريكسن باجتاه املرمى لوال 
مدافع مونشنجادباخ الذي أبعد الكرة عن مرماه 

ببراعة.
واقترب لوكاكو أكثر من الهدف، بعدما توغل 
داخل املنطقة وحاول مراوغة مدافع بوروسيا 
بالدقيقة 40، ليسدد كرة قوية بقدمه اليمنى 
متر بجوار القائم األمين ليان سومير، حارس 

مونشنجادباخ.
مع بداية الشوط الثاني، أج��رى أنطونيو 
كونتي املدير الفني للنيراتزوري، أولى تبدياته 

بالدفع باوتارو مارتينيز ليحل محل سانشيز.
ومتكن لوكاكو أخ��ي��ًرا من فك شفرة اللقاء 
بتسجيل الهدف األول )49(، بعد متريرة رائعة 
من فيدال داخل املنطقة، سددها الوتارو برأسية 
بعيدة عن املرمى لتصل إلى دي أمبروزيو ثم 
إلى دارميان الذي مرر الكرة للوكاكو ليضعها 

في الشباك.
واحتسب حكم اللقاء ركلة ج��زاء لصالح 
مونشنجادباخ بعد العودة لتقنية الفيديو، 
التي كشفت إعاقة فيدال لاعب بوروسيا، متكن 
رام��ي بن سبعيني من حتويلها لهدف التعادل 

بالدقيقة 63. 
وأطلق إريكسن قذيفة قوية من خارج منطقة 
اجلزاء بالدقيقة 67، لتمر فوق عارضة الفريق 

األملاني.
وج��اءت أخطر ف��رص اللقاء بالدقيقة 81، 
بعدما انطلق دارميان من الناحية اليمنى ومرر 
عرضية داخل املنطقة سددها الوت��ارو لترتطم 
بالقائم األمين وحترم النيراتزوري من فرصة 

هدف محقق.
وفي الدقيقة 84، من خطأ ف��ادح لفيدال في 
التغطية، ان��ف��رد هوفمان مبرمى إنتر ميان 
ومتكن من تسديد الكرة بني قدمي هاندانوفيتش 

في الشباك، ليحرز الهدف الثاني للضيوف.
وجنح لوكاكو في معادلة النتيجة لفريقه 
بالدقيقة 90، بعد ركلة ركنية نفذت ووصلت 
إلى لوكاكو داخل منطقة الستة ياردة، ليسكنها 

الشباك.
وف��ي الدقيقة األخ��ي��رة م��ن امل���ب���اراة، سدد 
ك��والروف ركلة ح��رة مباشرة من أم��ام منطقة 
اجل����زاء ض��رب��ت ال��ش��ب��اك اخل��ارج��ي��ة ملرمى 

مونشنجادباخ.

حقق بايرن ميونخ، انتصاًرا عريًضا 
بنتيجة )4-0( على أتلتيكو م��دري��د، 
األرب��ع��اء، ف��ي إط���ار منافسات اجلولة 
األولى من دور املجموعات لدوري أبطال 

أوروبا.
س��ج��ل األه������داف ل��ب��اي��رن م��ي��ون��خ، 
كومان »هدفني« في الدقيقتني 28 و72، 
وجوريتسكا في الدقيقة 41، وتوليسو 

في الدقيقة 66.
وبهذا االنتصار، يرفع بايرن ميونخ 
رصيده إلى 3 نقاط في صدارة املجموعة 
األولى، بينما يقبع أتلتيكو مدريد في ذيل 

الترتيب.

األتلتي ك��ان مباغًتا في هجومه منذ 
البداية على املرمى البافاري، بعدما أرسل 
رودي عرضية أرضية، انزلق سواريز 
لتوجيهها نحو الشباك، لكنه فشل في 

اللحاق بها.
وظهرت خطورة بايرن بعد مرور ربع 
ساعة، بعدما نفذ كيميتش ركنية، قابلها 
بافارد بلمسة برأسه، لتصل إلى سولي 
ال��ذي قابلها بتسديدة مباشرة بيسراه، 
لكن القائم األيسر ح��ال دون وصولها 

الشباك.
ومن هجمة مرتدة شنها بايرن، مرر 
كومان الكرة إل��ى توليسو املنطلق من 

اخللف، ليحاول األخير إرس��ال عرضية 
إلى ليفاندوفسكي في قلب املرمى، لكن 

براعة أوباك حولتها إلى ركنية.
 وتبادل كاراسكو، التمرير مع سواريز 
داخل منطقة جزاء بايرن، قبل أن يسدد 

كرة أرضية زاحفة، ذهبت بني يدي نوير.
 وواصل كاراسكو، تعاونه مع سواريز 
ب��إرس��ال مت��ري��رة عرضية إل��ى األخير 
على ح��دود منطقة اجل��زاء، لكن تسديدة 
املهاجم األوروجوياني حادت عن املرمى 

البافاري.
واس��ت��خ��ل��ص ك��ي��م��ي��ت��ش، ال��ك��رة في 
منتصف امللعب من جواو فيليكس، ليرسل 

متريرة بينية طولية إل��ى كومان داخل 
منطقة اجلزاء، ليتسلمها اجلناح الفرنسي 
ويضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى، 

متقدًما ألصحاب األرض بهدف أول.
ورغم محاوالت أتلتيكو الهجومية، إال 
أن بايرن شن هجمة سريعة حتى وصلت 
الكرة إلى كومان، ليمررها إلى جوريتسكا 
داخ��ل منطقة اجل��زاء، ليتسلمها األخير 

ويسددها بقوة إلى داخل الشباك.
 وتلقى ليفاندوفسكي، كرة من عرضية 
أرسلها مولر، ليقابلها بضربة رأسية إلى 
خارج املرمى، لينتهي الشوط األول بتقدم 

بايرن )0-2(.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل جواو 
فيليكس هدًفا ألتلتيكو مدريد في الدقيقة 
46، لكن حكم املباراة ألغاه بعد الرجوع 

لتقنية الفيديو بداعي التسلل.
وأه���در مولر فرصة تسجيل الهدف 
الثالث، حيث تلقى متريرة بالرأس من 
بافارد وسدد بقوة أمام املرمى، لكن مرت 

بجانب القائم في الدقيقة 60.
وتلقى كاراسكو كرة في منطقة اجلزاء، 
وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجانب القائم 

األيسر ملرمى نوير في الدقيقة 63.
وجن��ح توليسو ف��ي تسجيل الهدف 
الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 66، من 
تصويبة صاروخية على ح��دود منطقة 

اجلزاء أقصى يسار يان أوباك.
وس��ج��ل كينجسلي ك��وم��ان، الهدف 
الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 72، 
حيث تلقى متريرة في العمق من مولر، 
وان��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ط��رف األمي���ن وراوغ 
دفاعات أتلتيكو مدريد مبهارة فائقة قبل 

أن ُيسدد على ميني أوباك.
وفشلت محاوالت الروخي بانكوس 
في تقليص ال��ف��ارق في آخ��ر 15 دقيقة، 
ليخرج سيميوني ورجاله بهزمية ثقيلة 

في مستهل مشوارهم في البطولة.

فرحة العبي بايرن ميونخ
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خسارة صادمة لريال مدريد 
أمام ضيفه شاختار

لقطة من مباراة ريال مدريد وشاختار
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بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو مدريد 
برباعية في دوري األبطال

حقق شاختار دونيتسك ف��وزا صادما 2-3 
خ���ارج أرض���ه على ري���ال م��دري��د، بطل دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم 13 مرة، في مباراتهما 
االفتتاحية باملجموعة الثانية، رغم أن الفريق 
األوك��ران��ي افتقد 10 العبني بسبب إصابتهم 

بفيروس كورونا.
ومنح العب الوسط البرازيلي تيتي التقدم 
لشاختار في الدقيقة 29 من تسديدة منخفضة 
جتاوزت احلارس تيبو كورتوا، بعدما مّر زميله 

فيكتور كورنينكو من مدافعي ريال مدريد.
وضاعف الضيوف النتيجة بعدها بأربع 
دقائق عندما وضع رفائيل ف��اران مدافع ريال 
مدريد هدفا باخلطأ في مرماه، حينما كان يحاول 

إبعاد الكرة بعد تصدي كورتوا لتسديدة.
وجعل املهاجم اإلسرائيلي مانور سولومون 

النتيجة -3صفر ل�شاختار، بتسديدة قوية 
قبل نهاية الشوط األول، وفق ما ذكرت وكالة 

»رويترز«.
وقلّص لوكا مودريتش الفارق لفريق املدرب 
زي��ن الدين زي��دان بتسديدة رائعة من مسافة 
بعيدة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص 
البديل فينيسيوس جونيور الفارق إلى هدف 

واحد.
وأدرك فيدريكو بالبيردي التعادل في الوقت 
احملتسب بدل الضائع عبر تسديدة بدلت اجتاهها 
بقوة، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تسلل 
فينيسيوس ال��ذي حجب الرؤية أم��ام احلارس 
أناتولي تروبني، ليحتفل الضيوف بواحد من 
أكثر انتصاراتهم التي ال تنسى في البطولة 

األوروبية.

إنترميالن يتعادل مع 
مونشنجالدباخ في مباراة مثيرة

ع��اد ليفربول من أمستردام 
بفوز ثمني على أياكس، بنتيجة 
)1-0(، األرب�����ع�����اء، ضمن 
منافسات املجموعة الرابعة 
بالدور األول من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وأحرز العب أياكس نيكوالس 
تاجليافيكو هدف املباراة الوحيد 
باخلطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 
)35(.   وأجرى مدرب ليفربول 
يورجن كلوب مجموعة تعديات 
على تشكيلة فريقه، واعتمد على 
طريقة اللعب املعتادة )3-4-
3(، ولعب فابينيو إلى جانب 
ج���و ج��وم��ي��ز ف���ي ع��م��ق اخل��ط 
اخللفي، بإسناد من الظهيرين 
ترينت ألكسندر أرنولد وأندي 

روبرتسون.
وقام املخضرم جيمس ميلن 
ب��دور الع��ب االرت��ك��از، فتحرك 
أم��ام��ه ال��ث��ن��ائ��ي جورجينيو 
فينالدوم وك��ورت��ي��س جونز، 
خ��ل��ف ث��اث��ي ال��ه��ج��وم محمد 
صاح وساديو ماني وروبرتو 

فيرمينو.
في املقابل، جلأ مدرب أياكس 
إريك تن هاج إلى طريقة اللعب 
)4-3-3( أيضا، فتكون اخلط 
اخل��ل��ف��ي م��ن ال��رب��اع��ي نصير 
مزراوي وبير شارز وليساندرو 
م���ارت���ي���ن���ي���ز ون���ي���ك���والس 

تاجليافيكو.
وق��ام املخضرم دال��ي بليند 
بدور العب االرتكاز، فيما حاول 
الثنائي داف��ي كاسن وراي��ان 
جرافنبيرتش، تقدمي املساعدة 
لثاثي الهجوم ديفيد نيريس 

ودوس������ان ت��ادي��ت��ش ومحمد 
كودوس.

واضطر أياكس إلجراء تبديل 
مبكر، بعدما تعرض ك��ودوس 
إلص��اب��ة م��ب��ك��رة ليحل مكانه 
كوينسي ب��روم��ي��س، لكن ذلك 
ل��م يؤثر على سيطرة الفريق 
الهولندي على امل��ج��ري��ات في 
الربع ساعة األول��ى، رغ��م عدم 

تهديده مرمى خصمه.
وأول ف��رص��ة حقيقية في 
اللقاء جاءت في الدقيقة )20(، 
عندما تعامل أدري���ان بحكمة 
مع محاولة الصربي تاديتش، 
وبعدها بدقيقة واح��دة، تخطى 
جرافنبيرتش ماحقه فابينيو 

ليسدد كرة مرت بجوار املرمى.

وواص����ل أي��اك��س ضغطه، 
وأرس��ل تاجليافيكو ك��رة أمام 
املرمى، تابعها بروميس نحو 
نيريس ال���ذي أط��ل��ق تسديدة 
تصدى لها أدري���ان بأناقة في 

الدقيقة )33(.   
وم��ن أول ف��رص��ة حقيقية، 
مت��ك��ن ل��ي��ف��رب��ول م���ن اف��ت��ت��اح 
ال��ت��س��ج��ي��ل ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 35، 
عندما وصلت الكرة في الناحية 
اليسرى إلى ماني الذي مرر أمام 
امل��رم��ى، ليتابعها تاجليافيكو 
باخلطأ في مرمى فريقه بعيدا 

عن متناول احلارس.
وشق روبرتسون طريقه في 
الناحية اليسرى، قبل أن ميرر 
إل��ى ص��اح ال��ذي وج��د املساحة 

املناسبة للتسديد، لكن مارتينيز 
أع���اق ت��س��دي��دت��ه ف��ي الدقيقة 

.)40(
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة )44(، م��رر 
بليند كرة بينية متقنة وضعت 
تاديتش في مواجهة احلارس، 
ليسقطها املهاجم الصربي من 
ف��وق��ه، قبل أن يظهر فابينيو 
وي��ب��ع��ده��ا ب��ط��ري��ق��ة م��ث��ي��رة 
ل��إع��ج��اب قبل أن جت��ت��از خط 

املرمى.
وبني الشوطني، دخل جوردان 
ه��ن��درس��ون م��ك��ان ج��ون��ز في 
تشكيلة ليفربول، لكن أياكس 
افتتح الشوط الثاني بتسديدة 

من كاسن ارتدت من القائم.
وبدأ ليفربول يحكم سيطرته 

على أج���واء ال��ل��ق��اء، محاصرا 
العبي أياكس في ملعبهم، ونفذ 
روبرتسون ركلة ركنية، تابعها 
فيرمينو برأسه وأبعدها أونانا 
فوق املرمى في الدقيقة )57(، 
وبعدها بدقيقة واح���دة، تألق 
أدريان مجددا في حماية مرماه، 
بعدما أبعد تسديدة بروميس 

إثر متريرة من مزراوي.
وأراح كلوب ثاثي هجومه 
ص����اح وم���ان���ي وف��ي��رم��ي��ن��و، 
بدخول ديوجو جوتا وشيردان 
شاكيري وتاكومي مينامينو، 
واألخير أطلق تسديدة ماكرة، 
تألق أونانا في إنقاذها بالدقيقة 

.)70(
وجرب شارز حظه بتسديدة 
بعيدة ذه��ب��ت ف��وق م��رم��ى في 
الدقيقة )72(، وبعدها بلحظات 
م���رت رأس��ي��ة ف��ي��ن��ال��دوم ف��وق 
عارضة أياكس إثر ركنية نفذها 

ألكسندر أرنولد.
وارت���دت محاولة جوتا من 
دفاع أياكس في الدقيقة )85(، 
ودخ���ل امل��خ��ض��رم ك���اس ي��ان 
هونتيار ف��ي تشكيلة أياكس 
ب��ه��دف ت��ن��ش��ي��ط ال��ه��ج��وم في 

الدقائق األخيرة.
ب��ي��د أن ل��ي��ف��رب��ول اق��ت��رب 
م���ن ت��س��ج��ي��ل ه���دف ث��ان��ي في 
الدقيقة األخ��ي��رة، لكن أونانا 
ضيق ال��زاوي��ة على مينامينو 
بعد مت��ري��رة م��ن شاكيري، ثم 
فشل بديل أياكس إيكيلينكامب 
ف��ي استثثمار ك��رة م��رت��دة من 
احل��ارس أدري���ان، ليسدد فوق 

املرمى.

احتفال ماني وصاح بهدف املباراة الوحيد

ليفربول يعود بفوز ثمني من ملعب أياكس

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف 
ليبدأ مشواره في دوري أبطال أوروب��ا 
لكرة القدم بانتصار في املجموعة الثالثة 
بعد ف��وزه 3-1 على ضيفه بورتو في 

ملعب االحتاد.
وتأخر سيتي بعد 14 دقيقة من البداية 
بعد مجهود فردي من لويس دياز، لكن 
ركلة جزاء من سيرجيو أغويرو أدركت 
التعادل ألصحاب األرض قبل أن يحرز 
إيلكاي غندوغان وفيران توريس هدفني 
في الشوط الثاني حسما الفوز للفريق 

اإلجنليزي.
وعانى فريق املدرب بيب غوارديوال، 
ال��ذي خسر ف��ي دور الثمانية املوسم 
املاضي، إليجاد أدائه السلسل في الشوط 
األول لكن بورتو تراجع بعد االستراحة 

أمام كفاءة سيتي.
وتقدم بورتو عندما مرر روبن دياز، 
ال��واف��د اجل��دي��د م��ن بنفيكا، ال��ك��رة إلى 
اجلناح الكولومبي لويس دياز باخلطأ 
ليتوغل داخ���ل املنطقة م��ن الناحية 
اليسرى ملرمى سيتي ويرسل تسديدة 

أرضية زاحفة في مرمى إيدرسون.
وسرعان ما انتفض فريق غوارديوال 
ليسدد غندوغان في القائم، وارتكب بيبي 
مدافع بورتو خطأ ضد رحيم سترلينغ 
داخل املنطقة ليحتسب احلكم ركلة جزاء 

نفذها أجويرو بنجاح.
وكان سيتي بعيدا عن مستواه لكنه 

تقدم في الدقيقة 65 عبر تسديدة رائعة 
من ركلة حرة لغندوغان وضعها أعلى 
احل��ائ��ط البشري وبعيدا ع��ن متناول 

أجوستني مارتشيسن حارس بورتو.
وت��ع��اون ال��ب��دي��ان ف��ي��ران توريس 
وف��ي��ل ف���ودن ليجعا النتيجة 1-3، 

عندما تلقى الاعب اإلسباني متريرة 
م��ن الع��ب ال��وس��ط اإلجن��ل��ي��زي قبل أن 
يستغل املساحة ويدخل منطقة اجلزاء 
ويسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة 

للمرمى.
وش��ارك البرازيلي فرناندينيو العب 

وسط سيتي في الدقيقة 85 لكنه غادر 
امللعب في الوقت احملتسب بدل الضائع 

بسبب إصابة عضلية على ما يبدو.
وظ��ل ب��ورت��و ب��دون أي انتصار في 
21 مباراة في إجنلترا، لكنه جنح في 

التعادل ثاث مرات.

لوكاكو يحاول املرور من العبي مونشنجادباخ
فرحة العبي مانشستر سيتي

بثالثية بورتو  على  للفوز  تقوده  سيتي  مانشستر  انتفاضة 

ميتياالند  يسحق  أتاالنتا 
داره عقر  في  برباعية 

أح��رز املهاجم دوف���ان زاب��ات��ا، هدفا وصنع 
اثنني، في ف��وز أتاالنتا 4-0 على مستضيفه 
ميتياالند، في مباراتهما باملجموعة الرابعة في 
دور املجموعات ب��دوري أبطال أوروب��ا، وسط 

هطول األمطار، األربعاء.
وكانت مباراة صعبة في أول مشاركة للفريق 
الدمناركي في دور املجموعات بدوري األبطال، 
حيث لم يصنع الكثير من الفرص، وكان دفاعه 
حتت تهديد متواصل، إذ سجل للضيوف أيًضا 

أليخاندرو جوميز ولويس موريل واليكسي 
ميرانتشوك في مشاركته األولى.

ويتصدر أتاالنتا، الذي حقق مسيرة مفاجئة 
املوسم املاضي وبلغ دور الثمانية، املجموعة بعد 

اجلولة األولى.
ودخل الفريق اإليطالي، املباراة بعد خسارته 
1-4 أم��ام نابولي في ال��دوري احمللي، السبت 
املاضي، وبدا أنه عازم على محو تلك الذكرى من 

البداية.


