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اعتبر إرنستو فالفيردي م��درب برشلونة 
أن نتيجة مواجهة تشيلسي مبلعب ستامفورد 

بريدج والتي انتهت بالتعادل 1-1، إيجابية.
وق��ال فالفيردي »كانت املباراة صراعا بني 
طريقتني وفريقني مختلفني للغاية، كنا نريد 
االستحواذ على الكرة وكانوا يحاولون مباغتتنا 
باملرتدات«، وذلك خالل املؤمتر الصحفي الذي 

أعقب اللقاء.
وأضاف »غابت عنا الدقة في اللمسة األخيرة، 
دافعوا بشكل جيد في الشوط األول وكانت هناك 
الكثير من احلركة بالقرب من منطقة جزائهم، 
بعدد كبير من الالعبني، وفي الشوط الثاني حني 

سيطرنا على مجريات األمور، سجلوا هدفهم«.
وأدرك ال��ب��ارس��ا، بفضل ه���دف ليونيل 
ميسي قبل ربع ساعة من انتهاء اللقاء، تعادال 
ثمينا في لندن خالل مباراة ذهاب ثمن نهائي 

التشامبيونز ليج.

وكشف املدرب اإلسباني »رمبا لم نخلق فرصا 
مؤكدة للتسجيل، لكننا واصلنا وأجبرناهم على 
ارتكاب خطأ لندرك التعادل، حققنا تعادال مهما 

للغاية في لندن، رغم أن األمر لم يحسم بعد«.
وشدد »إنه مهم، لكن ليس نهائيا، سيلتزم 
كل فريق بأسلوبه ويحاول فرضه في مباراة 
اإلياب، من الواضح أن لديهم إمكانات هجومية 

تكفي جلعلنا نعاني«.

كونتي: نستحق أكثر من التعادل
انهال اإليطالي أنطونيو كونتي، املدير الفني 
لفريق تشيلسي اإلجنليزي، باملديح على العبيه 
بالرغم من التعادل مع برشلونة اإلسباني، 
بهدف لكل منهما في ذهاب دور ال�16 من دوري 

أبطال أوروبا.
 BT« وق��ال كونتي في تصريحات لشبكة

Sport« البريطانية: »كنا على مقربة من خوض 
مباراة مثالية أمام برشلونة، ارتكبنا خطأ وحيدا 
وعندما تخطئ أمام فريق مثل برشلونة، الذي 
ميتلك ميسي وإنييستا وسواريز فمن الطبيعي 

أن تدفع الثمن«.
وت��اب��ع: »إن���ه أم��ر م��ؤس��ف، لكن أن��ا فخور 
بالعبي تشيلسي اليوم، الذين قاموا باألشياء 
التي تدربنا عليها، لكن غ��اب عنا احل��ظ في 

مواجهة برشلونة«.
وأض���اف: »قدمنا م��ب��اراة مثالية، وخطتنا 
كنت جيدة، وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر من 

التعادل«.
واخ��ت��ت��م: »م��ب��اراة اإلي���اب أم���ام برشلونة 
ستكون صعبة للغاية، وأم���ام خصم قوي 
ورائ��ع، ولكن التأهل متاح للفريقني، واألداء 
اليوم مينحنا الثقة حملاولة القيام بشيء ال 

يصدق في اإلياب«.

جنح ليونيل ميسي أخيرا في هز شباك تشيلسي ألول 
مرة بهدف في الدقيقة 75 ليقود برشلونة للتعادل 1-1 
مع مضيفه االجنليزي في مواجهة رائعة بذهاب دور 16 

بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء.
افتتح ويليان التسجيل لتشيلسي بتسديدة متقنة في 
الدقيقة 62 بعدما سدد الالعب البرازيلي في القائم مرتني 

خالل الشوط األول.
وبدا أن تشيلسي سيتمتع باألفضلية قبل خوض اإلياب 
في كامب نو لكن ميسي خطف التعادل مستغال متريرة من 
أندريس إنيستا ليسدد كرة منخفضة في شباك احلارس 
تيبو كورتوا وه��و هدفه األول في تسع مواجهات ضد 

تشيلسي.
وك��م��ا ك��ان متوقعا هيمن برشلونة على ال��ك��رة في 
ستامفورد بريدج لكن فريق امل��درب أنطونيو كونتي لم 
يكن محظوظا بعدما عاند احلظ ويليان بالتسديد مرتني 

في إطار املرمى.
وتقام مباراة اإلياب يوم 14 مارس املقبل.

وقال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي “هذا مؤسف. أنا 
فخور جدا بالعبي فريقي. لقد نفذوا ما اتفقنا عليه. الليلة 

لم يكن احلظ معنا.
”أعتقد أنه عند خوض مثل هذه املباريات يجب امتالك 

خطة واحترام شخصية املنافس. خطتنا كانت جيدة حقا. 
نحن نتحدث عن التعادل 1-1 ورمبا كنا نستحق أفضل 

من ذلك“.
وتظل مواجهة تشيلسي ضد برشلونة من أشرس 
املواجهات في دوري األبطال لكنهما لم يتقابال في آخر 
ست سنوات منذ حقق تشيلسي فوزا صادما في الدور قبل 

النهائي في 2012. لكن جتدد املعركة لم يحبط املشجعني.
وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة “كان صداما 
بني أسلوبني في اللعب وفريقني مختلفني. سيطرنا على 

املباراة عندما سجل املنافس.
”رمبا لم نصنع العدد املطلوب من الفرص اخلطيرة 
لكننا جنحنا ف��ي إج��ب��ار املنافس على اخلطأ وخرجنا 

بالتعادل“.
وقضى أصحاب الضيافة معظم فترات الشوط األول 
في غلق املنافذ أم��ام برشلونة ولم يجد ميسي وإنيستا 
أي ثغرة في دفاع الفريق األزرق لكن الوضع يختلف عند 

امتالك تشيلسي للكرة.
وسدد باولينيو كرة بجوار القائم في الدقيقة 34 قبل أن 

يسدد ويليان في القائم ألول مرة.
ول��م يصدق ويليان م��دى س��وء حظه عندما س��دد في 
القائم اآلخ��ر قبل االستراحة. ووق��ف ح��ارس برشلونة 

مارك-أندريه تير شتيجن كاملتفرج أمام التسديدتني.
واحتفل كونتي بحماس عند تسجيل ويليان للهدف 
في الدقيقة 62 ليكسر مقاومة الفريق الزائر بعد تسلمه 

متريرة من إيدن هازارد.
لكن العمل الرائع لتشيلسي انهار بعد هفوة دفاعية 
عندما مرر أندرياس كريستينسن كرة غير متقنة انتزعها 

إنيستا ومرر إلى ميسي ليصيب شباك كورتوا.
ودمر الهدف معنويات تشيلسي لكنه جتنب استقبال 
أي هدف آخر وسيحتاج الستلهام روح 2012 عندما توج 

باللقب إذا أراد التأهل من كامب نو. 

بايرن يقترب
سجل ت��وم��اس مولر هدفني وأض���اف زميله روب��رت 
ليفاندوفسكي مثلهما ليسحق ب��اي��رن ميونيخ ضيفه 
بشيكتاش -5صفر في ذه��اب دور الستة عشر ل��دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثالثاء بعدما لعب الفريق 

التركي أغلب فترات املباراة بعشرة العبني.
وحصل دوماجوي فيدا مدافع بشيكتاش على بطاقة 
حمراء مباشرة بعد عرقلة ليفاندوفسكي خ��ارج منطقة 
اجل��زاء بينما ك��ان مهاجم بايرن في طريقه للمرمى في 

الدقيقة 16 وهو ما كتب بداية النهاية للمباراة.
وكسر مولر عناد بشيكتاش قبل دقيقتني من نهاية 

الشوط األول.
وأض��اف كينجسلي كومان ومولر هدفني آخرين قبل 
أن يهز ليفاندوفسكي الشباك مرتني في الدقائق األخيرة 
ليحسم العمالق األمل��ان��ي فعليا املواجهة قبل اإلي��اب. 
وستكون هذه سابع مرة على التوالي يصعد فيها بايرن 

إلى دور الثمانية في املسابقة.
وق��ال ي��وب هاينكس م��درب بايرن بعدما ع��ادل رقما 
قياسيا للنادي بتحقيق 14 فوزا متتاليا في كل املسابقات 
“بدأنا بشكل متوتر ولم يكن بوسعنا اللعب بإيقاعنا 

املعروف.
”كان الطرد مبثابة نقطة التحول في املباراة وكذلك 

تسجيل الهدف قبل نهاية الشوط األول“.
وفاز بشيكتاش بكل مبارياته الثالث خارج أرضه في 
دور املجموعات ودخل مواجهة يوم الثالثاء ولديه رغبة 
واضحة في مهاجمة بايرن لكن خططه انهارت بعد طرد 

فيدا.
ووصلت متريرة باخلطأ من أتيبا هوتشينسون العب 
بشيكتاش إلى ليفاندوفسكي الذي حاول املرور من فيدا 

خارج املنطقة ليعرقله املدافع أثناء اندفاعه نحو املرمى.

لكن بشيكتاش ك��اد مع ذل��ك أن يفتتح التسجيل بعد 
دقائق قليلة عندما راوغ فاجنر الف اثنني من مدافعي 
بايرن ليمنح نفسه فرصة جيدة للتسديد لكن محاولته 

حادت عن املرمى.
وحاصر بايرن ضيفه في نصف ملعبه وحرمه احلارس 
فابري من افتتاح التسجيل بإنقاذ رائع بيد واحدة ليبعد 

رأسية ماتس هوملز.
واندفع ريكاردو كواريسما جهة اليمني وأجبر سفني 

أولريتش حارس بايرن على التصدي بشكل رائع.
وكسر ب��اي��رن حالة اجل��م��ود قبل دقيقتني م��ن نهاية 

الشوط األول.
ومرر كومان الكرة ليلمسها أالبا وتصل إلى مولر الذي 

أودعها الشباك.
وبات الهدف الثاني حتميا مع هيمنة بايرن على اللقاء 

في الشوط الثاني.
وسجل كومان من متريرة ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 

قبل أن يهز مولر الشباك مجددا في الدقيقة 66.
وتابع ليفاندوفسكي كرة مرتدة في الشباك في الدقيقة 
79 قبل أن يصنع مولر الهدف الثاني لالعب البولندي 

واخلامس لبايرن.
وتقام مباراة اإلياب في تركيا في 14 مارس املقبل.

فرحة ميسي بهدف التعادل لبرشلونة

إرنستو فالفيردي و أنطونيو كونتي قبل املباراة

فالفيردي: أجبرنا تشيلسي على اخلطأ.. وكونتي: نستحق أكثر أزبيليكويتا محبط بعد التعادل 
أكد اإلسباني سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، أن التفاصيل 
الصغيرة لم تكن في صالح »البلوز« خالل مواجهة برشلونة، التي 
انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأهدى هدف النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، األول للبرغوث في 
مرمى تشيلسي، تعادال ثمينا لبرشلونة في الدقيقة 75، ما تسبب في 
شعور باملرارة لدى الفريق اللندني، الذي كان قد تقدم في الدقيقة 60 
بفضل تسديدة البرازيلي ويليان، الذي حاول مرتني قبلها التسجيل 

لكن كرتني اصطدمتا بالقائمني.
وقال أزبيليكويتا عقب املباراة: »حاولنا الفوز باملباراة ،وعدم 
استقبال أهداف في شباكنا لكننا لم نستطع، لهذا نشعر بإحباط لكن 

أداء الفريق كان جيدا«.
وتابع: »كم هو مؤلم أال نستطيع أن نحافظ تقدمنا بهدف«.

وص��رح الالعب ال��دول��ي: »ويليان س��دد كرتني رائعتني لكنهما 
اصطدمتا بالقائمني، وإيدين )هازارد( أطلق تسديدة إال أنها مرت من 
فوق املرمي، هذه تفاصيل صغيرة لم تكن في صاحلنا، سنعمل على 

حتسني أداءنا في لقاء اإلياب«.
وواصل أزبيليكويتا: »برشلونة بات األوفر حظا للتأهل بفضل 
هدف ميسي، لكنه ال يزال هناك الكثير أمامنا لتقدميه في املواجهة 

املرتقبة«.
واستطرد: »الهدف منحهم األفضلية ألن التعادل السلبي في كامب 
نو سيعني تأهلهم، لكن ال يزال هناك الكثير لتقدميه ونعرف أن مباراة 

اإلياب ستكون صعبة«.
ومن املقرر أن تقام مباراة اإلياب في 14 مارس املقبل على ملعب 

كامب نو.

بيدرو: طبقنا خطة كونتي بإتقان
أب��دى مهاجم تشيلسي، بيدرو رودري��ج��ز، شعوره باإلحباط، 
خلروج فريقه متعادال بهدف ملثله أمام برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج. وصرح: »التعادل 
كان مؤسفا، ألننا قدمنا املباراة التي كنا نريدها، أن نكون متالصقني 
وخطوطنا متقاربة، وأن نتركهم يتحملون عبء املباراة، وأن يحركوا 

الكرة، لكن دون أن يخلقوا فرصا كثيرة للتهديف«.
وأض��اف: »أعتقد أن هذا ما حدث، حاولنا أال يجدوا الثغرات بني 
اخلطوط، والتي تروق لهم.. في النهاية لم يخلقوا فرصا كثيرا، لهذا 

من املؤسف أن يسجلوا هدفا من خطأ لنا«.
وعن عدم اعتماد املدرب أنطونيو كونتي، على رأس حربة بعينه، 
مع إعطاء احلرية إليدين هازارد، ليتقدم من وسط امللعب، بدعم من 
بيدرو وويليان، قال الدولي اإلسباني: »طبقنا اخلطة بإتقان، كما 
أن تقدمنا بهدف أعطانا مزيدا من الطاقة، لكن برشلونة لديه العبون 
كبار، وارتكاب خطأ كهذا سيعاقبك على الفور، رغم أننا راضون عن 

عملنا بوجه عام«.
وأشار العب برشلونة السابق، إلى أن من الضروري التفكير، في 
خطة أخرى للقاء العودة، يوم 14 مارس، مقرا بأنه كان يتملكه »شعور 
غريب«، لدى بدء املواجهة أمام زمالئه القدامى، نظرا ألنه قضى أعواما 
عديدة، داخل جدران الفريق الكتالوني، توج خاللها بالعديد من األلقاب، 

لكنه تابع بأنه »مع مرور دقائق املباراة، تغيرت األمور«.
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راكيتيتش: كنا أفضل من تشيلسي
أع��رب إيفان راكيتيتش، الع��ب وس��ط برشلونة، عن أسفه إزاء 
»احلظ السيئ« لفريقه، لتعادله )1-1( على ملعب ستامفورد بريدج، 

الليلة املاضية، أمام تشيلسي.
وصرح الدولي الكرواتي، عقب مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا: »لقد سيطرنا على جزء كبير من املباراة، وتفوقنا في 
الكثير من األوقات.. وهم بالقليل جدا، حصلوا على الكثير جدا، قاموا 

بثالث تسديدات، فاعترض القائم اثنتني، والثالثة دخلت«.
وت��اب��ع: »ليس من السهل اللعب هنا )ستامفورد ب��ري��دج(، هم 
يغلقون اخلطوط بشكل جيد للغاية، وينتظرون اخلطأ من اخلصم.. 
إال أننا عملنا بشكل جيد جدا، وانتظرنا حلظتنا املواتية، وخرجنا 
أقوياء للغاية بهذه النتيجة«. وأضاف راكيتيتش: »هدف ميسي كان 
شديد األهمية، التسجيل خارج أرضنا أمر حيوي، لقد استحقينا ذلك 

الهدف، وعلينا اآلن االستعداد جيدا ملباراة العودة«.
وعن مباراة اإلي��اب، قال: »مبدئيا ستكون مشابهة للغاية للقاء 
اليوم، لكنهم سيضطرون للتحرك لألمام بشكل أكبر، للضغط علينا.. 

يجب أن نثق في أنفسنا، ونخرج للعب بهدوء«.

ألونسو يرفع راية التحدي 
رغم أفضلية برشلونة

أعرب اإلسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، عن رضاه بأداء 
فريقه أمام برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا )1-
1(، مؤكدا أن رغم إظهارهم قدرتهم على التأهل، إال أن البارسا سيظل 
األوفر حظا، في مباراة اإلياب، على ملعب كامب نو. وقال ماركوس، 
عقب املباراة: »النتيجة مؤملة، قدمنا أداء دفاعيا رائعا للغاية، لم 
نتمكن من الفوز، لكن لعبنا بشكل جيد طيلة 90 دقيقة«. وتابع: 
»نعرف أن مباراة اإلياب ستكون معقدة للغاية، وينبغي أن نقاتل من 
أجل الفوز.. نشعر بالرضا إزاء األداء خالل مباراة الذهاب، وسنذهب 
إلى برشلونة برغبة قوية، في املضي قدما إلى األم��ام«. وأض��اف: 
»برشلونة سيكون األوفر حظا، ألنه سيلعب على أرضه.. لكننا لن 

نستسلم، ونعلم أن تشيلسي سيقدم كل ما لديه« خالل لقاء اإلياب.

ألبا: كنا نخسر هذه املباريات
أقر العب برشلونة، جوردي ألبا، عقب التعادل بهدف ملثله أمام 
تشيلسي، في ذه��اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروب���ا، ب��أن فريقه 
كان يخسر مثل تلك املباريات، في املاضي، مشيدا ب��األداء اجلماعي 
والدفاعي للبالوجرانا. وصرح ألبا: »بالطبع نحب الفوز دائما، لكن 
أعتقد أننا قدمنا مباراة جادة للغاية، في ملعب صعب، وأمام منافس 
عنيد«. وأض��اف الظهير األيسر: »أعتقد أنهم لم يخلقوا الكثير من 
الفرص للتسجيل، باستثناء الكرتني اللتني اصطدمتا بالقائمني، 
والهدف.. لقد سيطرنا نحن في املقابل على املباراة، ليس من السهل 
أب��دا الفوز بهذا النوع من امل��واج��ه��ات«. وأش��اد الدولي اإلسباني، 
باملستوى الدفاعي اجليد للفريق، حتت قيادة إرنستو فالفيردي، 
مشيرا إلى أن البارسا، رمبا كان يخسر هذا النوع من املباريات، التي 

يتخلف خاللها بهدف، في السابق.

بايرن ميونيخ يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية في شباك بشيكتاش 

ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام تشيلسي في ساتامفورد بريدج


