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تفوق مانشستر سيتي في معركة ملحمية 
ب��دوري أبطال اوروب��ا لكرة القدم ضد موناكو 
إذ أح��رز ج��ون ستونز ول��ي��روي ساني هدفني 
متأخرين ليمنحا الفريق االجنليزي الفوز 3-5 

في ذهاب دور الستة عشر يوم الثالثاء.
وتقدم سيتي عن طريق رحيم سترلينج لتبدأ 
بعدها مالحقة بني الفريقني إذ تعادل رادام��ل 
فالكاو ملوناكو بضربة رأس ثم تقدم الفريق 
الفرنسي بفضل ه��دف سجله الشاب كيليان 

مبابي )18 عاما(.
وت��ب��ادل ال��ق��ادم��ان م��ن ام��ري��ك��ا اجلنوبية 
سيرجيو أجويرو العب سيتي وفالكاو - الذي 

أه��در ركلة ج��زاء - هز شباك الفريق اآلخ��ر إذ 
سجل أجويرو هدفي التعادل 2-2 و3-3 بعدما 
تقدم فالكاو ملوناكو للمرة الثانية في املباراة 

التي أقيمت باستاد االحتاد.
ورغ��م ذل��ك متكن سيتي من التفوق بعدما 
ملس ستونز الكرة إلى الشباك عند القائم البعيد 
وسجل ساني هدفا في الشباك اخلالية ليمنحا 
سيتي التفوق بفارق هدفني قبل لقاء اإلياب في 

15 مارس آذار.
وقبل املباراة وصف بيب جوارديوال مدرب 
سيتي موناكو بأنه »قاتل« داخل منطقة اجلزاء 
وبينما أظهر الفريق الفرنسي ملاذا هو الفريق 

األقوى هجوما في أوروبا هذا املوسم فإن دفاعه 
كان هشا في أوقات عديدة.

وتأخر بعد 26 دقيقة عندما وضع سترلينج 
الكرة في الشباك من مدى قريب بعد عمل جيد 
من ساني في اليسار قبل أن ميرر جلناح منتخب 

اجنلترا.
وحصل موناكو على فرصة للعودة للمباراة 
في الدقيقة 32 بعد خطأ من ويلي كاباييرو 
حارس سيتي كان األول في سلسلة من أخطاء 

احلراس في املباراة.
وفقد سيتي االستحواذ بعد ابعاد سيء من 
احل��ارس األرجنتيني للكرة التي وصلت إلى 

فابينيو ليرسل متريرة عرضية قابلها بالرأس 
مهاجم مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق 
فالكاو ال��ذي استعاد أفضل مستوياته منذ 

عودته إلى فرنسا.
وحرم احلكم االسباني أنطونيو ماتيو الهوز 
سيتي من ركلة جزاء عندما بدا أن أجويرو سقط 
بفعل إعاقة من احل��ارس دانييل سوباشيتش 

قبل أن ينتزع موناكو التقدم عن طريق مبابي.
وتلقى الالعب البالغ عمره 18 عاما متريرة 
وس��ط الدفاع ليطلق تسديدة قوية في سقف 

مرمى كاباييرو.
وك��ان ميكن للفريق الزائر زي��ادة النتيجة 

بعد بداية الشوط الثاني لكن فالكاو سدد كرة 
ضعيفة من ركلة جزاء احتسبت ضد نيكوالس 
أوت��ام��ن��دي بعدما أع��اق املهاجم الكولومبي 
وه��و يحاول اللحاق بتمريرة بنيامني مندي 

العرضية.
وعاقب سيتي سريعا ضيفه الفرنسي فوضع 
أجويرو حدا لست مباريات بال أهداف مستفيدا 
من خطأ ف��ادح للحارس سوباشيتش. ومرر 
سترلينج إلى املهاجم األرجنتيني ال��ذي سدد 
باجتاه احلارس مباشرة إال أن الكرة أفلتت من 

بني يديه إلى الشباك في الدقيقة 58.
لكن التعادل لم يستمر طويال إذ راوغ فالكاو 

مدافع سيتي ستونز قبل أن يسدد بدقة من فوق 
كاباييرو ليجعل النتيجة 3-2 لصالح فريق 

اإلمارة.
وأدرك أجويرو التعادل مجددا عندما سدد 
من 12 مترا في الشباك بعد ركلة ركنية وتقدم 
سيتي ح��ني ح��ول ستونز مت��ري��رة كيفن دي 
بروين من ركلة حرة إلى الشباك عند الزاوية 

البعيدة.
وج��اء التحول األخير في واح��دة من أكثر 
املباريات إثارة في البطولة في املاضي القريب 
عندما وض��ع أجويرو الكرة في طريق ساني 

ليسجل في الشباك اخلالية.

فرحة العبي مانشستر سيتي

8 أهداف مانشستر سيتي يقلب الطاولة على موناكو في مباراة مثيرة شهدت 

فاز أتليتيكو مدريد على مضيفه باير ليفركوزن 
4-2 في مواجهة مثيرة الثالثاء ليحصل على أفضلية 
كبيرة قبل مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم في اسبانيا الشهر املقبل.
وسجل أتليتيكو وصيف بطل أوروب��ا في 2014 
و2016 هدفني من هجمتني مرتدتني في أول 25 دقيقة 
عبر س��اؤول نيجيز وانطوان جريزمان ليقترب من 

التأهل لدور الثمانية للمرة التاسعة.
وق��ال جريزمان »كنا نعرف أنها ستكون مباراة 
صعبة. أردنا الفوز.. فعلنا ذلك ومباراة اإلياب ستكون 

صعبة مثلما كان لقاء الليلة.«
وأض���اف »ضغطوا علينا لكن تغييرات امل��درب 
ساعدتنا على الفوز باملباراة الليلة. أمامنا مباراة 

كبيرة االن أمام جماهيرنا.«
وقلص ليفركوزن - الذي دفع ثمن أداء دفاعي كارثي 
- الفارق قبل أن يسجل كيفن جاميرو العب اتليتيكو 
من ركلة جزاء بينما أحرز هدف الفريق االملاني الثاني 

الالعب ستيفان سافيتش في مرماه بطريق اخلطأ.
وأنهى فرناندو توريس أي تكهنات بشأن مستقبله 
بهدفه في الدقيقة 87 ليتجرع الفريق األملاني أول 
هزمية على أرض��ه في أوروب��ا بعد مسيرة من عشر 

مباريات دون هزمية.
وقال روجر شميدت مدرب ليفركوزن »من السهل 
رؤية كيف متكن اتليتيكو من التأهل للنهائي مرتني 
في ث��الث سنوات. كنا نعرف قدراتهم في الهجمات 
املرتدة قبل املباراة لكن انتهى األمر بهدفني في مرمانا 

في الشوط األول.«
ويواجه ليفركوزن خطر الغياب عن دور الثمانية 
للمرة اخلامسة إذ لم يسبق للفريق االملاني - وصيف 
البطل عام 2002 قبل ادخال دور الستة عشر - جتاوز 

هذه املرحلة في أربع محاوالت سابقة.
وك���ان يفترض ان ي��ك��ون ليفركوزن خطيرا في 
الهجمات املرتدة لكن أتليتيكو كان األفضل وكاد أن 
يحرز هدفا مبكرا لكن احل��ارس بيرند لينو أوقف 
محاولة جريزمان. وجنح س��اؤول في محاولته في 
الدقيقة 17 عندما توغل جهة اليمني وسدد في مرمى 
احلارس لينو لتصطدم الكرة في الكسندر دراجوفيتش 

وتدخل الشباك.
وضاعف جريزمان تفوق الفريق االسباني بعدما 

أخفق دراجوفيتش في إبعاد كرة لتصل إلى جاميرو 
الذي هيأها لالعب الفرنسي.

وكاد جريزمان أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 34 
عندما أرسل له جاميرو متريرة لكن لينو انقذها وقلص 
أصحاب األرض ال��ف��ارق بعد أرب��ع دقائق من بداية 

الشوط الثاني عبر كرمي بلعربي من داخل املنطقة.
لكن آمال الفريق األملاني في التعديل تبخرت سريعا 
عندما أنهى دراجوفيتش أداء كارثيا بالتسبب في ركلة 

جزاء بعدما أسقط جاميرو في املنطقة.
وأعاد هدف سافيتش باخلطأ في مرماه ليفركوزن 
الى املباراة لكن رغم الضغط املستمر أخفق الفريق 
االملاني في التعادل قبل أن يجهز البديل توريس نهائيا 

عليهم.

أتلتيكو مدريد يضع قدما في ربع النهائي برباعية في شباك ليفركوزن

 ساؤول يحتفل بالهدف األول ألتليتيكو مدريد
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أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال، مدرب مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، أن فريقه متكن من العودة في مباراته 
أم��ام ضيفه موناكو الفرنسي في ذه��اب دور ال�16 من 

دوري أبطال أوربا مساء الثالثاء، ألنه لم يستسلم.
وق��ال غ��واردي��وال عقب ف��وز مانشستر سيتي على 
موناكو 5-3، بعد أن تأخر في النتيجة مرتني خالل 
املباراة )2-1 و3-2(: »الدرس الكبير اليوم هو أننا لم 

نستسلم للهزمية، لم نتخل عن إمياننا«.
وأض��اف امل��درب اإلسباني: »التأهل لم يحسم بعد، 
لعبنا أمام فريق رائع وأنا سعيد للغاية ألننا استطعنا 

الصمود«.
وأشار غوارديوال إلى تاريخ النادي الفرنسي، بالقول: 

»موناكو لديه تاريخ أع��رق من تاريخنا في البطولة، 
ميتلك العبني يتمتعون بالسرعة ينطلقون في الهجوم 

بأعداد كبيرة«.
ورغم التفوق، الذي حققه مانشستر سيتي في مباراة 
الذهاب، يدرك غوارديوال جيدا أن الهزمية بهدفني نظيفني 
في مباراة العودة تطيح بفريقه من البطولة، ولهذا فهو 

يأمل بأن يلعب الفريق بطريقة هجومية في ذلك اللقاء.
واختتم غوارديوال قائال: »إنهم يلعبون بشكل هجومي 
وعلينا أن نكون أفضل في الناحية الدفاعية، سنذهب إلى 
موناكو من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من األهداف، هذا 
هو هدفي، علينا أن نذهب إلى هناك إلحراز األهداف، إذا لم 

نقم بهذا لن نتأهل«.

أغويرو: كرة القدم هي أجمل شيء
لم يتوان جنم مانشستر سيتي، األرجنتيني سيرخيو أغويرو، في 
التعبير عن فرحته عبر تويتر، بالهدفني اللذين أحرزهما في املباراة 
التي فاز فيها فريقه 5-3 على ضيفه موناكو الفرنسي، في ذهاب دور 

16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال أغويرو: »بعد املباراة املثيرة التي جرت في مدينة مانشستر، 

اآلن نفهم ملاذا كرة القدم هي أجمل شيء، أليس كذلك؟«.
وسجل أغويرو بعد عودته للتشكيلة األساسية ملانشستر سيتي، 
إثر غياب الالعب البرازيلي غابرييل جيسوس لإلصابة، هدفيه في 
الدقيقتني 58 و71. وج��اء الهدف األول ألغويرو مبعاونة صادقة 
من حارس موناكو دانييل سوباشيتش، فيما سجل هدفه الثاني من 

تصويبة بعد تلقيه متريرة ركنية من القائد دافيد سيلفا. 

ستونز: أظهرنا روحا كبيرة أمام موناكو
سلط قلب الدفاع اإلجنليزي جون ستونز، صاحب الهدف ال�4 
ملانشستر سيتي، في فوزه 5-3 على موناكو، في ذهاب دور 16 من 
نهائي دوري األبطال األوروب��ي، الضوء على الروح الكبيرة للفريق 

ورغبتهم في حتقيق الفوز، وتعويض فارق األهداف.
وفي تصريحات لقناة بي تي سبورت، قال ستونز: »كانت مباراة 
مجنونة م��ن دون ش��ك، تلقينا 3 أه���داف وعلينا حتسني اجلانب 
الدفاعي«. وأشار ستونز: »أظهرنا روحا كبيرة للفريق، وكثير من 
الرغبة في حتقيق الفوز، ومتكننا من إح��راز أه��داف جميلة، خلقنا 

الكثير من الفرص، ورمبا كنا نستحق ضربة جزاء«.
وتابع: »أنا سعيد مبساعدتي للفريق وإيصاله للفوز«. 

غريزمان: أصبحت جزءا من تاريخ 
أتلتيكو مدريد

أع��رب مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، عن 
شعوره بالفخر بالتفوق على الهداف التاريخي للنادي في بطولة 
دوري أبطال أوروبا، لويس أراغونيس، وذلك بعد أن سجل هدفا في 
املباراة التي فاز فيها فريقه 4-2 على باير ليفركوزن، في ذهاب دور 
16 من البطولة. وقال املهاجم الفرنسي، الذي سجل الهدف الثاني 
لفريقه في املباراة، بعد أن تلقى متريرة حاسمة من مواطنه كيفني 
جاميرو: »أنا سعيد بأنني أصبحت جزء من تاريخ أتلتيكو مدريد.. 

أمتنى االستمرار في صناعة التاريخ هنا«.
ورفع غريزمان رصيده من األهداف مع أتلتيكو مدريد في البطولة 
األوروبية إلى 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن أراغونيس صاحب 
ال�12 هدفا. وأوضح جنم أتلتيكو مدريد: »التأهل لم يحسم بعد، رغم 
أن ليفركوزن عليه تسجيل 3 أه��داف من أجل العبور إلى دور ربع 

النهائي. 

سيميوني: تغيير غاميرو كان ضروريا 
حتى لو كان مارادونا أو ميسي

ق��ال م��درب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، إن »تغيير كيفن 
غاميرو أم��ام باير ليفركوزن، في ذه��اب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا، كان بسبب كيفية سير اللقاء حيث كانت النتيجة 3-2 لصالح 

الروخيبالنكو«.
وأكد سيميوني أن هذا التغيير كان ال مفر منه سواء كان سيتعني 

عليه إخراج املهاجم الفرنسي أو حتى »مارادونا أو ميسي«.
ك��ان امل��درب األرجنتيني أخ��رج غاميرو )ق71( ودف��ع ب��دال منه 
بالغاني توماس بارتي، واعترف سيميوني أن قراره كان ضروريا 

نظرا ألحداث اللقاء في مواجهة الفريق األملاني.
وتابع: »ال أفكر في هذا الرأي على ذلك النحو )أن تغيير غاميرو 
كان خطأ(. جنحوا في العودة بهدف مباغت وكنت ألفعل األمر نفسه. 
كان غاميرو سيخرج، وحتى مارادونا أو ميسي، كان األمر نفسه. 
هذا طبيعي، يجب أن يشعر الفتية بالضيق، لكنهم ينبغي أن يكونوا 

سعداء أيضا. كان من املمكن أن تكون النتيجة أكبر قليال«.
واستطرد: »أنا سعيد للغاية بالفريق واحلالة اجليدة التي ظهر 
عليها الالعبون في األم���ام: ك��وري��ا، غريزمان، فرناندو توريس، 
غاميرو... يجب التعامل مع النزعات الفردية بأفضل طريقة. هذا 

فريق ويتعني القيام باألفضل من أجل حتقيق الفوز«.

غوارديوال: مانشستر سيتي 
فاز ألنه لم يستسلم

غوارديوال


