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دوري أبطال أوروبا

ُّ
برشلونة في نصف النهائي :تأهل من دون فوز
تأهل برشلونة اإلسباني الى الدور نصف
النهائي لدوري أبطال أوروبا بشق األنفس
بعد تعادله مع ضيفه باريس سان جيرمان
الفرنسي  2-2( 1-1ذهابًا) .مباراة قدم فيها
الفريق الباريسي ً
أداء الفتًا مثبتًا أن الـ «برسا»
ّ
من دون ميسي يقل شأنًا أمام الكبار
هادي أحمد
كان قريبًا مهاجم باريس سان جيرمان،
ال �س ��وي ��دي زالت� � ��ان إب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش،
م��ن ان ي �ص��دق ت��وق�ع��ه ب��دخ��ول فريقه
التاريخ من بوابة برشلونة اإلسباني،
إال أن النادي الكاتالوني قلب الطاولة
مذ لحظة دخ��ول األرجنتيني ليونيل
ميسي.
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة األول� ��ى م��ن ال �ش��وط األول
ح � � � ��اول ش � ��اف � ��ي ه � �ي ��رن ��ان ��دي ��ز إن � �ه ��اء
ال �ت �ك �ه �ن��ات ب �ش��أن ه��وي��ة امل �ت��أه��ل ال��ى
ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ،إال أن ال��رك�ل��ة ال�ح��رة
ال �ت��ي س��دده��ا ق��وي��ة م ��رت ق��ري�ب��ة ج�دًا
م � � ��ن ال � � �ش � � �ب� � ��اك .ف � � ��ي م� �ع ��رك ��ة
ال��وس��ط ،ك��ان دائ �م��ًا برشلونة
ه��و املنتصر ،ن�ظ�رًا إل��ى إب��داع
العبيه في الحفاظ على الكرة،
إال أن ما ميز سان جيرمان هو
ت�م�ك�ن��ه م��ن االس �ت �ف��ادة بنحو
م �م �ت ��از م� ��ن ك� ��ل ك � ��رة ت�لام��س
أق ��دام اإلي�ط��ال��ي ال�ش��اب ماركو
فيراتي واألرجنتيني خافيير
باستوري.
أفضلية واضحة قدمها الفريق
الباريسي في الشوط األول من
ح�ي��ث ع��دد ال�ه�ج�م��ات املتاحة
ل�ل�ت�س�ج�ي��ل ،ك��ذل��ك ظ �ه��ر س��ان
ج �ي��رم��ان ف��ي ب ��داي ��ات ال�ش��وط
الثاني بشكل مخيف ،هجوم
م�ن�ظ��م وم ��رع ��ب ،إال أن ال�ح��ظ
ل��م ي�ح��ال�ف��ه ح�ت��ى ال��دق�ي�ق��ة 49
لم يخف مسجل
�وري
هدف التأهل لبرشلونة ،ح � �ي� ��ث اس � �ت � �ف � ��اد ب� ��اس � �ت� � ُّ َ
واب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش م��ن ال��ث��غ��ر
بيدرو رودريغيز ،أن
ال ��دف ��اع� �ي ��ة .ب � ��دأ ف� �ي ��رات ��ي ك��رة
نزول زميله ليونيل
م��رت��دة ب�ت�م��ري��رة س��ري�ع��ة ال��ى
ميسي في الشوط الثاني األرجنتيني الذي تبادل الكرة
مع زالتان ليضعه األخير أمام
أعطى الحافز لالعبي
امل��رم��ى م��ع ال� �ح ��ارس فيكتور
الكاتالوني.
ف��ال��دي��س ،واض �ع��ًا ال �ك��رة فوقه
وقال بيدرو ملوقع
داخل الشباك.
االتحاد األوروبي لكرة
أخطاء دفاع برشلونة مستمرة
القدم« :ميسي العب
وال ت��زال على حالها .املشكلة
بالنسبة
مهم للغاية
ل�ي�س��ت ب ��األس �م ��اء ،ف��ال�ع�م�لاق
إلى برشلونة ،وبذل
الكاتالوني ج��رب ه��ذا املوسم
مجهودًا كبيرًا» ،وأضاف :كل االحتماالت املمكنة في خط
«ميسي ُي َع ّد الحافز ،لقد ال ��دف ��اع ،ل�ك��ن م��ن دون نتيجة
ملموسة .الكالم على التعاقد
تغير شكل برشلونة
ً
بديال ،ويجب م��ع الع ��ب دورت �م��ون��د األمل��ان��ي
حينما نزل
م��ات��س ه��ام�ل��س أو ال�ب��رازي�ل��ي
أن نشكره على ذلك».
دي �ف �ي��د ل��وي��ز م ��داف ��ع تشلسي
كخيار ممكن قدوم أحدهما لن
يحل املشكلة أبدًا ،املشكلة هي
بالتنظيم الدفاعي الذي يفتقده الفريق
منذ املوسم املاضي.
ً
لم يجد امل��درب تيتو فيالنوفا حال إال
ب��إن��زال م�ي�س��ي امل �ص��اب .وق ��ف األخ�ي��ر
على قدميه ،أج��رى عمليات التحمية،
ودخ��ل ال��ى أرضية امل�ي��دان في الدقيقة
 .60كان متوقعًا هذا السيناريو .وكان
تصريح مدرب أرسنال الفرنسي أرسني
فينغر منذ فترة صحيحًا« :برشلونة
س �ي �ك��ون ف��ري �ق��ًا دون امل �ت��وس��ط ل ��و لم
يكن فيه ميسي أم��ام ال�ف��رق الكبيرة».
ك��ذل��ك تصريح ان��دري��س اينيستا قبل
امل �ب��اراة« :ن�ح��ن نعتمد عليه (ميسي)
ب�ش�ك��ل ك ��ام ��ل» .ت �ص��ري �ح��ان واق �ع �ي��ان
أثبتا نظريًا امل�ع��ادل��ة ال�ت��ي رس�م��ت أن
ب��رش �ل��ون��ة أم � ��ام ال �ف��ري��ق ال �ك �ب �ي��رة هو
م �ي �س��ي ،وم �ي �س��ي ف �ق ��ط .م �ن��ذ دخ��ول��ه
أح ��دث ال �ف��ارق وق�ل��ب امل��وازي��ن واضعًا
الضيف تحت ضغط متواصل ،تجلت
ُ
أخ�ط��ره��ا ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  65ح�ي��ث لعبت
ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي��ن داف � �ي� ��د ف �ي ��ا واي �ن �ي �س �ت��ا
ليسددها األخ�ي��ر قوية ويتصدى لها

بيدرو:
يجب أن
نشكر ميسي

قلب ميسي املوازين فور نزوله إلى امللعب (لويس جني ــ أ ف ب)

أفضلية واضحة
قدمها الفريق
الباريسي في
الشوط األول

الحارس اإليطالي سلفاتوري سيريغو
ببراعة .ثم وبعدها بـ 5دقائق فقط جاء
هدف التعادل بتسديدة صاروخية من
بيدرو رودريغيز في الدقيقة  70بعد
لعبة جماعية رائ�ع��ة ب�ين ميسي وفيا
وب�ي��درو .تنفس الجمهور الكاتالوني
وفيالنوفا ال�ص�ع��داء ،وام�ت��ص الفريق
م �ح��اوالت س��ان جيرمان ب��ال�ع��ودة من
خالل مبادلة الكرات.
في النهاية ،تأهل برشلونة الى الدور
ن �ص ��ف ال �ن �ه ��ائ ��ي ب �ش ��ق األن � �ف � ��س ،إال
أن م��ا ي�ح�س��ب ل �ن��ادي ال�ع��اص�م��ة ع��دم
تلقيه الخسارة أمام برشلونة في كلتا
املباراتني.

• سوق االنتقاالت •

راداميل فالكاو (أ ف ب)

ّ
بايرن ميونيخ يلقن يوفنتوس درسًا ثانيًا
أك� � ��د ب � ��اي � ��رن م� �ي ��ون� �ي ��خ األمل� ��ان� ��ي
ج��دارت��ه املطلقة ف��ي ب�ل��وغ نصف
نهائي دوري أبطال أوروبا على
حساب يوفنتوس االيطالي بعد
ان ج ��دد ف� ��وزه ع �ل �ي��ه ف ��ي م�ع�ق�ل��ه
ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ع�ي�ن�ه��ا  ،0-2ف��ي اي��اب
ربع النهائي.
وي��دي��ن ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري ب�ف��وزه
مل� �ه ��اج� �م� �ي ��ه ال� � �ك � ��روات � ��ي م� ��اري� ��و
ماندزوكيتش والبديل البيروفي
ك�لاودي��و ب�ي�ت��زارو ال�ل��ذي��ن سجال
ال �ه��دف�ين ف��ي ال��دق�ي�ق�ت�ين  64و90
على التوالي.
وح�س��م ال�ت�ع��ادل السلبي الشوط
األول ح� �ي ��ث ت � �ب � ��ادل ال� �ف ��ري� �ق ��ان
ال� �ه� �ج� �م ��ات ،ل� �ك ��ن دون خ� �ط ��ورة
كبيرة.
وان � �ق� ��ذ ح� � ��ارس ب� ��اي� ��رن م��ان��وي��ل
ن ��وي ��ر ك� ��رة ص �ع �ب��ة م ��ن ت �س��دي��دة
ق� ��وي� ��ة ل�ل��اع� ��ب ال � ��وس � ��ط أن� ��دري� ��ا
ب �ي��رل��و م��ن ض��رب��ة ح ��رة م�ب��اش��رة
(.)24

وح � �م � �ل� ��ت ال� ��دق � �ي � �ق� ��ة  39أخ� �ط ��ر
ف ��رص ال� �ش ��وط األول م ��ن ط��ري��ق
ال �ن �م �س��وي دي �ف �ي��د أالب � ��ا ع �ن��دم��ا
استغل ارتباك مدافعي «السيدة
ال�ع�ج��وز» ل�ي�س��دد ك��رة م��ن خ��ارج
منطقة الجزاء ،إال أن جانلويجي
ب��وف��ون ل��م ي�ق��ع ف��ي خ�ط��أ م �ب��اراة
ال � � ��ذه � � ��اب ام � � � ��ام ال� �ل��اع� � ��ب ع �ي �ن��ه
ليتصدى للكرة بنجاح.
وفي الدقيقة  45حاول الهولندي
أري� �ي��ن روب� � ��ن م �ب��اغ �ت��ة أص �ح ��اب
األرض بعدما توغل من الجانب
األي� �م ��ن وس � ��دد ال� �ك ��رة ب �ي��د ان �ه��ا
جاء ت بعيدة للغاية عن املرمى.
وب � � ��دأ ال � �ش� ��وط ال� �ث ��ان ��ي ب �ت �ب ��ادل
ه �ج �م��ات ب�ي�ن ال �ف��ري �ق�ي�ن ،وأط �ل��ق
روب � ��ن ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  57ت �س��دي��دة
رائ� �ع ��ة ب �ي �س��راه ت��اب �ع��ت ط��ري�ق�ه��ا
نحو القائم.
ونجح بايرن ميونيخ في توجيه
ض ��رب ��ة آلم � � ��ال أص � �ح� ��اب األرض
ب � �ه� ��دف أح � � � ��رزه م ��ان ��دزوك� �ي� �ت ��ش

ب �ع��دم��ا ت ��اب ��ع ت� �س ��دي ��دة ت��وم��اس
م��ول��ر ال �ت��ي ت �ص��دى ل �ه��ا ب��وف��ون
ليضعها برأسه في املرمى (.)64
واس �ت �س �ل��م ي��وف �ن �ت��وس ب �ع��د ه��ذا
ال �ه��دف ،ل�ت�ت�ع��رض ش�ب��اك��ه لهدف
�ان ف� ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة األخ� � �ي � ��رة م��ن
ث� � � ٍ
اللقاء من طريق البديل بيتزارو
ال��ذي تلقى تمريرة م��ن باستيان
شفاينشتايغر وس��دد كرة أرضة
في مرمى بوفون.
وه�ك��ذا ،استحق ب��اي��رن ميونيخ،
ع ��ن ج � � ��دارة ،ب �ل ��وغ دور األرب �ع ��ة
ب �ع ��د ف� � ��وزه ذه� ��اب� ��ًا واي� ��اب� ��ًا ع �ل��ى
ي ��وف� �ن� �ت ��وس ب��ال �ن �ت �ي �ج��ة ع �ي �ن �ه��ا
م �ح��اف �ظ��ًا ع� �ل ��ى ن� �ظ ��اف ��ة ش �ب��اك��ه،
ل �ي��وج��ه ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه رس��ال��ة
ش ��دي ��دة ال �ل �ه �ج��ة إل� ��ى م �ن��اف �س �ي��ه
ال � �ث �ل�اث ��ة ع� �ل ��ى ال � �ل � �ق ��ب :م ��واط� �ن ��ه
بوروسيا دورتموند وبرشلونة
وري � � � � � ��ال م� � ��دري� � ��د اإلس � �ب� ��ان � �ي�ي��ن،
وخ�ص��وص��ًا أن ه��ذه ال�ف��رق عانت
للتأهل إلى نصف النهائي.

ّ
مفاجأة سوق االنتقاالت الصيفية :فالكاو يوقع ملانشستر يونايتد
قد ّ
يفجر مانشستر يونايتد مفاجأة
مدوية في سوق االنتقاالت الصيفية
ب �ت �ع��اق��ده م ��ع ال �ك��ول��وم �ب��ي ال ��دول ��ي
رادام� � �ي � ��ل ف ��ال� �ك ��او ه � � ��داف ات �ل �ت �ي �ك��و
مدريد اإلسباني ،بحسب ما كشفت
ص�ح�ي�ف��ة «م ��ارك ��ا» اإلس �ب��ان �ي��ة ال�ت��ي
أف��ادت ب��أن «النمر» اقترب كثيرًا من
االنتقال الى «الشياطني الحمر».
وجاء في الصحيفة اإلسبانية «على

الرغم من أن كل الدالئل كانت تشير
في األشهر األخيرة الى إمكان انتقال
ف��ال �ك��او ال ��ى ت�ش�ل�س��ي أو مانشستر
سيتي اإلن�ك�ل�ي��زي�ين ،ف��إن مانشستر
ي��ون��اي �ت��د أص� �ب ��ح األق � � ��رب إل � ��ى ض��م
امل�ه��اج��م ال�ك��ول��وم�ب��ي ال��ى ص�ف��وف��ه»،
م �ش �ي��رة ال ��ى أن ال� �ن ��ادي اإلن �ك �ل �ي��زي
دف ��ع مبلغًا مسبقًا م��ن ق�ي�م��ة العقد
اإلج � �م� ��ال � �ي� ��ة ال � �ب ��ال � �غ ��ة  55م �ل �ي��ون

ي ��ورو ت �م��ام��ًا ،ك�م��ا ف�ع��ل ل ��دى عملية
انتقال ال�ح��ارس داف�ي��د دي خيا الى
مانشستر يونايتد قبل موسمني من
ال�ن��ادي نفسه .وإذا كانت معلومات
ال�ص�ح�ي�ف��ة اإلس�ب��ان�ي��ة ال �ت��ي نقلتها
ع ��ن م �ص��در م �ق��رب م ��ن امل �ف��اوض��ات
ص� �ح� �ي� �ح ��ة ،ف � � ��إن ذل � � ��ك ي �ع �ن ��ي ع �ل��ى
األرجح نهاية مسيرة واين روني في
صفوف مانشستر يونايتد.

