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برشلونة يقسو على يونايتد بثالثية ويتأهل لنصف نهائي دوري األبطال
ق��دم ليونيل ميسي قائد برشلونة أداء
مبهرا جديدا في دوري أبطال أوروب��ا لكرة
القدم ليقود فريقه إلقصاء ضيفه مانشستر
يونايتد والصعود إلى قبل النهائي ألول مرة
منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز
- 3صفر أول من أمس.
وتأهل برشلونة ،الذي تالعب بيونايتد
معظم ف��ت��رات امل��ب��اراة ،إل��ى قبل النهائي
بنتيجة 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب
والعودة وسيلتقي في الدور املقبل مع املتأهل
من مواجهة بورتو وليفربول.
وأخفق ميسي في التسجيل في آخر 12
مباراة له في دور الثمانية بالبطولة لكنه
قاد فريقه للفوز رغم البداية اجليدة ليونايتد
عندما سيطر على كرة فشل آشلي ياجن في
التعامل معها ليسدد في مرمى ديفيد دي خيا
من عند حدود منطقة اجلزاء في الدقيقة .16
واستغل قائد األرجنتني هفوة جديدة من
دفاع يونايتد بعدها بأربع دقائق ليسدد من
خ��ارج منطقة اجل��زاء لتمر الكرة من حتت
جسد دي خيا وتسكن شباكه.
وضمن فيليب كوتينيو الفوز لبرشلونة
وص���ع���وده إل���ى ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د ث�لاث
محاوالت متتالية فاشلة بتسديدة هائلة من
خارج منطقة اجلزاء في الشوط الثاني.
وقال ميسي للصحفيني ”كان أداء مذهال.
هذا هو مستوانا وما نريده .كنا متوترين
وخجولني بعض الشيء في أول خمس دقائق
رمبا منحتنا نتيجة مباراة الذهاب شعورا
غريبا لكن هيمنا على املباراة بعدها“.
وبعد خوض أولي جونار سولشار مدرب
يونايتد أعظم لياليه كالعب في كامب نو
احتاج فريقه عقب اخل��س��ارة 1-صفر في
أولد ترافورد أن يصبح أول فريق يفوز في
هذا امللعب على الصعيد األوروبي خالل 31
مباراة.
وكان الفريق اإلجنليزي يأمل في تكرار
ما فعله أم��ام باريس سان جيرمان الشهر
املاضي عندما تغلب عليه في باريس 1-3
في إي��اب دور الستة عشر وق��د ب��دأ مباراة
ال��ي��وم بشكل جيد عندما ارت���دت تسديدة
ماركوس راشفورد من العارضة.
وجن��ا الفريق كذلك م��ن احتساب ركلة
جزاء مبكرة ضده بعد استعانة احلكم بتقنية
الفيديو ليتراجع عن قراره بعد تدخل فريد
ضد إيفان راكيتيتش.
لكن آم��ال الضيوف س��رع��ان م��ا تالشت
عندما فقد ي��اجن السيطرة على ال��ك��رة في
اجلانب األيسر لتصل إل��ى ميسي ليرسل

ميسي تالعب بدفاعات مانشستر يونايتد وأحرج حارسه اإلسباني دي خيا

تسديدة رائعة بعيدا عن دي خيا.

إحراج دي خيا

وأحرج ميسي احلارس اإلسباني عندما
أرسل تسديدة اخرى من خارج منطقة اجلزاء
مرت من أسفل جسد دي خيا لتسكن شباكه

بغرابة شديدة.
وقال سولشار ”أعددنا أنفسنا جيدا قبل
احلضور إلى هنا لكن ميكن مشاهدة الفارق
بني الفريقني .بدأنا املباراة بشكل جيد في أول
 15دقيقة واعتقدنا أنه ميكن حتقيق شيء ما
هنا لكن بعدها تلقت شباكنا هدفني متتاليني.

”تعرف أنه على هذا املستوى ال ميكن ان
ترتكب أخطاء ويجب استغالل أي فرصة
تسنح لك .لم نستفد من بدايتنا الرائعة ثم
سجل املنافس هدفني من أول تسديدتني على
املرمى وبعدها انتهت املباراة“.
وتراجع يونايتد وكان ميسي قريبا من

شباب أياكس يقضي على آمال السيدة العجوز
قدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في
فنون اللعبة ليفوز  1-2على مستضيفه
يوفنتوس أول م��ن أم��س وينهي آم��ال
الفريق اإليطالي في الفوز بلقب دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل ماتيس دي ليخت قائد أياكس
البالغ من العمر  19عاما ه��دف الفوز
بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة
 67من مباراة إياب دور الثمانية ليعدل
الفريق الهولندي تأخره إل��ى انتصار
 2-3في مجموع املباراتني ويبلغ الدور
قبل النهائي ألول مرة منذ موسم -1996
.1997
وضع رونالدو ،الذي كان يحلم بالفوز
بلقب دوري األبطال للمرة الرابعة على
التوالي بعد حصد آخر ثالث نسخ مع
ري��ال مدريد ،يوفنتوس في املقدمة في
الدقيقة  28بضربة رأس رائعة مسجال
هدفه السادس في املسابقة.
لكن دوني فان دي بيك عادل النتيجة
بعد ست دقائق أخ��رى قبل أن يتفوق
الفريق الزائر على يوفنتوس في الشوط
الثاني ليكمل مسلسل االطاحة بالكبار
بعد التفوق على ريال مدريد في الدور
السابق .وسيلعب أياكس في الدور قبل
النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر
سيتي وتوتنهام هوتسبير.
وق��ال دي ليخت عقب امل��ب��اراة ”هل
نستطيع املضي قدما للفوز بالبطولة؟
بلغنا ال��دور قبل النهائي اآلن وأطحنا
باثنني من املرشحني في آخر مواجهتني.
املباريات املقبلة ستكون صعبة جدا مثل
سابقاتها ومن يدري؟“.
وأض���اف زميله فرينكي دي يوجن
”سيطرنا على املباراة بعد االستراحة
وح��ق��ق��ن��ا ه���ذا االن��ت��ص��ار ع��ن ج���دارة
واستحقاق .في احلقيقة كان من املمكن
اخلروج بنتيجة أكبر“.
وتسبب أندريه أونانا حارس أياكس
في قلق مبكر لفريقه بعدما شتت كرة
لتصل إلى إميري تشان لكنه سدد بعيدا.
ومت��اس��ك أي��اك��س بعدها لكن على
عكس سير اللعب تقدم يوفنتوس بهدف
عندما أفلت رونالدو من املدافعني ليسجل
هدفه  126في دوري األبطال على مدار
مسيرته.
واستغرق األمر بعض الوقت من حكم
الفيديو املساعد قبل احتساب الهدف.
وحافظ أياكس على هدوئه وع��ادل
النتيجة بعد ست دقائق أخرى.
ول��ع��ب حكيم زي���اش ك���رة طويلة
لتصطدم مبدافع وتصل إلى فان دي بيك
ال��ذي كان دون رقابة ليودعها الشباك
بهدوء وبعدها انتظر فترة جديدة قبل أن
يؤكد حكم الفيديو املساعد صحة الهدف.
وسيطر أياكس على املباراة متاما في
الشوط الثاني وجنح من خالل متريراته
في فتح دفاع يوفنتوس الذي افتقد بشدة
للمصاب جيورجيو كيليني.
وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس
يوفنتوس محاولة من زياش بيد واحدة
كما تصدى لتسديدة من ف��ان دي بيك
وحولها الى ركنية.
وج��اء ه��دف ف��وز أياكس من ضربة

زيادة آالم الضيوف مجددا قبل نهاية الشوط
االول لكن هذه املرة تصدى دي خيا لتسديدة
من سيرجي روبرتو وأبعدها من عند خط
املرمى.
وسخرت جماهير برشلونة من دي خيا
في الشوط الثاني الذي سيطر عليه أصحاب

األرض متاما حيث أشعل كوتينيو األجواء
بتسديدة رائعة من خارج منطقة اجلزاء.
وكانت أقرب فرص يونايتد نحو املرمى
في الشوط الثاني عندما أنقذ مارك أندريه
تير شتيجن حارس برشلونة ضربة رأس
من أليكسيس سانشيز قرب النهاية.

كارديف ينعش آماله في البقاء بالدوري
اإلجنليزي بعد الفوز على برايتون

لقطة من مباراة كارديف سيتي وبرايتون أند هوف البيون

فرحة العبي أياكس بهدف دي ليخت

رأس تقليدية بعدما تفوق دي ليخت
على اثنني من املدافعني ليهز الشباك.

والح��ت ألياكس العديد من الفرص
لزيادة الغلة وزاد غضب رونالدو في

الوقت احملتسب بدل الضائع ليحصل
على انذار بسبب تدخل خشن.

أليغري باقِ مع اليوفي
أكد ماسيميليانو أليغري استمراره
ف��ي مهامه على رأس اجل��ه��از الفني
لفريق يوفنتوس اإليطالي ،على رغم
خيبة اخلروج من الدور ربع النهائي
ل��دوري أبطال أوروب��ا على يد أياكس
أمستردام الهولندي.
وأقصي فريق “السيدة العجوز”
الذي يهيمن منذ أعوام على املنافسات
احمللية ف��ي إيطاليا ،م��ن ال���دور ربع
النهائي للمسابقة األوروب��ي��ة بعد

خسارته على أرضه إيابا  2-1بعدما
كان انتزع التعادل  1-1في أمستردام
األسبوع املاضي.
وبذلك ،فشل الفريق اإليطالي في
محاولة جديدة للتتويج م��رة ثالثة
باللقب القاري (بعد  1985و،)1996
رغم تعاقده في صيف  2018مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما
من ري��ال مدريد اإلسباني مقابل نحو
 100مليون يورو.

وب��ع��د اخل���س���ارة ،ق���ال أل��ي��غ��ري
“التقيت الرئيس (أن��دري��ا أنييلي)
قبل أي��ام وأبلغته بأنني سأبقى في
يوفنتوس .سأجلس مع اإلدارة ونفكر
باملستقبل”.
وتابع “لو لم أك��ن أمتتع باحلافز
لكنت قلت ذلك مباشرة ،لكن الوضع
ليس كذلك .أعتقد أن��ه خ�لال األع��وام
اخلمسة املاضية عملنا بشكل جيد،
والالعبون تقدموا”.

تراجع أسهم يوفنتوس بأكثر من % 20
فقدت أسهم نادي يوفنتوس اإليطالي
أكثر من  20باملئة من قيمتها في بداية
ال��ت��داوالت ف��ي ب��ورص��ة ميالنو غ��داة
إق��ص��اء بطل إيطاليا م��ن رب��ع نهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروب��ا في كرة
القدم .وسجلت أسهم النادي اململوك
من عائلة أنييلي ،تراجعا نسبته 20,92
باملئة ،ليبلغ سعر السهم  1,356يورو.
وأقصي فريق “السيدة العجوز” الذي
يهيمن منذ أعوام على املنافسات احمللية

ف��ي إيطاليا ،م��ن ال���دور رب��ع النهائي
للمسابقة األوروب��ي��ة بعد خسارته
على أرضه إياباً  2-1بعدما كان انتزع
التعادل  1-1في أمستردام األسبوع
املاضي.
وب��ذل��ك ،فشل الفريق اإليطالي في
محاولة ج��دي��دة للتتويج م��رة ثالثة
باللقب القاري (بعد  1985و،)1996
رغم تعاقده في صيف  2018مع النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً

من ري��ال مدريد اإلسباني مقابل نحو
 100مليون يورو.
وي��أت��ي ت��راج��ع األس��ه��م ال��ي��وم بعد
نحو شهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة
تقريبا ،في أعقاب بلوغ فريق مدينة
تورينو الدور ربع النهائي على حساب
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،بالفوز إياباً
3صفر بفضل “هاتريك” رونالدو علىملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو،
بعد اخلسارة صفر -2ذهابا في مدريد.

أنعش كارديف سيتي آماله في البقاء في الدوري
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر خارج
ملعبه على برايتون أند هوف البيون أول من أمس
ليقلص الفارق معه إلى نقطتني.
ولعب كارديف ،الذي خسر ست من اخر سبع
مباريات لكنه أدرك أن أي نتيجة سوى الفوز قد
تنهي آماله في البقاء ،بثقة من البداية.
وتقدم بعد  22دقيقة من البداية عندما أرسل
ناثانيل مينديز-لينج تسديدة رائعة من عند حافة
منطقة اجلزاء بعدما بدأ التحرك نحو مرمى املنافس
من وسط ملعب فريقه.
وبدا برايتون ،الذي خسر - 5صفر على أرضه

أمام بورمنوث يوم السبت املاضي ،متوترا وتأخر
- 2صفر عندما أرسل شون موريسون ضربة رأس
في الشباك إثر متريرة عرضية من ركلة حرة بعد
خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.
وزاد أصحاب األرض من الضغط قرب النهاية
حيث ارتدت ضربة رأس جلني موراي من القائم في
أقرب فرصة لبرايتون لكن كارديف متاسك وحافظ
على االنتصار الثمني.
ورف��ع الفوز رصيد كارديف إلى  31نقطة من
 34مباراة مقابل  33نقطة لبرايتون من  33مباراة
بينما ميلك ساوثامبتون  36نقطة من  33مباراة
فيما هبط فولهام وهدرسفيلد تاون بالفعل.

هل تدفع اإلصابات مانويل نوير لالعتزال؟
أع��رب ح��ارس مرمى املنتخب األملاني وبايرن
ميونخ ،مانويل ن��وي��ر ،املبتعد بسبب إصابة
عضلية ،عن أمله في العودة قبل نهاية املوسم
ملساعدة فريقه في التتويج بلقب سابع توالياً في
البوندسليغا ،هازئا ً من احلديث عن قرب اعتزاله.
وقال قائد الفريق البافاري خالل مؤمتر صحافي
أمس األربعاء“ :من الصعب أن أقول متى سأمتكن
من العودة لكن أعتقد أن مباراة اليبزيغ (في اجلولة
ما قبل األخيرة من املوسم) هدف واقعي”.
وخرج نوير مصابا ً في ربلة الساق خالل املباراة
ضد فورتونا دوسلدورف األحد املاضي ،والتي فاز
بها فريقه  ،1-4ما أع��اده ال��ى ص��دارة الترتيب
بفارق نقطة أم��ام بروسيا دورمت��ون��د ،منافسه
الشرس على لقب الدوري هذا املوسم.
وأدت هذه اإلصابة إلى إبعاد نوير في مرحلة
فاصلة في املوسم احمللي ،إذ ال يزال بايرن ينافس
على لقبي الدوري والكأس ،بعد خروجه من الدور
ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول
اإلجنليزي.
وأكد احلارس الدولي البالغ من العمر  33عاماً،
أنه يتقبل هذه اإلصابة اجلديدة ،بعدما غاب لفترات
طويلة في املوسم املاضي بسبب معاناته على
مرتني من كسر في القدم ،وأوض��ح“ :غبت لقرابة
عام في املوسم املاضي عندما تعرضت لكسر في

مشط قدمي ،واستعنت بعكازين لفترة طويلة”.
أض��اف ن��وي��ر“ :عندما تبتعد لفترة طويلة،
يتوجب على ج��س��دك أن يتأقلم ل��ذا تتوقع أن
تتعرض الصابات عضلية مماثلة بعد فترة ..في
الواقع توقعت أن أتعرض الصابة عضلية في وقت
سابق من هذا املوسم”.
وشدد نوير املتوج بلقب كأس العالم مع املنتخب
األملاني عام  ،2014على أنه يريد “البقاء الى جانب
الفريق حتى في حال كان غائبا ً عن املباريات ،مبديا ً
دعمه لبديله احلارس سفن أولرايخ”.
وف��ي ح��ال صحت تقديرات نوير بقدرته على
العودة ضد اليبزيغ في اجلولة الثالثة والثالثني،
سيكون غاب عن ثالث مباريات في الدوري ،وعن
مواجهة فيردر برمين في نصف نهائي مسابقة
كأس أملانيا.
وأث���ار إع�لان ب��اي��رن أن نوير سيعقد مؤمتر
صحافياً ،تقارير واسعة عن نيته إعالن اعتزاله،
وردا على سؤال بهذا الشأن ،قال نوير“ :أضحكنا
ذلك” .ويستقبل حامل اللقب في املواسم الستة
األخ��ي��رة ضيفه فيردر برمين السبت املقبل في
اجلولة الثالثني من ال��دوري ،قبل أن يحل ضيفاً
عليه األربعاء  24أبريل في نصف نهائي الكأس.
وف��از بايرن على برمين في مبارياتهما الـ18
األخيرة في مختلف املسابقات.

