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إنتر ميالن يتعادل مع سالفيا براغ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

شتيغن ينقذ برشلونة من اخلسارة
أمام دورمتوند رغم عودة ميسي

ملعب سيغنال أديونا بارك شهد مباراة مثيرة بني دورمتوند وبرشلونة

س��دد بروسيا دورمت��ون��د في
إط��ار املرمى وأه��در ركلة جزاء
خ�لال التعادل ب��دون أه��داف مع
ض��ي��ف��ه ب��رش��ل��ون��ة ف��ي اف��ت��ت��اح
م��ب��اري��ات املجموعة السادسة
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أول من أم��س في أول ظهور من
ليونيل ميسي هذا املوسم مع بطل
إسبانيا.
وأصبح الواعد أنسو فاتي (16
ع��ام��ا) أصغر الع��ب ي��ش��ارك مع
برشلونة في تاريخه بالبطوالت
األوروبية حني بدأ اللقاء أساسيا
دون ت��رك بصمة حقيقية قبل
استبداله مبيسي في الدقيقة .59
وح���ت���ى م���ع ن�����زول ال�لاع��ب
األرجنتيني ظل الفريق األملاني
ال��ط��رف األخ��ط��ر وأض���اع القائد
ماركو رويس ركلة جزاء تصدى
لها احل���ارس م��ارك أن��دري��ه تير
شتيجن.
ومنع تير شتيجن محاولتني
م��ن روي��س بينما س��دد يوليان
براندت ك��رة صاروخية ارت��دت
من العارضة في الدقيقة .77
وأب���ل���غ روي����س الصحفيني

نتائج مباريات اجلولة األولى

”إنه شعور فظيع .سددت ركلة
اجلزاء بطريقة سيئة .كان ميكننا
الفوز ألن أداءنا كان جيدا .كانت
ستصبح ب��داي��ة م��ث��ال��ي��ة .لكن
بوسعنا البناء على هذا األداء“.
ومع صعوبة ايجاد مساحات
داخ���ل أو ح��ول منطقة اجل��زاء
للفريقني في الشوط األول جلأ
االث��ن��ان للتسديد من بعيد دون
جدوى.
وغ���اب ج��ي��دون س��ان��ش��و عن
األنظار كما لم يواصل فاتي تألقه
بعد أن أصبح حديث اجلميع في
إسبانيا مؤخرا.
واحتاج دورمتوند  25دقيقة
ليحصل على أول فرصة جيدة
ح�ين م��رر ت��ورج��ان ه���ازارد إلى
رويس داخل منطقة اجل��زاء لكن
تير شتيجن أجهض اخلطر.
وتوغل لويس سواريز داخل
منطقة اجل���زاء الغتنام فرصة
ن���ادرة مل��داه��م��ة روم���ان بيركي
بتسديدة من زاوي��ة صعبة لكن
احلارس تعامل بشكل جيد ليبعد
محاولة مهاجم أوروجواي.
وحصل دورمت��ون��د ،ال��ذي لم

تهتز شباكه على أرض��ه طيلة
دور املجموعات املوسم املاضي،
على ركلة ج��زاء بعد عرقلة ضد
سانشو وسددها رويس لكن تير
شتيجن واص��ل التألق أم��ام قائد
الفريق األملاني.
ومنح الظهور األول مليسي،
بعد إص��اب��ت��ه ف��ي ف��ت��رة االع���داد
للموسم ،مساحات أكبر لبرشلونة
وقام الالعب األرجنتيني ببعض
االنطالقات اجلريئة لكنها لم تكن
كافية للتسجيل.
وقال إرنستو فالفيردي مدرب
برشلونة للصحفيني ”واجهنا
العديد من الصعوبات .إنه شيء
كنا ن��درك أن��ه سيحدث .افتقدنا
العدد ال�لازم في األمتار األخيرة
ولم تتح لنا فرص مثلهم .حلسن
احلظ مارك كان متألقا“.
واملجموعة نفسها تعادل إنتر
م��ي�لان  1-1مبلعبه على نحو
مفاجئ مع سالفيا براج.
سجل البديل نيكولو باريال
ه��دف��ا ف��ي ال��وق��ت احملتسب بدل
الضائع ل��ي��درك ال��ت��ع��ادل إلنتر
ميالن.

ليفربول يسقط أمام نابولي ..وكلوب يتحسر على الفرص الضائعة

أب��دى امل��درب يورجن كلوب خيبة
أم��ل��ه م��ن إن��ه��اء ل��ي��ف��رب��ول ال��س��يء
للهجمات بعد أن ب��دأ فريقه حملة
الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم باخلسارة - 2صفر خارج
الديار أمام نابولي ،الذي سجل هدفني
قرب النهاية ليحسم مواجهة شابها
احل��ذر في استاد سان باولو أول من
أمس.
وسجل دري��س ميرتنز م��ن ركلة
جزاء قبل ثماني دقائق على النهاية
بعد مخالفة م��ن أن��دي روبرتسون
ضد خوسيه كايخون وأضاف البديل
فرناندو يورينتي الهدف الثاني في
الوقت احملتسب بدل الضائع ليؤكد
تفوق أصحاب األرض.
وأص��ب��ح ف��ري��ق ك��ل��وب أول بطل
يخسر مباراته االفتتاحية في النسخة
التالية منذ هزمية ميالن أمام أياكس
أمستردام عام  1994وأب��دى املدرب
األمل���ان���ي ق��ل��ق��ه م��ن إض��اع��ة العبيه
للفرص.
وأبلغ كلوب محطة بي.تي سبورت
”إنها هزمية مؤملة ألن أتيحت لنا
العديد من الفرص.
”كانت م��ب��اراة مفتوحة مليئة
بالهجمات املرتدة ،لكننا لم نحسمها
وه���ذه مشكلة .ف��ي ال��ش��وط الثاني
كانت م��ب��اراة عنيفة ،ركضوا كثيرا
وركضنا كثيرا“.
وأب��دى كلوب عدم سعادته بركلة
اجلزاء التي احتسبت ألصحاب األرض
بداعي ارتكاب روبرتسون مخالفة
ضد كايخون.
وق��ال ”ال أعتقد أنها ركلة ج��زاء،
ماذا عساي أن أقول ،بالنسبة لي إنها
واضحة للغاية ،ال يوجد ركلة جزاء،
لقد قفز قبل أي تالمس لكن ال ميكننا
تغيير ما حدث“.
وسدد هيرفينج لوزانو برأسه من
م��دى قريب في الشباك في الدقائق
األول����ى ل��ك��ن ال��ه��دف أل��غ��ي بسبب
التسلل ،قبل أن يطلق ساديو ماني
تسديدة تصدى لها أليكس ميريت
حارس نابولي ثم حادت ضربة رأس
من روبرتو فيرمينو قليال عن املرمى

محاولة محمد صالح كانت قريبة من هز شباك نابولي

قبل نهاية الشوط األول.
وح���رم أدري���ان ح���ارس ليفربول
ميرتنز م��ن التسجيل بإنقاذ رائ��ع
في بداية الشوط الثاني قبل أن يقفز
ميريت ليبعد محاولة محمد صالح
إلى خارج امللعب.
لكن الهدفني املتأخرين من ميرتنز
ويورينتي منحا النقاط الثالث إلى
فريق امل��درب كارلو أنشيلوتي الذي

هزم ليفربول أيضا في املرحلة نفسها
املوسم املاضي.
وأب��ل��غ أنشيلوتي محطة سكاي
سبورت إيطاليا التلفزيونية ”بذلنا
جهدا كبيرا لندافع ونهاجم كوحدة
واح���دة ،ألن في بعض األح��ي��ان كرة
القدم معناها أن تتأقلم على مواقف
معينة وأعتقد أننا فعلنا ذلك جيدا“.
وأض����اف ”شعرنا ب��ال��ث��ق��ة قبل

الهدف الثاني ،كنا قرب النهاية ونحن
متقدمون بهدف ،من املمكن أن نضغط
من بداية امللعب في بعض األوق��ات،
وفي بعض األوق��ات ال ،األم��ر يتعلق
باحلفاظ على الهوية وأيضا القدرة
على فعل أي شيء .أعجبني مستوانا،
لكن أعجبني أيضا أننا لعبنا بطريقة
قبيحة عندما كنا بحاجة لذلك“.
وف���ي م��ب��اراة أخ���رى باملجموعة

اخلامسة حقق سالزبورغ انطالقة
مذهلة واكتسح ضيفه جنك .2-6
وسجل إرلينج هاالند ثالثية في
الشوط األول لبطل النمسا ،ليصبح
ثالث أصغر العب يحرز ثالثة أهداف
في مباراة واحدة بدوري األبطال عن
 19عاما و 58يوما خلف راؤول (18
عاما و 113يوما) ووي��ن رون��ي (18
عاما و 340يوما).

تقدم الفريق التشيكي ،الذي
خسر ف��ي س��ت زي����ارات سابقة
إليطاليا ،على نحو مفاجئ عبر
بيتر أوالي��ن��ك��ا ف��ي الدقيقة 63
ليصعق اجلماهير في ملعب سان
سيرو في املجموعة السادسة.
وعانى إنتر الدراك التعادل
ح��ت��ى س���دد ستيفانو سينسي
ركلة ح��رة ف��ي العارضة لترتد
الكرة ويتابعها باريال في الشباك
ف��ي الدقيقة الثانية م��ن الوقت
احملتسب بدل الضائع.
ورمب����ا ي��ت��ح��س��ر إن��ت��ر على
خسارة نقطتني على أرض��ه في
مجموعة تضم أي��ض��ا بروسيا
دورمتوند وبرشلونة.
وق��ال أنطونيو كونتي مدرب
إنتر الذي انتهى سجله املثالي في
رابع مباراة مع النادي ”لم نلعب
بطريقتنا .نحتاج إلى أن نفرض
شخصيتنا وأيضا إلى التحسن“.
وتابع ”لم ننفذ ما تدربنا عليه
ولست راضيا .أمامنا الكثير من
العمل“.
وأه�����در س��ت��ي��ف��ان دي ف��ري
ودان��ي��ل��و دام��ب��روس��ي��و فرصا

س��ان��ح��ة ل��ص��ال��ح إن��ت��ر ف��ي أول
نصف ساعة قبل أن يبدأ سالفيا
ب��راج ،الذي تأهل لدور الثمانية
ف��ي ال���دوري األوروب����ي املوسم
املاضي ،في فرض إيقاعه.
وسجل هدف التقدم املستحق
بعد أن لعب أوالينكا الكرة إلى
ياروسالف زيليني ليسددها لكن
احل���ارس سمير هاندانوفيتش
أنقذها لتصل لالعب النيجيري
الذي تابعها في الشباك.
وك���اد ن��ي��ك��والي ستانشو أن
يضيف هدفا ثانيا من ركلة حرة
لكن إنتر هو من تعادل.
وسدد ستيفانو سينسي ركلة
حرة في العارضة ليتابعها باريال
في الشباك.
وق��ال فالدميير كوفال مدافع
سالفيا ”لو راجعنا املباراة كاملة
فاننا سنجد أن ال��ت��ع��ادل رمبا
يكون نتيجة عادلة الن إنتر الحت
له بعض الفرص أيضا.
”لكن بعد أن جنونا من هذه
املواجهة أشعر باحلسرة لدخول
مرمانا هدف التعادل في الوقت
الضائع“.

كالياري يفلت من عقوبة بعد
إساءة عنصرية جتاه لوكاكو
أفلت ن��ادي كالياري املنافس
في دوري الدرجة األولى اإليطالي
ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن ع��ق��وب��ة بسبب
ادع����اءات ع��ن ارت��ك��اب جمهوره
تصرفات عنصرية بعد أن قررت
جلنة االنضباط التابعة للدوري
اإلي��ط��ال��ي ع��دم ات��خ��اذ أي إج��راء
بشأن أصوات قردة أطلقها جمهور
كالياري واستهدفت البلجيكي
روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن.
وذك�����رت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ب��ي��ان
إن��ه ”بالنظر إل��ى أب��ع��اد املسألة
ومغزاها احلقيقي“ ال ميكن اعتبار
تلك الهتافات متييزية مبوجب
لوائح بطولة الدوري“.
وأضاف البيان ”قررت اللجنة
عدم فرض عقوبة على كالياري“
في إشارة إلى ما حدث في املباراة
التي أقيمت في األول من سبتمبر
ايلول.
ومت ت��غ��رمي ك��ال��ي��اري خمسة
آالف يورو ( 5530دوالرا) بعد أن
ألقى مشجعوه قوارير بالستيكية
على امللعب بعد الفوز  1-3على
مستضيفه بارما األحد املاضي.
وخالل املباراة أمام إنتر ميالن
ت��ع��ال��ت ص��ي��ح��ات تقليد ص��وت
القردة من جانب جمهور كالياري
حني توجه لوكاكو لتسديد ركلة
جزاء أسكنها الشباك ليمنح فريقه
الفوز .1-2
وقال لوكاكو حينها إنه ضحية
للعنصرية ووص���ف ك��ال��ي��اري
س��ل��وك مشجعيه ب��أن��ه ي��دع��و
للخجل.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي ب��ي��ان إن
مسؤولي األم��ن ال��ع��ام أبلغوها
ب���ش���أن ”هتافات وأص�����وات
حيوانات وصيحات استهجان“
جتاه لوكاكو مضيفة أنه ”لم يتم
تفسير ذلك على أنه يحمل صبغة
متييزية ال من جانب احلكام وال
من جانب مراقب املباراة“.
واس��ت��خ��دم��ت اللجنة احلجة

نفسها املوسم املاضي حني رفضت
فرض عقوبات على كالياري بعد
ادعاءات بتوجيه إساءة عنصرية
جتاه مويز كني الذي كان يلعب مع
صفوف يوفنتوس حينها.
وفي  2017خرج الغاني سولي
مونتاري الع��ب وس��ط بيسكارا
في ذلك الوقت من امللعب شاكيا
من انتهاكات عنصرية على ملعب
كالياري .ولم تتخذ رابطة الدوري
اإليطالي أي إج��راء ضد كالياري
وقالت إن املتورطني ال يزيد عددهم
على عشرة أفراد.
ول��م تشر اللجنة إل��ى ادع��اء
بحدوث اس��اءة عنصرية حتدثت
عنها وسائل إعالم استهدفت العب
وس��ط م��ي�لان ف��ران��ك كيسي من
ساحل ال��ع��اج خ�لال ف��وز فريقه
1صفر على مستضيفه فيرونااألحد املاضي.
وق���ال ف��ي��رون��ا إن مشجعيه
أصدروا صيحات استهجان جتاه
احلكم لكنه نفى حدوث أي إساءة
عنصرية.
وع��ان��ت ك��رة ال��ق��دم اإليطالية
م��ن ح���وادث عنصرية على م��دار
العقد املاضي .وفي واحدة من تلك
الوقائع خرج ميالنو من امللعب
في  2013خالل مباراة ودية أمام
فريق من درج��ة أدن��ى احتجاجا
على الهتافات العنصرية.
وفي  2014مت انتخاب كارلو
تافيكيو رئيسا لالحتاد اإليطالي
لكرة القدم بعد أسابيع من تعليق
عن الع��ب افريقي خيالي اسماه
اوبتي بوبا وق��ال إن��ه من ”أكلة
املوز“ تشبيها بالقرود.
ونتيجة ل��ذل��ك ت��ق��رر ايقافه
عن تولي أي منصب في االحت��اد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ملدة
ستة أشهر واتخذ االحتاد القاري
للعبة ق��رارا مشابها .بينما برأه
االحت��اد االيطالي من ارتكاب أي
مخالفات.

