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توتنهام يقصي السيتي بسيناريو درامي من «األبطال»
حقق توتنهام املفاج�أة وبخر
�أحالم مان�ش�سرت �سيتي يف رباعية
تاريخية ،ليت�أهل الفريق اللندين
�إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا ،رغم خ�سارته 4-3
على ملعب «االحتاد» يف �إياب ربع
النهائي.
�سجل �أه���داف مان�ش�سرت �سيتي
كل من رحيم �سرتلينغ « 4و»21
وبرناردو �سيلفا « »11و�سريجيو
�أجويرو « ،»59فيما �أحرز �سون
هيوجن مني « 7و »10وفرناندو
يورينتي «� »73أهداف توتنهام.
وك���ان توتنهام ق��د تغلب على
مان�ش�سرت �سيتي يف لقاء الذهاب
قبل �أ�سبوع بهدف نظيف �أحرزه
�سون ،و��ضرب الفريق اللندين
موعدا يف ن�صف النهائي مع �أياك�س
الهولندي ،ال��ذي ت��أه��ل م�ساء
الثالثاء على ح�ساب يوفنتو�س.
وف�ضل م��درب مان�ش�سرت �سيتي
جو�سيب جوارديوال �إ��شراك قائد
الفريق فين�سنت كومباين يف عمق
الدفاع �إلى جانب �إميريك البورت،
وعاد الربتغايل برناردو �سيلفا
للت�شكيل الأ�سا�سي على ح�ساب
الأملاين لريوي �ساين.
ويف اجلهة املقابلة ،وا�صل مدرب
توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو،
اال�ستعانة باجلناح الربازيلي
لوكا�س مورا بعد ثالثيته يف مرمى
هيدير�سفيلد ،وذلك يف ظل توا�صل
غياب امل�صاب هاري كني.
بداية املباراة كانت حاملة بكل
معنى الكلمة ،و�شهدت ت�سجيل
� 4أهداف يف �أول  11دقيقة ،ففي
الدقيقة الرابعة ،افتتح �سرتلينغ
الت�سجيل عندما ا�ستقبل الكرة يف
الناحية الي�رسى ،لي�سدد بيمناه
كرة مركزة ا�ستقرت على ي�سار
حار�س توتنهام هوجو لوري�س.
لكن ال��ف��ري��ق ال�ضيف �رسعان
م��ا حقق ال��ت��ع��ادل يف الدقيقة
ال�سابعة ،عندما و�صلت كرة

• توتنهام يحتفل بالت�أهل �إلى قبل النهائي

كري�ستيان �إريك�سن �إثر ارتباك �أمام
املرمى �إل��ى �سون ال��ذي �سددها
م��ب��ا��شرة لتمر م��ن حت��ت ج�سد
احلار�س الربازيلي �إيدير�سون �إلى
داخل ال�شباك.
وت��وا���ص��ل اجل��ن��ون ال��ك��روي يف
الدقيقة العا�رشة ،عندما تقدم
توتنهام بهدف �آخر ل�سون الذي
ا�ستلم الكرة على م�شارف منطقة

اجلزاء لي�سددها مقو�سة على ي�سار
احلار�س �إيدير�سون.
ل��ك��ن ال���رد ج���اء ��سري��ع��ا وبعد
دقيقة واح��دة فقط ،عندما مرر
الأرجنتيني �سريجيو �أجويرو
الكرة �إل��ى اخل��ايل من الرقابة
ب��رن��اردو �سيلفا ،ال��ذي �سددها
لرتتد من ظهري توتنهام داين روز
�إلى داخل ال�شباك.

ب��ق��ي ال��ل��ع��ب مفتوحا م��ن قبل
الطرفني ،ونفذ الإ�سباين دافيد
�سيلفا رك��ل��ة ح��رة ف��وق مرمى
توتنهام ،قبل �أن مير البلجيكي
كيفن دي ب��روي��ن م��ن الناحية
ال��ي����سرى وي��ر���س��ل ك���رة زاحفة
مرت من �أمام اجلميع لت�صل �إلى
�سرتلينج ،الذي تابعها مبهارة
يف املرمى بالدقيقة .21

يورينتي يفضل هدف العبور عن كأس العالم
قال فرناندو يورينتي مهاجم توتنهام� ،إن ت�سجيل
الهدف احلا�سم �ضد مان�ش�سرت �سيتي ال��ذي �صعد
بالفريق اللندين �إلى الدور قبل النهائي بدوري �أبطال
�أوروبا«،من بني �أف�ضل اللحظات» يف م�سريته.
وهز يورينتي ال�شباك يف الدقيقة  ،73واحت�سب
احلكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو امل�ساعد،
ليجعل النتيجة الإجمالية التعادل  4-4ويت�أهل
توتنهام رغم خ�سارته  3-4با�ستاد االحتاد.
و�أبلغ املهاجم الإ�سباين موقع ناديه الر�سمي يف
الإنرتنت« :يا لها من ليلة ال ت�صدق� ،إنها واحدة من
�أف�ضل اللحظات يف م�سريتي ،ع�شت حلظات ال ت�صدق
مثل الفوز بك�أ�س العامل وبطولة �أوروبا والدوري
الأوروب���ي «مع �إ�شبيلية» وال��دوري الإيطايل «مع
يوفنتو�س» ،لكن هذه اللحظة تاريخية».
وبلغ توتنهام ال��دور قبل النهائي لأول مرة منذ

• غوارديوال

تعديل ا�سم البطولة �إلى دوري الأبطال �إذ �سبق له
الت�أهل �إل��ى هذا ال��دور بك�أ�س �أوروب��ا يف ،1962
و�سيلعب �ضد �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي.
وقال يورينتي «فعل ذلك مع فريق مثل توتنهام
وبلوغ ال��دور قبل النهائي ب��دوري الأبطال
لأول مرة مع هذه املجموعة من الالعبني �أمر
جنوين� ،أ�ؤمن بهم و�أعتقد �أننا ن�ستطيع �صنع
التاريخ».
ويحل توتنهام �ضيفا على �سيتي� ،صاحب
املركز الثاين ،يف الدوري بعد غد ال�سبت وهي
املواجهة الثالثة بينهما يف  12يوما.
ويحتل فريق املدرب ماوري�سيو بوكيتينو املركز
الثالث وله  67نقطة ،متقدما بنقطة على �آر�سنال
وت�شيل�سي وثالث نقاط على مان�ش�سرت يونايتد يف
�رصاع رباعي على �آخر مركزين يف املربع الذهبي.

غوارديوال :نتيجة
قاسية وعلينا تقبلها

�أعرب الإ�سباين جو�سيب غوارديوال،
م��درب مان�ش�سرت �سيتي ،عن حزنه
لإخفاق فريقه يف الت�أهل للدور قبل
النهائي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا،
رغم ف��وزه  3 / 4على �ضيفه ومواطنه
توتنهام.
وا�ستغل توتنهام ف��وزه � / 1صفر يف
م��ب��اراة ال��ذه��اب ال��ت��ي ج��رت مبلعبه
الأ�سبوع املا�ضي ،ليحجز بطاقة الرت�شح
للمربع الذهبي ،م�ستفيدا من تفوقه
بفارق الأهداف امل�سجلة خارج الأر�ض،
التي يتم االحتكام �إليها يف حال ت�ساوي
الفريقني يف جمموع مباراتي الذهاب
والعودة وفقا لالئحة امل�سابقة.
وق��ال غ��واردي��وال عقب امل��ب��اراة�« :إن
النتيجة تبدو قا�سية علينا ،لكن يتعني
علينا �أن نتقبلها».
و�أو�ضح م��درب �سيتي« :كانت النتيجة
ت�شري �إلى تقدمنا  2 / 3بعد مرور 20
دقيقة على انطالق اللقاء ،خلقنا الكثري
من الفر�ص يف ال�شوط الثاين و�أحرزنا
الهدف الذي كنا بحاجة �إليه للت�أهل».
و�أ�ضاف غ��واردي��وال« :ل�سوء احلظ،
كانت النهاية �سيئة بالن�سبة لنا
عقب ت�سجيل توتنهام للهدف
الثالث ،لذا ف�إننا نتقدم بالتهنئة
له ونتمنى له التوفيق يف الدور
قبل النهائي».

من ناحية ثانية ،مل يخف غوارديوال
ا�ستياءه من القرارات التي اتخذها احلكم
يف حق فريقه بعد اال�ستعانة بتقنية
الفيديو.
و�سجل توتنهام هدفه الثالث يف ال�شوط
الثاين ،بعدما بدا و�أن الكرة مل�ست يد
املهاجم الإ�سباين فرناندو يورينتي،
لكن احلكم احت�سب الهدف بعد اللجوء
�إلى الـ«فار» ،وهو ما علق عليه «بيب»
بقوله�« :أدع��م تقنية الفيديو لكن رمبا
من زاوية معينة ف�إن هدف يورينتي جاء
من مل�سة يد ،رمبا مل يظهر الأمر كذلك
من الزاوية التي ر�أى من خاللها احلكم
الإعادة».
ويف الوقت بدل ال�ضائع� ،سجل جنم �سيتي
رحيم �سرتلينغ هدفا خام�سا و�سط فرحة
ه�ستريية باملدرجات قبل �أن ي�ستعني
احلكم الرتكي ت�شاكر بتقنية الفيديو
جمددا ،ليلغي الهدف بحجة وجود ت�سلل
على �صانعه �سريجيو �أجويرو.
وقال غوراديوال بهذا ال�ش�أن« :ر�أي��ت ما
حدث والنا�س �أ�صحاب ال�سلطة قرروا �أن
الهدف جاء من ت�سلل� ،أهدرنا ركلة جزاء
يف املباراة الأول��ى ،لكني فخور جدا
بالالعبني واجلمهور ،مل �أ�سمع �ضجيجا
باملدرجات منذ قدومي �إلى هنا ،لكن
كرة القدم ال ميكن التنب�ؤ مبا يحدث
فيها».

بوكيتينو :حققنا انتصاراً ال يمكن تصديقه
عجز مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو عن كبح جماحه و�إخفاء
�رسوره ،بعدما ت�أهل فريقه �إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا على ح�ساب مان�ش�سرت �سيتي م�ساء الأربعاء املا�ضي.
وخ�رس توتنهام �إياب ربع النهائي على ملعب «االحتاد» بنتيجة
 ،4-3لكن الفوز الذي حققه على �أر�ضه  0-1الأ�سبوع املا�ضي،
منحه بطاقة الت�أهل �إلى دور الأربعة ،ب�أف�ضلية الأهداف على �أر�ض
اخل�صم.
و�شهدت املباراة �أحداثا دراماتيكية يف الوقت بدل ال�ضائع ،عندما
�سجل جنم مان�ش�سرت �سيتي رحيم �سرتلينغ هدفا خام�سا و�سط فرحة
ه�ستريية باملدرجات ،قبل �أن يلج�أ احلكم لتقنية الفيديو ويقرر

�إلغاء الهدف نتيجة ت�سلل على �صانعه �سريجيو �أجويرو.
وقال بوكيتينو يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت»
عقب انتهاء اللقاء« :كان �أمرا ال ي�صدق ،الطريقة التي
انتهت من خاللها املباراة� ،أنا �سعيد جدا وفخور جدا،
الالعبون �أبطال لتواجدهم هنا و�أنا �سعيد جدا لهم
وللم�شجعني».
و�أ�ضاف« :يف حلظة ما دارت �أمور كثرية يف ر�أ�سي،
خيبة الأمل كانت كبرية ،ثم غريوا قرارهم «ب�ش�أن
الهدف» ،لهذا نحب كرة القدم ،اليوم �أظهرنا
�شخ�صية جيدة ،كانت مباراة ال ت�صدق».

وه���د�أت الأو���ض��اع قليال يف ظل
ا�ستحواذ توتنهام على الكرة
ب�شكل �أف�����ض��ل ،م��ق��اب��ل تركيز
مان�ش�سرت �سيتي هجماته على
ناحية برناردو �سيلفا.
و�أرغ��م��ت الإ���ص��اب��ة الع��ب و�سط
توتنهام مو�سى �سي�سوكو على
اخل��روج من امللعب ليدخل بدال
منه املهاجم الإ�سباين فرناندو

�ألون�سو.
و�سدد �سون بجانب املرمى يف
الدقيقة  ،43قبل �أن يت�صدر
ل��وري�����س لت�سديدة دي بروين
البعيدة يف الدقيقة .45
دخل مان�ش�سرت �سيتي �أر�ض امللعب
يف ال�شوط لثاين وهو م�رص على
ح�سم املواجهة ،ونفذ دي بروين
ركلة حرة فوق املرمى بالدقيقة

 ،49ثم �أنقذ لوري�س مرماه برباعة
من حماولة ل�سرتلينغ من الناحية
اليمنى بالدقيقة  ،51ومرة �أخرى
عاد احلار�س الفرن�سي ليبعد �شبح
ت�سديدة خطرية من دي بروين يف
الدقيقة .55
وك����اد ت��وت��ن��ه��ام ي�سجل هدف
التعادل يف الدقيقة  58عندما
ت�����ص��دى �إي��دي��ر���س��ون ملحاولة
يورينتي القريبة ،لي�ستغل �سيتي
الأمر وي�شن هجمة �رسيعة و�صلت
الكرة من خاللها �إلى �أجويرو،
�إثر متريرة من دي بروين ،ف�سدد
املهاجم الأرجنتيني يف الزاوية
ال�ضيقة للمرمى ليمنح فريقه
الهدف الرابع بالدقيقة .59
ودخ��ل فرناندينيو �إل��ى ت�شكيلة
�سيتي ب��دال م��ن داف��ي��د �سيلفا،
وفرتت حرارة اللقاء قليال ،قبل �أن
يتمكن يورينتي من ت�سجيل الهدف
الثالث لتوتنهام يف الدقيقة ،73
عندما تابع ركنية م��ن م�سافة
قريبة داخل ال�شباك ،وجل�أ احلكم
لتقنية الفيديو لت�أكيد الهدف
بعد �شكوك حول مل�س الكرة ليد
يورينتي.
وحرم لوري�س �أجويرو من ت�سجيل
ه��دف الت�أهل ملان�ش�سرت �سيتي
عندما �أبعد ر�أ�سيته اخلطرية يف
الدقيقة  ،80ودخل لريوي �ساين
�إلى ت�شكيلة �سيتي بدال من ميندي،
وحول البديل الأملاين كرة بر�أ�سه
�إل��ى مواطنه �إلكاي جوندوجان
ال��ذي �سدد فوق املرمى من بعد
�ست ياردات فقط يف الدقيقة .86
و�شهد الوقت بدل ال�ضائع �أحداثا
دراماتيكية جنونية ،حيث �سجل
�سرتلينغ هدف ًا يف الدقيقة الثالثة
م��ن ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع ،بعد
متريرة من �أجويرو ،لكن احلكم
وبعد اال�ستعانة بتقنية الفيديو،
قرر �إلغاء الهدف بعدما اكت�شف
وجود ت�سلل على �أجويرو حلظة
ا�ستالمه الكرة.

سون :لم أشاهد أبداً مباراة مثل هذه
• بوكيتنو

ف�شل مهاجم توتنهام �سون هيونغ مني يف �إيجاد الكلمات املنا�سبة لو�صف
�شعوره ،بعدما ت�أهل فريقه �إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،رغم
خ�سارته �أمام م�ضيفه مان�ش�سرت �سيتي  4-3م�ساء �أول �أم�س الأربعاء ،يف �إياب
ربع النهائي.
وفاز توتنهام يف الق�سم الأول من املواجهة بهدف نظيف �أحرزه �سون ،الذي عاد
و�سجل هدفني يف لقاء الأربعاء ،لي�ساهم ب�شكل كبري يف ت�أهل فريقه ب�أف�ضلية
الأهداف على �أر�ض اخل�صم.
وقال �سون يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت» عقب انتهاء اللقاء« :مل �أ�شاهد
�أبد ًا �شيئ ًا كهذا ،كانت مباراة �صعبة وجنونية ،لكننا فخورون بفريقنا» .و�ألغى
احلكم هدفا ملان�ش�سرت �سيتي يف الوقت بدل ال�ضائع بعد اال�ستعانة بتقنية
الفيديو ،بعدما تبني وجود ت�سلل على �صانع الهدف �سريجيو �أجويرو.
وعن هذا قال �سون« :كان �أمرا جنونيا ،يف بع�ض الأحيان تنزعج من تقنية الفيديو
لكن اليوم نقول لها �شكرا ،قاتلنا ملدة  90دقيقة ،و�أظهرنا �شخ�صية قتالية ال
ت�صدق».يذكر �أن �سون �سيغيب عن املباراة الأولى يف ن�صف النهائي �أمام �أياك�س
ب�سبب الإيقاف ،بعدما ح�صل على بطاقة �صفراء يف موقعة الأربعاء.

إريكسين :أنا أكثر إنسان
محظوظ في العالم
تنف�س �صانع �ألعاب توتنهام كري�ستيان �إريك�سن ال�صعداء ،بعدما
ت�أهل فريقه �إلى ن�صف نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا،
رغم خ�سارته �أمام م�ضيفه مان�ش�سرت �سيتي بنتيجة « ،»4-3يف
�إياب ربع النهائي .وانتهى لقاء الذهاب من املواجهة الأ�سبوع
املا�ضي على ملعب توتنهام اجلديد بفوز �صاحب الأر�ض بهدف
نظيف ،ليح�صل يف نهاية الأمر على بطاقة الت�أهل ،ب�أف�ضلية
الأهداف على مرمى اخل�صم .ويف الوقت بدل ال�ضائع من مواجهة
االبطال  ،فقد �إريك�سن الكرة قبل �أن ت�صل �إلى رحيم �سرتلينغ
الذي �سجل هدف ًا �ألغاه احلكم الرتكي �سونيت ت�شاكري ،بعد
اال�ستعانة بتقنية الفيديو ،نتيجة وجود ت�سلل على �صانع
الهدف �سريجيو �أجويرو.
وقال �إريك�سن يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت» عقب
انتهاء اللقاء« :ال بد �أن �أكون �أكرث املحظوظني على وجه
الأر�ض الليلة ،اعتقدت �أن الأمر انتهى ،لكنها كانت مباراة
ممتعة� ،أفعوانية من امل�شاعر ،منحناهم الكثري من الفر�ص
لكننا ح�صلنا �أي�ض ًا على الكثري من الفر�ص ،كانت مباراة
غريبة» .ويعود �إريك�سن �إلى ملعب «يوهان كرويف �أرينا»
يف �أم�سرتدام ،ليواجه فريقه ال�سابق �أياك�س يف الدور ن�صف
النهائي ،وهو ما حتدث عنه الدويل الدمناركي بقوله:
«بعد اليوم �سن�أخذ نف�س ًا عميق ًا ،اللعب �أم��ام �أياك�س
�سيكون �أ�شبه باحلكاية اخليالية ،و�سيكون �أمر ًا ممتع ًا �أن
�أعود مللعب الأرينا جمددا».

دي بروين يحقق رقم ًا مميزاً

رغم الخروج

ظهر البلجيكي كيفني دي بروين ،ب�شكل مميز للغاية ،خالل
مواجهة ناديه مان�ش�سرت �سيتي� ،أول �أم�س الأربعاء� ،أمام
توتنهام ،يف �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
ووفق ًا ل�شبكة «�سكواكا» للإح�صائيات ،ف�إن دي بروين بات
ثالث العب ي�صنع � 3أهداف يف مباراة واحدة بدوري الأبطال هذا
املو�سم.
وكان املغربي �أ�رشف حكيمي العب بورو�سيا دورمتوند ،قد
جنح يف �صناعة � 3أهداف خالل مواجهة �أتلتيكو مدريد بدور
املجموعات ،ونف�س احلال مع لريوي �ساين العب مان�ش�سرت
�سيتي يف مواجهة �شالكة يف دور الـ .16
كما �شهدت مباراة مان�ش�سرت �سيتي وتوتنهام يف �إياب ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ت�سجيل � 5أهداف يف �أول 21
دقيقة.
ووف ًقا ل�شبكة «�سكاواكا» للإح�صائيات ،ف�إن مواجهة
ال�سيتيزنز وال�سبريز باتت �أول مباراة ت�ستقبل هذا
العدد من الأهداف يف �أول  21دقيقة ،يف تاريخ دوري
الأبطال.
البداية كانت مع رحيم �سرتلينغ ،والذي تقدم لل�سيتي
بالهدف الأول يف الدقيقة « ،»4قبل �أن ي�أتي �سون
هيونغ مني وي�سجل هدفني لتوتنهام يف الدقيقتني
« ،7و.»10
ويف الدقيقة « »11جنح برناردو �سيلفا يف ت�سجيل
التعادل لل�سيتيزنز ،لت�صبح النتيجة  ،2-2قبل
�أن ي�أتي رحيم �سرتلينغ جمد ًدا ويتقدم لل�سيتي
يف الدقيقة «»21

