
ي��ن��زل برشلونة اإلسباني 
ضيفاً ثقيالً على ليون الفرنسي 
ال��ي��وم الثالثاء ف��ي ذه��اب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
 ف��ي س��ن ال��� 31 ع��ام��اً يبقى 
األرجنتيني ليونيل ميسي القلب 
النابض للعب الهجومي لنادي 
برشلونة اإلس��ب��ان��ي: يسجل 
“البرغوث” م��ع��دل ه��دف في 
املباراة، فيما يعاني زمالؤه في 

الهجوم.
ميسي ضمانة األهداف

منذ ب��داي��ة امل��وس��م احلالي 
يظهر للعيان بشكل واض��ح 
اح�����ص�����اءات ق���ائ���د ال���ن���ادي 
الكاتالوني الذي سجل 30 هدفاً 
ف��ي 30 م��ب��اراة رسمية، منها 
22 في 22 أسبوعاً في الدوري 
اإلسباني. ويدخل ميسي عامه 
احلادي عشر توالياً الذي يصل 
خالله إلى حاجز الثالثني هدفاً 

مع برشلونة.
وش���اءت ال��ص��دف أن يسقط 
برشلونة في فخ التعادل في 
ثالث مباريات مع تأثر ميسي 
بإصابة في الفخذ األمين. ولكن 
يبدو أن األرجنتيني الدولي على 
طريق التعافي بعدما قاد فريقه 
للفوز على بلد الوليد -1صفر 
في ال���دوري السبت بتسجيله 
ركلة ج��زاء، ولكنه أه��در ركلة 

أخرى.
وح��ذر حامل الكرة الذهبية 
ألفضل العب في العالم خمس 
مرات أن املسابقة القارية حتفزه 
ل��ب��ذل امل��زي��د وأن برشلونة 
“سيبذل كل ش��يء ممكن” من 
أج���ل ال��ف��وز م��ج��دداً مبسابقة 

دوري األبطال “املرغوب فيها” 
ه��ذا املوسم بعد هيمنة غرميه 
التقليدي ريال مدريد على اللقب 

في املواسم الثالثة األخيرة. 
ع��ن��دم��ا ال ي��س��ج��ل ميسي، 
غالباً ما يتكفل زميله وصديقه 
األوروغوياني لويس سواريز 

باملهمة، فهو يحتل املركز الثاني 
في ترتيب الهدافني في الدوري 
خلف األرجنتيني برصيد 15 

هدفاً.
معاناة كوتينيو

ي��ع��ان��ي ال��ب��رازي��ل��ي فيليب 

ك��وت��ي��ن��ي��و ل��ف��رض ن��ف��س��ه مع 
النادي الكاتالوني على الرغم 
من أنه يحمل صفة أغلى العب 

في تاريخ برشلونة.
وي��ع��ي��ش ال��الع��ب ال��دول��ي 
ال��ب��رازي��ل��ي م��وس��م��ه ال��ث��ان��ي 
بصعوبة ب��دون أن يتمكن من 

ايجاد مكانه في خط الوسط، 
حيث يجتهد لفرض نفسه، ومع 
م��رك��ز على اجل��ن��اح األي��س��ر ال 
يتناسب م��ع ص��ورت��ه التقنية 

أكثر من السرعة. 
وب���ات كوتينيو ف��ي اآلون��ة 
األخ���ي���رة م��ح��ط ق��ل��ق متكرر 

للصحافة اإلس��ب��ان��ي��ة بسبب 
تراجع مستواه.

ورغم سيطرته على األلقاب 
احمللية، يواجه برشلونة شبح 
إخفاقاته األخ��ي��رة ف��ي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، وهناك 
م���ؤش���رات تبعث ع��ل��ى القلق 

بالنسبة للفريق الكاتلوني مثل 
ف��وزه غير املقنع 1-0 مبلعبه 
على ريال بلد الوليد املتواضع 
السبت امل��اض��ي، وه��ي نتيجة 
عززت موقعه في صدارة دوري 
ال���درج���ة األول����ى اإلس��ب��ان��ي، 
لكنها تركت الكثير من الشكوك 

حول قدرته على الفوز باللقب 
األوروبي األبرز.

وقلل فالبيردي م��ن أهمية 
ال��ع��روض املتواضعة لفريقه 
في الفترة األخيرة، وقال: “في 
بعض األحيان ال ميكن أن تكون 
رائعاً في كل مباراة، لكني أعتقد 
أن الفريق مستعد ألن يكون في 

أفضل حاالته”.
لكن املدافع جيرار بيكي كان 
أكثر قسوة ف��ي ان��ت��ق��اده ألداء 
برشلونة وح��ذر م��ن التبعات 
احملتملة للعروض الباهتة، 
وقال: “نحن لسنا الفريق الذي 
ن��ري��ده، النتيجة ج��ي��دة لكن 

الروعة غير موجودة”.
وس��ق��ط برشلونة ف��ي دور 
الثمانية ب���دوري األب��ط��ال في 
كل عام منذ ف��وزه باللقب آلخر 
مرة في 2015، وكانت هزميته 
املوسم املاضي بالتحديد مذلة 
أم��ام روم��ا بعد تفوقه 4-1 في 

لقاء الذهاب.
ونظر النادي الكاتلوني إلى 
غرميه التقليدي ريال مدريد في 
حسد وه��و يحرز لقبه الثالث 
على ال��ت��وال��ي، راف��ع��اً رصيده 
اإلجمالي في كأس أوروب��ا إلى 
13 لقباً، وهو ما يجعل ألقاب 

برشلونة اخلمسة تبدو بائسة.
ورغ�����م ف�����وزه ب���ال���دوري 
اإلسباني ثالث مرات في املواسم 
األرب��ع��ة األخ��ي��رة، وتتويجه 
بطاًل لكأس ملك إسبانيا أربع 
م��رات متتالية، يوجد شعور 
واس��ع النطاق ب��أن برشلونة 
عليه األداء بصورة أفضل في 
أوروبا خاصة في وجود ميسي 

في قمة مستواه.

يتسلح ليفربول اإلنكليزي بقوته 
الهجومية الضاربة عندما يستضيف 
بايرن ميونيخ األملاني اليوم الثالثاء في 
ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومواجهة ليفربول وصيف بطل املوسم 
املاضي وب��اي��رن ميونيخ بطل ال��دوري 
األملاني في املواسم الستة األخيرة هي 
إحدى ثالث مواجهات نارية أسفرت عنها 
القرعة بعد مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
وباريس سان جيرمان الفرنسي )صفر-
2 ذهابا األس��ب��وع امل��اض��ي(، وأتلتيكو 
مدريد اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي 
اللذين يلتقيان ذهابا غ��دا األرب��ع��اء في 

مدريد.
ويقدم ليفربول أداء مميزا هذا املوسم 
إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري املمتاز 
مع مانشستر سيتي علما بأنه لعب مباراة 
أقل، بقيادة ترسانته الهجومية املكونة 
م��ن امل��ص��ري محمد ص��الح والسنغالي 
س��ادي��و م��ان��ي��ه وال��ب��رازي��ل��ي روب��رت��و 
فيرمينيو، وخ��ط دف��اع��ي صلب بقيادة 
الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز الغائبني 

عن مواجهة الغد بسبب اإليقاف.
وس���ج���ل ال��ث��الث��ي ص����الح وم��ان��ي��ه 
وفيرمينو 44 هدفا في مختلف املسابقات 
هذا املوسم 20 منها للدولي املصري الذي 
يتصدر قائمة هدافي ال�”برمييير ليغ” 
برصيد 17 هدفا و3 في املسابقة القارية 
العريقة مقابل 13 هدفا للدولي السنغالي 
بينها 12 في ال��دوري وواح��د في دوري 
األب��ط��ال، و11 هدفا للدولي البرازيلي 
بينها 9 في الدوري وهدفان في املسابقة 

القارية.
ويعول الفريق اإلنكليزي الذي استفاد 
م��ن ف��ت��رة راح���ة مل��دة أس��ب��وع خلروجه 
من مسابقة الكأس احمللية، على عاملي 
األرض واجل��م��ه��ور مل��واص��ل��ة العالمة 

ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى أرض���ه ه���ذا امل��وس��م بعد 
االنتصارات الثالثة التي حققها في دور 
املجموعات على باريس س��ان جيرمان 
ال��ف��رن��س��ي وال��ن��ج��م األح��م��ر ال��ص��رب��ي 

ونابولي اإليطالي.
وس��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة ب��ني الفريقني 
مناسبة للمدرب األملاني لليفربول يورغن 
كلوب ليثأر من بايرن الذي حرمه من لقب 
املسابقة عام 2013 بفوزه في النهائي 
على فريقه السابق بوروسيا دورمتوند 

.1-2
وش��دد كلوب على أن مهمة فريقه لن 
تكون سهلة أمام الفريق البافاري قائالً 
“شاهدت بالطبع على مر السنني الكثير 
من مبارياته وهذا املوسم أيضا”، مضيفا 
“لقد توجوا 6 مرات متتالية أبطاال في 
أملانيا، وهو ليس باألمر السهل، وكانوا 

أح��د ال��ف��رق ال��ت��ي جنحت ف��ي السنوات 
العشر األخ��ي��رة ف��ي ال��ت��واج��د ف��ي ربع 
نهائي، نصف نهائي، ونهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا”.
وت��واج��ه الفريقان م��رة واح���دة على 
صعيد امل��س��اب��ق��ة ال��ق��اري��ة األم موسم 
1980-1981 حني تأهل ليفربول الى 
النهائي وتوج باللقب للمرة الثالثة في 
تاريخه بتعادله في نصف النهائي صفر-
صفر على أرضه و1-1 في ميونيخ، فيما 
تعود املواجهة األخيرة بينهما إلى عام 
2001 في الكأس السوبر القارية وفاز 
ليفربول، بطل ك��أس االحت��اد األوروب��ي 
في حينها، بنتيجة 3-2 على بطل دوري 
األبطال على ملعب “لويس الثاني” في 

موناكو.
وكان املدير الرياضي لبايرن البوسني 

حسن ص��ال��ح حميدزيتش ت��وق��ع عقب 
ال��ق��رع��ة م��واج��ه��ة صعبة للغاية ضد 
ليفربول، مشيرا الى أنه “من الصعب جدا 
التعامل معهم. ليفربول يعتبر الفريق 

األفضل )في أوروبا( حاليا. 
يلعبون ك��رة جميلة، أقوياء ج��دا من 
الناحية البدنية ويتميزون بوتيرتهم 
املرتفعة. نتطلع للعب هناك )في أنفيلد(. 
هذه هي التحديات التي حتتاج الى إتقانها 

في مسيرتك”.
وي��ع��ان��ي ب��اي��رن ه���ذا امل��وس��م، لكنه 
وبعد فترة صعبة للغاية بقيادة مدربه 
اجلديد الكرواتي نيكو كوفاتش، استعاد 
ت��وازن��ه ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة مستغال 
تعثر بوروسيا دورمت��ون��د املتصدر في 
املباراتني األخيرتني ليقلص الفارق بينهما 
إل��ى نقطتني مع م��ب��اراة أق��ل لدورمتوند 
سيخوضها ضد نورمبرغ مساء اليوم في 

ختام املرحلة الثالثة والعشرين.
وي��أم��ل ب��اي��رن ميونيخ ال���ذي انتزع 
فوزا صعبا من مضيفه أوغسبورغ 2-3 
اجلمعة بعدما تخلف مرتني، في تفادي 
كبوة بوروسيا دورمتوند أم��ام مضيفه 
توتنهام اإلنكليزي عندما خسر بثالثية 
نظيفة ذهابا في وميبلي األسبوع املاضي، 
والعودة بنتيجة إيجابية ترفع من أسهمه 
ف��ي مواصلة ال��دف��اع ع��ن حظوظ الكرة 

األملانية في التواجد في ربع النهائي.
يذكر أن��ه منذ موسم 2006-2005 
ضمن فريق أملاني على األقل التواجد في 

الدور ربع النهائي.
وق���ال الع���ب وس���ط ب��اي��رن ميونيخ 
الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز “ال 
مجال للخطأ في هذه املباريات، ولكنني 
أعتقد أن ليفربول بإمكانه أن يخلق 
لنا مشاكل”، مضيفا “لدينا فريق جيد 
ملواصلة املشوار في املسابقة، إذا سارت 

األمور بشكل جيد”.
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ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يعّول على ترسانته الهجومية أمام بايرن ميونيخ

ليفاندوسكي ورقة ليفربول الرابحة

ريبري وبواتنج يغيبان عن البافاري
قال نيكو كوفاتش م��درب بايرن ميونيخ 
إن اجلناح فرانك ريبري وقلب الدفاع جيروم 
بواتنج سيغيبان عن مواجهة ليفربول، وأبلغ 
كوفاتش الصحفيني قبل السفر إلى إجنلترا أن 
ريبري بقي في ميونيخ بعد أن رزق مبولود 

بينما يعاني بواتنج من فيروس باملعدة.
وسينتظر العمالق البافاري أيضا حتى 
اليوم ملعرفة ما إذا ك��ان اجلناح كينجسلي 
ك��وم��ان سيصبح ج��اه��زا بعد إص��اب��ت��ه في 

الكاحل يوم اجلمعة. وسجل الالعب الفرنسي 
هدفني لكنه أصيب في الدقائق األخيرة من 

الفوز 3-2 على مستضيفة أوجسبورج.
وق���ال ح��س��ن ص��ال��ح حميديتش امل��دي��ر 
ال��ري��اض��ي ف��ي ب��اي��رن للصحفيني ”حالته 
حتسنت كثيرا لكن يتعني أن ننتظر لفترة 
أط���ول. امامنا 36 ساعة حتى امل��ب��اراة وقد 
يحدث الكثير. األمر مشجع لكن ال ميكن تأكيد 

مشاركته حتى اآلن“.
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كيميش يرشح ليفربول
للعبور إلى ربع النهائي

قال يوشوا كيميش مدافع بايرن ميونيخ 
إن مستوى ليفربول في ال��دوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم ودفاعه الصلد يجعالنه 
املرشح األوفر حظا لعبور مواجهة دور الستة 

عشر.
ويتساوى ليفربول مع غرميه مانشستر 
سيتي في ص��دارة ال��دوري اإلجنليزي ومني 
مرماه بأقل عدد من األهداف وخسر مرة واحدة 

فقط في 26 مباراة.
ولم يخسر ليفربول أيضا على أرضه في 
الدوري املمتاز وكذلك في دوري األبطال هذا 

املوسم.
وأب��ل��غ كيميش الصحفيني قبل مواجهة 
الذهاب في أنفيلد ”ليفربول املرشح األوفر 
حظا. خسر مباراة واح��دة في ال��دوري طوال 

املوسم ودخل مرماه 15 هدفا فقط“.
وتابع ”عندما تتابع طريقته في اللعب 

ستجد انه ميلك دفاعا رائعا وهجوما مذهال.
”إنه فريق سريع جدا كما يبرز في مواقف 
الع��ب ض��د الع��ب واالل��ت��ح��ام��ات. ل��ن تكون 

مواجهة سهلة أمامهم“.
ولم يبلغ بايرن النهائي منذ ف��وزه بلقب 
دوري األب��ط��ال آلخ��ر م��رة ف��ي 2013 أم��ام 
بروسيا دورمت��ون��د ال��ذي ك��ان يدربه وقتها 
يورجن كلوب مدرب ليفربول احلالي ويعتقد 
كيميش ان فريقه ل��م يعد م��ن أب��رز األندية 

األوروبية بالنظر إلى مستواه احلالي.
وأض��اف ”عندما تنظر الينا لم نعد مثل 
السابق. نحتاج إلى حتسني مستوانا قبل أن 

نطلب املقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا“.

كوفاتش: فرص الفريقني متساوية
قال املدير الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ األملاني، 
الكرواتي نيكو كوفاتش، إن ف��رص فريقه متساوية مع مضيفه ليفربول 
اإلجنليزي في دور ال�16 بدوري أبطال أوروبا، ويعلم أن الضغوط كبيرة على 

الرغم من أن هذا هو موسمه األول الذي يقود فيه الفريق.
ويحتل بايرن ميونخ، الذي توج بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في 2013، 
املركز الثاني في ال��دوري األملاني خلف بروسيا دورمتوند ويبدو أن الفريق 

مهدد باخلروج خالي الوفاض هذا املوسم.
 

وقال كوفاتش ملجلة كيكر في نسختها التي الصادرة أمس: “نحن هنا للفوز 
باأللقاب، هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ”.

ويأمل كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، أن يكون هناك تقييماً 
عادالً لعمله بنهاية املوسم.

وقال: “العامل احلاسم هو كيفية رؤيتنا له داخلياً، والبقاء واقعيني، التخيل 
سيجعلنا ساذجني”.

نبيل فقير جنم ليون الفرنسي

برشلونة ضيفًا ثقياًل على ليون

ميسي يسعى لقيادة برشلونة للفوز بدوري األبطال هذا املوسم


