
أظهر بايرن ميونيخ كل خبرته 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
ليفرض التعادل بدون أه��داف على 
ليفربول في ذهاب دور الستة عشر 

باستاد أنفيلد الثالثاء.
وب��ه��ذه النتيجة س��ت��ك��ون كل 
االحتماالت مفتوحة في لقاء اإلياب 
ف��ي ميونيخ ي��وم 13 م���ارس رغم 
أن الفريق األمل��ان��ي سيلعب بدون 
املدافع يوشوا كيميش الذي سيغيب 

حلصوله على اإلنذار الثاني.
ورمب��ا عكست امل��ب��اراة احترام 
الفريقني لبعضهما وس��ط شعور 
بالقلق من الهجوم بشكل مبالغ فيه 
لكن بالنسبة للجماهير املعتادة على 
الليالي األوروبية املثيرة في أنفيلد 

فإنها شعرت باإلحباط.
وق����ال ي���ورج���ن ك��ل��وب م���درب 
ليفربول ”لم تكن النتيجة أو املباراة 

التي كنا نحلم بها.
”ال أتذكر أي فرصة ألي فريق 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي. ل��م تكن ليلة 
أوروبية من هذا املنطلق. عند النظر 

إلى النتيجة فهي مقبولة“.
ول��م يكن من قبيل املصادفة أن 
يصل بايرن إلى قبل نهائي دوري 
األبطال ست م��رات في آخ��ر سبعة 
م��واس��م وأظ��ه��ر ال��ف��ري��ق األمل��ان��ي 
أسلوبه الواقعي في التعامل مع 

ثالثي هجوم ليفربول اخلطير.
وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن 
”ال أت��ذك��ر الكثير م��ن ال��ف��رق التي 
جتنبت الهزمية هنا وخرجت بشباك 

نظيفة.
”الواقع أننا أجبرنا املنافس على 
صناعة عدد قليل من الفرص وهذا 
يوضح أننا لعبنا بأسلوب خططي 

جيد كما هو حال مستوانا الفني“.
ول��م يقدم املصري محمد صالح 

ه��داف ليفربول عرضا كبيرا كما 
أه��در ساديو ماني أكثر من فرصة 

سهلة للتسجيل.
ول���م ي��ج��د ل��ي��ف��رب��ول السالسة 
الهجومية املعتادة رغم أنه ميكنه 
الشعور بالسعادة بحفاظه على 
نظافة شباكه رغ��م غياب املدافع 

فيرجيل فان ديك بسبب اإليقاف.
ولم يكن هناك سوى القليل من 
الفرص في املباراة رغم أن ليفربول 
ق���ام ب��ال��ع��دي��د م��ن احمل�����اوالت في 

الشوط األول.
وكانت أول فرصة بعد متريرة 
من ج��وردان هندرسون إلى صالح 
ال��ذي استقبل ال��ك��رة خلف املدافع 
نيكالس شوله لكنه ملسها بصعوبة 
لتصل سهلة إلى احل��ارس مانويل 

نوير.
بينما ف��ي اجل��ان��ب اآلخ���ر ك��ان 
احلارس أليسون بيكر منتبها ليبعد 
تسديدة خاطئة من زميله املدافع 

جويل ماتيب باجتاه مرماه.
وس��دد كينجسلي كومان العب 
بايرن في الشبكة اخلارجية بعد 
خطأ من أليسون بينما شعر بايرن 
بالسعادة بالعودة إلى اخللف بعد 
االس��ت��راح��ة وك��ان��ت أخ��ط��ر فرص 
ف��ري��ق امل���درب ي��ورج��ن ك��ل��وب في 
ال��ش��وط الثاني بضربة رأس من 
ساديو ماني في الدقيقة 86 أبعدها 

احلارس نوير.
وق��ال آن��دي روبرتسون الظهير 
األيسر لليفربول ”كنا نواجه فريقا 
ميلك خبرة. يلعب املنافس ويتأهل 

على مدار خمس أو ست سنوات“.
وأض���اف ”حافظنا على نظافة 
شباكنا وك��ان بوسعنا أن نسجل 
أك��ث��ر م��ن م��رة لكن امل��ب��اراة كانت 

حماسية وقوية“.

15 alwasat.com.kwرياضة

محمد صالح وسط حصار من العبي بايرن ميونيخ

بعد التعادل ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ وليفربول.. احتماالت اإلياب مفتوحة

81 تطارد بايرن أمام ليفربول ذكريات 
حصل بايرن ميونيخ على أفضلية 
طفيفة بعد تعادله ب��دون أه���داف مع 
مستضيفه ليفربول ف��ي ذه���اب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة 
ال��ق��دم ي��وم الثالثاء لكن ك��ارل هاينز 
رومنيجه الرئيس التنفيذي للنادي 
األمل��ان��ي ح��ذر م��ن جتربة سابقة أم��ام 

املنافس اإلجنليزي.
ولم يشكل العمالق البافاري خطورة 
كبيرة على منافسه في ملعب أنفيلد ليل 
الثالثاء لكنه لعب بانضباط وتنظيم 
شديد دفاعيا رغم سلسلة من الغيابات 
وتركت هذه النتيجة املواجهة مفتوحة 
على ك��ل االح��ت��م��االت قبل اإلي���اب في 

ميونيخ في 13 مارس.

وق��ال رومنيجه ال��ذي ك��ان مهاجما 
ب���ارزا ف��ي ب��اي��رن ومنتخب أملانيا في 
سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي 
”جعلنا نتيجة مباراة اإلياب مفتوحة 
على كل االحتماالت. قدمنا مباراة ذهاب 
رائعة كان مدرب املانيا السابق سيب 
هيربرجر سيفخر بها. لعب اجلميع على 

قلب رجل واحد“
وتابع ”قام الفريق بعمل جيد جدا. 
جهز امل���درب الفريق على أكمل وجه 
وحصل على مبتغاه بهذه النتيجة. 
لكني أح��ذر م��ج��ددا م��ن دخ��ول مباراة 
اإلي��اب بثقة مبالغ فيها. إنها نتيجة 

خطيرة“.
وم��ع رئ��ي��س ال��ن��ادي احل��ال��ي أول��ي 

هونيس تعادل رومنيجه ورفاقه سلبيا 
في ليفربول في 1981 قبل أن يودع 

البطولة بالتعادل 1-1 في ميونيخ.
وسجل ليفربول هدفا متأخرا وقتها 

ليتأهل بقاعدة الهدف خارج األرض.
وقال رومنيجه ”خرجنا بعد التعادل 
1-1. يجب أال ن��ك��رر األخ��ط��اء التي 
ارتكبها فريقي. يجب أن نقدم مباراة 

إياب رائعة“.
ويتحسن مستوى بايرن بعد بداية 
مهتزة ف��ي النصف األول م��ن املوسم 
وضيق الفارق مع بروسيا دورمتوند 
متصدر دوري الدرجة األول��ى األملاني 
إلى ثالث نقاط بعد فوزه بتسع من آخر 

عشر مباريات في الدوري.

ولم يخسر بايرن حتى اآلن في دوري 
األبطال.

وسيفتقد بطل أملانيا الالعب املوقوف 
ي��وش��وا كيميش وت��وم��اس م��ول��ر في 
االياب لكن نيكو كوفاتش مدرب بايرن 
يتوقع أن يعود بعض الالعبني املصابني 
وم��ن بينهم ليون جوريتسكا واري��ن 

روبن.
ويعلم كوفاتش جيدا أن فريقه ميكنه 
بلوغ دور الثمانية حال احتفاظه بثقته 

في نفسه.
وأضاف ”عندما نلعب بهذا التنظيم 
يصعب التفوق علينا وه��ز شباكنا. 
حققنا املراد اآلن ويتعني أن نحسم األمر 

على أرضنا“.

جماهير بايرن وليفربول حتتج على أسعار التذاكر

كلوب: كنا األفضل أمام البافاري 
وحافظنا على نظافة الشباك
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برشلونة يتعادل مع ليون ويؤجل احلسم ملوقعة الكامب نو
حقق برشلونة تعادال سلبيا محبطا 
على أرض أوملبيك ليون في ذه��اب دور 
16 ب���دوري أب��ط��ال أوروب���ا لكرة القدم 
الثالثاء ليحافظ ك��ل فريق منهما على 
سجله اخلالي من الهزائم في البطولة 

القارية هذا املوسم.
وسيطر متصدر الدوري اإلسباني على 
املباراة لكنه افتقر للدقة الهجومية بينما 
أنقذ احل��ارس م��ارك أندريه تير شتيجن 

محاولتني في غاية اخلطورة.
وات��س��م ليون باحليوية ف��ي الشوط 
األول لكن ق��واه خ��ارت مع بداية الشوط 
ال��ث��ان��ي ومت��اس��ك ف��ي امل��راح��ل األخ��ي��رة 
من املباراة في ظل سعي ليونيل ميسي 

الختراق دفاع أصحاب األرض.
وسدد برشلونة 25 كرة لكن في الواقع 
لم يسدد س��وى خمس م��رات على مرمى 
ليون وكانت أخطر فرصة في الدقيقة 
األخيرة عندما سدد سيرجيو بوسكيتس 
من 18 مترا وأبعدها احل��ارس أنطوني 

لوبيز فوق العارضة.

وستقام مباراة اإلياب في نو كامب يوم 
13 مارس آذار حيث سيرحب ليون بعودة 
القائد نبيل فقير العب منتخب فرنسا الذي 
غاب عن مباراة الذهاب الثالثاء بسبب 

اإليقاف.
وق��ال ليو دوب���وا م��داف��ع ليون ”كان 
بوسعنا أن نظهر بشكل أفضل في الشوط 
األول ونستغل الفرص لكننا لم نستقبل 

أي هدف لذلك ال نزال منلك فرصة جيدة“.
وأشرك برونو جينيسيو مدرب ليون 
بشكل مفاجئ مارتن ترييه كجناح أيسر 
بدال من ماكسويل كورنيه وكان الالعب 
ال��ب��ال��غ ع��م��ره 21 ع��ام��ا عند حسن ظن 

مدربه.
استحوذ برشلونة على الكرة بشكل 
أكبر من البداية لكن ليون سدد أول كرتني 
على املرمى وتألق احلارس تير شتيجن 

أمام أصحاب األرض.
وس��دد حسام ع��وار كرة قوية تصدى 
لها تير شتيجن بشكل رائ��ع في الدقيقة 
اخلامسة قبل أن ينقذ تسديدة هائلة من 

ترييه من 25 مترا. واقترب عثمان دميبلي 
مهاجم برشلونة من التسجيل في الدقيقة 
19 عندما اج��ت��از دوب���وا على اجلانب 
األيسر لكن احلارس لوبيز أنقذ الفرصة 

بشكل رائع.
وسدد دميبلي كرة المست القائم قبل 
أن يسدد ترييه كرة أعلى العارضة بعد 

تبادل رائع للكرة أربك دفاع برشلونة.
وت��ع��رض ل��ي��ون للضغط ف��ي بداية 
الشوط الثاني لكن خط ال��دف��اع بقيادة 
جيسون دنايير أوقف خط الهجوم بقيادة 

لويس سواريز وميسي.
وأنقذ لوبيز تسديدة من ميسي قبل أن 
يشارك فيليب كوتينيو، بدال من دميبلي، 
وسدد الالعب البرازيلي كرة أنقذها لوبيز 

في الدقيقة 76.
ول��م يحقق برشلونة ب��ذل��ك أي فوز 
خ���ارج أرض���ه ف��ي آخ���ر س��ت م��ب��اري��ات 
ب��األدوار اإلقصائية في دوري األبطال إذ 
كان انتصاره األخير في ضيافة أرسنال 

 ميسي يحاول املررو من دفاعات ليون الصلبةفي فبراير 2016.

أكد املدير الفني لليفربول اإلجنليزي، األملاني 
يورغن كلوب، أن التعادل السلبي أمام بايرن 
ميونخ األمل��ان��ي في ذه��اب ثمن نهائي دوري 
األبطال لم يكن النتيجة التي يحلموا بها، ولكنه 

ليس سيئاً.
وكان الفريق اإلجنليزي هو الطرف األفضل 
في املباراة وسنحت أمامه عدة فرص للتسجيل، 

ولكن العبوه تباروا في إهدارها.
وأوض����ح ك��ل��وب ف��ي ت��ص��ري��ح��ات لشبكة 
»BT Sport« البريطانية عقب املباراة التي 
احتضنها ملعب آنفيلد رود: »ك��ان علينا أن 
نلعب بشكل أف��ض��ل، علينا أن نلعب بشكل 
أفضل.. استطعنا خلق فرصاً كثيرة في الشوط 
األول.. ال أذكر حتى فرصة واحدة للمنافس في 
الشوط الثاني.. لم تكن ليلة في >التشامبيونز 
ليغ< في ه��ذا اجل��ان��ب.. لم تكن النتيجة التي 

نحلم بها، ولكنها ليست سيئة«.
كما ثَمن امل��درب األملاني من أهمية احلفاظ 
على نظافة شباكه على الرغم من اإلصابات 
التي ضربت اخلط اخللفي للفريق، مؤكداً أن 
»كثيرين كانوا يتوقعون استقبال أه��داف، 
السيما مع غياب املدافع الهولندي فيرجيل فان 

دايك«.
وأضاف كلوب: »إذا كان البايرن يلعب بثقة 

أكبر، كانت ستصبح هناك مساحات أكثر.. 
الكرة كانت في ح��وذة دف��اع الفريقني معظم 
أوق��ات امل��ب��اراة.. لم حتدث أشياء كثيرة.. كنا 
األفضل في فترات كثيرة، وكان علينا التسجيل 

حينها«.

كوفاتش: حققنا هدفنا في آنفيلد
أب��دى املدير الفني لبايرن ميونخ األملاني، 
نيكو كوفاتش، رض��اه إزاء أداء العبيه خالل 
املباراة التي انتهت بتعادل الفريق سلبياً مع 
مضيفه ليفربول، في ذه��اب دور الستة عشر 

بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وق��ال كوفاتش: »قدمنا عمالً جيداً حقاً في 
اجلوانب التكتيكية والبدنية والفنية، وكل 
الالعبني أدوا ما عليهم.. لم تكن األم��ور سهلة 
هنا لكننا حققنا هدفنا من املباراة، وكل الالعبني 
ت��ع��اون��وا م��ع بعضهم البعض، وإذا حافظ 

اجلميع على التركيز، سنجني ثمار ذلك«.

ومن جانبه، قال مانويل نوير حارس مرمى 
بايرن: »كنا نعرف ما ينتظرنا هنا بالطبع، 
ليفربول لديه عناصر سريعة في الهجوم، 
وجنحنا في التعاون بشكل جيد واستعرضنا 
متاسكنا، كنا نرغب في حتقيق نتيجة جيدة، 
وم��ن املؤسف أن ليفربول حافظ أيضا على 

نظافة شباكه«.
وأض���اف اجل���ارس: »دائ��م��اً يكون تسجيل 
هدف خارج األرض أمر جيد، ولكن رمبا تأثرنا 
شيئاً ما في الهجوم بسبب االنشغال الزائد في 

الدفاع، ووضعنا ليس سيئاً«.

احتجت جماهير بايرن ميونخ على أسعار التذاكر 
في دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم، عن طريق رفع 
الفتات خالل ذهاب دور ال�16، في ضيافة ليفربول 
الثالثاء، كما حظيت بدعم من مشجعي »الريدز« في 

آنفيلد أيضاً.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت أندية الدوري 
اإلجنليزي املمتاز باإلجماع على اإلبقاء على سعر 

التذكرة البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً )39.17 دوالر(، 
كحد أق��ص��ى ملشجعي الفريق ال��زائ��ر ف��ي امل��واس��م 
الثالثة املقبلة، لكن هذا ال ينطبق على مباريات دوري 
األب��ط��ال. ورفعت جماهير بايرن الفتة تقول: »ال 
يوجد ح��دود للجشع«، وأظهرت جماهير ليفربول 
دعمها، كما طالب مشجعون بأن يكون سعر التذكرة 
20 جنيهاً إسترلينياً كحد أقصى بدالً من 48 جنيهاً 

إسترلينياً في أوروب��ا. وفي 2015 احتجت جماهير 
بايرن على أسعار التذاكر في مواجهة آرسنال بدوري 
األبطال، ونالت حينها الدعم أيضاً من مشجعي الفريق 

اإلجنليزي في إستاد اإلمارات.
وانتهت مباراة الذهاب في آنفيلد دون أه��داف، 
وسيستضيف بايرن مباراة اإلياب في ميونخ في 13 

مارس املقبل.

كلوب يصافح محمد صالح بعد نهاية املباراة


