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برشلونة للتخلص من لعنة ربع نهائي دوري األبطال أمام مانشستر يونايتد
ي��س��ع��ى ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي وجنمه
األرجنتيني ليونيل ميسي للتخلص من لعنة
الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،التي تالحقهما منذ ثالثة
أع��وام ،عندما يستقبل الفريق الكاتالوني
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء ف��ي ك��ام��ب ن��و “شياطني”
مانشستر يونايتد اإلجن��ل��ي��زي ف��ي إي��اب
املسابقة القارية العريقة.
ويصارع برشلونة على ث�لاث جبهات،
فعلى الصعيد احمللي يخطو بخطوات ثابتة
نحو اإلحتفاظ بلقبه في “الليغا” للعام
الثاني على التوالي ،كما يتطلع لتحقيق
الثنائية احمللية واالحتفاظ بالكأس عاماً
خامسا ً على التوالي عندما سيواجه فالنسيا
على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية في
 25مايو املقبل.
وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي
إل���ى إراح����ة تسعة الع��ب�ين أس��اس��ي�ين في
م��ب��ارات��ه ف��ي ال���دوري أم���ام هويسكا التي
انتهت بالتعادل السلبي السبت ،من بينهم
جنمه ميسي حتضيرا للمباراة املرتقبة أمام
يونايتد.
وت��ع��رض متصدر ترتيب ال��ه��داف�ين في
الليغا ( 33ه��دف�اً) إلصابة في وجهه بعد
إحتكاك مع مدافع يونايتد كريس سمولينغ،
وأنهى اللقاء مع كدمات وت��ورم حول أنفه
وخ��ده ،فيما عانى فريقه للعودة من ملعب
سجِ ل
أول��د ترافورد بأفضلية هدف وحيد ُ
بالنيران الصديقة ،بعدما ارتطمت الكرة
بكتف ل��وك شو وحتولت في شباك فريقه
إثر رأسية من األوروغوياني لويس سواريز
(.)12
وتعكس هيمنة برشلونة على الليغا تألق
جنمه الصغير الذي جتاوز هذا الشهر حارس
ريال مدريد إيكر كاسياس ،كأكثر الالعبني
فوزا في تاريخ الدوري ،مع  335فوزا ً.
هذه اإلنتصارات ساهمت في إحكام النادي
الكاتالوني قبضته على البطولة احمللية،
ففاز في سبعة ألقاب من العشرة االخيرة،
ومن املرجح أن يرتفع الرقم إلى ثمانية ألقاب
من  ،11في ظل تقدم برشلونة في الصدارة
بفارق  9نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد
( 74مقابل .)65
ولكن على الصعيد القاري اخلطأ ممنوع،

لقطة من مباراة الذهاب في ملعب أولدترافورد

فبرشلونة ال يريد أن يكون ضحية جديدة
أمام يونايتد بعدما سقط في األعوام الثالثة
املاضية في ربع النهائي أمام كل من أتلتيكو
م��دري��د وي��وف��ن��ت��وس وروم����ا اإلي��ط��ال��ي�ين،
خصوصاً أن ذكرى خسارة العام املاضي ما
زالت راسخة في األذهان ،وعلى لسان جنمه
ميسي.
وكان ميسي صرح في أغسطس املاضي
بعد ف��وز فريقه بثنائية ال���دوري والكأس

احملليني قائالً“ :حققنا في املوسم املاضي
الثنائية ،ولكننا شعرنا باخليبة حيال
الطريقة التي س��ارت بها األم��ور في دوري
أبطال أوروب��ا ..نعد هذا املوسم أننا سنبذل
قصارى جهدنا إلع��ادة هذه الكأس اجلميلة
إلى كامب نو”.
وي��درك النجم األرجنتيني جيدا ً أهمية
الوفاء بوعده وتعطش جماهير كاتالونيا
للفوز القاري ،خصوصاً أن برشلونة أحرز

يوفنتوس يتسلح باخلبرة
أمام شباب أياكس

جماهير يوفنتوس تعول على رونالدو لتخطى أياكس

سيشكل النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو رأس حربة احلرس القدمي لفريق
يوفنتوس اإليطالي ،الذي سيحاول إجناز
املهمة أمام شباب أياكس أمستردام الهولندي
لدى استضافة األخير اليوم الثالثاء على
ملعبه أليانز ستاديوم في تورينو في إياب
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويريد كل من الفريقني كسر اليأس الذي
أصابه في السنوات األخيرة املأسوية على
الصعيد األوروب���ي ،وحت��دي��دا ً في املسابقة
األولى ،التي تقتصر مشاركتهما عليها كون
األول يهيمن على اللقب في الدوري اإليطالي،
بينما يتبادل أياكس حامل الرقم القياسي
( 33لقبا ً) التتويج مع آيندهوفن الثاني (24
لقبا ً).
وكان فريق “السيدة العجوز” قريباً من
احلسم محلياً نهاية األس��ب��وع املاضي في
اجلولة الثانية والثالثني وحتقيق اجناز غير
مسبوق قبل ست مراحل من نهاية البطولة،
إال أنه تأجل مرتني بخسارة فريقه الرديف
السبت أم��ام مضيفه سبال  ،2-1ثم بفوز
مالحقه ووصيفه نابولي على مضيفه كييفو
 1-3األحد حيث كان يكفيه التعادل في أي
من املباراتني.
ب��دوره ،يحتل أياكس املركز الثاني في
ال��دوري الهولندي ( 71نقطة) بفارق ثالث
نقاط خلف غرميه أيندهوفن ال��ذي لعب
مباراة أكثر ،وهو يتفوق عليه في املواسم
الثمانية األخيرة باعتالء املنصة أربع مرات
مقابل ثالث (أحرز فيينورد روت��ردام اللقب
في  ،)2017لكن تتويجه األخير يعود الى
عام .2014
وكانت مباراة الذهاب على ملعب يوهان
كرويف أرينا في أمستردام األربعاء املاضي
ان��ت��ه��ت ب��ت��ع��ادل ال��ف��ري��ق�ين  ،1-1إذ منح
رونالدو التقدم ليوفنتوس في نهاية الشوط
األول ،وادرك البرازيلي دافيد نيريس في
الدقيقة األول��ى من الثاني التعادل لشباب
أياكس الذين لفتوا األنظار بعدما واصلوا
انطالقتهم القوية والتي متثلت بتجريد ريال
مدريد اإلسباني بطل النسخ الثالث األخيرة،
من اللقب في ثمن النهائي (الذهاب  2-1في
أمستردام ،واإلياب  1-4في مدريد).
ومي��ل��ك يوفنتوس افضلية التسجيل
خارج أرضه بفضل الهدف  125لرونالدو،
الهداف التاريخي املسابقة ،لكن تعادلهما
في الذهاب يعكس صعوبة املهمة ويعيد الى

األذهان نتيجتي النهائي بينهما في نسختي
 1973عندما فاز أياكس 1-صفر على ملعب
النجم األحمر في بلغراد ،و 1996عندما
فاز يوفنتوس بركالت الترجيح  2-4بعد
تعادلهما  1-1على امللعب األوملبي في روما.
ويبدو م��درب يوفنتوس ماسيميليانو
أليغري مطمئنا الى اللقب احمللي ومصمما
على احراز اللقب األوروبي الغائب عنه منذ
 23عاما ورفع عدد ألقابه في املسابقة الى
ثالثة بعد أن توج ألول مرة عام  1985على
حساب ليفربول اإلنكليزي (1-صفر).
وأراح اليغري معظم عناصره األساسية
ضد سبال حتسبا حلسم لقاء ال��ع��ودة مع
أي��اك��س مثل رون��ال��دو ،امل��داف��ع ليوناردو
ب��ون��وت��ش��ي ،ال��ف��رن��س��ي بليز م��ات��وي��دي،
البرازيلي أليكس ساندرو ،الكروتي ماريو
ماندزوكيتش والبوسني ميراليم بيانيتش.
وقال بعد اخلسارة الثانية هذا املوسم في
البطولة احمللية “السكوديتو (اللقب احمللي)
سيأتي عاجال أم آج�لا .لو كنا وضعنا كل
ثقلنا في املباراة حلسمنا النتيجة بسهولة،
لكن ثمة هدفا أسمى ينتظرنا الثالثاء” في
مواجهة أياكس.
ويتابع الشاب مويز كني ( 19عاما) تألقه،
وسجل في املباراة ضد سبال هدفه السادس
في ست مباريات ،لكن يوفنتوس سيحرم
على األرج���ح م��ن ق��ائ��ده ج��ورج��و كييليني
( 34عاما) الذي يتعافى من إصابة في ربلة
الساق ،وسيحل محله دانييلي روغاني.
وي��ب��ق��ى رون���ال���دو ( 34ع��ام��ا) ال��س�لاح
األمضى بالنسبة لفريق “السيدة العجوز”
ال��ذي اش��ت��راه من ري��ال مدريد مقابل نحو
 100مليون ي��ورو مع رات��ب سنوي يصل
ال��ى  31مليونا بهدف املساهمة في اح��راز
الكأس الطويلة األذن�ين بعد أن حل وصيفا
للبطل سبع مرات (رقم قياسي) آخرها عامي
( 2015خسر أمام برشلونة اإلسباني )3-1
و( 2017خسر أمام ريال .)4-1
ولعب رونالدو احلاصل على جائزة الكرة
الذهبية الفضل العب في العالم خمس مرات،
دورا أساسيا وحاسما في كل من األلقاب
اخلمسة التي ت��وج بها (أرب��ع��ة مع ري��ال،
وواحد مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي عام
 ،)2008السيما ركلة اجل��زاء في الدقيقة
 7+90التي فاز فيها الفريق األسباني على
يوفنتوس ب��ال��ذات في رب��ع نهائي املوسم
املاضي.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في املسابقة
ه��ذا املوسم أولها في مرمى فريقه األسبق
يونايتد ،ثم ثالثية في مرمى أتلتيكو مدريد
اإلسباني في اي��اب ثمن النهائي ليتخطى
اخلسارة ذهابا صفر ،-2وآخرها في مرمى
أياكس.
وعلى الطرف اآلخر ،يسعى أياكس الذي
أح��رز لقبه الثالث تواليا ع��ام  1973على
حساب يوفنتوس قبل أن يتوج بالرابع
األخير عام  1995بفوزه على ميالن اإليطالي
(1-صفر) ،للعودة بقوة في هذه املسابقة
بفريق شاب ،برغم أن التأثير املالي لزعماء
البطولة الهولندية هو أقل بكثير من املتاح
لدى يوفنتوس.
وأنفق الفريق ال��ذي يحمل ش��ارة القائد
فيه املدافع ماتييس دي ليخت ( 19عاما)،
 45مليون ي��ورو في س��وق االنتقاالت من
اجل تدعيم صفوفه وتعزيز آماله في دوري
األبطال.
وج��اء ال��دول��ي��ان الهولندي دال��ي بليند
من مانشستر يونايتد ،والصربي دوشان
تاديتش من ساوثمبتون اإلنكليزي لقيادة
فريق يبلغ متوسط أعماره  24عاما.
ويبلغ متوسط اع��م��ار ال��ق��وة الضاربة
ف��ي الفريق واملتمثلة بتاديتش ،نيريس
واملغربي حكيم زياش 22 ،عاما ،وقد كانت
فعالة جدا هذا املوسم.
أما املخضرم كالس-يان هونتيالر البالغ
 35عاما فقد جنح في تسجيل ثالثية خالل
فوز أياكس على اكسلسيور  2-6في الدوري
احمللي نهاية األسبوع الفائت.
لكن الشكوك حتوم حول مشاركة العب
ال��وس��ط النشيط فرانكي دي يونغ ال��ذي
سيلتحق ف��ي الصيف ببرشلونة ،بسبب
اصابته بتشنج في عضالت الفخذ.
ولفت نيريس األنظار بتسجيله سبعة
أه��داف في ثماني مباريات ،لكن دي يونغ
يبقى استثنائيا في خط الوسط.
وسيحاول يوفنتوس التأهل الى نصف
النهائي للمرة الثالثة في آخر خمسة مواسم،
وأياكس للمرة األولى منذ  ،1997وصاحب
احل��ظ السعيد منهما سيقابل الفائز من
املواجهة اإلنكليزية اخلالصة بني توتنهام
هوتسبر ومانشستر سيتي اللذين يلتقيان
في اإلياب األربعاء على ملعب االخير “استاد
االحتاد” بعد أن فاز األول ذهابا على ملعبه
اجلديد 1-صفر.

اللقب مرة واح��دة فقط في األع��وام السبعة
األخيرة ،وثالث مرات في  10أع��وام منذ أن
تسلم امل��درب السابق جوسيب غوارديوال
مهامه في  ،2008مقابل أربعة ألقاب للغرمي
التقليدي ريال مدريد في خمسة أعوام ،منها
ثالثة تواليا في امل��واس��م الثالثة االخيرة
قبل أن يخسر لقبه هذااملوسم بخروجه في
ال��دور ثمن النهائي أم��ام أياكس أمستردام
الهولندي.

وتعكس أرق���ام ميسي ف��ي البطولتني
احمل��ل��ي��ة وال��ق��اري��ة ت��أل��ق وت��خ��ب��ط فريقه
برشلونة في الوقت ذات��ه على الصعيدين
احمل��ل��ي واالوروب�������ي :ف��ي “الليغا” ف��از
“البرغوث” بتسعة أل��ق��اب وه��و يتصدر
ترتيب الهدافني التاريخيني برصيد 414
ه��دف�اً ،أم��ام النجم البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو الع��ب يوفنتوس احل��ال��ي وري��ال
مدريد السابق (.)311

وعلى صعيد دوري األبطال أحرز ميسي
اللقب أربع مرات فقط ،وهي أرقام متواضعة
تضعه بالتساوي مع  11العباً من النادي
املدريدي فقط ،من بينهم ناتشو ،البرازيلي
كاسيميرو ودان��ي كارفاخال ،أما رونالدو
فيسعى هذا املوسم إلحراز لقبه السادس مع
“السيدة العجوز”.
وتنقلب األدوار على الساحة االوروبية
من الناحية التهديفية إذ متيل الكفة لصالح
رونالدو الذي سجل  125هدفا مقابل 108
مليسي.
ويراهن كثيرون على إمكانية مواجهة
نارية بني هذين النجمني في النهائي القاري،
في حال متكن برشلونة من حسم مواجهته
في عقر داره مع يونايتد وم��ن ثم جتاوز
ليفربول اإلجنليزي أو بورتو البرتغالي في
نصف النهائي.
أما يوفنتوس فعليه التغلب على أياكس،
ومن ثم حجز بطاقته إلى املباراة النهائية
على حساب مانشستر سيتي اإلنكليزي أو
مواطنه توتنهام هوتسبر.
وال ي�لام ميسي على ضعف برشلونة
في اوروبا ،ولكن الفوز في املباراة النهائية
على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في
مدريد من شأنه أن يضيف املزيد من البريق
والسحر إلى سجل األرجنتيني مقارنة مع
غرميه اللدود رونالدو ،الذي أكد بتسجيله
“هاتريك” الفوز النظيف على أتلتيكو مدريد
ف��ي إي��اب ثمن النهائي ،بعدما ك��ان فريق
“السيدة العجوز” ،إذ تخلف بثنائية نظيفة
ذهابا ً في مدريد ،أنه “سيد” دوري األبطال.
وتشعر جماهير برشلونة باإلحباط
نتيجة اخلروج املتكرر من الدور ربع النهائي
وبألم اخل��روج أم��ام روم��ا املوسم املاضي
بعدما ف��رط ال��ف��ري��ق ب��ف��وزه ذه��اب��ا ،1-4
باخلسارة صفر -3إيابا ً.
ويشعر رفاق ميسي أيضاً بثقل التاريخ
على أكتافهم وبأهمية الفوز بدوري األبطال
مل��س��اع��دة ميسي ع��ل��ى حتقيق امل��زي��د من
اإلجنازات.
وكان سواريز عبر عن هذه اخليبة بقوله
بعد الفوز بثنائية الدوري والكأس احملليني
املوسم املاضي “هي بطوالت مهمة ،ولكن هذا
ال يخفي ما حصل في روما”.

زيدان :ريال مدريد يتألم على رحيل رونالدو
ريال مدريد يتألم على فراق كريستيانو
رونالدو ،حقيقة لم يشر إليه أحد اخلبراء
الرياضيني ،وإمنا تصريح صدر عن مدرب
“امللكي” زين الدين زيدان ،الذي استبعد
أيضا ً رحيل عن األملاني توني كروس.
وأقر زيدان“ :ميكنك أن تفعل ما تشاء،
ومع ذلك لن تستطيع تعويض كريستيانو
رونالدو ،فهو رحل اآلن وميكننا التعاقد
مع العبني جدد ،لكنهم لن يقوموا مبا كان
يقوم به ..هكذا هي احلياة”.
وتابع املدرب اإلسباني“ :قام بأشياء
رائعة من أج��ل ال��ن��ادي ..كنا سعداء به

كثيرا ً ..أما اآلن فدخل كريستيانو رونالدو
مرحلة جديدة في مسيرته”.
ي��ذك��ر أن��ه وب��ع��د رح��ي��ل كريستيانو
رونالدو ،مير “امليرينغي” مبوسم صعب
ج��دا ً ،إذ أه��در جميع الفرص للدفاع عن
لقب دوري األب��ط��ال أو التتويج بلقب
الليغا ،كما أن النادي اضطر إل��ى تغير
مدير الطاقم الفني مرتني هذا املوسم ،ما
يظهر بوضوح كيف كان املدرب زيدان إلى
جانب “الدون” مفتاح جناحات الريال في
املواسم املاضية.
وألن مهمة زي���دان تتجلى ف��ي إع��ادة

“البلوغرانا” إلى مكانه الطبيعي ،كشف
زي��دان في املؤمتر الصحافي ،عن وجود
تغييرات أكيدة نهاية املوسم ،ويتضمن
ذل��ك بيع ع��دد م��ن ال�لاع��ب�ين وجميعهم
ميكنهم جلب السيولة املالية للنادي.
في املقابل ،استبعد زي��دان اسمني من
قائمة ه��ؤالء ال�لاع��ب�ين ،ويتعلق األم��ر
ب��إي��س��ك��و وب���األمل���ان���ي ال���دول���ي ت��ون��ي
ك��روس ،معتبرا ً أن “األخير ق��ام خالل
ال��س��ن��وات اخل��م��س بعمل رائ���ع ،وذل��ك
بشهادة اجلميع ،كما أنه يدخل الهدوء
إلى اللعب”.

قذيفة صالح تهدي ليفربول الفوز
على تشيلسي وصدارة «البرمييرليغ»

أح���رز محمد ص�ل�اح هدفا
ب��ت��س��دي��دة م��ذه��ل��ة ليستعيد
ل��ي��ف��رب��ول ص�����دارة ال����دوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم
بفارق نقطتني عن مانشستر
سيتي حامل اللقب بعدما فاز
2صفر على تشيلسي فيأنفيلد أول من أمس.
وف�����از س��ي��ت��ي  1-3على
مضيفه كريستال ب��االس في
وقت سابق ليتصدر املسابقة
بشكل مؤقت لكن ليفربول حقق
االنتصار ليصبح رصيده 85
نقطة من  34م��ب��اراة وبفارق
نقطتني عن سيتي الذي خاض
 33مباراة.
لكن مع مواجهة سيتي ضد
توتنهام هوتسبير ومانشستر
يونايتد ف��ي األي���ام العشرة
املقبلة وعدم لعب ليفربول مع
أي فريق من أصحاب املراكز
ال��س��ت��ة األوائ�����ل ف���إن ف��ري��ق
ي��ورج��ن ك��ل��وب مي��ل��ك فرصة
كبيرة إلنهاء ابتعاده عن لقب
الدوري منذ  29عاما.
وب���ع���د ان���ت���ه���اء ال��ش��وط
األول دون أه����داف ،وبقليل
م��ن ال��ف��رص ،أرس���ل ج���وردان
ه��ن��درس��ون مت��ري��رة عرضية
ليضع س��ادي��و م��ان��ي ال��ك��رة
برأسه داخل املرمى في الدقيقة
.51
وبعد دقيقتني فقط أضاف
املهاجم املصري الهدف الثاني
بتسديدة رائعة من  25مترا
في أعلى الزاوية اليمنى ملرمى
تشيلسي.
وقال كلوب ”أنا فخور جدا
بفريقي .قدمنا أداء مذهال.
”ما أجمل الفريق وما أجمل
امل��ل��ع��ب وم���ا أج��م��ل األج����واء.
أشعر باالمتنان أني أستطيع
أن أكون جزءا من ذلك .هذا رائع
ومذهل“.
ورد تشيلسي بقوة ومرر
املدافع ديفيد لويز الكرة إلى

احتفال محمد صالح بهدفه الرائع في مرمى تشيلسي

البلجيكي إي��دن ه���ازارد لكن
تسديدته ارتدت من القائم.
ورغ�����م ض��غ��ط تشيلسي
تعامل ليفربول مع التقدم في
النتيجة بشكل رائ��ع وأغلق
امل��س��اح��ات كما ش��ن هجمات
مرتدة بحثا عن تسجيل الهدف
الثالث.

أكبر عقبة

واج��ت��از ليفربول أصعب
ع��ق��ب��ة م��ت��ب��ق��ي��ة ف���ي ظ���ل أن��ه
سيلعب م��ع ك��اردي��ف سيتي
وهدرسفيلد تاون ونيوكاسل
يونايتد وولفرهامبتون.
ول��ع��ب ه�����ازارد ف��ي مركز
املهاجم الوهمي وك��ان خطيرا
على ليفربول بينما اقترب
م��ان��ي م��ن ال��ت��س��ج��ي��ل وس��دد
بجوار القائم بعد متريرة من
صالح كما أنقذ كيبا أريزاباالجا
ح���ارس تشيلسي ف��رص��ة من

روبرتو فيرمينو.
لكن في الشوط الثاني تطور
أداء ليفربول وت��ف��وق بشكل
واضح.
وتبادل هندرسون الكرة مع
ص�لاح ودخ��ل منطقة اجل��زاء
وأرسل متريرة عرضية عالية
إلى ماني الذي ارتقى برأسه من
م��دى قريب ووض��ع الكرة في
شباك أصحاب األرض.
وتلقى صالح الكرة ناحية
اليمني وتقدم نحو املرمى قبل
أن ي��ط��ل��ق ق��ذي��ف��ة م��ن خ��ارج
املنطقة لتستقر في شباك فريقه
السابق.
وقال كلوب ”هذا الهدف أثار
جنوني.
”لقد ش��اه��دت ال��ك��رة من
أف��ض��ل زاوي�����ة مم��ك��ن��ة .لقد
شاهدت قبل معظم الناس أنها
ستدخل املرمى .ما أجمل الكرة
وما أجمل التسديدة“.

وك���اد ليفربول أن يسجل
الهدف الثالث في الدقيقة 89
لكن احلارس أريزاباالجا أنقذ
محاولة جديدة من ماني.
واح��ت��ف��ل الع��ب��و ليفربول
وامل��درب كلوب بشكل صاخب
بعد املباراة في إشارة إلى مدى
أهمية هذا االنتصار.
وق�����ال ه���ن���درس���ون ق��ائ��د
ليفربول ”هذا فوز كبير حقا.
حققنا الفوز في مباراة كبيرة
أخرى“.
وأضاف العب وسط منتخب
إجنلترا ”يجب التركيز على
أنفسنا والعمل بجدية في املران
والتركيز على املباراة املقبلة.
لكن نحن نستمتع باملوقف
احلالي وهذا هو أهم شيء“.
ويلعب ليفربول في ضيافة
كارديف يوم األحد املقبل بينما
يستضيف تشيلسي منافسه
بيرنلي في اليوم التالي.

