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دوري أبطال أوروبا

ّ
حصة تدريبية في «كامب نو» 7 :لبرشلونة و 5مليسي
حصة تدريبية .هذا ما ّ
يصح إطالقه
على مباراة برشلونة وضيفه باير
ليفركوزن حيث انتهت مباراتهما بفوز
ٍّ
مدو للكاتالونيني  1-3( 1-7ذهابًا) بينها
خماسية تاريخية للنجم ميسي .ليلة قدم
فيها برشلونة كل فنون املتعة واإلبداع
حسن زين الدين
ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ش��اه��د روب� ��ن دوت،
م � � ��درب ب� ��اي� ��ر ل� �ي� �ف ��رك ��وزن االمل� ��ان� ��ي،
م �ب��اراة أرس �ن��ال اإلن �ك �ل �ي��زي وضيفه
ميالن اإليطالي ( )0-3في سهرة أول
م��ن أم��س ض�م��ن إي ��اب دور ال �ـ  16في
دوري أب�ط��ال أوروب ��ا ،وم��ا ه��و مؤكد
أن امل ��درب ال�ش��اب اكتفى بالتصفيق
ألرسنال على أدائ��ه الباهر ولم يفكر
ول � ��و ل �ل �ح �ظ��ة ف� ��ي أن ي � � � � ّ
�دون ب�ع��ض
ال ��دروس التي قدمها الـ«مدفعجية»
بإمكانية قلب النتيجة إيابًا .فالرجل
ك � ��ان ال ش� ��ك م �س �ت �س �ل �م��ًا ح �ت ��ى ق�ب��ل
توجهه إلى مدينة برشلونة.
ال � �ظ� ��روف ت �ب ��دو م �خ��ال �ف��ة إن
ل�ه��وي��ة امل�ض�ي��ف ون�ع�ن��ي هنا
برشلونة ،أو للمكان ونعني
ه �ن��ا م �ل �ع��ب «ك ��ام ��ب ن � ��و» أو
حتى مل��ا ه��و متاح ب�ين يديه.
فأيام  2002حني وصل الفريق
ّ
إل ��ى ال �ن �ه��ائ��ي ول� ��ت إل ��ى غير
رج �ع��ة :ف�ل�ا ال �ب��رازي �ل �ي��ان زي
روب��رت��و ول��وس�ي��و ح��اض��ران،
وال أول�ي�ف��ر ن��وف�ي��ل وميكايل
باالك (عاد إلى فريقه السابق،
إال أنه كان مصابًا) حاضران
وال ال� � �ب� � �ل� � �غ � ��اري دي� �م� �ي� �ت ��ار
ب � ��رب � ��ات � ��وف ح � ��اض � ��ر .ت �غ� ّ�ي��ر
ال� ��واق� ��ع ول � ��م ي �ع��د ب��اإلم �ك��ان
في املباراة
مطلقًا إع��ادة التاريخ والفوز
ابويل
حقق
الثانية،
على برشلونة كما ح��دث في
مفاجأة
نيقوسيا
( 2002في دور املجموعات).
كبيرة عندما بلغ
ل � �ي � �ل� ��ة أم� � � � � ��س ،وأم � � � � � � ��ام ه � ��ذا
ربع النهائي للمرة
ال��واق��ع ال ��ذي ي�ع�ي��ه جوسيب
غ � � ��واردي � � ��وال والع � � �ب � ��وه ق �ب��ل
االولى في تاريخ الكرة
دوت والع �ب �ي��ه ،ل��م ي�ك��ن طلب
القبرصية بفوزه على
ج� �م ��اه� �ي ��ر ال � �ـ«ب � �ل � ��وغ � ��ران � ��ا»
ضيفه ليون الفرنسي
س��وى م�ش��اه��دة األداء املمتع
 3-4بركالت الترجيح
م��ن أي�ق��ون��ات�ه��م ع�ل��ى امل �ي��دان.
( 0-1في الوقتني
ل � ��م ي� ��رف� ��ض ن � �ج� ��وم ال � �ن� ��ادي
(1-0
واالضافي)
االصلي
الكاتالوني طلب مشجعيهم،
البرازيلي
وسجل
ذهابًا).
ال ب � ��ل أك � ��رم � ��وا ع �ل �ي �ه��م ب �م��ا
ه ��و أك �ث ��ر .ب �ب �س��اط��ة ،ح� ّ�ول��وا
غوستافو ماندوكا ()9
مباراة سهرة أمس إلى حصة
(الصورة) ،الذي طرد
تدريبية ال أكثر وال أقل.
في الدقيقة  ،115هدف
أم��س ،تفنن الع�ب��و برشلونة
املباراة الوحيد.
كيفما شاؤوا .صالوا وجالوا
ً
طوال وعرضًا .ألعابهم حوت
ك� � ��ل ش� � � ��يء م� � ��ن ال � �ت � �ن ��اق �ل�ات
الثنائية إلى الثالثية وحتى
ال ��رب ��اع � �ي ��ة إل� � ��ى ال � � �ك � ��رات ال �س��اق �ط��ة
م ��ن خ �ل��ف امل ��داف� �ع�ي�ن أو «ال�ل��ادغ� ��ة»
ك �م��ا ي �ص��ح وص �ف �ه��ا وال� �ت ��ي أت�ق�ن�ه��ا
ع �ل��ى وج ��ه ال �خ �ص��وص ف��ران�س�ي�س��ك
فابريغاس.
ال �ب��رش �ل��ون �ي��ون ط �ل �ب��وا امل �ت �ع��ة إذًا،
والعبوهم لبوا ال�ن��داء .املسلسل بدأ
ف��ي الدقيقة  11عبر تمريرة ساقطة
م� ��ن ف ��اب ��ري� �غ ��اس إل � ��ى األرج �ن �ت �ي �ن��ي
ل �ي ��ون �ي ��ل م� �ي� �س ��ي ،إال أن ال � �ح ��ارس
ب�ي��رن��د ل�ي�ن��و ت �ص��دى ل�ك��رت��ه .حسنًا،
أت � ��ى ال � � ��دور ه � ��ذه امل� � ��رة ع �ل��ى ش��اف��ي
هرنانديز :تمريرة مماثلة إلى ميسي
ال��ذي ان�ف��رد ب��ال�ح��ارس ولعبها لوب
ب �ط��ري �ق��ة رائ� �ع ��ة م ��ن ف ��وق ��ه م�ف�ت�ت�ح��ًا
النتيجة (.)25
ّ
ش� � ��اف� � ��ي س� � ��ل� � ��م امل � �ه � �م � ��ة ألن� � ��دري� � ��س
اينييستا ه��ذه امل ��رة :ت�م��ري��رة بينية
رائ �ع ��ة ال ��ى م�ي�س��ي م ��ن ج��دي��د ال ��ذي
ت��وغ��ل ف��ي منطقة ل�ي�ف��رك��وزن وس��دد
ك��رة ال �ه��دف ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ي�م�ين لينو
(.)42
هل تذكرون ك��رة فابريغاس األول��ى؟

مفاجأة
تاريخية
ّ

ً
ميسي محتفال بأحد أهدافه الخمسة (غوستو ناسارينو ــ رويترز)

يوروبا ليغ

تكفل البديل الشاب
ّ
كريستيان تيللو بباقي
مهمة ميسي

األخ�ي��ر أع��اد ال�ك� ّ�رة إل��ى «ل�ي��و» نفسه
ال� ��ذي س��دده��ا «ل � ��وب» ث��ان �ي��ة معلنًا
الهدف الثالث له ولفريقه (.)49
تمريرة أخ��رى رائعة من فابريغاس
إل��ى البديل كريستيان تيللو سجل
م �ن �ه��ا ال� �ه ��دف ال ��راب ��ع ( ،)55ل�ي�ع��ود
ميسي ويسجل الخامس ( )58ومن
ب�ع��ده تيللو ال �س��ادس ( )62وم��ن ثم
ميسي السابع ( ،)85قبل أن يسجل
كريم بيلعربي الهدف الشرفي (.)90
ان�ت�ه��ت ال�ح�ص��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة .ال ش��ك،
اس�ت�م�ت��ع الع �ب��و ل �ي �ف��رك��وزن ب�ج�م��ال
مدينة برشلونة ،لكنهم لم يستمتعوا
مطلقًا بملعبها «كامب نو»!

«يوروبا ليغ» :ثالث مباريات ّ
قوية في ذهاب دور الـ16
م� �ب ��اري ��ات ق ��وي ��ة ي �ش �ه��ده��ا ال�ل�ي�ل��ة
ذه � � � ��اب دور ال � � � � �ـ 16ف � ��ي م �س��اب �ق��ة
«ي��وروب��ا ل�ي��غ» ل�ك��رة ال�ق��دم ،اب��رزه��ا
بني مانشستر يونايتد االنكليزي
وض�ي�ف��ه ات�ل�ت�ي��ك ب�ل�ب��او االس�ب��ان��ي،
وم ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي وم �ض �ي �ف��ه
س �ب��ورت �ي �ن��غ ل �ش �ب��ون��ة ال �ب��رت �غ��ال��ي،
وف��ال�ن�س�ي��ا االس �ب��ان��ي وض�ي�ف��ه بي
أس في أيندهوفن الهولندي.
في املباراة االولى ،يأمل مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ف � ��ي اس � �ت � �غ �ل�ال ع��ام �ل��ي
االرض وال �ج �م �ه��ور ل�ح�س��م ت��أه�ل��ه
ام � ��ام ات �ل �ت �ي��ك ب �ل �ب��او ال � ��ذي ال �ت �ق��ى
معه م��رة واح��دة ق��اري��ًا وك��ان��ت قبل
 50ع��ام��ًا ف��ي رب ��ع ن�ه��ائ��ي النسخة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن مسابقة ك��أس االن��دي��ة
البطلة (دوري االبطال حاليًا) عام
 ،1957ح�ي��ث ف��از ب�ل�ب��او  3-5ذه��اب��ًا
ومانشستر يونايتد  0-3ايابًا.
وف � ��ي ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ي �م �ن��ي م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي النفس باستغالل معنويات

الع�ب�ي��ه ال�ع��ال�ي��ة ب�ع��د االن �ت �ص��ارات
االربعة املتتالية في الدوري املحلي
�وز ث �م�ين م ��ن ل�ش�ب��ون��ة
ل �ل �ع��ودة ب� �ف � ٍ
واض��اف��ة ف��ري��ق ب��رت�غ��ال��ي آخ ��ر ال��ى
ق ��ائ� �م ��ة ض � �ح� ��اي� ��اه ب� �ع ��دم ��ا اط � ��اح
ب �ب ��ورت ��و ح ��ام ��ل ال �ل �ق��ب ف ��ي ال� ��دور
السابق.
وفي الثالثة ،ينتظر فالنسيا اختبار
ص� �ع ��ب ام � � ��ام ض �ي �ف��ه اي� �ن ��ده ��وف ��ن،
ح �ي ��ث ي �ط �م��ح ال� �ف ��ري ��ق االس �ب ��ان ��ي
ال ��ى م��واص �ل��ة ص�ح��وت��ه ب�ع��د ف��وزه
الثمني على مضيفه غرناطة االحد
امل��اض��ي اث��ر خ�س��ارت�ين متتاليتني،
في سعيه الى االستمرار في التألق
ف ��ي امل �س��اب �ق��ة ال ��وح� �ي ��دة امل�ت�ب�ق�ي��ة
امامه النقاذ موسمه بعد خروجه
خالي الوفاض من مسابقة الكأس
امل�ح�ل�ي��ة وت�خ�ل�ف��ه ب �ف��ارق  24نقطة
عن ري��ال مدريد متصدر «الليغا».
اما ايندهوفن فيبدو بحالة صعبة
بعد الخسارة املذلة على ارضه امام

تفنتي انشكيده  6-2محليًا االح��د
املاضي.
وهنا البرنامج:
سبورتينغ لشبونة (ال�ب��رت�غ��ال) -
مانشستر سيتي (انكلترا) ()21.00
تفنتي (هولندا)  -شالكه (املانيا)
()21.00
ات� �ل� �ت� �ي� �ك ��و م � ��دري � ��د (اس � �ب� ��ان � �ي� ��ا) -
بشيكطاش (تركيا) ()21.00
ميتاليست خ��ارك�ي��ف (اوك��ران �ي��ا) -
اوملبياكوس (اليونان) ()21.00
ستاندر لياج (بلجيكا)  -هانوفر
املانيا) ()22.05
ف��ال�ن�س�ي��ا (اس �ب��ان �ي��ا)  -اي�ن��ده��وف��ن
(هولندا) ()22.05
م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د (ان �ك �ل �ت ��را) -
اتلتيك بلباو (اسبانيا) ()22.05
ال� �ك� �م ��ار (ه� ��ول � �ن� ��دا)  -اودي� �ن� �ي ��زي
(ايطاليا) ()22.05
وت � �ق� ��ام م � �ب ��اري ��ات االي� � � ��اب ف� ��ي 15
الجاري.

• البطوالت األوروبية •
ُ
تعادل يوفنتوس يفقده فرصة استعادة الصدارة

دي فايو (ستيفانو ريالنديني ــ رويترز)

ل��م يستفد يوفنتوس م��ن مباراته
امل ��ؤج� �ل ��ة ف� ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال � � �ـ  23م��ن
ال � � � ��دوري اإلي � �ط� ��ال ��ي ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم،
فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه
بولونيا  ،1-1سجلهما ماركو دي
فايو للثاني ( ،)16واملونتينيغري
م �ي��رك��و ف��وت�ش�ن�ي�ت��ش ل � �ل ��أول(،)59
ليفشل ف��ي اس�ت�ع��ادة ال �ص��دارة من
غ��ري�م��ه م�ي�لان ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،حيث

تقلص الفارق بينهما إلى نقطتني.
وف��ي م�ب��ارات�ين مؤجلتني أخ��ري�ين،
ت �ع��ادل ب��ارم��ا م��ع فيورنتينا ،2-2
سجلها ستيفانو أوك��اك��ا تشوكا
( )28وسيباستيان جوفينكو (87
م ��ن رك �ل ��ة زاء) ل �ل ��أول ،وال �ص��رب��ي
ماتيا ناستاسيتش ( )60واليسيو
سيرتشي ( )72للثاني ،وتشزينا
مع ضيفه كاتانيا .0-0

كأس إنكلترا

ب� �ل ��غ ت ��وت� �ن� �ه ��ام ه ��وت �س �ب ��ر ال� � ��دور
رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ك� ��أس االت �ح ��اد
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي ب � �ف� ��وزه ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
ستيفينيج  ،1-3سجلها جيرماين
دي � �ف � ��و ( 26و )75وال � �ت� ��وغ� ��ول� ��ي
اي�م��ان��وي��ل ادي �ب��اي��ور ( 55م��ن ركلة
جزاء) للفائز ،وجويل بيروم ( 4من
ركلة جزاء) للخاسر.

