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ُ
ميسي يجهز على ريال مدريد في «سانتياغو بيرنـ

دوري أبطال أوروبا

وضع برشلونة قدمًا في الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا في
كرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ريال مدريد الذي عانى من طرد
العبه البرتغالي بيبي منذ الدقيقة 61
قطع برشلونة االسباني شوطًا كبيرًا
نحو بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا
ع �ن��دم��ا ع ��اد م ��ن م �ل �ع��ب «سانتياغو
ب�ي��رن��اب�ي��و» ب�ف��وز ث�م�ين ع�ل��ى مواطنه
ري � ��ال م ��دري ��د  ،0-2ف ��ي ذه � ��اب الدور
نصف النهائي.
وك� � ��ان� � ��ت ان � �ط �ل��اق � ��ة املباراة
ح � � � ��ذرة وم� � �ت � ��وت � ��رة م� � ��ن قبل
ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ،ح� �ي ��ث ح � � ��اول كل
منهما امتصاص فورة اآلخر،
مدريد
وخ� � �ص � ��وص � ��ًا ري� � � � ��ال
ّ
ال � � ��ذي اع� �ت� �م ��د ع� �ل ��ى التكتل
الدفاعي مع إقفال كافة املنافذ
واإلط �ب��اق ع�ل��ى مفاتيح لعب
«ال� �ب� �ل ��وغ ��ران ��ا» ،وخصوصًا
األرج�ن�ت�ي�ن��ي ل�ي��ون�ي��ل ميسي
ال � � � ��ذي ل � ��م ي� �ظ� �ه ��ر س � � ��وى في
ب�ع��ض ال �ك��رات .وي�م�ك��ن القول
إن ب��رش �ل��ون��ة اس �ت �ح��وذ على
ال � �ك� ��رة ط �ي �ل��ة  40دق� �ي� �ق ��ة من
م �ج��ري��ات ه ��ذا ال� �ش ��وط ،فيما
كانت الخمس دقائق الباقية
مع الوقت اإلضافي مدريدية.
«في مسيرتي مع
وصنع شابي هرنانديز أولى
هذا
يكون
يونايتد ،قد
ّ
ف��رص برشلونة عندما سدد،
العرض هو األفضل ألي
إال أن كرته جاءت بني أحضان
حارس واجهنا .لقد
ّ
اي�ك��ر ك��اس�ي��اس ( ،)3رد عليه
كان خارقًا» .هذا ما
ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال� ��ي كريستيانو
مانشستر
قاله مدرب
رونالدو بأخرى لقيت املصير
أليكس
يونايتد
عينه (.)4
وح �م �ل ��ت ال ��دق �ي �ق ��ة العاشرة
فيرغيسون لوصف أداء
أخطر فرص برشلونة عندما
حارس شالكه مانويل
توغل دافيد فيا من على خط
نوير الذي تألق خالل
منطقة ال �ج��زاء وس ��دد ،فمرت
مواجهة الفريقني
ّ
كرته بمحاذاة القائم األيمن.
خطرة
بتصديه لكرات
والح � � ��ت ف ��رص ��ة أخ � � ��رى أمام
حرمت
الفريق اإلنكليزي ش ��اب ��ي ال� � ��ذي ت �ل �ق��ى تمريرة
ّ
ة.
عد
أهداف
من
رائ �ع��ة م��ن م�ي�س��ي وس� ��دد ،إال
أن كرته تصدى لها كاسياس
(.)24
ومرة أخرى سدد شابي خارج
الخشبات الثالث (.)30
ومن ركلة حرة سدد البرتغالي بيبي
برأسه ،لكنها لم تزعج فيكتور فالديز
( ،)34ليصنع بعدها رون��ال��دو أخطر
ف ��رص ري ��ال م��ن ت �س��دي��دة صاروخية
تصدى لها فالديز (.)43

وظ � ��ل ن �س��ق امل � �ب � ��اراة ع �ل��ى ح ��ال ��ه مع
ان� � �ط �ل��اق ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي ،رغ � � ��م ان
ال �ب��رت �غ��ال��ي ج��وزي��ه م��وري �ن �ي��و حاول
ت �ن �ش �ي��ط ه �ج��وم��ه ب� ��إدخ� ��ال املهاجم
ال�ت��وغ��ول��ي اي�م��ان��وي��ل ادي�ب��اي��ور مكان

العب الوسط األملاني مسعود أوزيل.
وح� ��اول م�ي�س��ي م�ب��اغ�ت��ة ري ��ال مدريد
بتسديدة ،إال أن أحد املدافعني أبعدها
في الوقت املناسب (.)46
وف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  50وص �ل��ت ال �ك ��رة الى
رون ��ال ��دو وه ��و ف��ي م��واج �ه��ة فالديز،
فسدد ،إال أن األخير أنقذ كرته.
ل�ك��ن ب�ي�ب��ي أف �س��د ك��ل خ�ط��ة مورينيو
عندما تلقى بطاقة حمراء بعد تدخل
عنيف ع�ل��ى ال�ب��رازي�ل��ي دان ��ي ألفيش،
ك��ان��ت ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا ط ��رد م��وري �ن �ي��و من
داخل امللعب أيضًا العتراضه (.)61

وت �س� ّ�ي��د ب�ع��د ذل ��ك ب��رش �ل��ون��ة املباراة
بعدما سيطر على وسط امللعب بفعل
ّ
التفوق العديدي.
وف� � ��ي ال ��دق� �ي� �ق ��ة  ّ 67أن � �ق� ��ذ كاسياس
فريقه من ه��دف مؤكد عندما تصدى
لتسديدة فيا القوية من داخل منطقة
الجزاء ،فوصلت الى بيدرو رودريغيز
الذي أطاحها برأسه بعيدًا عن املرمى.
هدف برشلونة
وحملت الدقيقة ّ 76
األول ع� � �ن � ��دم � ��ا ت � � ��وغ � � ��ل البديل
ال� �ه ��ول� �ن ��دي اب ��راه� �ي ��م اف � �ي �ل�اي عن
ال� ��رواق األي �م��ن وم ��رر ك ��رة تابعها

ميسي مباشرة في الشباك.
ووض � ��ع م �ي �س��ي ب �ص � ّم �ت��ه ب ��روع ��ة في
الدقيقة  87عندما توغل بني مدافعي
ري� � � � ��ال وأس � � �ك� � ��ن ال � � �ك� � ��رة ع � �ل� ��ى يمني
كاسياس.
ّ
م ��ث ��ل ري � � ��ال م � ��دري � ��د :ال� � �ح � ��ارس ايكر
كاسياس ،والالعبون :ألفارو أربيلوا،
راوول أل �ب �ي ��ول ،س �ي��رج �ي��و راموس،
البرازيلي مارسيلو ،البرتغالي بيبي،
شابي ألونسو ،الفرنسي السانا ديارا،
األمل ��ان ��ي م �س �ع��ود أوزي � ��ل (التوغولي
اي� �م ��ان ��وي ��ل ادي � �ب � ��اي � ��ور) ،البرتغالي

ً
ميسي محتفال بتسجيله ثاني هدفيه (مانو فرنانديز ــ أ ب)

فيرغيسون
يصف نوير
بالخارق

يوروبا ليغ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
نصف نهائي «يوروبا ليغ» :قمة إيبيرية وأخرى برتغالية

الثالثي البرازيلي لبورتو سيلفا وهالك والحارس هيلتون في التمارين (باولو دوارتي ــ أ ب)

يستضيف بورتو البرتغالي فياريال
اإلسباني في قمة إيبيرية في ذهاب
ال� � � � ��دور ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ملسابقة
«ي ��وروب ��ا ل �ي��غ» ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،وعينه
ع �ل��ى ب �ل��وغ امل� �ب ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة التي
ق ��د ي ��واج ��ه ف�ي�ه��ا غ��ري �م��ًا م �ح �ل �ي��ًا ،إذ
يشهد نصف النهائي اآلخر مواجهة
برتغالية بحتة بني بنفيكا وضيفه
سبورتينغ براغا.
وال شك في أن بورتو يحلم باستعادة
املجد الذي أصابه عام  2003بقيادة
م��درب��ه ال �س��اب��ق ال �ب��رت �غ��ال��ي جوزيه
مورينيو ،وهو سيسعى إلى مواصلة
مشواره الرائع في املسابقة وتحقيق
ال�ث�لاث�ي��ة ،ح�ي��ث ض�م��ن ل�ق��ب الدوري
وب� �ل ��وغ امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ � ّي��ة ملسابقة
الكأس املحلية ،فيما يمني فياريال
ال� �ن� �ف ��س ب� �ف ��ك ن� �ح ��س دور األربعة
وب�ل��وغ النهائي ف��ي سعيه ال��ى لقبه
ال� �ق ��اري األول ف ��ي م �س �ي��رت��ه وإنقاذ

موسمه بعد خروجه خالي الوفاض
من الدوري والكأس املحليني.
وي �ع �ت �م��د ب ��ورت ��و ك �ث �ي �رًا ع �ل��ى قوته
ال �ض��ارب��ة ف��ي خ��ط ال �ه �ج��وم بقيادة
ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ج � �ي � �ف ��ان � �ي � �ل ��دو هالك
وال� �ك ��ول ��وم� �ب ��ي رادام� � �ي � ��ل «فالكاو»
غارسيا واألوروغ��وي��ان��ي كريستيان
رودري �غ �ي��ز واألرج �ن �ت �ي �ن��ي ماريانو
غ ��ون ��زال �ي ��س وال �ك ��ول ��وم �ب ��ي فريدي
�واري��ن .وكذلك فياريال ال��ذي يملك
غ� َ
َ
ه� ��داف �ي�ن م �م �ي��زي��ن ه� �م ��ا :جوسيبي
روسي والبرازيلي نيلمار دا سيلفا.
وف��ي امل �ب��اراة األخ ��رى ،ت�ب��دو حظوظ
بنفيكا وسبورتينغ براغا متساوية
ل �ب �ل��وغ امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،بالنظر
ال� � � ��ى ت � � �ق� � ��ارب م � �س � �ت� ��وى الفريقني
ونتيجتيهما في الدوري البرتغالي،
حيث فاز بنفيكا  0-1ذهابًا ّ
ورد عليه
سبورتينغ براغا بفوزه  1-2إيابًا.
وي �ظ �ه��ر ب ��راغ ��ا ق � � ��ادرًا ع �ل��ى إطاحة

مواطنه العريق بعدما ّ
تطور مستواه
كثيرًا في األع��وام األخيرة ،وتحديدًا
م� �ن ��ذ امل� ��وس� ��م امل� ��اض� ��ي ع� �ن ��دم ��ا حل
وصيفًا لبنفيكا وحجز بطاقته الى
الدور األول ملسابقة دوري األبطال.
وي� � �ع � � ّ�ول ب� ��راغ� ��ا ع� �ل ��ى خ � �ب ��رة العب
وسطه وسبورتينغ لشبونة السابق
ه��وغ��و ف �ي��ان��ا وس�ي�ل�ف�ي��و ومهاجمه
البرازيلي ليما ال��ذي سجل  14هدفًا
ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ،ب �ي �ن �ه��ا  5أه � � ��داف في
امل�س��اب�ق�ت�ين ال �ق� ّ
�اري �ت�ي�ن .أم ��ا بنفيكا
ف �ي �ب��رز ف��ي ص �ف��وف��ه األرجنتينيون
خ��اف �ي �ي��ر س ��اف� �ي ��وال وب ��اب� �ل ��و إيمار
وإدواردو س��ال�ف�ي��و وف��ران �ك��و خارا
ون �ي �ك��والس غ��اي�ت��ان والبارغوياني
أوسكار كاردوزو.
وت �ل �ع��ب امل� �ب ��ارات ��ان ال �س��اع��ة 22.05
بتوقيت بيروت.
وت� �ق ��ام م� �ب ��ارات ��ا اإلي � � ��اب ف ��ي  5أيار
املقبل.

