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رياضة

دوري أبطال أوروبا

«اليوفي» يوقف زمن معجزات برشلونة
لحق يوفنتوس اإليطالي وموناكو
الفرنسي بريال مدريد حامل اللقب وجاره
ووصيفه أتلتيكو إلى نصف النهائي
الذي ُت َ
سحب قرعته الجمعة في نيون.
وتأهل األول بعد تعادله السلبي مع
مضيفه برشلونة إيابًا  0-0والفوز 0-3
ذهابًا ،أما الثاني فبلغ الدور المقبل بفوزه
على بوروسيا دورتموند  2-3ذهابًا،
و 1-3إيابًا
ال «ريـمــونـتــادا» فــي مـبــاراة أم ــس ،وال
م ـع ـجــزات تـعـيــد بــرشـلــونــة إل ــى زمـنــه
الــذي كــان قد سيطر فيه على أوروبــا.
ليلة أمس ،كانت الحكاية مغايرة لتلك
الـتــي جمعت بــن الـ ـ "بــرســا" وبــاريــس
سان جيرمان في ربع النهائي؛ حتى
أن أم ــل جـمــاهـيــر ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي
لم يكن هو نفسه الــذي يحدوهم قبل
مــواجـهــة يــوفـنـتــوس ال ــذي ف ــاز ذهــابــا
 .0-3هوت العظمة الكاتالونية أمام الـ
«كاتيناتشو» اإليطالية ،بعدما نجح
«يوفي» بإجباره على التعادل السلبي
 ،0-0لتتأهل «السيدة العجوز» بقيادة
املـ ـ ــدرب مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري ال ــذي
تــألــق وقـ ــدم م ــع فــريـقــه ً
أداء تــاريـخـيــا
ذهابًا وإيابًا.
الحقبة الذهبية انتهت ،واألوجب على
إدارة برشلونة الـتــي ستبحث نهاية
املوسم عن مدرب جديد  -بعدما أعلن
ســابـقــا املـ ــدرب لــويــس إنــريـكــه رحيله
نهاية املوسم الحالي  -أن تبحث ّ
عمن
يعيد بـنــاء فــريــق ق ــادر على استعادة
رهبة الكاتالونيني الكروية وهيبتهم،
ّ
وعمن يستطيع بناء فريق قــادر على
ابتكار حلول أمــام حــاالت مستعصية
ومفاجآت على أرض امللعب .قد يكون
ذنـ ــب إن ــري ـك ــه أنـ ــه اف ـت ـقــر ط ـ ــوال فـتــرة
قيادته لدفة التدريب لحلول جديدة،
تـســاعــده والـفــريــق على قلب النتيجة
ملصلحته ،إال ما ندر.
أم ــام دف ــاع ال ـ ـ «ي ــوف ــي» ال ـح ــدي ــدي ،لم
ً
ي ـج ــد حـ ـل ــوال ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .ال ـخ ـطــة
نفسها ،واألداء نفسه طــوال التسعني
دق ـي ـق ــة .ال قـ ـ ــدرة ع ـل ــى االخ ـ ـتـ ــراق مــن
الــوســط ،ال إمـكــانــات بدنية قــويــة ،وال
مهارات فردية أسعفتهم.
م ــع ب ــداي ــة امل ـ ـبـ ــاراة ،ت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان
الـسـيـطــرة فــي الــدقــائــق الـعـشــر األول ــى
م ــن ال ـل ـقــاء دون ف ــرص حـقـيـقـيــة على
امل ــرم ـي ــن ،ق ـبــل أن ي ـف ــرض بــرشـلــونــة
هيمنته دون فـعــالـيــة وخ ـط ــورة على

فرحة العبي يوفنتوس بالتأهل إلى نصف النهائي (أ ف ب)

املرمى .الفرصة الخطيرة األولى كانت
بعد مرور  20دقيقة ،عبر األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي الزم ـت ــه مــراقـبــة
ل ـص ـي ـقــة ص ـع ـب ــت ع ـل ـي ــه اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،مــا
أج ـ ـبـ ــره غ ـي ــر م ـ ــرة ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
الخلف واالنطالق بالكرة.
تـ ــوالـ ــت الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،وتـ ــوالـ ــى صــدهــا
مــن قـبــل ال ـج ــدار اإلي ـطــالــي ،وم ــن قبل
الحارس جيانلويجي بوفون.
فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،كـ ــان
يوفنتوس قريبًا مــن توجيه الضربة
القاضية لبرشلونة إثر هجمة مرتدة
وصلت عبرها الكرة من األرجنتيني
غــونــزالــو هـيـغــوايــن إل ــى الـكــولــومـبــي
خ ـ ـ ــوان كـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ق ـب ــل أن ي ـس ــدده ــا
أرضية قرب القائم األيمن.
ان ـت ـقــل ال ـخ ـطــر م ـج ــددًا وزاد الـضـغــط
في نصف الساعة األخير ،على مرمى
اإلي ـط ــال ـي ــن ،لـيـحـصــل ال ـك ـت ــان عـلــى
أخطر فرصة حني أفلت بوفون الكرة

األبـطــال دون أن يسجل للمرة األولــى
على أرضه هذا املوسم في البطولة.

لم يسجل برشلونة
للمرة األولى على
أرضه هذا الموسم

إث ــر ركـلــة ركـنـيــة فــوصـلــت ال ــى ميسي
لـكـنــه ســددهــا ف ــوق ال ـعــارضــة رغ ــم أن
املرمى كان خاليًا من حارسه.
وفـ ــي ال ــدق ــائ ــق ال ـع ـش ــرة األخـ ـي ــرة بــدا
ك ــل شـ ــيء ف ــي ن ـه ــاي ـت ــه ،إذ اس ـت ـحــوذ
يــوفـنـتــوس عـلــى ال ـكــرة وح ــاول إه ــدار
الوقت حتى صافرة النهاية ،ليتأهل
يــوف ـن ـتــوس وي ـ ــودع بــرش ـلــونــة دوري

موناكو  -دورتموند
واص ــل مــونــاكــو الـفــرنـســي تــألـقــه في
الـ ـبـ ـط ــول ــة وأث ـ ـبـ ــت عـ ـل ــو ك ـع ـب ــه عـلــى
خ ـصــومــه مـ ـج ــددًا ،ح ـيــث ت ــأه ــل إلــى
نـصــف الـنـهــائــي ،بـعــد أن ج ــدد فــوزه
ع ـلــى ض ـي ـفــه ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
األملاني  .1-3وكان موناكو قد عاد من
دورتموند بفوز ثمني  2-3ذهابًا.
تفاجأت جماهير دورتموند بسرعة
موناكو في التسجيل ،إذ في الدقيقة
ال ـث ــال ـث ــة ان ـط ـل ــق ب ـن ـج ــام ــن م ـي ـنــدي
بـ ــال ـ ـكـ ــرة وسـ ـ ــددهـ ـ ــا ق ـ ــوي ـ ــة؛ ص ــده ــا
الحارس فتهيأت أمام كيليان مبابي
ال ـ ــذي سـجـلـهــا ف ــي الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنــى
للمرمى.
ح ــاول ال ـفــريــق األمل ــان ــي ال ــرد بـســرعــة،
فــأصــاب التركي نــوري شاهني القائم

األيـ ـس ــر م ــن ركـ ـل ــة ح ـ ــرة ف ــي الــدق ـي ـقــة
 ،14ل ـك ــن ال ـ ـهـ ــدف جـ ـ ــاء فـ ــي االتـ ـج ــاه
املعاكس حني انطلق موناكو بهجمة
مرتدة مرر على إثرها توماس ليمار
ك ـ ـ ــرة م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى تــاب ـع ـهــا
ال ـكــولــوم ـبــي رادامـ ـي ــل فــال ـكــاو بــرأســه
فــي املــرمــى فــي الدقيقة  .17بعد ثالث
دقــائــق عـلــى ان ـطــاق ال ـشــوط الـثــانــي،
قلص دورتـمــونــد ال ـفــارق إثــر اخـتــراق
الـغــابــونــي ب ـيــار ايـمـيــريــك اوبــامـيــانــغ
مــن الجهة اليمنى وتمرير الـكــرة إلى
مــاركــو روي ــس ،ليتابعها األخ ـيــر في
الزاوية اليسرى للمرمى.
وب ـعــد سـلـسـلــة م ــن الـ ـف ــرص ،أض ــاف
موناكو الـهــدف الثالث عبر فاليري
جيرمان الذي تلقى كرة في منتصف
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء م ـ ــن دون رقـ ــابـ ــة،
فأكملها من بني قدمي الحارس قبل
النهاية بتسع دقائق ،وينهي املباراة
بالفوز .1-3

كاساي «حكم مجري يلعب مع ريال مدريد»!

احتجاجات على قرارات الحكم فيكتور كاساي (خافيير سوريانو ــ أ ف ب)

لم يكن الحديث أمس سوى عن األخطاء
التحكيمية التي شهدتها مباراة ريال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي وبـ ــايـ ــرن مـيــونـيــخ
األمل ــان ــي ف ــي إيـ ــاب رب ــع ن ـهــائــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا وأس ـه ـمــت ف ــي خـســارة
األخير  4-2وتوديعه البطولة.
وطــالــب كـثـيــرون بــاالسـتـعــانــة بتقنية
الفيديو ملساعدة الحكام ،وال سيما بعد
كـ ّـم األخ ـطــاء واالحـتـجــاجــات؛ وأبــرزهــا
ح ــول هــدفــن لـلـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونــالــدو (أظ ـهــرت اإلع ــادة أنــه كــان في
م ــوض ــع ت ـس ـل ــل) ،وال ـب ـط ــاق ــة ال ـص ـفــراء
الثانية لالعب وسط بايرن التشيلياني
أرت ـ ــورو فـ ـي ــدال ،وال ـت ـغــاضــي ع ــن طــرد
العب وسط ريال البرازيلي كاسيميرو.
وق ـ ــام م ـس ـت ـخــدمــون ب ـت ـع ــدي ــات عـلــى
ال ـص ـف ـحــة ال ـت ـعــري ـف ـيــة ب ـح ـكــم املـ ـب ــاراة
املـ ـج ــري ف ـي ـك ـتــور ك ــاس ــاي ع ـلــى مــوقــع
"ويكيبديا" ،وكتبوا أنــه "حكم كــرة قدم
مجري يلعب حاليًا مع ريال مدريد".

وأبـ ــدى الع ـبــو بــايــرن فــي تصاريحهم
لوسائل اإلع ــام وعلى صفحاتهم في
"تــوي ـتــر" اعـتــراضـهــم عـلــى الـظـلــم الــذي
ط ــاولـ ـه ــم .وق ـ ــال ف ـ ـيـ ــدال" :مـ ــن الـصـعــب
ُ
عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ـس ـ ــرق املـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ـن ــك ب ـه ــذه
َ
الطريقة .هدفان من حالتي تسلل وطرد
عن طريق الخطأ .عندما يلتقي فريقان
ك ـب ـيــران ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،ال يمكن
لسرقة كهذه أن تحصل ( )...لقد أقصانا
الحكم".
أما الفرنسي فرانك ريبيري فقال" :عام
مــن ال ـع ـمــل ،ش ـك ـرًا أي ـهــا ال ـح ـكــم ،حسنًا
فـ ـعـ ـل ــت" ،ف ـي ـمــا س ـخ ــر تـ ــومـ ــاس م ــول ــر:
"صعب جدًا عندما تلعب بعشرة أفراد
ضد  .14هدف الـ  2-2كان الحالة األسوأ.
الحكم املساعد حظي برؤية رائعة .لقد
قتلنا ذلك" ،وحذا حذوه مدربه اإليطالي
كارلو أنشيلوتي:
"لقد كان الحكم أسوأ من أدائنا" ،بينما
قال الهولندي أرين روبن " :لقد سرقنا

( )...أك ــره ال ـحــديــث عــن الـتـحـكـيــم ،لكن
ّالجميع شاهد ما حصل .قرارات كثيرة
أثــرت على النتيجة ،وخصوصًا هدف
ال ـت ـع ــادل ل ــرون ــال ــدو ( )2-2ح ـيــث كــان
ً
متسلال بمسافة واضحة".
ودافــع حــارس مرمى مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،كالوديو برافو ،عن مواطنه
فيدال ،وقــال" :يا له من قــرار سيئ طرد
ً
أرت ــورو .ملس الكرة أوال ولــم يرتكب أي
خطأ .الكثير من الحكام في امللعب من
دون فائدة .الجميع عميان".
ووصلت أصداء ما حصل إلى برشلونة،
حـيــث اكـتـفــى ج ـيــرار بيكيه بالتغريد:
" "...بعد تسجيل رونالدو أحد أهدافه،
مضمرًا التلميح إلى الخطأ التحكيمي،
مــا دف ــع زمـيـلــه فــي املنتخب اإلسـبــانــي
وقلب دفاع ريال سيرجيو راموس للرد:
"يجب أن يعود (بيكيه) إلى الــوراء إلى
مباراة سان جيرمان ( ،)1-6ليرى ما إذا
كان سيفكر باألمر عينه بشأن الحكام".

