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السيتي يفلت

من الخسارة أمام

ليون بتعادل إيجابي
�أفلت مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي
من اخل�سارة �أم��ام م�ضيفه ليون
الفرن�سي ،وتعادل معه بنتيجة
 ،2-2اول ام�����س ال��ث�لاث��اء،
يف �إط���ار اجل��ول��ة اخلام�سة من
دور املجموعات ب��دوري �أبطال
�أوروبا.
ثنائية ل��ي��ون ،حملت توقيع
ماك�سويل كورنيه يف الدقيقتني 55
و ،81فيما �أحرز هديف مان�ش�سرت
�سيتي� ،إميرييك البورت و�سريجيو
�أغويرو يف الدقيقتني  62و.83
وبهذه النتيجة ،ي�ضمن مان�ش�سرت
�سيتي ،بلوغ ثمن نهائي البطولة،
بعدما رفع ر�صيده �إلى  10نقاط
بفارق  3نقاط �أمام ليون �صاحب
املركز الثاين� ،أما �شاختار جاء
ثال ًثا بر�صيد  5نقاط ،بعد فوزه
على هوفنهامي بنتيجة .2-3
واقرتب ليون من افتتاح الت�سجيل
يف الدقيقة الثالثة ،عرب ركلة
ركنية ف�شل كونيه يف حتويلها
بر�أ�سه داخل ال�شباك.
وف�شل جنم ليون ،ممفي�س ديباي يف
ا�ستغالل متريرة مم ّيزة من كونيه،
ليواجه احلار�س �إيدير�سون يف
الدقيقة  ،13وبعدها بدقيقة �سدد
ريا�ض حمرز ،العب ال�سيتي ،كرة
ت�صدى لها احلار�س �أنتوين لوبي
وقطع العب ليون ،فريالند مندي،
الكرة برباعة �أمام مهاجم مان�ش�سرت
�سيتي� ،سريجيو �أغ��وي��رو ،يف
الدقيقة .20
وتبادل �أغويرو ،الكرة مع ديفيد

�سيلفا ،قبل �أن ي�سدد الكرة بجوار
القائم ،بعد م�ضايقة من مار�سيلو
وجي�سون ديناير يف الدقيقة .36
وقبل نهاية ال�شوط الأول بدقيقة
واح��دة� ،أر�سل ديباي ،الكرة من
الناحية الي�رسى �إل��ى كورنيه،
�سددها ب�شكل جميل ،لرتتد
الذي ّ
من العار�ضة.
وج��اء ه��دف امل��ب��اراة الأول بعد
مرور  10دقائق على بداية ال�شوط
الثاين ،عندما انطلق ديباي من
الناحية الي�رسى ،و�أر�سل عر�ضية
و�صلت �إلى كونيه الذي �سيطر على
الكرة قبل �أن ي�سددها داخل �شباك
ال�سيتي.
و�أنقذ احلار�س لوبيز ،مرمى ليون
من فر�صة خطرية يف الدقيقة ،57
بعدما ت�صدى لكرة �أغويرو ،لكن
ال�سيتي جنح يف �إدراك التعادل يف
الدقيقة  ،62عن طريق �إميرييك
الب��ورت ال��ذي �سدد الكرة بر�أ�سه
داخل ال�شباك.
اً
قليل حتى الدقائق
وهد�أت الأمور
الع�رش الأخرية ،وا�ستعاد ليون،
تقدمه يف الدقيقة  ،81عندما
مرر ديباي ،الكرة �إل��ى كورنيه
الذي تابعها بقدمه الي�رسى داخل
ال�شباك.
لكن �أغويرو رف�ض خروج فريقه
خا�رس ًا من املوقعة ،و�سجل هدف
التعادل يف الدقيقة  ،83بعدما
تابع بر�أ�سه ركلة ركنية نفذها
زميله ري��ا���ض حم���رز ،لتنتهي
املباراة بالتعادل الإيجابي .2-2

• جانب من مباراة ال�سيتي وليون

كورنيه يشيد بأدائه الفردي
وتسجيل هدفين

• كورنيه

�أب��دى مهاجم ليون ،ماك�سويل
كورنيه� ،سعادته بعد ت�سجيله
ه��دف�ين يف ت��ع��ادل ف��ري��ق��ه مع
مان�ش�سرت �سيتي  ،2-2م�ساء
الثالثاء� ،ضمن اجلولة اخلام�سة
من مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة
بالدور الأول من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا.
وقدم كورنيه �أداء بطوليا �أمام
مان�ش�سرت �سيتي ،علما ب�أنه �سجل
هدفا �أمام الفريق ذاته يف املباراة
الأولى بني الفريقني هذا املو�سم
والتي انتهت بفوز ليون.

وقال كورنيه يف ت�رصيحات نقلها
موقع االحت���اد الأوروب����ي لكرة
القدم بعد انتهاء املباراة« :من
الناحية ال�شخ�صية ،لقد حققت
النجاح �أم���ام �سيتي� ،سجلت
�أمامهم يف املباراة الأولى و�أ�ضفت
هدفني».
وت��اب��ع «�أن���ا �سعيد ج��دا على
ال�صعيد ال��ف��ردي ،لكن الأك�ثر
�أهمية الذي يجب اخلروج به من
هذه املباراة هو كيف لعبنا جيدا
كفريق».
و�أ�ضاف املهاجم العاجي« :قدمنا

�صورة جيدة عن �أنف�سنا ،و�أثبتنا
�أننا منلك العبني جيدين ،وال
داعي لل�شعور بالغرية من الفرق
الكبرية ،كنا غري حمظوظني يف
تلقي الهدف الذي �أذانا ومنعنا
من �ضمان الت�أهل».
وختم «عندما نلعب يف �أوكرانيا
«�أم����ام ���ش��اخ��ت��ار»� ،سنحتاج
لال�ستعانة باملكونات نف�سها
التي ا�ستخدمناها الليلة ،يجب
�أن نفعل ذل��ك للح�صول على
النتيجة املطلوبة ،و�أن��ا ل�ست
قلقا حيال هذا الأمر».

شاختار يخطف فوزاً مثيراً
من هوفنهايم
خطف �شاختار دونيت�سك ،فوزا متاخرا
بنتيجة  ،2-3على م�ضيفه هوفنهامي،
�أول �أم�س الثالثاء ،ليحافظ على
�آماله يف الت�أهل لأدوار خروج املغلوب
يف املجموعة ال�ساد�سة بدوري �أبطال
�أوروبا.
و�صعق هوفنهامي ،الذي كان بحاجة
ُ
للفوز ،ليملك فر�صة بلوغ دور الـ،16
عندما ت ��أخ��ر بهدفني يف ال�شوط
الأول.
ومنح �إي�سمايلي التقدم ل�شاختار يف
الدقيقة  14و�ضاعف تاي�سون ،الذي
�صنع الهدف الأول ،من تقدم الفريق
ال�ضيف.
ورد الفريق الأمل���اين بثنائية من
�أندريه كراماريت�ش و�ستيفن ت�سوبر
قبل  5دقائق من نهاية ال�شوط الأول.
و�سدد ت�سوبر العب �سوي�رسا ،يف �إطار
املرمى يف الدقيقة  ،71لكن تاي�سون
خطف ه��دف الفوز ليتقدم �شاختار
للمركز الثالث بر�صيد  5نقاط.
وي�أتي �أوملبيك ليون يف املركز الثاين
ب�سبع نقاط ،مت�أخرا بثالث نقاط عن
مان�ش�سرت �سيتي املت�صدر.

• جانب من مباراة �شاختار وهوفنهامي

ووكر يطالب بتغيير أسلوب اللعب
في دوري «األبطال»
�أ�شاد ظهري مان�ش�سرت �سيتي كايل ووكر
بفريقه بعد جن��اح��ه يف خطف نقطة
ثمينة من موقعته �أم��ام م�ضيفه ليون
« »2-2م�ساء اول ام�س الثالثاء� ،ضمن
اجلولة اخلام�سة من مناف�سات املجموعة
ال�ساد�سة بالدور الأول من م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا.
وت�أخر مان�ش�سرت �سيتي مرتني بالنتيجة
خالل املباراة ،قبل �أن ينجح يف النهاية
بتحقيق التعادل بف�ضل الهدف الثاين الذي
�أحرزه جنم الفريق �سريجيو �أغويرو.
وق��ال ووك��ر يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي
تي �سبورت» عقب انتهاء اللقاء« :لديهم
«ل��ي��ون» الع��ب��ون ج��ي��دون و�رسيعون
يف مناطق م ��ؤث��رة ،وق��د ح�صلنا على
تعادل جيد من هذه املوقعة ،هذا يظهر
ال�شخ�صية والثقة التي يتمتع بها الفريق
داخل غرفة املالب�س ،الالعبون املهمون
يظهرون يف الأوق����ات املهمة ،وجنح
�أغويرو يف هذا الأمر جمددا».
و�أ�ضاف« :حظينا بفرتة ا�ستحواذ جيدة،
لكن م��اي��زال هناك بع�ض الأم���ور التي
يتوجب علينا العمل عليها ،يف دوري
ّ
الأبطال تلعب �أمام خ�صوم خمتلفة� ،إنها
م�سابقة خمتلفة متاما عن الربمييريليغ،
لذلك يجب �أن نغري طريقتنا عند القدوم
�إلى هنا».

• ووكر يف �رصاع هوائي على الكرة مع العب ليون

أياكس يحجز مقعداً في الدور الثاني
بهدفين في أثينا
ت�أهل �أياك�س �أم�سرتدام �إلى ثمن
نهائي دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا،
بعدما �سجل دو�سان تاديت�ش،
هدفني ليمنح الفريق الهولندي
الفوز  0-2على �آي��ك �أثينا يف
اليونان ،اول ام�س الثالثاء ،يف
�إطار دور املجموعات.
ويت�صدر �أي��اك�����س ،املجموعة
اخلام�سة بر�صيد  11نقطة من
خم�س مباريات متقدما بنقطة
واحدة على بايرن ميونيخ الذي
يواجه حاليا بنفيكا.
وال ميلك �آيك �أثينا ،الذي ُطرد
العبه ماركو ليفايا يف ال�شوط
الثاين� ،أي نقاط وودع البطولة
ب��ع��د ه��زمي��ت��ه اخل��ام�����س��ة على
التوايل.
وو���ض��ع تاديت�ش� ،أي��اك�����س يف
امل��ق��دم��ة م��ن رك��ل��ة ج����زاء يف
الدقيقة  ،68و�أكد انت�صار الفريق
الهولندي بعد �أربع دقائق �أخرى
مع هيمنة الفريق الزائر ،على
اللعب متام ًا
ورغ���م ا���س��ت��ح��واذه على الكرة
لأغلب الوقت ،ف�شل �أياك�س يف
�صناعة �أي فر�ص قبل �أن ي�سدد
العب الو�سط دوين فان دي بيك
يف القائم يف الدقيقة  ،63بعد
متريرة ذكية من تاديت�ش.
واحت�سب احلكم مايكل �أوليفر،
ركلة جزاء ل�صالح �أياك�س بعد �أن
مل�س ليفايا الكرة بيده عقب ركلة
ح��رة ،وط��رد الالعب الكرواتي
حل�صوله على الإن���ذار الثاين،
قبل �أن ي�سدد تاديت�ش بهدوء يف
ال�شباك من عالمة اجلزاء.

وم��ع ت��راج��ع �آي���ك ،وج��ه �إليه
�أياك�س ال�رضبة القا�ضية عندما
مرر البديل كال�س يان هنتيالر
�إل��ى تاديت�ش لي�سجل الالعب

ال�رصبي من مدى قريب يف �شباك
احلار�س فا�سيليو�س باركا�س.
وحرم �آيك �أثينا من هدف �رشيف
ُ
يف اللحظات الأخ��ي�رة ،حني

• العب �أياك�س ي�ستعد للت�سجيل من ركلة جزاء

ت�صدى �أن��دري��ه �أون��ان��ا حار�س
�أياك�س ب�شكل رائ��ع لت�سديدة
�صاروخية �أطلقها لوكا�س بوي
من عند منطقة اجلزاء.

