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ليفربول أذل بايرن

�ساديو مانيه يف طريقه اإىل ت�سجيل هدف ليفربول الأول
ح�ج��ز ل�ي�ف��رب��ول اإلن�ك�ل�ي��زي ال��وص�ي��ف ب�ط��اق�ت��ه إل��ى ال� ��دور رب��ع
ال�ن�ه��ائ��ي ل�م�س��اب�ق��ة دوري أب �ط��ال أوروب � ��ا ب �ف��وزه ال�ك�ب�ي��ر على
مضيفه بايرن ميونيخ األلماني  1-3أول من امس على ملعب
«أليانز أرينا» في إياب الدور ثمن النهائي.
وسجل السنغالي ساديو مانيه ( 26و )84والهولندي فيرجيل
ف��ان داي ��ك ( )69أه ��داف ل�ي�ف��رب��ول ال ��ذي ع��وض س�ق��وط��ه ف��ي فخ
التعادل السلبي ذهابا على أرضه ولحق بمواطنيه مانشستر
سيتي وم��ان يونايتد وتوتنهام ،والكاميروني جويل ماتيب
( 39خ�ط��أ ف��ي م��رم��ى ف��ري�ق��ه) ه��دف ب��اي��رن ميونيخ ال ��ذي ودع
ثمن النهائي للمرة األول��ى منذ  ،2011ولقي مصير مواطنيه
بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام
وس�ي�ت��ي ت��وال�ي��ا .وه��ي ال �م��رة األول ��ى ال�ت��ي تبلغ فيها  4أن��دي��ة
إنكليزية ال��دور رب��ع النهائي للمسابقة ال�ق��اري��ة العريقة منذ
موسم  .2009-2008وقال فان دايك الذي غاب عن مباراة الذهاب
بسبب اإلي �ق��اف «ت��أه��ل مستحق لكنه ص�ع��ب .كنا ن�ع��رف أننا
سنواجه صعوبة هنا (ميونيخ) ألننا نواجه فريقا قويا يضم
العبين رائعين ويلعب على أرضه ،لكننا كنا على ثقة كبيرة في
قدرتنا على التسجيل والعودة ببطاقة التأهل».
واستحق ليفربول الفوز ألنه كان الطرف األفضل خصوصا في
الشوط الثاني ونجح في كسب مباراته األول��ى خارج القواعد

(موقع ليفربول على تويرت)
بعد  4هزائم متتالية في األدوار اإلقصائية ،أولها أم��ام روما
اإليطالي في إي��اب نصف نهائي الموسم الماضي ،وث��اث في
دور المجموعات هذا الموسم.
ونجح المدرب األلماني لليفربول يورغن كلوب في رفع غلته
م��ن االن�ت�ص��ارات على ال�ف��ري��ق ال�ب��اف��اري إل��ى  10ف��ي  31م�ب��اراة
واج �ه��ه خ��ال�ه��ا ك �م��درب ل�ف��ري�ق��ه ال �ح��ال��ي وف��ري�ق�ي��ه السابقين
ماينتس وبوروسيا دورتموند مقابل  16خسارة و 5تعادالت.
وكانت أفضل أيامه ضد بايرن حين كان مدربا لدورتموند بين
 2008و 2015حيث حقق  4انتصارات مقابل تعادل و 4هزائم في
 9زيارات الى ملعب النادي البافاري.
وخرج كلوب منتصرا من زيارته األخيرة الى «أليانز أرينا» في
أب��ري��ل  2015حين ف��از دورت�م��ون��د ب��رك��ات الترجيح ف��ي نصف
نهائي مسابقة الكأس األلمانية.
كما أكد ليفربول تفوقه للمرة الثانية على بايرن ميونيخ في
المسابقة بعدما كانت المواجهة األولى بينهما موسم -1980
 1981حين ت��أه��ل ليفربول ال��ى النهائي وت��وج باللقب للمرة
الثالثة في تاريخه بتعادله في نصف النهائي  0-0على أرضه
و 1-1في ميونيخ.
في المقابل ،مني بايرن ميونيخ بخسارته األول��ى على أرضه
في ثمن النهائي منذ  2011عندما سقط امام إنتر ميان ،3-2

وودع أيضا للمرة األخيرة من دور ال� .16وفشل الفريق البافاري
ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ت��واج��د ف��ري��ق أل�م��ان��ي ف��ي رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي منذ
موسم .2006-2005
وت��أث��ر ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ك�ث�ي��را ب�غ�ي��اب م��داف�ع��ه ال��دول��ي ي��وش��وا
كيميش الموقوف ولم يكن بديله البرازيلي رافينيا في مستوى
التطلعات .كما تأثر بغياب مهاجمه توماس مولر الموقوف
ب��دوره .ودف��ع كوفاتش بالجناح الفرنسي فرانك ريبيري (35
عاما) أساسيا على حساب مواطنه كينغسلي كومان ،لكن دون
أن يخلق متاعب لدفاع الضيوف.
وبالنسبة لليفربول ،ع��اد ف��ان داي��ك بعد غيابه ذه��اب��ا بسبب
اإليقاف فاستعاد مكانه ال��ذي شغله البرازيلي فابينيو ،فيما
اضطر كلوب إل��ى ال��دف��ع بجيمس ميلنر ف��ي خ��ط ال��وس��ط بدال
من الغيني نابي كيتا الذي لم يسافر مع الفريق إلى ميونيخ
بسبب االصابة.
واضطر كلوب إلى استبدال القائد ج��وردان هندرسون بسبب
اصابة في كاحل قدمه اليسرى فدفع بفابينيو مكانه (.(13
وك��ان��ت اول واخ�ط��ر ف��رص��ة لليفربول عندما تلقى البرازيلي
روب ��رت ��و ف�ي��رم�ي�ن��و ك ��رة م��ن ال �م �ص��ري م�ح�م��د ص ��اح س��دده��ا
قوية بيمناه من خارج المنطقة بجوار القائم األيسر للحارس
مانويل نوير ال��ذي خ��اض ال�ي��وم م�ب��ارات��ه المئة ف��ي المسابقة

برشلونة اكتسح ليون بخماسية
ت ��أه ��ل ب��رش �ل��ون��ة اإلس� �ب ��ان ��ي إل� ��ى رب� ��ع ن�ه��ائ��ي
أبطال أوروب��ا أول من ام��س ،عقب ف��وزه الكبير
على ضيفه ل�ي��ون الفرنسي  ،1-5ف��ي ال�م�ب��اراة
التي جمعتهما ف��ي إي��اب ثمن النهائي .وتقدم
ب��رش�ل��ون��ة ع��ن ط��ري��ق ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي م��ن ركلة
جزاء في الدقيقة  ، 15قبل أن يضيف البرازيلي
كوتينيو ال �ه��دف ال�ث��ان��ي ف��ي ال��دق�ي�ق��ة ، 30لكن
ل �ي��ون ق �ل��ص ال� �ف ��ارق ع ��ن ط��ري��ق ت ��وس ��ارت في
ال��دق �ي �ق��ة  ،58ث ��م ع� ��اد م �ي �س��ي ل�ي�س�ج��ل ال �ه��دف
الثالث في الدقيقة  ،78وتكفل المدافع جيرارد
بيكيه بالهدف ال��راب��ع ف��ي الدقيقة  ،80قبل أن
يختتم ع�ث�م��ان ديمبلي م�ه��رج��ان األه� ��داف في
الدقيقة . 86
ب��دأ برشلونة ال�م�ب��اراة بالضغط على منافسه
الفرنسي من أجل تسجيل هدف يعزز حظوظه
ف��ي ال�ت��أه��ل خ��اص��ة م��ع ان�ت�ه��اء م �ب��اراة ال��ذه��اب

ب ��ال� �ت� �ع ��ادل ال �س �ل �ب��ي  ،ب �ي �ن �م��ا اك �ت �ف ��ى ال �ف��ري��ق
ً
حرصا على عدم تلقي أهداف.
الفرنسي بالدفاع
وشهدت الدقيقة الثانية أول فرصة لبرشلونة
بعدما أرس��ل كوتينيو ك��رة عرضية إل��ى لويس
س� ��واري� ��ز ل �ك��ن ال � �ح� ��ارس ال �ب��رت �غ��ال��ي أن �ت��ون��ي
لوبيز التقط ال�ك��رة قبل أن تصل إل��ى المهاجم
األوروجوياني .واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء
لبرشلونة في الدقيقة  ،15بعد عرقلة جيسون
ديناير مدافع الفريق الفرنسي لسواريز داخل
م�ن�ط�ق��ة ال� �ج ��زاء ً ،ل�ي�ن�ف��ذه��ا م�ي�س��ي ب �ن �ج��اح في
مرمى ليون معلنا تقدم فريقه.
وأض� ��اف ك��وت�ي�ن�ي��و ال �ه��دف ال �ث��ان��ي ل�ب��رش�ل��ون��ة
في الدقيقة  ، 30بعد تمريرة من سواريز داخل
منطقة جزاء ليون.
وك��ان لوبيز ح��ارس ل�ي��ون ت�ع��رض إلص��اب��ة في
ال��دق �ي �ق��ة  23وب �ع��د ع��اج��ه ت �ح��ام��ل ع �ل��ى نفسه

فالفيردي :واجهنا بعض الصعوبات
اع�ت��رف إيرنستو ف��ال�ف�ي��ردي م��درب
ب��رش �ل��ون��ة اإلس� �ب ��ان ��ي ب � ��أن ف��ري �ق��ه
واجه بعض الصعوبات في الشوط
ال �ث��ان��ي خ ��ال ال �م �ب��اراة أم� ��ام ل�ي��ون
الفرنسي ولكنه نجح في اجتيازها
وال� �ت� �غ� �ل ��ب ب �ن �ت �ي �ج��ة ك� �ب� �ي ��رة ع �ل��ى
منافسه.
وأع� � � ��رب ف ��ال� �ف� �ي ��ردي ع� ��ن س �ع��ادت��ه
بالفوز الكبير ،كما أثنى على العبيه
الذين اجتازوا جميع «الصعوبات»
التي واجهوها عندما ك��ان الفريق
متقدما  1-2فقط .وق��ال فالفيردي،
في المؤتمر الصحافي لفريقه بعد
المباراة « : ،قدمنا عرضا رائعا في
ال�ش��وط األول وك��ان م��ن الممكن أن
ننهيه بفارق أكبر من األهداف».
واع � �ت� ��رف ب � ��أن ىب ��رش� �ل ��ون ��ة واج� ��ه
ب� �ع ��ض ال � �ص � �ع� ��وب� ��ات ف � ��ي ال� �ش ��وط
ال�ث��ان��ي ال ��ذي ش�ه��د ب�ع��ض الضغط
ال�ه�ج��وم��ي م��ن ل�ي��ون ع�ل��ى أص�ح��اب
األرض ول� �ك ��ن ب ��رش �ل ��ون ��ة اس �ت �غ��ل
ال�ف��رص��ة ال �ت��ي سنحت أم��ام��ه لقتل

ع �ن��اد ال �ف��ري��ق ال �ف��رن �س��ي .وأوض ��ح
فالفيردي « :عندما حاول المنافس
ت�ح�ق�ي��ق ال� �ت� �ع ��ادل ،واج �ه �ن��ا بعض
الصعوبات» مشيرا إل��ى أن الفريق
اج � �ت� ��از ه � ��ذه ال� �ص� �ع ��وب ��ات ع �ن��دم��ا
سجل الهدف الثالث ليقترب كثيرا
م� ��ن ح� �س ��م ال� �ل� �ق ��اء وه � ��و م� ��ا ح ��دث
بالفعل حيث سجل هدفين آخرين
بعد ذلك.
وأش��ار فالفيردي إل��ى أن المنافس
ل ��م ت �س �ن��ح ل ��ه ف� ��رص ص��ري �ح��ة لهز
الشباك في حين سنحت لبرشلونة
العديد من الفرص وخاصة لنجمه
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل ميسي ولكن
ال� �ف ��ري ��ق ل ��م ي �س �ت �غ��ل ه � ��ذه ال �ف��رص
بشكل ج�ي��د لينتهي ال �ش��وط األول
ب �ن �ت �ي �ج��ة غ� �ي ��ر م� �ط� �م� �ئ� �ن ��ة.وأع ��رب
ف��ال�ف�ي��ردي ع��ن س�ع��ادت��ه ب� ��أن فريقه
لم يتعرض لمفاجأة مثل المفاجآت
ال� �ت ��ي ش �ه��ده��ا ه � ��ذا ال � � ��دور وال �ت��ي
راح � ��ت ض �ح �ي �ت �ه��ا ف� ��رق م �ث��ل ري ��ال
مدريد وباريس سان جرمان.

م ��ن أج� ��ل إك� �م ��ال ال� �م� �ب ��اراة  ،ل �ك �ن��ه ف ��ي ال�ن�ه��اي��ة
ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن ذل ��ك ل�ي�ت��م اس �ت �ب��دال��ه ب��ال�ح��ارس
االح �ت �ي��اط��ي م��ات�ي��و ج��ورج �ل �ي��ن ،ل �ي �غ��ادر أرض
الملعب وه��و يبكي  .وتمكن ليون من تسجيل
ال �ه��دف األول ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  58ه��دف ع��ن طريق
العبه كيفن ت��وس��ارت ،حيث س��دد الكرة وسط
زحام من دفاع برشلونة لتستقر في شباك تير
شتيغن ،لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو
ال�م�س��اع��د ليثبت ص�ح��ة ال �ه��دف وأن ت��وس��ارت
ً
ل��م يكن متسلا .وس�ج��ل ميسي ال�ه��دف الثالث
لبرشلونة بعد أن تاعب بدفاع ليون ثم وضع
الكرة في الشباك في الدقيقة . 78وف��ي الدقيقة
 80أضاف بيكيه الهدف الرابع لبرشلونة ،بعد
ت�م��ري��رة س��اح��رة م��ن م�ي�س��ي ،ث��م أخ�ت�ت��م عثمان
ديمبلي،ومن المقرر أن تجرى قرعة ربع نهائي
البطولة اليوم.

ميسي يشيد برونالدو
لم يتردد األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اإلسباني في
اإلشادة بمنافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه
الجديد يوفنتوس اإليطالي على تأهلهما بجدارة إلى ربع نهائي
بطولة دوري أبطال أوروب��ا .ولحق برشلونة بيوفنتوس إل��ى دور
الثمانية بعد الفوز على ليون الفرنسي .1-5
وق��ال ميسي ،بعد ال�م�ب��اراة »:،ك ��ان رون��ال��دو وي��وف�ن�ت��وس مثيرين
ل��إع�ج��اب (ف��ي م��واج�ه��ة أتلتيكو م��دري��د)  .ك��ان��ت م�ف��اج��أة كبيرة
أن يتأهل يوفنتوس على حساب أتلتيكو .كنت أت��وق��ع أن يكون
أتلتيكو أق��وى من ه��ذا .يوفنتوس يمتلك إمكانيات عالية كما أن
كريستيانو ق��دم ليلة س��اح��رة» .وع��ن مباراة برشلونة أم��ام ليون،
قال ميسي إن برشلونة عانى بعض الشيء عندما كانت النتيجة
 1-2ولكن الحظ حالفه بتسجيل الهدف الثالث ليستعيد الفريق
ه��دوءه .وأوضح ميسي أن برشلونة حرص على التركيز الشديد
في المباراة منذ بدايتها كما تناقل الكرة بشكل جيد بعدما تقدم
بالهدف األول ليقدم أفضل مستوياته في هذه الفترة.وأكد « :عندما
تقدمنا  ،1-3وج��دن��ا م�س��اح��ات واس�ع��ة وك��ان��ت ال�ف��رص��ة سانحة
أمامنا لالستحواذ على الكرة واالنطالق بها».وأشار ميسي إلى أن
هدفه الثاني في المباراة وهو الثالث لبرشلونة منح الفريق بعض
االط�م�ئ�ن��ان واالرت �ي��اح وس��اع��ده ع�ل��ى إن�ه��اء ال �م �ب��اراة بشكل ق��وي
وتسجيل هدفين آخرين.

القارية ( .)25ونجح مانيه في افتتاح التسجيل عندما تلقى
ك��رة طويلة من ف��ان داي��ك فسبق رافينيا إليها وهيأها لنفسه
عند حافة المنطقة ،ثم راوغ نوير ببراعة وتوغل داخلها قبل ان
يلعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (.)26
ونجح بايرن ميونيخ في إدراك التعادل عندما لعب شوله كرة
خلف الدفاع إلى سيرج غنابري الذي انطلق من الجهة اليمنى
وت��وغ��ل داخ��ل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيمناه تابعها
المدافع ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه (.)39
وك��ان ليفربول االف�ض��ل ف��ي ال�ش��وط الثاني ون�ج��ح ف��ي ترجمة
تفوقه إل��ى ه��دف ث��ان عبر ف��ان داي��ك بضربة رأس�ي��ة إث��ر ركلة
ركنية انبرى لها ميلنر فأسكنها بقوة على يمين نوير(.)69
وه��و ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ل�ف��ان داي ��ك ف��ي م�ب��اري��ات��ه األرب ��ع األخ�ي��رة
م��ع ليفربول ف��ي مختلف المسابقات أي أك�ث��ر مما سجله في
مبارياته ال� 55األولى مع «الحمر».
ودف� ��ع ك��وف��ات��ش ب �ل �ي��ون غ��وري �ت �س �ك��ا م �ك��ان االس �ب��ان��ي خ��اف��ي
مارتينيز ( ،)72قبل أن يلعب ورقته األخيرة بإشراكه البرتغالي
ريناتو سانشيز مكان الكولومبي خاميس رودريغيز ،بيد أن
مانيه وجه الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث بارتماءة
رأس�ي��ة م��ن مسافة قريبة إث��ر تمريرة م��ن ص��اح ب�خ��ارج قدمه
اليسرى (.)84

مدرب ليون :ال أعرف ما الجدوى من «فار»
أكد برونو غينيسيو مدرب ليون الفرنسي أن فريقه
أثار الشك والقلق في نفوس العبي برشلونة عندما
ك��ان األخ�ي��ر متقدما  1-2ف��ي ب��داي��ة ال�ش��وط الثاني.
وقال غينيسيو  ،في المؤتمر الصحافي بعد المباراة
 ،إن فريقه أثار الشك والقلق لدى برشلونة حيث كان
على وشك التعادل مع مضيفه الكتالوني.
ورغم هذا  ،أكد مدرب ليون أن الهزيمة الثقيلة تسببت
في انزعاجه في نهاية المباراة خاصة أن فريقه فشل
ف��ي ال ��رد ع�ل��ى ض�غ��ط ب��رش�ل��ون��ة ف��ي ن�ه��اي��ة ال�م�ب��اراة
بعدما سجل أص�ح��اب األرض ال�ه��دف الثالث .وق��ال
غينيسيو « :ال يمكننا أن نشعر بالرضا واالقتناع

بعد الهزيمة  5-1والخروج من البطولة».ولكنه أبدى
س �ع��ادت��ه ب �ق��درة ف��ري �ق��ه ع �ل��ى ال�م�ن��اف�س��ة ب �ن��دي��ة مع
برشلونة لمدة ساعة .وقال « :أظهرنا أننا نستطيع
المنافسة .سجلنا هدفا وأزعجنا المنافس».وأبدى
ال�م��درب استياءه من التحكيم ونظام حكم الفيديو
المساعد «فار»  ،وقال « :الهدف األول كان في غاية
األهمية .صمدنا بعد هذا الهدف لكنني ال يمكن أن
أشعر بالسعادة .ورغم ثقل الهزيمة  ،ال أعرف ما هي
الجدوى من استخدام نظام «فار» .لم أشاهد اإلعادة
وال أرغب في الحديث كثيرا عن ضربة الجزاء التي
جاء منها الهدف األول لبرشلونة».

كوفاتش :كانوا الفريق األفضل
أك��د نيكو ك��وف��ات��ش ،م��درب ب��اي��رن ميونخ األلماني،
أحقية ليفربول بالتأهل للدور رب��ع النهائي ب��دوري
أبطال أوروبا ،بعد فوز األخير على الفريق البافاري
في ملعبه .1-3
ول��م يستفد البايرن من تعادله السلبي في الذهاب
على ملعب أنفيلد ،ليسقط داخل أليانز أرينا بثالثية.
وقال كوفاتش عقب المباراة ،في تصريحات أبرزها
موقع «سبورت« :»1قبل أي شيء ،أود تهنئة يورغن
منافسا ً
ً
قويا
كلوب (م��درب ليفربول) ،ألنهم كانوا

للغاية» .وأضاف« :بشكل عام ،ليفربول كان الفريق
األف �ض��ل ف��ي كلتا ال�م�ب��ارات�ي��ن ،ك�م��ا أن�ن��ا ل��م نحسن
استغالل روبرت ليفاندوفسكي ،ولم نكن في أفضل
مستوياتنا الليلة».
وع��ن لقطة الهدف األول ،ق��ال« :لقد خ��رج من مرماه
ً
متأكدا من ق��درة رافينيا على
(ن��وي��ر) ،ألن��ه لم يكن
اللحاق بالكرة قبل ساديو ماني» .وأضاف« :لم تكن
فكرة جيدة ،ألنها تسببت في ه��دف ،لكن ال يمكن
توجيه العتاب لمانويل ،ألنه أراد المساعدة فقط».

كلوب :نستحق الفوز
أكد األلماني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول االنكليزي،
أن فريقه استحق التأهل لربع نهائي دوري أبطال
أوروبا ،على حساب بايرن ميونخ ،بعدما تغلب على
األخير  1 � 3على ملعب «أليانز أرينا».
وق ��ال ك �ل��وب ف��ي ت�ص��ري�ح��ات نقلتها ه�ي�ئ��ة اإلذاع ��ة
البريطانية «« :»BBCفي مباراة مثل هذه ال يمكنك
أب��دا أن تلعب بأريحية ،نحن نستحق ال�ف��وز ،ألننا
قدمنا أداء جيدا في ملعب صعب مثل هذا ،أنا فخور
بالالعبين».
وتابع« :الهدف األول (سجله ساديو ماني) سأعيد
م �ش��اه��دت��ه  1000م� ��رة ،ع �ل��ى ال �م �س �ت��وى ال��دف��اع��ي

ك��ان الفريق رائعا مثلما نفعل دائما في المباريات
الخارجية ف��ي دوري األب �ط��ال» .وأض��اف« :ف��ان ديك
يمنحنا التنظيم في الكرات الثابتة ،هو خطر للغاية،
ويشكل تهديدا كبيرا للمنافسين ،لقد سجل هدفا
مهما».
وتابع المدرب األلماني« :في مباريات مثل هذه ستقع
ف��ي األخ �ط��اء ،لكن يجب عليك أال تخرج م��ن اللقاء،
وتواصل تحكمك في مجريات اللعب ،بايرن ميونخ
لم يتفوق علينا ،سجلنا هدفين بعد تعادل المنافس،
وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر عن طريق محمد
صالح».

