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بايرن ميونيخ يقهر بنفيكا البرتغالي بخماسية

اكت�سح بايرن ميونيخ الأملاين� ،ضيفه
بنفيكا الربتغايل ،بنتيجة ،1-5
على ملعب �أليانز �أرينا ،اول ام�س
الثالثاء ،يف �إطار اجلولة اخلام�سة
من دور املجموعات ب��دوري �أبطال
�أوروبا.
خما�سية بايرن ميونيخ ،حملت توقيع
�آريني روبن «ثنائية» وفرانك ريبريي
وروب��رت ليفاندوف�سكي «ثنائية»،
فيما �سجل جيد�سون فرينانديز،
هدف بنفيكا الوحيد .وحجز بايرن
ميونيخ ،مقعده يف دور ال��ـ ،16
بعدما و�صل ر�صيده �إل��ى  13نقطة
يف �صدارة املجموعة ،بينما اكتفى
بنفيكا بالبقاء يف املركز الثالث بعد
توقف ر�صيده عند  4نقاط.
بد�أت املباراة هادئة ،بدون حماوالت
خ��ط�يرة على امل��رم��ى ،حتى جنح
روبن يف التوغل داخل منطقة اجلزاء
ومراوغة �أكرث من العب ،قبل ت�سديد
الكرة داخل �شباك ال�ضيوف ،ليتقدم
بايرن بهدف مبكر يف الدقيقة .13
وبعد  5دقائق فقط ،ح��اول فرانك
ريبريي ،حماكاة زميله روبن ،بتوغل
من اجلانب الأمي���ن ،بعدما جتاوز
�أكرث من العب ،قبل �أن ي�سدد بقدمه
اليمنى ،لكن ت�سديدته ذهبت �ضعيفة
يف يد احلار�س فال�شودميو�س.
ووا�صل احلار�س فال�شودميو�س ،ت�ألقه
مبوا�صلة الت�صدي لأك�ثر من فر�صة
تهديفية حمققة لبايرن ميونيخ،
ليحمي �شباكه من الغزو البافاري.
وا�ستمر ت�ألق روبن ب�إعادته ل�سيناريو
الهدف الأول ،بتوغل جديد داخل
منطقة اجل��زاء ،قبل �إط�لاق ت�سديدة
قوية على ي�سار احل��ار���س ،حمرزً ا
ال��ه��دف ال��ث��اين ل��ه ول��ف��ري��ق��ه ،يف
الدقيقة .30
وعاد حار�س بنفيكا للت�صدي لفر�صة
هدف حمقق من ر�أ�سية لتوما�س مولر،
ليبعدها �إلى ركلة ركنية ،لكن بايرن

• �سباق على الكرة يف مباراة البايرن وبنفيكا

روبين  :الفوز الكاسح رفع
معنويات الفريق
عرب الهولندي �آريني روبن ،جنم بايرن ميونيخ
الأملاين ،عن �سعادته بالفوز العري�ض الذي حققه
فريقه على بنفيكا الربتغايل « ،»1-5اول ام�س
الثالثاء ،يف اجلولة اخلام�سة من دور جمموعات
دوري �أبطال �أوروبا.
وجنح روبن يف ت�سجيل هدفني خالل فوز الفريق
البافاري ،الذي قاده حلجز مقعد له يف الدور ثمن
النهائي ،بعد ت�صدر املجموعة اخلام�سة بر�صيد 13
نقطة.
وقال روبن عقب املباراة ،يف ت�رصيحات �أبرزها
مهما للغاية حتقيق الفوز
موقع «�سبورت« :»1كان ً
وت�سجيل الأهداف بهذه الطريقة ،من �أجل الفريق».
و�أ�ضاف« :بالطبع ،من الرائع �أن ت�سجل � ً
أهدافا،
لكن الأهم �أن ي�ستعيد الفريق عافيته من جديد بعد
البداية املخيبة ،لإظهار مدى قوة الفريق �أمام
اجلميع».

ا�ستغلها بتعزيز التقدم ،بعدما حول
املهاجم البولندي ليفاندوف�سكي،
عر�ضية جو�شوا كيميت�ش ،بر�أ�سه
داخل ال�شباك ،م�سجلاً الهدف الثالث
يف الدقيقة .36
وقرر روي فيتوريا ،مدرب بنفيكا،
�إجراء تغيري بني ال�شوطني ،بالدفع
اً
بدل
بالالعب جيد�سون فرينانديز،
من لوي�س ميغيل �ألفون�سو.
وجنح جيد�سون ،يف تقلي�ص الفارق،
بت�سجيل الهدف الأول لل�ضيوف ،بعد
م��رور دقيقة واح��دة فقط على بداية
ال�شوط الثاين.
وكاد ريبريي ي�ضيف الهدف الرابع
ل��ب��اي��رن ميونيخ ،بعدما اخ�ترق
دفاعات بنفيكا مبجهود فردي ،قبل
�أن ي�سدد كرة �أر�ضية زاحفة� ،أبعدها
حار�س بنفيكا �إلى ركلة ركنية.
وبطريقة م�شابهة لهدفه الأول ،عاد
ليفاندوف�سكي لهز �شباك بنفيكا
بر�أ�سية ج��دي��دة ،بعدما ح��ول كرة
عر�ضية من ركنية �إلى داخل ال�شباك،
يف الدقيقة .51
وقرر نيكو كوفات�ش ،مدرب البافاري،
�سحب روبن ،يف الدقيقة  ،72بعدما
�شارك لأول مرة �أ�سا�سي ًا بعد غياب
لأ�سابيع ب�سبب الإ�صابة ،ليح�صل
على حتية اجلماهري البافارية بعد
ت�ألقه طوال املباراة ،ليدخل ريناتو
�سان�شيز اً
بدل منه.
ومل يهد�أ ريبريي حتى و�ضع ب�صمته
يف املباراة ،بت�سجيل الهدف اخلام�س
لبايرن ميونيخ ،من ت�سديدة زاحفة،
مل يتمكن حار�س بنفيكا من الت�صدي
لها ،لت�سكن �شباكه يف الدقيقة .77
ومنح كوفات�ش ،الفر�صة جليونغ
وويونغ ،لي�سجل ظهوره الأول يف
دوري الأبطال ،بعد نزوله كبديل،
لتمر الدقائق املتبقية دون جديد،
قبل �إطالق �صافرة النهاية بفوز بايرن
ميونيخ.

ليفاندوفيسكي يدخل نادي العظماء
في دوري األبطال

و�أكد النجم الهولندي �أن فريقه قدم �أداء
ريا �إلى جناح
مثال ًيا طوال املباراة ،م�ش ً
الالعبني يف احلد من خطورة بنفيكا
فر�صا عديدة للو�صول
وعدم منحه
ً
ملرمى احلار�س مانويل نوير.
و�أردف« :كنا نتمنى بالطبع اخلروج
ب�شباك نظيفة ،لكن الفوز «»1-5
يبدو مر�ض ًيا لنا ،وه��ذا ما كنا
نحتاجه».
وتطرق روبن للحديث عن املدرب
الكرواتي نيكو كوفات�ش ،حيث قال:
«من الطبيعي �أن توجه االنتقادات
للمدرب � ً
�سويا
أي�ضا ،لكننا نفوز
ً
معا ،لذا كنت �سعي ًدا ب�شدة
ونخ�رس ً
من �أجله ،لأن هذا ما ي�ستحقه ،فهو
واحد منا».

كوفاتش  :حصدنا نتاج العمل الكبير
والصبر المستمر
�أث��ن��ى نيكو كوفات�ش ،م��درب ب��اي��رن ميونيخ
الأملاين ،على �أداء فريقه بعد الفوز ال�ساحق على
بنفيكا الربتغايل « ،»1-5اول ام�س الثالثاء ،يف
�إطار مناف�سات اجلولة اخلام�سة من دور جمموعات
دوري �أبطال �أوروبا .وقال كوفات�ش عقب املباراة،
ريا
يف ت�رصيحات �أبرزها موقع «�سبورت�« :»1أخ ً
جنحنا يف املحافظة على التقدم ،بعدما دافعنا
بطريقة جيدة للغاية طوال الـ 90دقيقة ،با�ستثناء
الدقيقة الأولى من ال�شوط الثاين» .وجنح البايرن
يف الت�أهل للدور ثمن النهائي قبل جولة واحدة
على نهاية دور املجموعات ،بعدما احتل �صدارة
جمموعته بر�صيد  13نقطة .و�أردف�« :سجلنا � ً
أهدافا
ريا ثمار اجلهد الذي ُبذل
رائعة ،وح�صد الفريق �أخ ً
ريا فعلناها».
طوال الفرتة املا�ضية� ،أخ ً
وا�ستطرد« :الفريق لديه اجلودة الالزمة ،وقدمنا

بالفعل مباريات جيدة ،كما حدث �أمام
بورو�سيا دورمت��ون��د ،لكننا مل ننجح
يف اخل��روج بنتيجة تعك�س ما قدمناه،
وخ�لال املباريات املقبلة ،ن�سعى لتكرار
ما فعلناه» .وعند �س�ؤاله عن �صحة التقارير
التي �أفادت باجتماعه مع �أويل هوني�س ،رئي�س
النادي ،حل�سم م�صريه� ،أجاب كوفات�ش« :مل
�أحتدث معه حتى الآن ،لكني �أعتقد �أننا �سنلتقي،
و�سيوجه يل التهنئة قبل �أي �شيء» .واختتم:
«�أعتقد �أننا قدمنا �أداء مميز ًا اليوم ،بعدما
�سيطرنا على املباراة يف ال�شوط الثاين» .وكانت
تقارير �صحافية قد �أفادت بقرب �إقالة كوفات�ش
من من�صبه ب�سبب �سوء النتائج ،ال �سيما بعد
التعادل مع فورتونا دو�سلدورف «،»3-3
ال�سبت املا�ضي ،يف الدوري الأملاين.

• ليفاندوفي�سكي

• كوفات�ش

مت��ك��ن ال���ب���ول���ن���دي روب����رت
ليفاندوف�سكي ،مهاجم بايرن
م��ي��ون��ي��خ الأمل�����اين ،م��ن هز
�شباك بنفيكا الربتغايل ،خالل
م��ب��اراة الفريقني ،اول ام�س
ال��ث�لاث��اء ،يف خام�س جوالت
دور املجموعات بدوري �أبطال
�أوروبا.
وا�ستطاع ال��دويل البولندي،
التوقيع على الهدفني الثالث
والرابع لبايرن ميونيخ ،لي�صل
�إل���ى ه��دف��ه رق��م  51يف دوري
�أبطال �أوروبا.
وذك�����رت ���ش��ب��ك��ة «���س��ك��واك��ا»

للإح�صائيات� ،أن ليفاندوف�سكي
�أ�صبح ثالث �أ��سرع العب ي�صل
�إلى  50هدفً ا يف البطولة ،خالل
م�شاركته يف  77مباراة.
وي���أت��ي ليفاندوف�سكي خلف
الهولندي رود فان ني�ستلروي،
جنم مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق،
الذي و�صل �إلى هذا الرقم بعد
 62م��ب��اراة ،وب��ع��ده ليونيل
مي�سي ،جنم بر�شلونة ،بعد 66
مباراة .وان�ضم ليفاندوف�سكي
�إلى عظماء البطولة القارية،
حيث مل يتجاوزه �سوى  7العبني
�سجلوا �أكرث من  50هدفً ا ،على

ماندزوكيتش يمنح يوفنتوس
تذكرة العبور بهدف في فالنسيا
ت�أهل يوفنتو�س �إلى دور الـ16
من دوري �أبطال �أوروب��ا ،بعد
ف���وزه على فالن�سيا ،بهدف
نظيف ،يف اجلولة اخلام�سة من
دور املجموعات.
�سجل ماريو ماندزوكيت�ش ،هدف
يوفنتو�س الوحيد يف املباراة،
بالدقيقة .59
وارت���ف���ع ر���ص��ي��د يوفنتو�س
�إل��ى 12نقطة ،ليت�أهل لدور
الـ16بعد ت�صدره للمجموعة
الثامنة ،وجتمد ر�صيد فالن�سيا
عند  5نقاط يف املركز الثالث.
بد�أت املباراة فعل ًيا يف الدقيقة
الثالثة ،عن طريق كري�ستيانو
رونالدو ،الذي حاول الت�سديد
من خ��ارج املنطقة ،بت�صويبة
قوية �أم�سكها نيتو ،حار�س
ف��ال��ن�����س��ي��ا .وك�����اد جيفري

كوندوجبيا� ،أن يحرز هدفً ا
باخلط�أ يف مرماه بالدقيقة ،22
بعدما مرر �أليك�س �ساندرو ،ظهري
�أي�رس يوفنتو�س متريرة عر�ضية
ارتطمت ب�أقدام كوندوجبيا قبل
�أن ت�صل لرونالدو ،ومتر بجوار
القائم لركنية.
وجاءت �أولى هجمات ال�ضيوف
يف الدقيقة  ،27بعدما و�صلت
الكرة �إلى الناحية اليمنى �إلى
دانييل وا���س ،و�سدد كرة مرت
بجوار قائم ت�شيزين الأمين.
وف�����ش��ل ج���واو كان�سيلو ،يف
ا�ستغالل مت��ري��رة بونوت�شي
املميزة يف الناحية اليمنى
بالدقيقة  ،41ليتوغل داخل
املنطقة وي�سدد كرة بعيدة عن
امل��رم��ى .وت�����ص��دى ت�شيزين،
حار�س مرمى يوفنتو�س ،لأخطر

فر�ص املباراة يف الدقيقة ،45
بعد ر�أ�سية متقنة م��ن خمتار
دي��اخ��اب��ي ،م��داف��ع فالن�سيا،
جنح ت�شيزين يف �إبعادها برباعة
عن مرماه ،لينتهي معها ال�شوط
الأول بالتعادل ال�سلبي.
وم��ع ب��داي��ة ال�����ش��وط الثاين،
ح�صل يوفنتو�س على ركلة ثابتة
م��ن خ���ارج املنطقة� ،سددها
كري�ستيانو رون���ال���دو بقوة
يف منت�صف امل��رم��ى� ،أم�سكها
احلار�س ب�سهولة.
و�شهدت الدقيقة  ،59هدف �أول
ليوفنتو�س ،عن طريق ماريو
ماندزوكيت�ش ،بعد متريرة
ذهبية من كري�ستيانو رونالدو
من الناحية الي�رسى ،مرت من
�أمام مدافعي فالن�سيا وو�صلت
�إل���ى ماندزوكيت�ش لي�ضعها

ب�سهولة يف املرمى.
و�أح����رز ك��ون��دوج��ب��ي��ا ،هدفً ا
لفالن�سيا يف الدقيقة � ،61إال �أن
حكم اللقاء قرر �إلغاءه بعد مل�سة
يد من الع��ب اخلفافي�ش الذي
ح�صل على البطاقة ال�صفراء.
و�سدد باولو ديباال ،ت�صويبة
رائعة بالقدم الي�رسى من على
ح��دود منطقة اجل��زاء� ،أبعدها
نيتو �إلى ركلة ركنية.
وكادت الدقيقة  ،73ت�شهد هدفً ا
ل��رون��ال��دو ،بعدما �سدد كرة
ر�أ�سية �إال �أن نيتو ت�ألق وت�صدى
لها ليمنع الربتغايل من ثاين
�أهدافه الأوروبية هذا املو�سم.
ووا���ص��ل نيتو ت ��أل��ق��ه بعدما
ت�صدى لت�سديدة ماندزوكيت�ش
يف الدقيقة  ،80بعد متريرة من
الدون.

• رونالدو يحاول املرور من دفاع فالن�سيا

ر�أ�سهم الربتغايل كري�ستيانو
رون���ال���دو ،جن��م يوفنتو�س
الإيطايل ،الذي �أحرز  121هدفً ا
يف دوري الأبطال.
على جانب �آخ��ر ،ذكرت �شبكة
«�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن بايرن
ميونيخ جتاوز حاجز الـ 450
هدفً ا يف البطولة ،بعد ا�ستباحة
�شباك بنفيكا خ�لال املباراة
ب�أكرث من هدف.
وال ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ال��ف��ري��ق
البافاري� ،سوى قطبي �إ�سبانيا،
ري��ال مدريد وبر�شلونة بواقع
 546و 487هدفً ا على الرتتيب.

