
 يواجه بايرن ميونخ األمل��ان��ي اختباراً 
أصعب في خطوته التالية ببطولة دوري 
أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة اإلسباني 
اليوم  اجلمعة في دور الثمانية، بعدما أطاح 
بتشيلسي اإلجنليزي بسهولة من دور الستة 

عشر للبطولة.
ويتطلع الفريقان إلى هدف كبير من هذه 
املواجهة ومن املنافسة بقوة في هذه البطولة 

وأيضاً من الفوز باللقب.
بينما يسعى برشلونة الجتياز عقبة 
بايرن واستكمال مسيرته حتى الفوز بلقب 
البطولة من أج��ل إنقاذ موسمه من الفشل 
حت��ت ق��ي��ادة امل���درب كيكي سيتني ال��ذي لم 
يستطع قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في 
ال��دوري اإلسباني إضافة لفشله في الفوز 

بلقب كأس ملك إسبانيا.
ويحلم بايرن مبضاعفة جناحه في هذا 
املوسم وإحراز الثالثية )دوري وكأس أملانيا 
ودوري األبطال األوروب���ي( للمرة الثانية 
فقط في تاريخه حيث سبق له الفوز بهذه 

الثالثية في 2013 .
ولم يحاول توماس مولر مهاجم بايرن 
إخ��ف��اء توقعاته بشأن ه��ذه امل��واج��ه��ة مع 
ب��رش��ل��ون��ة، وق���ال ب��ع��د اإلط���اح���ة بفريق 
تشيلسي م��ن دور الستة ع��ش��ر: “نتطلع 
بالطبع لهذه املباراة... تنتظرنا اآلن مواجهة 

في غاية القوة”.
وأط��اح بايرن بفريق تشيلسي من خالل 
الفوز عليه 3 / 0 في عقر داره ذهابا قبل 
فترة التوقف الطويلة للموسم الكروي 
بسبب أزم���ة تفشي اإلص��اب��ات بفيروس 
كورونا ثم تغلب عليه 4 / 1 إيابا قبل أيام 
وذل��ك مع استئناف فعاليات املسابقة بعد 

فترة توقف لنحو خمسة أشهر.
وك��ان هانز فليك امل��دي��ر الفني لبايرن 
والعبوه أك��دوا م��رارا قبل مباراة اإلي��اب أن 
تركيزهم ينصب على استكمال اإلطاحة 
بفريق تشيلسي قبل التفكير في مباراة دور 

الثمانية.
ومن بني جميع الفرق التي تأهلت لدور 

الثمانية ف��ي البطولة ه��ذا امل��وس��م، كان 
برشلونة وبايرن فقط هما من سبق لهما 
التتويج باللقب القاري الغالي حيث حصد 

كل منهما اللقب خمس مرات.
وتستحوذ املباراة بني بايرن وبرشلونة 
على معظم االهتمام من جميع مباريات دور 
الثمانية نظرا لكونها خطوة مهمة للفائز 
منهما على طريق انتزاع اللقب السادس له 

في البطولة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الفريق الذي 
يجتاز ه��ذه املواجهة ليحرز اللقب الغالي 
في ظل خ��روج ليفربول اإلجنليزي حامل 
اللقب وريال مدريد اإلسباني صاحب الرقم 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 13 
لقبا ويوفنتوس حامل لقب الدوري اإليطالي 

من دور الستة عشر للبطولة هذا املوسم.
وإذا تغلب بايرن على برشلونة وفاز 
مانشستر سيتي على ليون الفرنسي، سيلقي 

بايرن ومانشستر سيتي في املربع الذهبي 
بينما ستجمع املباراة األخ��رى بني باريس 
سان جيرمان الفرنسي، الذي أنهى مغامرة 
أتاالنتا اإليطالي ، والفائز من مباراة أتلتيكو 

مدريد اإلسباني واليبزيج األملاني.
وق���ال فليك ب��ع��د م��ب��اراة اإلي����اب أم��ام 
تشيلسي قبل أيام: “أردنا الفوز والبدء من 

حيث توقفنا”.
وك��ان األداء الضعيف وغير املعتاد من 

مانويل نوير ح��ارس مرمى ب��اي��رن، الذي 
ارتكب خطأ ليمنح تشيلسي هدف حفظ ماء 

الوجه هو فقط ما أثار الدهشة والقلق.
وم��ع ال��ف��وز بالثنائية احمللية، أصبح 
السؤال اآلن هو هل ينجح بايرن في تكرار 

الثالثية التي أحرزها في 2013؟
واستعد بايرن لفريق برشلونة الذي 
يقوده املهاجم األرجنتيني اخلطير ليونيل 
ميسي من خالل معسكر في مدينة الجوس 

البرتغالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن 
العاصمة لشبونة.

ويلتقي الفريقان اليوم على ستاد “دا 
لوز” أو “النور” ال��ذي يستضيف أيضا 
املباراة النهائية للبطولة في 23 أغسطس 

احلالي.
وق��ال مولر: “ننتقل من سجل إل��ى آخر 
في الدقيقة.. ولكن في مباراة بهذا املستوى، 
حتى ل��و واج��ه برشلونة مشاكل مؤخرا، 

ميكن أن يحدث أي شيء”.
وأنهى برشلونة املوسم احمللي في املركز 
الثاني بالدوري اإلسباني خلف ريال مدريد 
ما وضع املدرب كيكي سيتني حتت ضغوط 
كبيرة. ولكن ميسي ال ي��زال كما هو حيث 
قدم الالعب األرجنتيني أداء ساحرا خالل 
مباراة اإلياب أمام نابولي اإليطالي في دور 
الستة عشر لدوري األبطال والتي فاز فيها 
برشلونة 3 / 1 يوم اجلمعة املاضي ليتأهل 
إلى دور الثمانية بالفوز 4 / 2 في مجموع 
املباراتني بعدما سبق له التعادل على ملعب 

نابولي 1 / 1 ذهابا.
وعلى غ��رار ميسي في برشلونة، يبدو 
النجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي 
بالنسبة لبايرن حيث سجل الالعب هدفني 
وصنع آخرين ليقود الفريق للفوز 4 / 1 على 
تشيلسي قبل أيام ويؤكد أنه ال يزال في قمة 

مستواه.
وقال ليفاندوفسكي، بعدما رفع رصيده 
إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي دوري 
األبطال األوروبي هذا املوسم: “كنا نعلم أننا 
بحاجة للظهور مبستوانا مباشرة وجنحنا 
في هذا بشكل جيد.. برشلونة فريق خطير 

دائما.
وعلينا أن نظهر إمكانياتنا”.

وتشهد امل��ب��اراة اليوم أكثر من مواجهة 
خاصة حيث ستشهد صداما بني اثنني من 
أب��رز الهدافني هما ميسي وليفاندوفسكي 
إض��اف��ة ل��ل��م��واج��ه��ة ب��ني ح��ارس��ي امل��رم��ى 
األملانيني الدوليني مانويل نوير في بايرن 

ومارك أندريه تير شتيجن في برشلونة.

صراع إسباني- أملاني في نهائي أوروبي مبكر

برشلونة يسعة إلنقاذ موسمه أمام العمالق »البافاري«

موقعة مرتقبة بني برشلونة وبايرن ميونيخ
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أح��رز باريس س��ان جيرمان هدفني 
متأخرين أحدهما في الوقت احملتسب 
ب��دل الضائع للبديل إي��ري��ك تشوبو-
موتينج ليفوز 2-1 على أتالنتا مفاجأة 
البطولة ويضع ح��دا حللمه عند دور 
الثمانية ل���دوري أب��ط��ال أوروب���ا لكرة 

القدم.
وتقدم أتالنتا، في أول مشاركة له 
في دوري األبطال، عبر الكرواتي ماريو 
باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة 
استقرت ف��ي شباك الفريق الفرنسي 
في الدقيقة 27، ليتماسك بعدها حتى 
الدقيقة األخ��ي��رة عندما أدرك املدافع 
البرازيلي ماركينيوس التعادل لبطل 

فرنسا.
وم���ع ت��راج��ع الع��ب��ي أت��الن��ت��ا ج��راء 
اإلره��اق وضع تشوبو-موتينج الكرة 
في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع لينهي املسيرة 
احملرجة خالل السنوات املاضية لباريس 
س��ان جيرمان املدعوم من قطر وال��ذي 
ودع البطولة دائما من دور الثمانية أو 
دور الستة عشر،ليبلغ قبل النهائي ألول 

مرة منذ عام 1995.
وسيلتقي الفريق الفرنسي في قبل 
النهائي مع الفائز من مباراة أتليتيكو 
مدريد ورازن بال شبورت اليبزيج يوم 

اخلميس.
وقال الكاميروني تشوبو-موتينج 
”عندما شاركت قلت لنفسي ‘ال ميكن أن 
نخسر. وال ميكن أن نعود إل��ى فرنسا 
بهذا الشكل ‘ . كنت واث��ق��ا ف��ي نفسي 
وبالفريق ثم الباقي كان تاريخ باريس 
س��ان جيرمان. كانت م��ب��اراة مجنونة 

وصعبة ومنافس قوي“.
وسيطر نيمار على ال��ش��وط األول 

وأهدر أربع فرص جيدة.

وأط���اح املهاجم البرازيلي بالكرة 
خ���ارج امل��رم��ى إث��ر وض��ع ان��ف��راد أم��ام 
احل��ارس ماركو سبورتيلو بعد ثالث 

دقائق من البداية.
وتردد أيضا بني التسديد أو التمرير 
لزميله ماورو إيكاردي حيث سدد بعيدا 
عن املرمى، وبعدها أهدر فرصة اخرى 
شهدت مت��ري��ره ال��ك��رة ب��ني ساقي أحد 

العبي أتالنتا.
ثم تلقى متريرة بالكعب باخلطأ من 
هانز هاتيبور مدافع أتالنتا لكنها لم 

تسفر عن شيء أيضا.
وعلى الرغم من عدم امتالكه القدرة 
الشرائية لباريس سان جيرمان، لكن 
أتالنتا كان أكثر من ند في امللعب للنادي 

الفرنسي وت��ق��دم عندما أس��ف��ر تبادل 
للكرة ع��ن وص��ول��ه��ا إل��ى باشاليتش 
الذي قابلها مباشرة في مرمى احلارس 
كيلور نافاس. وكاد أن يضاعف بيرات 
جيمسيتي النتيجة للفريق اإليطالي بعد 
االستراحة لكنه سدد بعيدا عن املرمى 
قبل أن تتحول املباراة بنزول املهاجم 
الفرنسي كيليان مبابي ال��ذي لم يبدأ 

أساسيا بسبب إصابة في الكاحل.
وتصدى سبورتيلو ح��ارس أتالنتا 
ل��ع��دة ف���رص م��ن ن��ي��م��ار وم��ب��اب��ي لكن 
باريس س��ان جيرمان زاد من ضغطه 

لينهار الفريق اإليطالي اخيرا.
وأرس���ل تشوبو-موتينج متريرة 
عرضية إلى نيمار داخل منطقة اجلزاء 

ليمرر إل��ى مواطنه ماركينيوس ليهز 
الشباك من مدى قريب، وبعدها بدقائق 
مرر نيمار إلى مبابي في اجلانب األيسر 
ليرسل متريرة أرضية حولها تشوبو-

موتينج إلى داخل مرمى سبورتيلو.
وس��ن��ح��ت ف��رص��ة ألت��الن��ت��ا إلدراك 
التعادل لكن لويس مورييل أهدرها 
ليسقط زمالؤه على األرض في حالة من 

اليأس مع صفارة النهاية.
ويقع أتالنتا، الذي مثل حالة نادرة 
من خ��ارج األن��دي��ة الكبرى في أوروب��ا 
بوصوله ل���دور الثمانية، ف��ي مدينة 
بيرجامو ال��ت��ي ك��ان��ت ب���ؤرة جلائحة 
فيروس ك��ورون��ا في إيطاليا في وقت 

سابق من العام احلالي.

ش��دد ن��اص��ر اخلليفي، رئ��ي��س ب��اري��س سان 
جيرمان الفرنسي، على التمسك بنجمي الفريق، 

كيليان مبابي ونيمار.
وصرح اخلليفي عبر شبكة راديو مونت كارلو 
»نيمار ومبابي من أفضل العبي العالم، نيمار كان 

رجل املباراة أمام أتاالنتا، لقد قدم أداء عظيما«.
وأض��اف »لقد وجدنا نيمار، ال��ذي غير العديد 
من األمور في صفوف الفريق، لقد أحسست شيئا 

استثنائيا«.
وتابع رئيس النادي الباريسي »نيمار ومبابي 

باقيان معنا لألبد، لن نترك أي منهما«.
وعن الفوز على أتاالنتا وبلوغ نصف نهائي 
التشامبيونزليج، علق »إنه يوم استثنائي رائع، 

نحن بحاجة ملثل هذه األجواء لتغيير عقليتنا«.

ونوه »لقد بذل الالعبون، %200 من مجهودهم، 
أنا فخور بهم، أشكر اجلميع في مثل هذه الفترة 

احلرجة«.
وش���دد »ش��ك��ك اجلميع ف��ي ج��اه��زي��ة باريس 
لدوري األبطال، لكن أظهرنا عقلية قوية بالعبني 
مميزين، هدفنا بعيد، ولكن ال نفكر في املباراة 
النهائية، بل مواجهة املربع الذهبي، يجب أن نغير 

عقلية الفريق«.
وأمت »ك��ذل��ك وس��ائ��ل اإلع���الم يجب أن تغير 
عقليتها، فالكل يشكك في البي إس ج��ي، وكان 

بحاجة لهذا الفوز للذهاب بعيدا«.
وسيواجه ب��اري��س س��ان جيرمان، ف��ي ال��دور 
نصف النهائي، الفريق الفائز من مواجهة اليبزيج 

وأتلتيكو مدريد.

سان جيرمان يقلب الطاولة على أتالنتا
ويبلغ نصف نهائي دوري األبطال

 فرحة العبي باريس سان جيرمان

اخلليفي: نيمار ومبابي باقيان
مع باريس لألبد

نيمار ومبابي

توخيل: حالفنا احلظ.. والفضل للبدالء

شعر جيان بييرو جاسبريني مدرب 
أتالنتا مبزيج من الندم والفخر بفريقه 
بعدما تلقى هدفني متأخرين أمام باريس 
سان جيرمان لتنتهي مغامرة الفريق 
اإليطالي في دوري أبطال أوروب��ا لكرة 

القدم.
وكان الفريق القادم من بيرجامو على 
بعد حلظات من ال��دور قبل النهائي في 
مشاركته األولى في دوري األبطال قبل 
أن يحرز بطل فرنسا هدفني لينتصر 
2-1. وقال جاسبريني الذي تقدم فريقه 
في الشوط األول ”هناك شعور كبير 
بالندم. بدا أننا سننجح وأن��ه سيكون 

إجنازا هائال.
”ما زلنا منلك )ذكرى( دوري األبطال 
حيث نضجنا كفريق ضد مجموعة من 

أفضل )الفرق( في أوروبا لذا ال ميكنني 
سوى توجيه الشكر لالعبني“.

وافتتح ماريو باشاليتش التسجيل 
ألتالنتا بتسديدة رائعة وصمد الفريق 
حتى الدقيقة 90 عندما أدرك املدافع 
البرازيلي ماركينيوس التعادل قبل أن 
يوجه البديل إيريك تشوبو-موتنج 
الضربة القاضية في الوقت احملتسب 

بدل الضائع.
وق��ال جاسبريني ال��ذي جل��أ فريقه 
للدفاع بعد مشاركة كيليان مبابي، 
العائد من إصابة في الكاحل، في الدقيقة 
60 ”لم يبق الكثير من الوقت وبدا أننا 
سننجح لكن عندما تواجه مجموعة من 
أفضل الالعبني في العالم على املستوى 

الفني والبدني تصبح األمور صعبة“.

وأض��اف جاسبريني ال��ذي أش��ار إلى 
أن فريقه سيتعلم م��ن ال���درس املؤلم 
”مشاركة مبابي كانت حاسمة لكننا 

فعلنا كل شيء ميكننا فعله، ومجاراة 
)ب��اري��س س��ان جيرمان(. من الصعب 

فعل أكثر مما فعلناه.

جيان بييرو جاسبريني
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قال توماس توخيل املدير الفني لباريس سان 
جيرمان، إن فريقه استحق الفوز على أتاالنتا )2-
1( معترفا في الوقت ذاته بأن احلظ حالف العبيه 
في سيناريو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وصرح توخيل لشبكة »رادي��و مونت كارلو«: 
»الليلة احتفل النادي بذكرى مرور 50 عاما على 
تأسيسه، لذا فهو يوم استثنائي والفرحة تضاعفت 
بالتأهل لقبل النهائي بعد التتويج ببطولتي الكأس 

وحتقيق 4 ألقاب محلية هذا املوسم«.
وأقر امل��درب األملاني: »نعم ساورني الشك في 
إمكانية اخل��روج، لقد ك��ان أتاالنتا متقدما لبعد 
الدقيقة 85، ومع ذلك فقد أخبرت مساعدي بأننا إذا 
سجلنا هدفا سننجح في تسجيل الثاني، هذا كان 

شعوري، لقد قدمنا أداء قويا«.
وتابع: »بالطبع تسجيل هدف في وقت متأخر 
بفضل احلظ، ولكن الفوز مستحق بالنظر ملستوانا 
إجماال في املباراة، لقد سيطرنا متاما على الشوط 
الثاني فنيا وبدنيا، لقد كانت مفاجأة كبيرة ألنني 
كنت خائفا من آخر 20 دقيقة، ألن أتاالنتا يكون 

مميزا في هذه اللحظات«.
واستدرك: »لكن لعبنا بثقة، واإليقاع كان جيدا، 
والبدالء كانوا استثنائيني ولعبوا بروح قتالية، 
لقد أعادوا املباراة لنا، لذا أنا راض عن األداء، لقد 
سجلنا متأخرا، ولكن هذا ال ينفي ج��ودة العبينا 

وعقليتهم القوية«.

كما ق��ال توخيل لصحيفة لو باريزيان: »من 
اجليد أن يكون لدينا 6 أي��ام لالستعداد للمباراة 

القادمة، وكل شيء وارد في الدور قبل النهائي«.
وأمت: »ه��ن��اك ش��ك��وك ح��ول ج��اه��زي��ة ماركو 
فيراتي، ولكن س��أح��اول أن أك��ون إيجابيا، أما 
بخصوص إصابة كيلور نافاس أمام أتاالنتا فلم 

أحتدث بعد مع الطبيب أو املعد البدني«.

جاسبريني: أشعر بندم كبير 
بعد اخلروج من دوري األبطال

توماس توخيل


