العدد ( )3676الجمعة  15مارس 2019

19

رياضة

www.alshahedkw.com

روض ليون بخماسية وتأهل لربع نهائي دوري األبطال
برشلونة ّ

التحق بر�شلونة بركب املت�أهلني �إلى
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بفوزه
ال�ساحق على ليون الفرن�سي ،بنتيجة
 ،1-5يف املباراة التي جرت على ملعب
كامب نو.
وجاءت �أهداف بر�شلونة عن طريق ليونيل
مي�سي «هدفني» يف الدقيقتني  ،18من
ركلة جزاء ،و ،78وفيليب كوتينيو يف
الدقيقة  ،31وجريارد بيكيه يف الدقيقة
 ،81وعثمان دميبلي يف الدقيقة .86
بينما �أح��رز ه��دف ال�ضيوف الوحيد،
لوكا�س تو�سارت يف الدقيقة .58
جاء التهديد الأول لرب�شلونة على مرمى
ليون يف الدقيقة الثالثة ،عندما تبادل
الثالثي �ألبا وكوتينيو و�سواريز الكرة
ال��ت��ي و�صلت �إل���ى مي�سي على حدود
منطقة اجلزاء ،والذي �سدد ليت�صدى لها
احلار�س لوبيز.
و�شن ليون هجومه الأول يف الدقيقة
العا�رشة ،عرب ت�سديدة ندومبيلي من
خارج منطقة اجل��زاء ،لكنها مرت �إلى
جوار القائم الأمين لتري �شتيغن.
ويف الدقيقة  ،16تعر�ض �سواريز للإعاقة
من قبل جاي�سون ديناير ،ليحت�سب
احلكم ركلة جزاء� ،سددها مي�سي بنجاح
على طريقة بانينكا ،معلنا الهدف الأول
لأ�صحاب الأر�ض يف الدقيقة .18
�رسيعا
وكاد ليون �أن يدرك هدف التعادل
ً
يف الدقيقة  ،19من ت�سديدة �صاروخية
لدميبلي من على حدود منطقة اجلزاء،
لكنها ارتطمت بالدفاع الكتالوين.
وانفرد فيليب كوتينيو من اجلانب الأي�رس
بحار�س ليون ،قبل �أن ي�صطدم الالعب
الربازيلي بوجه احلار�س لوبيز ،الذي
�سقط على �أر�ض امللعب م�صابا.
و�أر�سل مي�سي كرة طويلة يف الدقيقة
� ،28إلى �سواريز على اجلانب الأي�رس،
لرياوغ الأوروجواياين وي�سدد كرة قوية
ت�صدى لها لوبيز ،لرتتد على حدود
منطقة اجلزاء �أمام راكيتيت�ش ،الذي �سدد
فوق العار�ضة.
وجنح بر�شلونة يف تعزيز تقدمه بالهدف
الثاين يف الدقيقة  ،31بعدما تلقى
�سواريز متريرة �سحرية من �آرثر لينفرد

باملرمى وميرر الكرة �إلى كوتينيو الذي
و�ضع الكرة ب�سهولة يف املرمى اخلايل.
ومل يتمكن احلار�س لوبيز من �إكمال
امل��ب��اراة ،ليغادر �أر����ض امللعب يف
الدقيقة  ،34ويحل حمله احلار�س البديل
ماثيو جورجلني.
وكان بر�شلونة قري ًبا من ت�سجيل الثالث
يف الدقيقة  ،37من ت�سديدة ل�سواريز
مرت �إلى جانب القائم الأمين ،وبعدها
ت�صدى جورجلني النفراد من مي�سي يف
الدقيقة  ،40بعدما �سدد الأرجنتيني كرة
�أر�ضية �ضعيفة.
ودخل بر�شلونة ال�شوط الثاين بقوة،
حيث ان��ف��رد �آرث���ر م��ن و���س��ط امللعب
باملرمى يف الدقيقة  ،47قبل �أن يتعرث
وت�صل الكرة �إلى مي�سي الذي �سدد من
ف��وق احل��ار���س� ،إال �أن مار�شال �أخرج
الكرة من على خط املرمى.
ويف الدقيقة  ،58متكن لوكا�س تو�سارت
من ت�سجيل الهدف الأول لل�ضيوف ،بعد
�أن ا�ستقبل كرة عر�ضية داخل املنطقة،
و�سدد كرة �أر�ضية على ميني تري �شتيجن،
واحتاج احلكم اللجوء �إلى الـ «»VAR
قبل احت�ساب الهدف.
وكاد فقري �أن ي�سجل هدف التعادل يف
الدقيقة  ،63من ت�سديدة قوية من داخل
منطقة اجلزاء مرت فوق العار�ضة.
ويف الدقيقة � ،78أنهى مي�سي� ،آمال
ليون بت�سجيل الهدف الثالث لرب�شلونة
والثاين له يف املباراة ،بعد �سل�سلة من
املراوغات �أنهاها بت�سديدة �أر�ضية على
ميني حار�س املرمى.
وتوا�صل �إب��داع مي�سي يف الدقيقة ،81
عندما تلقى الكرة من و�سط امللعب
وانطلق حتى دخ��ل منطقة اجل��زاء من
اجلبهة اليمنى ،لري�سل ك��رة عر�ضية
�أر���ض��ي��ة �أودع���ه���ا ج��ي�رارد بيكيه يف
املرمى.
ومل يكتف بر�شلونة بالرباعية ،فمرة
�أخرى مرر مي�سي كرة �سحرية لدميبلي
على اجلانب الأي�رس ،وال��ذي �سدد من
حتت �أقدام احلار�س جورجلني ،م�سجلاً
الهدف اخلام�س للعمالق الكتالوين،
لينتهي اللقاء بنتيجة .1-5

بيكيه تخطى عدد أهداف كومان

• ميسي يحاول العبور من دفاع ليون

فالفيردي:

ال نخشى أحداً في

التشامبيونزليغ

• بيكيه يسجل هدفه

وا�صل النجم الإ�سباين جريارد بيكيه مدافع بر�شلونة،
ت�ألقه يف الفرتة الأخرية ،بعدما �سجل هدفا يف فوز
فريقه �أمام ليون على ملعب «كامب نو».
وذكرت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية �أن
بيكيه جنح يف تخطي عدد �أه��داف رونالد كومان
�أف�ضل مدافع �سجل �أه��دافً ��ا بقمي�ص بر�شلونة يف
دوري �أبطال �أوروبا ،حيث و�صل املدافع الإ�سباين
�إلى الهدف رقم  11يف ت�شامبيونز ليغ متفوقا على

نظريه الهولندي �صاحب الـ� 10أهداف.
ويف م�سرية بيكيه ب�شكل ع��ام جنح الالعب يف
ت�سجيل  14هدفً ا يف دوري �أبطال �أوروبا بواقع 11
مع البلوجرانا ،و 3مع مان�ش�سرت يونايتد ليكون
ثالث �أف�ضل مدافع ت�سجيلاً ل�ل�أه��داف يف تاريخ
امل�سابقة.
وكانت مباراة الذهاب التي جرت يف فرن�سا ،انتهت
بالتعادل ال�سلبي.

ألبا يفتح النار على الريال
ويستغرب من عودة زيدان

• جوردي ألبا

فتح جوردي �ألبا مدافع بر�شلونة ،النار
على ريال مدريد بعد ت�أهل البلوغرانا
�إلى الدور ربع النهائي من دوري �أبطال
�أوروبا.
وقال �ألبا يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية :يف بع�ض املناطق يف
�إ�سبانيا ال يقدرون ما يفعله بر�شلونة ،ال
�أعتقد �أنهم يفكرون يف تقديرنا».
وا�ستدرك «لكن يف ظل املو�سم ال�سيئ
للمناف�س ريال مدريد �سيقدرون ما نفعله،
هذا ر�أيي �أنا �أقول ذلك لأنني �أ�شعر ب�أن
هذا يحدث ،وه��ذه االنتقادات تزيد من
حما�سنا يف كل عام.
و�أ�ضاف« :قلت �سابقا �إنني ال �أحب فوز
ريال مدريد ب�أي مباراة ،وعندما يخ�رس
كل �شيء فهذا �أمر جيد بالن�سبة يل ..هذا
�شعوي منذ كنت �صغريا».
وتابع «لن �أقول �إنني �أفتقد ريال مدريد يف
دوري الأبطال� ،أنا هادئ ،واجلميع يبذل
ما يف و�سعه ..ريال مدريد كان مر�شحا
للبطولة ،لكن �أياك�س كان الأف�ضل يف
املباراتني ،وا�ستحق الت�أهل».
وعن عودة زيدان لتدريب الغرمي امللكي،
قال« :تفاج�أت بعودة زيزو �إلى مدريد،
لن �أخدعك ،لي�س طبيعيا �أن يعود مدرب ًا
للنادي بعد رحيله بـ� 9أ�شهر».
ووا�صل «ن�ستهدف الفوز بكل البطوالت،
يف دوري الأبطال تُ وجد �أف�ضل الأندية
يف �أوروب��ا ،ويف الليجا يفوز بالبطولة
الفريق الأك�ثر تنظيما».واختتم �أي ناد
ب�إمكانه التغلب علينا يف �إحدى الليايل
التي ال تكن فيها يف يومك ،هذا حدث
املو�سم املا�ضي ،كنا املر�شحني للقب،
وخرجنا �أمام روما «يف دوري الأبطال».

�أع��رب �إرن�ستو فالفريدي،
املدير الفني لرب�شلونة،عن
�سعادته باالنت�صار خالل
م��واج��ه��ة ل��ي��ون ،بنتيجة
«.»1-5وقال فالفريدي،
خ�لال ت�رصيحات نقلتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية:
�إنها مباراة يف دوري �أبطال
�أوروب���ا وم��ن الطبيعي �أن
ت��ك��ون ل��دي��ن��ا حل��ظ��ات من
ال��ت��وت��ر وال�����ض��غ��ط ،ويف
الغالب تكون النتائج عادلة
للمباريات».و�أ�ضاف :يف
ال�شوط الأول لعبنا بطريقة
رائعة ،حيث �سيطرنا على
املباراة ب�أكملها ،و�سجلنا
بالفعل ه��دف��ا �آخ���ر ،ويف
ال�شوط الثاين تقدمنا �إلى
الأم����ام وخ��اط��رن��ا �أك�ث�ر،
وا�ستقبلنا هدفا».
وتابع« :ال ميكن اال�سرتخاء
يف دوري الأب���ط���ال ،لأن
التقدم « »0-2مل يكن نتيجة
ن��ه��ائ��ي��ة ،وواج��ه��ن��ا عدة
م�شاكل ،والتوتر زاد بعد �أن
�سجلوا هدفا وكانوا قريبني
من التعادل».
و�أردف« :مي�سي؟ نحن جميع ًا
نهدف لتحقيق هذا اللقب،
ول��ي��و �أي�����ض�� ًا ،ح��ي��ث قدم
مباراة ال تُ �صدق».
ووا�صل�« :آرثر مينحنا الهدوء
واجل��ودة حني ن�سيطر على
املباراة ،ومع مرور الوقت
نالحظ اجلهد واملناف�سة».
وع���ن م��ن��اف�����س بر�شلونة
يف دور ال��ـ  8تابع مدرب
بر�شلونة حديثه« :ال نخ�شى
�أحد ًا �سوف نواجه �أي فريق
مهما بلغت �صعوبته».

• فالفيردي

كوتينيو يعترف بالتقصير مع البرشا
اع�ترف الربازيلي فيليب كوتينيو العب بر�شلونة
بالتق�صري يف الظهور ب ��أداء جيد مع الرب�شا خالل
الفرتة املا�ضية.
و�شارك كوتينيو يف االنت�صار خالل مواجهة ليون،
بنتيجة  1-5ب�إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
والت�أهل لربع النهائي ،حيث �سجل الهدف الثاين.
وق��ال كوتينيو ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية« :يف الأ�سابيع �أو ال�شهور الأخرية

مل �أكن �ألعب ب�شكل جيد ،لكنني مازلت �أ�سعى لتقدمي
الأف�ضل».
و�أ�ضاف« :لقد جئت على بر�شلونة من �أجل بذل �أف�ضل
ما لدي ،و�أعي�ش اللحظة احلالية التي انتهت بنهاية
املباراة اليوم».
واختتم :الآن �أنا �أفكر يف املباراة ُ
املقبلة ،و�أنا �سعيد
ج ًدا بالفوز والت�أهل لربع النهائي يف بطولة مهمة
جد ًا.

• سواريز يتعرض للعرقلة من العب ليون

أوالس يتهم سواريز بالتحايل
على الحكم

هاجم جان مي�شيل �أوال�س رئي�س نادي �أوملبيك ليون
ً
معرتفا يف
الالعب لوي�س �سواريز مهاجم بر�شلونة،
الوقت ذاته بت�أثري ليونيل مي�سي يف �إهداء فوز عري�ض
لناديه بنتيجة .1-5
و��صرح �أوال����س ع�بر حمطة رادي���و «م��ون��ت كارلو»
الفرن�سية« :واجهنا �صعوبة كبرية يف ال�شوط الأول،
هناك عوامل عديدة �أث��رت يف نتيجة اللقاء ،منها
�إ�صابة حار�س املرمى �أنطوين لوبيز ثم القرار الغريب
باحت�ساب ركلة جزاء� ،أراها غري �صحيحة متاما ،بل
لوي�س �سواريز ي�ستحق البطاقة ال�صفراء لأنه حتايل
على احلكم».
و�أ�ضاف :كنت �سعيدا برد فعل الفريق والهدف الذي
�سجله تو�سارت� ،إال �أن تقنية الفيديو مل تكن ناجحة يف

املباراة ..على م�ستوى املباراة مل تكن م�ؤثرة ولكنها
عاقبت ليون كثريا ،بر�شلونة فريق قوي للغاية ،ولكن
النتيجة النهائية كان بالإمكان تقلي�صها كثريا».
وا�ستطرد« :ل�ست خبريا يف كرة القدم بل جمرد رئي�س
ناد ،كنت متوقعا لل�صعوبات التي �ستواجه العبي
ليون ،ولكني را�ض عن �أدائهم».
و�أكد �أوال�س« :بر�شلونة �أقوى و�أف�ضل ،ولكن �إذا كان
ليونيل مي�سي ب�صفوف فريقنا لكانت النتيجة تغريت
�أي�ضا».
و�أمت ت�رصيحاته« :احلار�س البديل جورجيلني لي�س
على م�ستوى زميله �أنطوين لوبيز ،لقد تعر�ض ل�صدمة
كبرية ،وتعر�ض الختبارات عديدة ،لكنه مل ي�صمد
للنهاية».

جينيسيو يعترف بعبقرية ميسي
�أ�شاد برونو جيني�سيو ،املدير الفني لأوملبيك ليون،
ريا بالنجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،الذي كان
كث ً
�سب ًبا رئي�سي ًا يف خ�سارة فريقه �أمام بر�شلونة بنتيجة
«.»5-1
و�رصح جيني�سيو ،عرب حمطة راديو «مونت كارلو»
الفرن�سية :لقد �أثبت مي�سي �أنه واحد من �أف�ضل العبي
ريا،
العامل� ،إنه عبقري ،بر�شلونة يعتمد عليه كث ً
و�أعتقد �أنه بد�أ يدخل �أجواء دوري �أبطال �أوروبا.
اً
قائل:
وف�رس مدرب ليون اخل�سارة الثقيلة لفريقه
ريا
«لقد اختلف الأداء على مدار املباراة ،عانينا كث ً

يف ال�شوط الأول ب�ش�أن ال�ضغط على بر�شلونة،
وحت�سن م�ستوانا ن�سبيا يف ال�شوط الثاين ،وعاد
�إلينا الأمل وت�رسب ال�شك للمناف�س ملدة ربع �ساعة
قبل �أن ينجحوا يف ت�سجيل الهدف الثالث».
و�أو�ضح« :لقد خططنا للعب بدفاع �ضاغط ومتقدم،
�إال �أننا مل ننجح بف�ضل الإمكانيات الكبرية لالعبي
بر�شلونة ،متيزنا لبع�ض الوقت يف ال�شوط الثاين
ولكن بعد الهدف الثالث �أ�صبحت املهمة م�ستحيلة».
وكان الفريقان تعادال بدون �أهداف يف مباراة الذهاب
التي �أقيمت على ملعب «جروباما �ستاديوم».

