
ل��م يكن تعثر ب��اري��س س��ان جيرمان أم��ام 
مضيفه كلوب ب��روج أم��س، في اجلولة األولى 
باملجموعة األولى بدوري أبطال أوروبا، صدفة 
أو ضربة حظ، بل جاء بسبب خطة مدرب محكمة 
والع��ب��ني متحمسني أرادوا اخل���روج بنتيجة 

إيجابية من معقلهم.
ورغ��م ب��دء الثالثي الناري )ليونيل ميسي 
ونيمار وكليان مبابي( في التشكيلة األساسية 
مع سان جيرمان ألول مرة، غير أنهم لم يكونوا 
حاسمني، وخرج الفريق الباريسي بنقطة واحدة 
من املباراة، وكاد أن حتدث مفاجأة أكبر لوال تألق 

احلارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
ولعب الثالثي ألول مرة معا، وعانى للعثور 
على مساحات في دفاع الفريق البلجيكي املنظم. 
واستغل ب���روج امل��س��اح��ات ف��ي دف���اع الفريق 
الباريسي، وغابت فاعلية خط وس��ط الفريق 

بغياب ماركو فيراتي لإلصابة.
ورغ��م بدايته القوية وتهديد مرمى سيمون 
مينيوليه ح���ارس م��رم��ى ب���روج، ع��دة م��رات، 
وتسجيل هدف بواسطة أندير هيريرا في الدقيقة 
15، تراجع الفريق الفرنسي وتعرض لعدة 
هجمات خطيرة أسفرت إحداها عن هدف التعادل 

سجله هانز فاناكان في الدقيقة 27.
وبعدها أخفق سان جيرمان املدجج بالنجوم 
في فرض سيطرته على بطل بلجيكا والتحكم 
بزمام املباراة، وكاد أن يتلقى هدفا أو أكثر ولكن 

نافاس كان باملرصاد.
وح��ذر ماوريسيو بوكيتينو م��درب باريس 

سان جيرمان من أن ثالثي هجوم فريقه رمبا 
بحاجة لبعض الوقت للتألق، وس��دد ليونيل 
ميسي جت���اه امل��رم��ى ف��ي م��ش��ارك��ت��ه األول���ى 
بالتشكيلة األساسية مع باريس سان جيرمان، 
وفشل في تعزيز سجله البالغ 120 هدفا في 
البطولة. وق��دم نيمار أداء مخيبا، أم��ا كيليان 
مبابي فقد خرج مصابا بعدما صنع هدف باريس 

سان جيرمان ألندير هيريرا.
ولعب الثالثي ألول مرة معا، وعانى للعثور 

على مساحات في دفاع الفريق البلجيكي املنظم.
وق��ال بوكيتينو “الثالثي بحاجة للوقت 
للتألق. يجب العمل. وأوض��ح��ت م��ن البداية 
أننا لسنا فريقا بعد ويجب العمل من أجل هذا 

الهدف”.
واستغل ب��روج املساحات في دف��اع الفريق 
الباريسي، وغابت فاعلية خط وس��ط الفريق 

بغياب ماركو فيراتي لإلصابة.
وأش��رك امل��درب األرجنتيني الثنائي دانيلو 
ويوليان دراكسر ب��دال من لياندرو باريديس 

وجورجينيو فينالدم.
وق��ال بوكيتينو “كنا بحاجة لسالسة أكبر 
وثبات في املستوى. ارتكبنا العديد من األخطاء.. 
رغم كل ذلك أنا راض عن أداء الالعبني. يجب 

علينا التحلي بالهدوء والعمل”.
بينما كانت املباراة األخرى في املجموعة أكثر 
سخونة، وشهدت 9 أهداف، حيث فاز مانشستر 
سيتي اإلجنليزي على اليبزيغ األمل��ان��ي 3-6 

ليتصدر املجموعة ب�3 نقاط.

س��ج��ل ج�����وردان ه��ن��درس��ون قائد 
ليفربول اإلجنليزي هدفا نادرا في دوري 
أبطال أوروب��ا، ليمنح فريقه الفوز 2-3 
على ضيفه ميالن اإليطالي، في مباراة 
مثيرة بافتتاح جوالت املجموعة الثانية، 

األربعاء.

وس���دد ه��ن��درس��ون ف��ي ال��ش��ب��اك في 
الدقيقة 69، ليحسم املواجهة الشرسة 
بعد أن هدد ليفربول بالتفوق مبكرا حني 
سجل فيكايو توموري باخلطأ في مرماه.

وانتفض ميالن بعدما أه��در محمد 
ص���الح رك��ل��ة ج����زاء، ليسجل هدفني 

متتاليني قبل نهاية الشوط األول عبر 
أنتي ريبيتش وإب��راه��ي��م دي���از، وسط 

صمت جماهير ليفربول.
وألغي هدف مليالن في بداية الشوط 
الثاني، بينما صحح ص��الح خطيئته 
بعد الركلة الضائعة، ب��إدراك التعادل 

م��ن م��س��اف��ة ق��ري��ب��ة ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 49. 
وكانت النتيجة مثار شك، حتى سجل 
هندرسون هدف الفوز في ليلة لن تنسى 
في ملعب “أنفيلد”، وهو هدفه الثاني في 

املسابقة واألول خالل 7 سنوات.
وأكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، 
أن فريقه شعر باالنتشاء بعد البداية 
القوية، وأتيحت لليفربول 13 محاولة 
على املرمى في أول 15 دقيقة، لكنه وجد 
نفسه متأخراً 1-2 في نهاية الشوط 
األول، بهدفي أنتي ريبيتش، وإبراهيم 
دي��از. وق��ال كلوب عن بداية ليفربول 
املذهلة في املواجهة الثالثة فقط ضد 
ميالن: “بدأنا بشكل رائ��ع، قدمنا أداءاً 
مذهالً، كانت مباراة مثيرة، عوقبنا في 
الدقائق األخيرة من الشوط األول، لكن 
هذا بدأ في وقت مبكر، شعرنا باالنتشاء 
مما قدمناه، لم نواصل اللعب بسهولة، 

وغاب التنظيم عن الدفاع والهجوم”.
وأض����اف: “شعرنا أن��ن��ا نستطيع 
العودة، كان من الواضح أنه يجب علينا 
العودة كما بدأنا على الفور، وأحرزنا 
هدفني رائعني، الفوز مستحق لكن مرت 
عشر دقائق حيث كان ميكن مليالن تغيير 
املباراة”. وأبدى قائد ليفربول، جوردان 
هندرسون، ارتياحه لفوز فريقه الصعب 
على ضيفه ميالن، وقال هندرسون، في 
تصريحات لشبكة “بي تي سبورت”: 
“دخلنا فترة ما بني الشوطني محبطني 

بعض الشيء، ألننا كنا متأخرين”.
واستدرك: “لكنني أعتقد أن الالعبني 
تفاعلوا بشكل جيد للغاية، وب���دأوا 
ال��ش��وط الثاني ب��ص��ورة ج��ي��دة ح��ًق��ا.. 
لقد حصلنا على مكافأتنا، وعدنا إلى 

املباراة.. شعرنا بالسعادة بشكل عام”.
وج��اء ه��دف ال��ف��وز الثالث بإمضاء 
ه��ن��درس��ون، علما ب��أن آخ��ر م��رة أح��رز 
فيها هدفا في دوري األبطال قبل اليوم، 
ك��ان��ت ف��ي م��وس��م 2014-2015 أم��ام 
لودوجوريتس.  وعن ذلك، قال الدولي 
اإلجنليزي: “كانت العودة إل��ى الئحة 
الهدافني أمرا جيدا، لم أسجل الكثير من 
األه���داف.. من الواضح أن��ه ش��يء أعمل 
عليه، خصوصا عندما ألعب قلياًل في 
األم��ام كصانع ألعاب رقم 8.. عليك أن 
ت��ص��ل إل���ى ال��ص��ن��دوق، وحت��ص��ل على 

بعض األهداف”.

فرحة العبي ليفربول

11 alwasat.com.kwرياضة

أتليتيكو مدريد يسقط في فخ 
التعادل السلبي أمام ضيفه بورتو

لقطة من مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو
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ليفربول ينتفض ويقلب الطاولة 
على ميالن في دوري أبطال أوروبا

اكتفى أتليتيكو مدريد اإلسباني بالتعادل أمام 
ضيفه بورتو البرتغالي في املرحلة االفتتاحية 
للمجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال 

أوروبا.
على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة 
اإلسبانية مدريد، انتهى لقاء أتليتيكو مدريد 
وب��ورت��و بالتعادل السلبي )0-0(، حلساب 
املجموعة الثانية من اجلولة األول��ى ل��دوري 

أبطال أوروبا.
وج��ل��س م��ه��اج��م أتليتيكو ال��ق��دمي اجل��دي��د 
الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد الالعبني 
االحتياطيني حيث فضل عليه مدربه األرجنتيني 
دييغو سيميويني املهاجم البرتغالي جواو 
فيليكس ليلعب إل��ى ج��ان��ب األوروغ��وي��ان��ي 
املخضرم لويس سواريز، في حني لعب توماس 

ليمار وجيفري كوندوغبيا أساسيني.
وق��ّدم أتليتيكو مدريد بطل إسبانيا املوسم 

املاضي أداء باهتاً معظم فترات املباراة وعلى 
الرغم من حتسن األم��ور بعد إج��راء سيميوني 
تغييرات هجومية في الشوط الثاني من خالل 
إش���راك غ��ري��زم��ان ب���دالً م��ن فيليكس ودخ��ول 
األرجنتيني آنخل كوريا، فإن أبرز فرصتني كانتا 
لبورتو عندما سدد أوتافيو كرة قوية ارتدت من 
القائم )50(، ثم هدف اإليراني مهدي طارميي 
ال���ذي استغل س��وء التفاهم ب��ني كوندوغبيا 
وح��ارس مرماه السلوفيني يان أوب��الك )80(. 

لكن الفار “VAR” ألغى الهدف.
وق��وب��ل��ت م��ش��ارك��ة غ��ري��زم��ان ب��ص��اف��رات 
االس��ت��ه��ج��ان ح��ي��ث وص����ف ب��ع��ض أن��ص��ار 
“كولشيونيروس” املهاجم الفرنسي باخلائن 
لدى انتقاله إلى برشلونة عام 2019 قبل العودة 
إلى أتليتيكو. وسنحت فرصة أخيرة ألتليتيكو 
مدريد في الوقت املضاف عن طريق سواريز الذي 

سدد حرة مباشرة أصابت الشباك من اخلارج.

رغم وجود ميسي ونيمار ومبابي.. 
بروج قارع سان جيرمان وكاد يهزمه

ح��ق��ق ري���ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي ف���وزاً 
“قاتاًل” على مستضيفه إنتر اإليطالي 
)1-0( في اجلولة األول��ى من املجموعة 
الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال 

أوروبا.
ووّق����ع ال��ب��رازي��ل��ي رودري���غ���و ه��دف 

املباراة الوحيد في الدقيقة )89(.
قاد البديل املهاجم الدولي البرازيلي 
رودريغو فريقه ري��ال مدريد اإلسباني 
إلى خطف فوز قاتل من مستضيفه إنتر 
اإليطالي بتسجيله الهدف الوحيد في قمة 
املجموعة الرابعة على ملعب “جوسيبي 
مياتسا” في ميالنو األربعاء في اجلولة 
األول���ى م��ن ال���دور األول ل���دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم.
وكان ريال مدريد في طريقه إلى كسب 
نقطة ثمينة بفرض التعادل على إنتر الذي 
كان صاحب أفضلية نسبية أغلب فترات 

امل��ب��اراة، لكن رودري��غ��و، بديل لوكاس 
فاسكيز، اقتنص هدفا غاليا بعد هجمة 
منسقة ق��اده��ا ال��دول��ي األوروغ��وي��ان��ي 
فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة على 
طبق من ذهب إلى البديل اآلخ��ر الدولي 
الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي لعب 
مكان الكرواتي لوكا مودريتش، فهيأها 
بدوره إلى رودريغو أمام املرمى فتابعها 

“على الطائر” بيسراه داخل املرمى.
وك��ان إنتر ميالن صاحب األفضلية 
منذ بداية امل��ب��اراة وضغط بقوة تفاديا 
لسيناريو املوسم املاضي عندما سقط 
على أرض��ه أم��ام النادي امللكي بثنائية 
نظيفة في دور املجموعات بعدما كان 

خسر أمامه 2-3 في مدريد.
ويعود الفضل في الفوز امللكي أيضا 
إلى حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو 
كورتوا الذي تألق بشكل الفت وتصدى 

للعديد من الفرص احلقيقية خصوصا 
لألرجنتيني الوتارو مارتينيز والبوسني 

إدين دجيكو.
وأب��ق��ى م��درب ري��ال م��دري��د اإليطالي 
ك��ارل��و أنشيلوتي على ق��ائ��د املنتخب 
البلجيكي إدي��ن ه��ازار على دك��ة البدالء 

مفضال عليه لوكاس فاسكيز.
وأك���د امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ري��ال م��دري��د، 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي، أن فريقه عانى 

في الشوط األول أمام إنتر ميالن.
صرح أنشيلوتي في مؤمتر صحافي 
عقب اللقاء ال��ذي أقيم ف��ي ملعب سان 
سيرو: “الالعبون يستحقون الفوز ألنهم 
بذلوا ج��ه��داً، عانينا في الشوط األول، 

ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني”.
وتابع: “املباراة كانت صعبة، إنتر بذل 
الكثير من اجلهد في الشوط األول، ولكنه 

دفع الثمن في الشوط الثاني”.

وأض����اف: “اللقاء ك��ان متكافئاً من 
الناحية البدنية، حيث كانوا هم أفضل في 
الشوط األول، ونحن أفضل في الثاني، 

املستوى البدني للريال جيد للغاية”.
وأب���رز أنشيلوتي أن تيبو ك��ورت��وا 
أنقذنا في الشوط األول بتصديه لهجمتني 

أو ثالث.
وعن البرازيلي رودريغو صاحب هدف 
الفوز، قال أنشيلوتي: “عدد الدقائق التي 
يخوضها الالعب ليس مهماً، من ينزلون 
كبدالء ميكنهم حسم اللقاء، رودريغو 
لعب دوراً مهماً للغاية الليلة، ليس ألنه 
أحرز هدفاً في اللحظات األخيرة، ولكن 

النه قام بعمل دفاعي”.
وأضاف: “يلعب دور العب مهم، ميكنه 
أن يلعب منذ البداية، أو بدياًل ويكون 

حاسماً”.
وعن البلجيكي إيدن ه��ازارد، الذي لم 
يلعب أمام إنتر ميالن، علق أنشيلوتي: 
“فكرت في الدفع به في الشوط الثاني 
ولكن نظراً ألن إنتر كان يغلق املساحات 
بوسط امللعب، ق��ررت الدفع بالعب مثل 
رودري��غ��و وفينيسيوس ميكنه أن يبدأ 

هجمة من خارج املنطقة”.
وع��ن الفرنسي إدوارد كامافينغا 
املنضم حديثاً للريال: “إنه العب ميكن أن 
يرتدي قميص ريال مدريد، وقمنا بضمه 
لهذا السبب، يجب التحلي بالصبر معه 
حتى يحصل على فرصة التطور بشكل 

جيد”.               
��ن شيريف تيراسبول املولدوفي  دَشّ
املغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي 
على ضيفه شاختار دونيتسك األوكراني 

-2صفر.
وسجل املالي أداما تراوريه بتسديدة 
“على الطائر” )16( والغيني مومو 

يانسان بضربة رأسية )62( الهدفني.
وه��ي امل��رة األول��ى التي يخوض فيها 
شيريف تيراسبول ال���ذي مي��ّث��ل إقليم 
ترانسنيستريا االنفصالي الغامض، 
املسابقة القارية العريقة، حيث كانت 
مشاركته ال��ق��اري��ة سابقا ف��ي ال���دوري 

األوروبي “يوروبا ليغ”.              

فرحة العبي ريال مدريد 

ريال مدريد ينتزع فوزًا ثمينًا من إنترميالن

ميسي خالل مشاركته األولى مع سان جيرمان

في أول ظهور لفريق مولدوفي مبرحلة املجموعات 
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب���ا لكرة ال��ق��دم، حقق فريق 
شيريف تيراسبول مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه 
2-0 على ضيفه شاختار دونيتسك األوك��ران��ي 
األربعاء في اجلولة األولى التي شهدت فوز بوروسيا 
دورمت��ون��د األمل��ان��ي 2-1 على مضيفه بشكتاش 
ال��ت��رك��ي. وافتتح امل��ال��ي آدام���ا ت���راوري التسجيل 
لشيريف تيراسبول بهدف رائ��ع في الدقيقة 16، 
قبل أن يضيف زميله الغيني مومو ياساني الهدف 

الثاني في الدقيقة 62، لتأتي انطالقة مسيرة الفريق 
املولدوفي -الذي خاض أول مباراة في تاريخه بدور 

املجموعات لدوري األبطال- على أفضل وجه.
وبذلك، حصد شيريف تيراسبول أول 3 نقاط في 
مشواره باملجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي 
إنتر ميالن اإليطالي وريال مدريد اإلسباني، اللذين 
يلتقيان في وقت الحق اليوم على ملعب “جوتسيبي 
مياتزا” مبدينة ميالنو اإليطالية بنفس اجلولة، في 

حني بقي شاختار بال رصيد من النقاط.

وافتتح بوروسيا دورمت��ون��د األمل��ان��ي مشواره 
باملجموعة الثالثة ملرحلة املجموعات بأبطال أوروبا 

بالفوز 2-1 على مضيفه بشكتاش التركي.
وي��رج��ع الفضل ف��ي ال��ف��وز الثمني لتألق النجم 
اإلجنليزي الواعد ج��ودي بيلينغهام، بعدما افتتح 
التسجيل لدورمتوند في الدقيقة 20، قبل أن يصنع 
الهدف الثاني للمتألق اآلخ��ر النرويجي إيرلينغ 
هاالند في الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدال من 
الضائع للشوط األول، حيث لم تنجح محاوالت إيقاف 

خطورته التي شكلها على املرمى التركي.
في املقابل، جاء هدف بشكتاش الوحيد في الدقيقة 
الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق 
اإلس��ب��ان��ي فرانثيسكو مونتيرو. وب��ذل��ك، حصد 
دورمت��ون��د -ال���ذي ت��وج باللقب ع��ام -1997 أول 
3 نقاط ل��ه ف��ي املجموعة التي تضم أيضا فريقي 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأياكس أمستردام 
الهولندي، اللذين يلتقيان ف��ي وق��ت الح��ق اليوم 

فرحة العبي بوروسيا دورمتوند بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنفس اجلولة.

زلزال هاالند يضرب بشكتاش التركي..
 وتيراسبول املولدوفي يحقق مفاجأة مدوية في أبطال أوروبا


