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رياضة

ّ
غزارة تهديفية تقرب سيتي وأتلتيكو
من ربع النهائي
دوري أبطال أوروبا

قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه
مــونــاكــو الـفــرنـســي ،بـعــدمــا ك ــان األخـيــر
متقدمًا  ،2-3لـيـعــود سيتي ويتغلب
عـلـيــه  3-5فــي ذهـ ــاب دور ال ـ ـ  16من
بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم.
بدوره ،عاد أتلتيكو مدريد االسباني بفوز
ثمين من عقر دار منافسه باير ليفركوزن
االلماني 2-4
غ ــزارة تهديفية مــرة أخــرى فــي دور
الـ  16من دوري أبطال أوروبــا .بعد
ال ـ  0-4لباريس ســان جيرمان على
بــرش ـلــونــة ،و 1-5ل ـب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
على أرسنال ،رفع مانشستر سيتي
ال ـغ ـل ــة ،وت ـغ ـلــب  3-5ع ـلــى مــونــاكــو،
أمــا أتلتيكو مــدريــد فـفــاز على باير
ليفركوزن .2-4
ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ك ـ ــان مــونــاكــو
ال ـفــرن ـســي قــري ـبــا م ــن إعـ ـ ــادة إح ـيــاء
امل ـفــاجــآت ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ــا
على غرار ما حصل األسبوع املاضي
بــن بــرشـلــونــة وس ــان جـيــرمــان .لكن
هذه املرة استطاع مانشستر سيتي
أن ي ـس ـت ـع ـيــد وعـ ـي ــه ،وي ـع ـي ــد ن ــادي
اإلمارة الفرنسي الى حجمه بالتغلب
ع ـل ـيــه .مـ ـب ــاراة رائـ ـع ــة ،ع ـلــى صعيد
املنافسة ،وأداء الالعبني وصراعهم
البدني وتكتيك املدربني.
ظــن الفرنسيون أن الـتــاريــخ سيقف
الــى جانبهم هــذه املــرة بعدما كانت
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات مـ ــونـ ــاكـ ــو ضـ ـ ــد الـ ـف ــرق
اإلنكليزية في إنكلترا الـ  9تميل الى
جانبهم ،حيث فــاز  5مــرات ،وتعادل
مرتني ،وخسر مثلهما.
جاء الشوط االول سريعًا ،في إيقاع
اللعب والتهديف .تقدم سيتي عبر
رحيم سترلينغ في الدقيقة  ،26قبل
ان يرد الضيوف بهدفني للكولومبي
رادام ـ ـيـ ــل ف ــال ـك ــاو وك ـي ـل ـي ــان مـبــابــي
في الدقيقة  32و 40تواليًا ،لينتهي
الشوط األول بتقدمهم  .1-2وأصبح
مـ ـب ــاب ــي ( 18ع ـ ــام ـ ــا) ثـ ــانـ ــي أص ـغ ــر
فــرنـســي يـسـجــل ف ــي دوري االب ـطــال
بعد كريم بنزيمة الــذي فعلها حني
كان عمره  17عامًا.
في الثاني استمر الضغط الهجومي
ال ـف ــرن ـس ــي ل ـي ـح ـ ِّـص ـل ــوا ركـ ـل ــة جـ ــزاء
فــي الدقيقة  .50ت ــردد فــالـكــاو كثيرًا
ق ـبــل ت ـســديــدهــا ،ف ـص ـ ّـده ــا ال ـح ــارس
األرجـنـتـيـنــي وي ـلــي كــابــايـيــرو الــذي

احتفال أغويرو وسانيه بالهدف (أ ف ب)

ً
لعب بــدال مــن التشيلياني كالوديو
برافو.
سريعًا ،عاد سترلينغ بمرتدة ومرر
ألغ ــوي ــرو ،ف ـســدد م ــن داخ ــل املنطقة
كرة سهلة للحارس الكرواتي دانيال
سوباسيتش ،أفلتها األخير بغرابة
من يديه ،فتهادت في الشباك هدفًا
ثانيًا منح سيتي التعادل.
وم ــن تـحـفــة ك ــروي ــة ،عـ ـ ّـوض فــالـكــاو
ركـلـتــه ال ـضــائ ـعــة ،واس ـت ـغــل تـمــريــرة
طويلة ليخترق املنطقة ويسدد بكل

غريزمان
بات
ّ
أفضل هداف في
تاريخ أتلتيكو
برصيد  13هدفًا

هدوء كرة ساقطة من فوق كاباييرو
مستعيدًا تقدم فريقه (.)61
وع ـلــى غـ ــرار ف ــال ـك ــاو ،ح ـقــق أغــويــرو
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ــاب ـ ــع رك ـن ـي ــة
البلجيكي كيفن دي بروين من داخل
امل ـن ـط ـق ــة ب ـي ـم ـي ـنــه ق ــوي ــة ال ـ ــى ي ـســار
ال ـ ـحـ ــارس ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .71وت ـق ــدم
س ـي ـتــي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ف ــي املـ ـب ــاراة
واالولـ ــى مـنــذ ال ـشــوط االول ،عندما
لعب العاجي يايا توريه ركنية كرة
ال ــى ج ــون سـتــونــز عـلــى ب ــاب املــرمــى

ليسجلها بعد  6دقــائــق مــن الهدف
السابق.
ثــم انتهى املهرجان التهديفي بكرة
من سانيه في شباك الفرنسيني في
الدقيقة .82
وفــي امل ـبــاراة الثانية ،قطع أتلتيكو
م ـ ــدري ـ ــد شـ ــوطـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا نـ ـح ــو رب ــع
النهائي ،بعدما سحق مضيفه باير
ليفركوزن األملــانــي  .2-4خسارة هي
االولـ ـ ــى ل ـل ـفــريــق األمل ــانـ ــي ،ل ـكــن هــذه
امل ــرة قــد ت ـكــون حــاس ـمــة ،إذ يصعب
ال ـت ـعــويــض ف ــي اإليـ ـ ــاب ع ـلــى ملعب
«فيسنتي كالديرون».
ب ــدأ اص ـحــاب االرض امل ـب ــاراة بضغط
كـبـيــر ع ـلــى ال ـض ـي ــوف ،وت ـح ــدي ـدًا من
خ ــال ت ـحــركــات ك ــري ــم بـلـعــربــي ال ــذي
شكل خطورة دائمة على دفاع الخصم.
لـكــن اتلتيكو خــدعــه ،وت ـقــدم بهدف
رائـ ـ ـ ــع عـ ـب ــر سـ ـ ـ ـ ــاوول ن ـي ـغ ـي ــز ال ـ ــذي
راوغ م ــداف ـع ــا وأطـ ـل ــق كـ ــرة ب ـي ـســراه
فـ ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـب ـع ـي ــدة مل ــرم ــى بــايــر
ل ـي ـفــركــوزن ف ــي الــدق ـي ـقــة  .17ب ـعــد 7
دق ـ ــائ ـ ــق ،اسـ ـتـ ـغ ــل أت ـًل ـت ـي ـك ــو هـجـمــة
مرتدة سريعة وخطأ دفاعيًا فادحًا،
لـيـتــاعــب ال ـفــرن ـســي كـيـفــن غــامـيــرو
بمدافعني ويمرر كرة متقنة باتجاه
ال ـفــرن ـســي اآلخـ ــر أنـ ـط ــوان غــريــزمــان
الــذي أودعـهــا الشباك ،وصــار أفضل
هـ ـ ــداف ف ــي ت ــاري ــخ ال ـف ــري ــق بـ ــدوري
األبطال برصيد  13هدفًا.
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي قـلــص
ب ـل ـعــربــي الـ ـف ــارق وس ـج ــل ه ــدف ــا في
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .48لـ ـك ــن أت ـل ـت ـي ـك ــو أعـ ــاد
ال ـف ــارق ال ــى ســابـقــه عـنــدمــا احتسب
ل ــه الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء إث ــر مخاشنة
مدافع ليفركوزن النمسوي ألكسندر
دراغوفيتش لغاميرو داخل املنطقة،
فــانـبــرى لها االخـيــر بـنـجــاح ،مانحًا
التقدم  1-3لفريقه.
الـ ـفـ ــريـ ــق االملـ ـ ــانـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـع ـ ــودة،
ونجح في تقليص الـفــارق بالنيران
الـ ـص ــديـ ـق ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا عـ ـن ــدم ــا س ـجــل
املــو ًنـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان ســافـيـتــش
خطأ فــي مــرمــاه بعد كــرة مــرتــدة من
الحارس في الدقيقة .68
وق ـب ــل ان ـت ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة ب ـ ـ  6دق ــائ ــق،
َّ
وســع أتلتيكو الفارق مجددًا عندما
سجل فرناندو توريس هدفًا برأسه
ليحسم النتيجة نهائيًا في مصلحة
فريقه ،ويضع قدمًا في ربع النهائي.
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـل ـي ـلــة
(الـســاعــة  :)21.45بــورتــو البرتغالي
 ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ،إشـبـيـلـيــةاإلسباني  -ليستر سيتي اإلنكليزي.

يوروبا ليغ

مباراتا «تأدية واجب» لمانشستر يونايتد وشالكه في «يوروبا ليغ»

فاز يونايتد في مباراة الذهاب أمام سانت إتيان ( 0-3اولي سكارف ــ أ ف ب)

يدخل مانشستر يونايتد اإلنكليزي
وش ــالـ ـك ــه األملـ ــانـ ــي م ـب ــارات ـي ـه ـم ــا فــي
إياب دور الـ  32ملسابقة "يوروبا ليغ"
باطمئنان تام لبلوغ دور الـ  16عندما
يلعب األول فــي ضيافة سانت إتيان
ال ـفــرن ـســي ،فـيـمــا يـسـتـضـيــف الـثــانــي
باوك سالونيكي اليوناني.
وك ــان مــانـشـسـتــر قــد ف ــاز ذهــابــا على
مـلـعـبــه بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،فـيـمــا تغلب
ش ــالـ ـك ــه عـ ـل ــى بـ ـ ـ ــاوك ف ـ ــي عـ ـق ــر داره
بالنتيجة ذاتها.
وس ـيــريــح ال ـف ــوز الـكـبـيــر ف ــي الــذهــاب
م ــدرب يــونــاي ـتــد ،الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار تـشـكـيـلـتــه
ل ـل ـم ــواج ـه ــة وادخـ ـ ـ ـ ــار جـ ـه ــود بـعــض
العـبـيــه لـنـهــائــي ك ــأس راب ـطــة األنــديــة
امل ـح ـتــرفــة أم ـ ــام ســاوث ـم ـب ـتــون األح ــد
املقبل.

وه ـن ــا ب ــرن ــام ــج املـ ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 األربعاء:شــال ـكــه األمل ــان ــي  -بـ ــاوك ســالــونـيـكــي
اليوناني ( 0-3ذهابًا) ()19,00
ف ـن ــرب ـخ ـش ــة الـ ـت ــرك ــي  -كـ ــراس ـ ـنـ ــودار
الروسي ()19,00( )1-0
ســانــت إت ـيــان الـفــرنـســي  -مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ()19,00( )3-0
 الخميس:عثمانلي سبور التركي  -أوملبياكوس
اليوناني ()18,00( )0-0
روم ــا اإليـطــالــي  -فـيــاريــال اإلسـبــانــي
()20,00( )0-4
ب ـش ـي ـك ـط ــاش الـ ـت ــرك ــي -هـ ـب ــوي ــل بـئــر
السبع اإلسرائيلي ()20,00( )1-3
زيـنـيــت س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي -
أندرلخت البلجيكي ()20,00( )2-0

أبـ ــويـ ــل ال ـق ـب ــرص ــي  -أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـبــاو
اإلسباني ()20,00( )3-2
أياكس أمستردام الهولندي  -ليخيا
وارسو البولوني ()20,00( )0-0
سـبــارتــا ب ــراغ الـتـشـيـكــي  -روس ـتــوف
الروسي ()22,05( )4-0
توتنهام اإلنكليزي  -غنت البلجيكي
()22,05( )1-0
ليون الفرنسي  -ألكمار الهولندي (-4
)22,05( )1
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإليـ ـط ــال ــي  -ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ األملاني ()22,05( )0-1
غـنــك البلجيكي  -أس ـتــرا جيورجيو
الروماني ()22,05( )2-2
كوبنهاغن الدنماركي  -لودوغورتس
البلغاري ()22,05( )1-2
شاختار دونيتسك األوكراني  -سلتا
فيغو اإلسباني (.)22,05( )0-1

