
قدم أنخيل دي ماريا أداء متفردا ليسجل 
هدفني ويقود باريس سان جيرمان للفوز 
3 -صفر على ضيفه ريال مدريد اإلسباني 
في املجموعة األولى بدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم أول من أمس
وفي غياب ثالثي الهجوم املذهل كيليان 
مبابي ونيمار وإدينسون كافاني، سجل 
دي ماريا هدفني في الشوط األول ليكبل 
سان جيرمان أداء ريال طيلة اللقاء وأضاف 
توماس مونييه الهدف الثالث في الوقت 

احملتسب بدل الضائع.
وفشل ريال مدريد، بطل أوروبا 13 مرة 
من بينها ث��الث م��رات متتالية من 2016 
وحتى 2018، ف��ي تسديد أي ك��رة على 

املرمى وتكبد هزميته األولى هذا املوسم.
وتصدر سان جيرمان ج��دول الترتيب 
برصيد ث��الث ن��ق��اط متفوقا على كلوب 
بروج وغلطة سراي اللذين تعادال في وقت 

سابق.
وأب��ل��غ زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب ري��ال 
م��دري��د م��ؤمت��را صحفيا ”افتقرنا للحدة 
ولم ندخل املباراة وصنعنا عددا قليال من 

الفرص“.
ورغم أن انتصار باريس سان جيرمان 
قد يبدو تهديدا للمنافسني لكن الطريق 
ما زال طويال أم��ام بطل فرنسا ليتجاوز 

خروجه ثالث مرات متتالية من دور الستة 
عشر منها السقوط املخجل أمام مانشستر 

يونايتد في املوسم املاضي.
وق��ال ت��وم��اس توخيل م��درب الفريق 
الفرنسي ”قدمنا أداء قويا الليلة لكن ليس 

من السهل إظهار ذلك في كل مباراة“.
وم���ع إي��ق��اف ن��ي��م��ار وإص��اب��ة مبابي 
وكافاني، بدأ األرجنتيني ماورو إيكاردي 
في خط الهجوم عقب خوضه ألول نصف 
ساعة ل��ه م��ع ب��اري��س س��ان جيرمان في 
الدوري أمام ستراسبورج مطلع األسبوع 
احلالي. ولم يكن هناك أي تأثير إليكاردي 
لكن دي ماريا جعل اجلميع ال يشعرون 
بافتقار مواطنه حلساسية املباريات في 
أول مواجهة قارية لباريس سان جيرمان 
منذ الهزمية 3-1 أم��ام يونايتد ليودع 

البطولة في املوسم املاضي.
وش���ارك إي���دن ه����ازارد ف��ي التشكيلة 
األساسية مع ري��ال ال��ذي أط��اح بباريس 
سان جيرمان من دور الستة عشر للبطولة 
في موسم 2017-2018 وغ��اب عنه كل 
من مارسيلو وإيسكو ولوكا مودريتش 
وماركو أسينسيو وفيدي بالبيردي إلى 
جانب املوقوف سيرجيو راموس وناتشو 

فرنانديز.
وب���دأ س��ان ج��ي��رم��ان ب��وت��ي��رة سريعة 

وكوفئ على سيطرته املبكرة في الدقيقة 
14 بعد أن هز دي ماريا شباك تيبو كورتوا 
من عند القائم القريب اثر متريرة عرضية 

من خوان بيرنات.
وه��ذا ه��و ال��ه��دف 25 ل��دي م��اري��ا العب 
ريال السابق في 100 مباراة في البطوالت 

األوروبية.
وأضاف دي ماريا هدفه 26 في الدقيقة 
33 بتسديدة قوية من مسافة 20 مترا مرت 
من كورتوا بعد أن جتاوز إدريسا جاي خط 

وسط ريال.
وسجل جاريث بيل مهاجم ريال بعدها 
مباشرة لكن الهدف ألغي بعد تدخل حكم 

الفيديو املساعد بسبب ملسة يد.
ول���م ي��ت��رك ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان 
املساحات أمام ضيفه اإلسباني وكاد دي 
ماريا أن يكمل الثالثية لكنه وضع الكرة 
فوق العارضة بقليل بعد متريرة رائعة من 
جاي. وهز كرمي بنزمية مهاجم ريال شباك 
كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان 
في الدقيقة 77 لكن الهدف ألغي بسبب 

تسلل لوكاس فاسكيز.
وأكمل الظهير مونييه االنتصار الرائع 
من مسافة قريبة بعد مرور دقيقة واحدة 
على بداية الوقت احملتسب بدل الضائع 

عقب هجمة مرتدة.
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فرحة دي ماريا بالهدف األول في شباك ريال مدريد

بايرن ميونيخ يسحق رد ستار بلغراد بثالثية

أحرز روب��رت ليفاندوفسكي هدفه رقم 
200 مع بايرن ميونيخ ليستهل مشواره 
في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم بفوز 
سهل 3 -صفر على ضيفه رد ستار بلغراد 
أول من أمس في مباراة من طرف واحد في 

املجموعة الثانية.
ووض��ع كينجسلي ك��وم��ان ب��اي��رن في 
املقدمة في الدقيقة 34 من ضربة رأس بعد 
متريرة عرضية متقنة من إيفان بريشيتش.
وأض���اف ليفاندوفسكي، ال��ذي وصل 
إل��ى سجله مع بايرن بجميع املسابقات، 
والبديل توماس مولر، ال��ذي أصبح أكثر 
العب ظهورا مع بايرن في دوري األبطال 
برصيد 106 مباريات، هدفني متأخرين 
لتكتمل ليلة بدون مشاكل لصاحب األرض 

الذي أهدر العديد من الفرص.
وصنع بايرن، الذي مدد سجله اخلالي 
من الهزمية على أرضه في دور املجموعات 
إلى 16 مباراة، فرصا كثيرة وسدد ثالث 
م��رات في إط��ار املرمى بينما ظهر الفريق 

الصربي الذي تأهل من األدوار التمهيدية 
ب��ال أن��ي��اب. وق���ال نيكو كوفاتش م��درب 
بايرن ال��ذي انتصر فريقه للمرة 16 على 
التوالي في أول مباراة في دور املجموعات 
”يجب أن تفوز بأول مباراة في البطولة 

وهذا مهم.
”نعم ك��ان ميكننا تسجيل املزيد لكن 
يجب أن نكون سعداء بثالثة أه��داف في 
النهاية. أعتقد أن الفريق كان مركزا للغاية. 

رمبا افتقرنا للفاعلية أمام املرمى قليال“.
والحت للبرازيلي فيليب كوتينيو أول 
ف��رص��ة خطيرة ف��ي الدقيقة 21 للفريق 
صاحب الضيافة الذي استحوذ على الكرة 
منذ ال��ب��داي��ة لكنه اص��ط��دم ب��دف��اع صلب 
للفريق ال��ص��رب��ي. وك��س��ر ب��اي��رن حالة 

اجلمود بضربة رأس كومان الرائعة.
ول��م يجد رد ستار حلوال لقوة بايرن 
حيث س��دد الفريق األمل��ان��ي 16 ك��رة على 

املرمى في الشوط األول فقط.
لكنه داف��ع بقوة منتظرا احلصول على 

فرصة نادرة من هجمة مرتدة.
وس��ارت األم��ور بنفس السيناريو بعد 
االستراحة حيث سدد كورنتني توليسو في 
القائم في الدقيقة 53.وكاد بايرن أن يسجل 
هدفا بعدها مباشرة حني لعب بريشيتش 
الكرة من فوق حارس رد ستار لكنها ارتدت 
من العارضة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي 

أطاح بتسديدة مباشرة فوق العارضة.
لكن املهاجم البولندي هز الشباك في 
الدقيقة 80 بعدما انزلق ليصل إلى الكرة 
قبل مراقبه ثم سجل مولر أول أهدافه هذا 

املوسم في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وك��ان تياجو ألكانتارا س��دد في إطار 

املرمى أيضا في وقت سابق.
وقال فالدان ميلويفيتش مدرب رد ستار 
”ميكن القول إن متريرات فريقي لم تكن 

متقنة وعاقبنا املنافس على ذلك“.
وأضاف ”بايرن وتوتنهام هما املرشحان 
في املجموعة وشاهدنا السبب الليلة. ندرك 
أننا لعبنا ضد أحد املرشحني للفوز باللقب“

كينجسلي كومان افتتح التسجيل لصالح بايرن ميونيخ
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كلوب بروغ يتعادل مع غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يكرم ضيافة امللكي بثالثية في حديقة األمراء

أوملبياكوس ينتفض ويفرض التعادل على توتنهام
ع���دل أومل��ب��ي��اك��وس ت��أخ��ره 
بهدفني إل��ى ت��ع��ادل 2-2 على 
أرض���ه أم���ام توتنهام وصيف 
بطل دوري أبطال أوروب��ا لكرة 
القدم املوسم املاضي في مستهل 
مشوارهما باملجموعة الثانية 

أول من أمس.
وأس��ك��ت توتنهام جماهير 
أص��ح��اب الضيافة بهدفني في 
غضون أربع دقائق في منتصف 
ال��ش��وط األول، س��ج��ل ال��ه��دف 
األول هاري كني من ركلة جزاء 

وضاعف لوكاس مورا الغلة.
وقلص أومل��ب��ي��اك��وس، ال��ذي 
تلقت شباكه هدفا واحدا في تسع 
م��ب��اري��ات ف��ي كافة املسابقات 
حتى اآلن ه��ذا امل��وس��م، الفارق 
بواسطة دانييل بودينس قبل 

االستراحة.
وعادل أوملبياكوس النتيجة 
في الدقيقة 54 بهدف من ركلة 
ج��زاء س��دده��ا الفرنسي ماتيو 
فالبوينا ف��ي ش��ب��اك مواطنه 
ال��ف��رن��س��ي احل�����ارس ه��وج��و 
ل��وري��س عقب بعض اللمحات 
التي تتسم بالرعونة من قبل 

الضيوف.
وكان توتنهام الطرف األخطر 
في املراحل األخيرة لكن ديلي 
آلي وإيريك الميال أهدرا الفرص.

وبينما شكل هذا حتسنا عن 
بداية الفريق في دوري أبطال 
أوروب���ا املوسم املاضي عندما 
خ��س��ر أول م��ب��ارات��ني ل���ه في 
دور املجموعات قبل أن ينهي 
البطولة بشكل ال ينسى بحلوله 
وصيفا للبطل، سيشعر توتنهام 
ب��اإلح��ب��اط ب��س��ب��ب ف��ش��ل��ه في 

احلفاظ على تقدمه.
وس��ي��ك��ون ال��ف��ري��ق بحاجة 
ل��ل��م��زي��د م���ن احل���س���م ع��ن��دم��ا 
يستضيف بايرن ميونيخ في 

امل��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة. وسيتوجه 
أومل��ب��ي��اك��وس ل��ل��ق��اء رد ستار 

بلجراد في املباراة املقبلة.
وق��ال كني ”عندما تتقدم -2
صفر عقب 30 دقيقة فأنت في 
موقف عظيم،اعتقد أننا سيطرنا 
على املباراة رغم أننا قبلها لم 
نكن نلعب بشكل جيد لكننا 

سجلنا هدفني.
”الهدف ال��ذي سكن شباكنا 
قبل نهاية ال��ش��وط األول غير 
اجت��اه اللقاء. األم��ر محبط من 

وجهة نظرنا. يجب أن نتحسن.
”كنا نرغب في بداية مظفرة 
وأن نضع أنفسنا ف��ي موقف 

مميز“.
ورح���ب توتنهام بتاجناي 
ندومبلي، الذي انضم في صفقة 
ضخمة، بعد عودته من اإلصابة 
إضافة ملشاركة آل��ي ألول مرة 
هذا املوسم بينما شارك لوكاس 
م��ورا، بطل ال��دور قبل النهائي 

امل��وس��م امل��اض��ي أم���ام أي��اك��س 
أم��س��ت��ردام، على حساب سون 

هيوجن-مني.
لكن بداية الفريق كانت بطيئة 
وتلقى انذارا بعد أن سدد ميجيل 
انخيل جيريرو مباشرة لترتد 
الكرة من القائم عقب تهيئة من 

بودينس.
وان���ت���زع ت��وت��ن��ه��ام ال��ت��ق��دم 
على عكس مجريات اللعب في 
الدقيقة 26 بعد عرقلة لم يكن 
هناك حاجة لها من املدافع ياسني 
مرياح ضد كني ليتم احتساب 

ركلة جزاء سددها كني.
وأظ��ه��ر م���ورا ب��ع��ده��ا ملسة 
رائعة في تعامله مع متريرة بن 
ديفيز ليسدد في مرمى احلارس 

جوزيه سا.
وك��ان��ت ه��ذه ب��داي��ة قاسية 
على أوملبياكوس لكنه رد بشكل 
جيد بتمريرة فالبوينا التي 
خ��دع��ت دف���اع توتنهام لتصل 

إل��ى بودينس ال��ذي سددها في 
املرمى.

وعانى توتنهام من مشكالت 
ف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني بعد 
أن ف��ق��د ك��ري��س��ت��ي��ان اريكسن 
الكرة على حافة منطقة اجلزاء 
وتعرض فالبوينا لعرقلة من 

يان فرتونن.
وأشار احلكم جيانلوكا روكي 
باحتساب رك��ل��ة ج���زاء وعقب 
تأخر طويل في تنفيذها ملراجعة 
تقنية حكم الفيديو املساعد، سدد 
فالبوينا الركلة م��ح��رزا هدف 

التعادل.
وتصدى احل��ارس سا بشكل 
رائع لتسديدة آلي وجرب الميال 
حظه بتسديدة من زاوية ضيقة 
م��ع زي���ادة اي��ق��اع أداء توتنهام 
لكن أومل��ب��ي��اك��وس م��دد سجله 
ال��ذي لم يخسر فيه على أرضه 
في البطوالت األوروبية إلى 10 

مباريات.

هاري كني سجل الهدف األول لصالح توتنهام من ركلة جزاء

اإلحباط يسيطر على كورتوا
حت���دث البلجيكي ت��ي��ب��و ك��ورت��وا 
حارس مرمى ريال مدريد، عن هزمية 
امليرجني م��ن ب��اري��س س��ان جيرمان 
بثالثية نظيفة، ف��ي مستهل مشوار 
نادي العاصمة اإلسبانية بدوري أبطال 

أوروبا.
وقال كورتوا، خالل تصريحات نقلها 

موقع »ديفنسا سنترال« اإلسباني: 
»املدرب قال لنا إننا ال يجب أن نفكر في 
الغيابات، وباريس فريق يعرف كيف 
يلعب ولديه الكفاءة، وك��ان علينا أن 

نكون مستعدين لكل العب نواجه«.
وأضاف: »أعتقد أننا علينا أن ندافع 
ب�11 العبا ونهاجم ب�11 الع��ب��ا، في 

الهدف األول كنت في منتصف املرمى، 
ول��م أمتكن من التصدي لتسديدة دي 
ماريا القوية، على اجلميع أن يقوموا 
بأدوارهم الدفاعية، وأن ندافع جميًعا«.

واختتم: »اإلحباط؟ حارس املرمى 
دائ��ًم��ا ي��ك��ون ُم��ح��ب��ًط��ا ح��ني يستقبل 
األهداف، لكن علينا أن نتحسن كفريق«.

نافاس يروي شعوره الغريب في مواجهة ناديه السابق
أك���د ال��ك��وس��ت��اري��ك��ي ك��ي��ل��ور ن��اف��اس، 
حارس مرمى باريس سان جيرمان، أنه 
ك��ان لديه شعور غريب خ��الل مواجهة 
فريقه السابق ريال مدريد. وقال نافاس، 
خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية: »لقد ك��ان ل��دي شعور غريب 
أث��ن��اء خ��روج��ن��ا م��ن النفق امل���ؤدي إلى 
امللعب، ورؤي��ة زمالئي في ري��ال مدريد 

على اجلانب اآلخر بعدما كنا معا في نفس 
اجل��ان��ب«. وأض���اف »ه��ي جت��ارب يتعني 
علينا املرور بها، وأكن الكثير من االحترام 
والتقدير للكثير منهم، والصداقة ستسمر 
طوال حياتنا، ولكن في أرض امللعب كل 
شخص يدافع عن فريقه«. وتابع نافاس 
»لقد لعبنا مباراة جيدة جًدا على املستوى 
الدفاعي، وري��ال مدريد ح��اول الهجوم، 

لكننا أغلقنا كل شيء أمامهم بشكل جيد«. 
وبسؤاله عن مساعدة مدربه توخيل حول 
ريال مدريد، أجاب »لم يكن علي قول أي 

شيء له، فتوخيل يقرأ املباريات جيًدا«.
واختتم احلارس الكوستاريكي »حبي 
لريال م��دري��د؟ لقد تعامل معي اجلميع 
مبحبة، وح��دث الكثير من األشياء خالل 

الوقت الذي قضيناه مًعا«.


