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يوفنتوس يفرط بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد ويكتفي بالتعادل
اً
اً ً
قاتل من
تعادل
خطف �أتلتيكو مدريد
م�ضيفه يوفنتو�س ،بنتيجة «،»2-2
يف املباراة التي جمعتهما ،على
ملعب «وان���دا ميرتوبوليتانو»،
�ضمن مناف�سات اجل��ول��ة الأول��ى
من دور املجموعات لدوري �أبطال
�أوروبا.
�أحرز خوان كوادرادو وباليز ماتويدي
هديف يوفنتو�س يف الدقيقتني «48
و ،»65وجنح الروخيبالنكو�س يف
العودة وت�سجيل هدفني عن طريق
�ستيفان �سافيت�ش وهيكتور هرييرا
بالدقيقتني « 70و.»90
وح�����ص��د ك��ل م��ن �أتلتيكو مدريد
وي��وف��ن��ت��و���س ،نقطة وح��ي��دة يف
املجموعة الرابعة ،يحتالن بهما
املركزين الثاين والثالث خلف
لوكوموتيف الرو�سي ،ال��ذي فاز
على م�ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة
«.،»1-2
دخل الفريقان يف اللقاء �رسيع ًا،
ونفذ جواو فيليك�س هجمة مرتدة
بالدقيقة ال��ع��ا��شرة م��ن بداية
املباراة ،وتوغل ملنطقة اجلزاء
لي�سدد ت�صويبة �أر���ض��ي��ة ،متكن
ت�شيزين م��ن �إب��ع��اده��ا ب ��أط��راف
�أ�صابعه �إلى ركنية.
وع��اد فيليك�س مبحاولة جديدة
بالدقيقة  ،13بعد عر�ضية من
تريبري قابلها الربتغايل بر�أ�سية يف
املرمى� ،أم�سك بها ت�شيزين.
وح��اول �أتلتيكو مدريد اال�ستفادة
م��ن ال��رك�لات احل���رة ،وم��ن ركلة
ركنية بالدقيقة � ،18رضب املدافع
خيمينيز الكرة بر�أ�سية قوية لكن
يف و�سط املرمى ت�صدى لها حار�س
اليويف.
الدقيقة � 22شهدت �أولى حماوالت
يوفنتو�س على املرمى ،بعدما �سدد
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
ت�صويبة من م�سافة بعيدة ت�صدى
لها �أوبالك.

و���س��دد م�ي�رامل بيانيت�ش العب
و�سط يوفنتو�س ،يف الدقيقة ،35
ت�صويبة من م�سافة بعيدة ،لكنها
مرت ب�سالم فوق العار�ضة لأ�صحاب
الأر�ض.
وتبعها ال���دون ب��ك��رة ر�أ���س��ي��ة يف

الدقيقة  ،40بعد عر�ضية من اجلهة
اليمنى عن طريق كوادرادو ،وجهها
رونالدو يف املكان ال��ذي يتمركز
فيه احلار�س �أوبالك.
متكن خ��وان ك��وادرادو من ت�سجيل
�أول��ى �أه��داف املباراة مع انطالق

• ليمار يحاول املرور من دي ليخت

ال�شوط الثاين ،بالدقيقة  ،48من
مرتدة �رسيعة و�صلت �إلى هيغواين
باجلهة الي�رسى ،وب��دوره مررها
�إلى �أق�صى اليمني ،لتجد كوادرادو
الذي راوغ و�سدد قذيفة يف ال�شباك.
واق�ترب �أتلتيكو مدريد من �إحراز

هدف التعادل ،بعد لعبة جماعية
مميزة يف اجل��ان��ب الأمي���ن انتهت
بتمريرة عر�ضية �أر�ضية �إلى القادم
من اخللف خيمينيز ،ال��ذي �سدد
بقوة ف��وق العار�ضة ،يف �أخطر
فر�ص اللقاء ،بالدقيقة .59

و���ض��اع��ف م��ات��وي��دي النتيجة
ليوفنتو�س بالدقيقة  ،65بعد هجمة
مرتدة �رسيعة نفذها رونالدو،
ال��ذي م��رر �إل��ى �أليك�س �ساندرو
يف اجلهة الي�رسى ،وب��دوره مرر
عر�ضية على ر�أ�س ماتويدي لي�سكن

الأخري الكرة بال�شباك و�سط غياب
الدفاع الإ�سباين.
وقل�ص �أتلتيكو النتيجة يف الدقيقة
 ،70بعد رك��ة ح��رة ثابتة نُ فذت
داخ���ل منطقة اجل����زاء� ،سددها
خيمينيز بر�أ�سية قوية يف املرمى
لتجد �سافيت�ش الذي �أ�سكنها ال�شباك
اخلالية.
ويف الدقيقة � ،73أنقذ �أوبالك مرماه
من فر�صة حمققة بعد ت�صويبة قوية
من هيغواين ،لرتتد �إلى ماتويدي
على حدود املنطقة وي�سدد الكرة
ويبعدها الظهري الأمي���ن تريبري
ب�براع��ة ع��ن م��رم��اه.وم��ر فيتولو
من �أك�ثر من الع��ب بالدقيقة ،81
لي�سدد من خارج منطقة اجلزاء كرة
�صاروخية كادت ت�سكن ال�شباك� ،إال
�أن ت�شيزين جنح يف �إبعادها �إلى
ركنية ب�أطراف �أ�صابع.
واحتج العبو �أتلتيكو مدريد على
حكم اللقاء ،بعدما رف�ض احت�ساب
ركلة ج��زاء بالدقيقة  ،82بعدما
مل�ست الكرة يد بونوت�شي داخل
املنطقة� ،إال �أن احلكم قرر ا�ستكمال
اللعب ،ومنح دييغو كو�ستا البطاقة
ال�صفراء ،لالعرتا�ض.
و�شهدت الدقيقة  ،87م�شاركة �آرون
رام���زي ،الع��ب و�سط يوفنتو�س،
لأول مرة بقمي�ص ال�سيدة العجوز
منذ ان�ضمامه للفريق هذا ال�صيف.
وبالدقيقة  ،90متكن هيكتور
هرييرا من معادلة النتيجة لأتلتيكو
مدريد ،بعدما ا�ستغل عر�ضية من
ركلة ركنية ،جن��ح يف حتويلها
بر�أ�سية يف ال�شباك ،ليمنح فريقه
التعادل بالوقت القاتل.
وكاد رونالدو �أن يعاقب �أتلتيكو
مدريد ،بعدما مر من �أكرث من العب
و�سدد بالقدم اليمنى ت�aصويبة
�أر�ضية مرت بجوار القائم الأي�رس
لأوب�ل�اك ،لينتهي اللقاء بتعادل
مثري بنتيجة «.»2-2

السيتي يمسح أحزانه المحلية
على حساب شاختار

• ساري

• سيميوني

سيميوني :لم نتمتع
بالنزعة الهجومية

قال الأرجنتيني دييغو �سيميوين ،املدير الفني لأتلتيكو مدريد الإ�سباين،
عقب التعادل �أمام يوفنتو�س الإيطايل « »2-2يف م�ستهل م�شوار الفريقني
مبجموعات دوري الأبطال� ،إن فريقه يحتاج «للوقت» للو�صول لأف�ضل
م�ستوى له ،مبديا �أ�سفه لغياب «ال�رشا�سة» الهجومية.
وقال �سيميوين �أثناء امل�ؤمتر ال�صحايف عقب املباراة التي احت�ضنها ملعب
«واندا ميرتوبوليتانو»�« :سعيد بالروح القتالية لالعبني وعدم ا�ست�سالمهم
رغم الت�أخر بهدفني �أمام فريق يناف�س بالطبع للفوز بدوري الأبطال .بعي ًدا
عن النقطة ،هناك �أ�شياء �إيجابية كثرية للم�ستقبل».
وتابعا «نعم ا�ستقبلنا هدفني �أمام �إيبار ،واثنني �أمام ريال �سو�سييداد،
وكذلك اليوم .من الوا�ضح �أن��ه ،بعي ًدا عن فرتة الإع��داد القوية التي
قدمناها� ،أننا نحتاج للوقت للتح�سن بالنظر للأداء يف الليغا واليوم يف
دوري الأبطال�« ،أمتنى �أن نرتكب �أقل �أخطاء ممكنة خالل هذه الفرتة».
و�أثنى املدرب الأرجنتيني ،على �أداء فريقه يف ال�شوط الأول ،كما �أبدى
�إعجابه بـ«الهدفني الرائعني» ليوفنتو�س« ،الأول املذهل» من ت�سديدة
خوان كوادرادو ،و«الثاين من هجمة مرتدة منوذجية» �أنهاها بليز ماتويدي
يف ال�شباك.
و�أ�ضاف�« :أكرث ما �أعجبني هو �أننا مل ن�ست�سلم مطلقا ،وحافظنا طول الوقت
على نف�س النهج بالبحث عن احللول يف عمق دفاع املناف�س».
وزاد« :ظهر خيمينيز يف فر�صة ،وكانت هناك فر�صة �أخرى ،وقطع ًا يف هذه
امل�ساحة ،ف�إن وجود «�أنخيل» كوريا وفيتولو �شكل خطورة كبرية يف مواقف
فردية جعلتنا �أقرب ملرمى املناف�س .ثم جاء الهدف الأول بعد ذلك».
ومل ُي َقيم �سيميوين النقطة التي ح�صدها الفريق بـ«اجليدة �أو ال�سيئة»،
اً
م�ستقبل.
ولكنه �أكد وجود جوانب �إيجابية كثرية �ست�ساعد الفريق
و�أو�ضح« :لعبنا �أمام مناف�س قوي جدا ،وميتلك العبني ذوي خربات كبرية.
افتقدنا خلربات مثل هذه يف بع�ض الالعبني ملثل هذه املباريات� .إذا وا�صلنا
ريا يف امل�ستقبل».
هذا اخلط من التطور ،هذه املباراة �ست�ساعدنا كث ً

انتصار سهل لبايرن ميونخ
على النجم األحمر بثالثية
حقق بايرن ميونخ الأملاين فوزً ا
اً
�سهل على �ضيفه النجم الأحمر
ال�رصبي بثالثية نظيفة� ،ضمن
مناف�سات اجلولة االفتتاحية من
دور املجموعات ب��دوري �أبطال
�أوروبا.
�أهداف الفريق البافاري جاءت عن
طريق كينج�سلي كومان ،روبرت
ليفاندوف�سكي وتوما�س مولر ،يف

الدقائق  34و 80و ،91ليح�صد
بايرن �أول  3نقاط ،و�ضعته يف
�صدارة املجموعة الثانية ،بينما
تذيل النجم الأحمر الرتتيب بدون
ر�صيد .مرت الدقائق الأولى هادئة
دون و���ص��ول الفريقني بفر�ص
خطرية على املرمى ،رغم �سيطرة
بايرن على جمريات اللعب ب�شكل
وا�ضح.

• فرحة العبي السيتي بالفوز

و�ضع مان�ش�سرت �سيتي هزميته املحلية الأخرية
�أمام نورويت�ش �سيتي خلف ظهره ،فحقق فوزً ا
الفتًا على م�ضيفه �شاختار دون�ستيك ، 0-3
يف افتتاح مناف�سات املجموعة الثالثة من
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
و�سجل �أهداف ال�سيتي كل من ريا�ض حمرز يف
الدقيقة  ،24و�إلكاي جوندوجان بالدقيقة
 ،38وغابريال جي�سو�س يف الدقيقة .76
وبهذه النتيجة ،يحتل مان�ش�سرت �سيتي املركز

الثاين باملجموعة ،بفارق الأه��داف
وراء دينامو زغرب الذي هزم �أتالنتا
برباعية نظيفة يف التوقيت ذاته.
واع��ت��م��د امل����درب الإ���س��ب��اين بيب
ج���واردي���وال ،ع��ل��ى ط��ري��ق��ة اللعب
املعتادة  ،3-3-4و�أبقى على جمموعة
كبرية من العبيه على مقاعد البدالء �أمثال
�سريجيو �أغويرو ودفيد �سيلفا وبرناردو
�سيلفا.

التعادل السلبي يفرض نفسه
على مواجهة بروج وغالطة سراي
خيم التعادل ال�سلبي على لقاء كلوب
ب��روج البلجيكي م��ع �ضيفه غالطة
�رساي الرتكي الأربعاء ،يف م�ستهل
مباريات الفريقني باملجموعة الأولى
يف مرحلة املجموعات لدوري �أبطال
�أوروبا.
وعجز الفريقان عن هز ال�شباك على
مدار �شوطي املباراة ،بعدما تبارى
العبوهما يف �إهدار جميع الفر�ص التي
�سنحت لهم ط��وال الت�سعني دقيقة،
ليكتفي كل فريق باحل�صول على نقطة

وحيدة.
ويلتقي غالطة ��س�راي يف اجلولة
املقبلة التي �ستجرى يف الأول من
�أكتوبر املا�ضي ،مع �ضيفه باري�س
���س��ان ج�يرم��ان ،فيما يحل غالطة
�رساي �ضيفا على ريال مدريد باجلولة
ذاتها.
ويف لقاء �آخ��ر تعادل �أوملبياكو�س
اليوناين مع �ضيفه توتنهام الإنكليزي
الأرب���ع���اء� ،ضمن
بنتيجة ،2-2
مباريات اجلولة الأول��ى للمجموعة

الثانية بدوري �أبطال �أوروبا.
تقدم توتنهام يف الدقيقة  25عن
طريق مهاجمه هاري كني من ركلة
جزاء ،قبل �أن ي�ضيف الربازيلي
لوكا�س مورا الهدف الثاين للفريق
الإنكليزي يف الدقيقة .30
وقبل نهاية ال�شوط الأول بدقيقتني،
�سجل دانييل بودني�سي هدف تقلي�ص
الفارق لأوملبياكو�س ،قبل �أن ي�سجل
ماتيو فالبوينا الهدف الثاين من ركلة
جزاء يف الدقيقة .53

ساري :نشعر بالمرارة بسبب الهدف القاتل
و�صف ماوري�سيو �ساري ،املدير الفني ليوفنتو�س ،التعادل مع
�أتلتيكو مدريد « ،»2-2اول ام�س الأرب��ع��اء ،يف اجلولة الأولى
لدوري �أبطال �أوروبا ،بـ»املريرة».وف�شل يوفنتو�س يف احلفاظ على
تقدمه بهدفني يف ال�شوط الثاين ،على ملعب «واندا ميرتوبوليتانو»
مبدريد ،لي�سجل �أتلتيكو هدفني ،ويح�صل كل فريق على نقطة.
وقال �ساري يف ت�رصيحات عقب املباراة�« :أعتقد �أننا قدمنا مباراة
جيدة ،لكن مازال لدينا مذاق مرير يف فمنا ،بعد الف�شل يف احلفاظ
على النتيجة ،لأننا �شعرنا �أن املباراة يف �أيدينا».
و�أ�ضاف« :نحن بحاجة �إلى مزيد من االهتمام والرتكيز على الكرات

الثابتة ،و�سنعمل على ذلك».
وتابع �ساري« :لقد اخرتت البدء بكوادرادو ،لأنني اعتقدت �أن
املباراة �ستكون مفتوحة ،و�سيجد امل�ساحات التي تظهر قدراته
فيها».
و�أمت�« :أعتقد �أننا نعمل ب�شكل جيد ،والليلة و�ضعت يدي على بع�ض
الأ�شياء التي �سنحاول عالجها يف التدريبات».
ويف مباراة �أخرى من ذات املجموعة ،جنح لوكومتيف مو�سكو
يف الفوز خارج ميدانه ،على باير ليفركوزن ،لينفرد ب�صدارة
مبكرا.
املجموعة
ً

