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ماتيب :أمام ميسي ال توجد أي حيلة

ي�ستعد بر�شلونة ،ملالقاة ليفربول بذهاب ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو.
و�إذا �أطاح بر�شلونة ،بليفربول� ،سي�صبح على بعد مباراتني فقط
من حلم الثالثية التاريخية للمرة الثالثة يف تاريخه؛حيث
�سبق له �أن توج بهذه الثالثية يف  2009حتت قيادة بيب
غوارديوال ،ويف  2015حتت قيادة لوي�س �إنريكي.
�أما على �صعيد ليفربول ،ف�سيكون هذا اللقب الأول
للمدرب يورغن كلوب مع النادي الإنكليزي ،وكل
هذا ي�شري �إلى نهائي مبكر للبطولة� ،إال �أن مدافع
ليفربول جويل ماتيب ،يرى الأمر خمتل ًفا.
ففي ح��وار م��ع جملة «كيكر» الأملانية،
حت����دث ال���ك���ام�ي�روين ال�����دويل،
« 27عام ًا» عن مباراة فريقه مع
الفائز بلقب الليغا ،وعن
عالقته باملدرب يورغن
كلوب دون �أن ين�سى
بيته الأول ،نادي
�شالكه.
وت��ع��د ه���ذه هي
امل��رة الأول���ى التي
���س��ي��ل��ع��ب فيها

• حممد �صالح

ماتيب �أمام بر�شلونة ،ومن املفرت�ض �أن يدخل �أ�سا�س ًيا �إلى جانب
الهولندي فريجيل فان داي��ك� ،أف�ضل العب بالدوري الإنكليزي هذا
املو�سم ،من قبل رابطة الالعبني املحرتفني.
وبالن�سبة ملاتيب ،ف�إن التحدي الأكرب الذي
�صد
يواجه خط دفاع «احلمر» يتمثل يف ّ
«العنكبوت» ليونيل مي�سي ،وهي مهمة
يف غاية ال�صعوبة ،بح�سب ما يقول
الدويل الكامريوين.
و�شدد «�أم��ام مي�سي ال تنفع �أي حيلة»،
فاحلل الوحيد �أن يلعب الفريق بـ«ت�ضامن»،
وح�ين «ي�ستلم الفريق «ليفربول» الكرة،
عليه �أن يخلق �سيناريوهات ي�شغل بها الفريق
املناف�س».
ولتحقيق ذلك يجب تطبيق فل�سفة يورغن
كلوب ،الذي �أغدق عليه الكثري من عبارات
املديح.
وت�ستند فل�سفة كلوب بالأ�سا�س على
الهجمات املرتدة والإي��ق��اع ال�رسيع
والرتكيز التام ،وي�ؤكد ماتيب �أن
فريقه «قادر � ً
أي�ضا على خلق الفر�ص
حني ي�سيطر على الكرة».

• مي�سي

• ماتيب

معركة مرتقبة بين كبرياء البرشا
وطموح الليفر اليوم
ي�ست�ضيف ملعب «كامب نو»
م�ساء اليوم الق�سم الأول من
املعركة املرتقبة بني بر�شلونة
ول��ي��ف��رب��ول ،يف ن�صف نهائي
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ويرتقب ع�شاق الكرة الأوروبية
ه��ذه املواجهة ب��ف��ارق ال�صرب ،ال
�سيما و�أنها جتمع بني فريقني يتمتعان
مب�ستوى ثابت طوال املو�سم احلايل ،حيث
�ضمن بر�شلونة الفوز بلقب الدوري الإ�سباين
قبل  3جوالت على النهاية ،فيما يناف�س
ليفربول ب�رشا�سة مع مان�ش�سرت �سيتي
على لقب الدوري الإجنليزي ،قبل انتهاء
امل�سابقة بجولتني.
�صفوف الفريقني تزخر ب�أ�سماء المعة
ب��رزت ب�شدة خالل املو�سم ،والتقرير
التايل ي�سلط ال�ضوء على �أبرز العوامل
التي �سرت�سم ال�صدام املرتقب على ملعب
الفريق الإ�سباين:
قدرات مي�سي اال�ستثنائية

لي�س خافيا على �أحد �أن النجم الأرجنتيني
ليونيل مي�سي يحمل يف يده مفتاح انت�صارات
بر�شلونة هذا املو�سم ،بعد �أداء ا�ستثنائي
على �صعيد الأرقام والأهداف احلا�سمة.
الأداء اخل���ارق ملي�سي و���ض��ع زم�ل�اءه يف

املقابل مبوقف �صعب �أمام ع�شاق الفريق ،والأمر نف�سه
ينطبق على املدرب �إرن�ستو فالفريدي الذي يحاول �إراحة
العبه الأرجنتيني يف املباريات دون فائدة ،نتيجة االتكال
الزائد واملبالغ فيه للفريق عليه.
وعلى ليفربول االنتباه �إل��ى حتركات مي�سي ومراقبة
حتركاته ومنعه من التمتع مب�ساحات كبرية �أمامه ،و�إذا
متكن من ذلك ،فيمكن القول حينها �أنه �أجنز �أكرث من ن�صف
املهمة نحو تعطيل مفاتيح لعب بر�شلونة الهجومية.
ال�ضغط العايل
ميتاز �أداء ليفربول بقيادة املدرب الأملاين يورغن كلوب،
ب�رشا�سة وعدوانية عند تطبيق ال�ضغط العايل يف ملعب
الفريق اخل�صم ،بهدف �إرباك املدافعني ومنعهم من �إي�صال
الكرة �إلى و�سط امللعب
هذا الأ�سلوب ال يرتاح له دفاع بر�شلونة ،وهو ما �أثبتته
التجارب يف املوا�سم القليلة املا�ضية ،وعلى جريارد
بيكيه وزمالئه يف اخلط اخللفي� ،إ�ضافة �إلى العب االرتكاز
�سريجيو بو�سكيت�س� ،أن ينتبهوا لهذه النقطة ،ال �سيما
و�أن العبي ليفربول يتمتعون بقدرات بدنية عالية ولياقة
مرتفعة ت�صعب على اخل�صوم جماراتهم.
الدفاع ال�صلب

ال بد من الإ�شارة �أي�ضا �إلى قوة دفاع ليفربول هذا املو�سم
بقيادة ال�صخرة الهولندية فريجيل فان ديك ،الذي فاز
م�ؤخرا بجائزة العب املو�سم يف الدوري الإنكليزي املمتاز
بر�أي الالعبني املحرتفني.

برشلونة  xليفربول  10.00مساء

سواريز :الهدف واضح لنا اآلن
• لوي�س �سواريز

�أكد الأوروغواياين لوي�س �سواريز ،مهاجم بر�شلونة� ،أن البلوغرانا ي�سعى لتحقيق
ريا �إلى �صعوبة مواجهة ليفربول يف ن�صف
لقب دوري �أبطال �أوروبا هذا املو�سم ،م�ش ً
النهائي.
وقال �سواريز ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية« :بعد �سنوات
قليلة مل ن�صل فيها لن�صف النهائي ،لدينا توقعات كبرية والهدف يف هذه
املرحلة النهائية وا�ضح».
و�أ�ضاف« :يف دوري الأبطال ال ميكنك حتمل ثانية من عدم
الرتكيز ،وكانت لدينا  10دقائق �ضد مان�ش�سرت
يونايتد ودفعنا ثمنها غاليا ،وال��ه��دف هو
املباراة املقبلة وال �شيء ميكن �أن يقف �أمامنا
يف طريق الو�صول �إلى النهائي ،ويجب �أن
نظهر ب�أف�ضل �أداء لنا».
وت��اب��ع« :بعد الإق�����ص��اء � 3سنوات،
يتوجب علينا العودة ،ونحن يف
امل�سار ال�صحيح».
واختتم« :مواجهة فريقي ال�سابق
ليفربول �أم��ر مميز بالن�سبة
وه��ي داف��ع �آخ��ر ،ف�أنا �أحتدث
يل ،
با�ستمرار مع هندر�سون ،و�سيكون الأمر
خا�صا � ً
أي�ضا بالن�سبة لهم ،و�أتطلع �إلى
العودة �إلى �أنفيلد حيث عاملوين
بالكثري من احل��ب ،لكنني الآن
مدين لرب�شلونة».

فان ديك :نلعب اليوم في استاد تاريخي
�شدد فريجيل فان ديك ،مدافع ليفربول ،على �صعوبة
مواجهة م�ضيفه بر�شلونة ،يف ذهاب ن�صف نهائي دوري
�أبطال �أوروبا.
وق���ال ف��ان دي���ك ،خ�لال ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :كامب نو ا�ستاد تاريخي ،وبالن�سبة يل
كانت جتربة رائعة� ،أن �ألعب هناك من قبل».
و�أ�ضاف« :لقد كانت املرة الأولى والوحيدة والأخرية،
لذلك �أتطلع �إلى اللعب مرة �أخرى هناك� ،ضد �أحد �أف�ضل
الفرق يف العامل ،لكن �أعتقد �أن هذه املباراة �ستكون
خمتلفة».
وتابع« :لقد �شاهدت بع�ض مقاطع الفيديو «ملباراته
الأول��ى هناك» ،لكن بعد اخل�سارة بنتيجة «،»1-6
كمدافع ال ميكنك القول �إنك قدمت مباراة جيدة ..لكن
ال�شيء اجليد بالن�سبة يل �شخ�ص ًيا� ،أنني اكت�سبت خربة
كبرية من تلك الليلة ،وهذا �ساعدين ب�شكل وا�ضح».
وكان فان ديك برفقة �سيلتيك اال�سكتلندي ،عندما خ�رس يف
كامب نو «� »1-6أمام البلوغرانا ،خالل دي�سمرب كانون

�أول .2013
وع���ن ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ،قائد
بر�شلونة ،قال�« :أعتقد �أنه �أف�ضل
العب يف العامل ،وقلت ذلك من
قبل».
و�أردف الدويل الهولندي« :لكنكم
ترون كيف نلعب وندافع ،فنحن
ال ندافع يف موقف رجل لرجل ،بل
معا � ً
أي�ضا ..لذلك
معا ونهاجم ً
ندافع ً
�سوف نرى ،و�سنكون م�ستعدين ،فنحن
يف ن�صف النهائي �أمام بر�شلونة ،و�سنواجه �أف�ضل
العب يف العامل».
واختتم فان ديك« :بر�شلونة لي�س مي�سي فقط،
بل الفريق ب�أكمله لديه الكثري من الكفاءة،
و�سن�ستعد جي ًدا ،فنحن منلك فري ًقا جي ًدا
للغاية ،وميكننا املناف�سة هناك ،ولن
تكون املباراة �أ�شبه بق�ضاء عطلة».

• فان ديك

دفاع ليفربول ي�صعب اخرتاقه ،كما �أن
االعتماد على الكرات العر�ضية العالية
لن يجدي نفعا مع وق��وف احلار�س
الربازيلي �ألي�سون بيكر بني اخل�شبات
ال��ث�لاث ،واحل��ل الوحيد خللخلة
دفاعات الفريق الأحمر هو احللول
الفردية ملي�سي وزمالئه املهاريني.
ويف هذا اجلانب ،ال بد من الإ�شارة �أي�ضا
�إل��ى تقدمي قائد دف��اع بر�شلونة جريارد
بيكيه لواحد من �أف�ضل موا�سمه يف ال�سنوات
الأخرية ،خ�صو�صا يف ظل وقوف الفرن�سي
كليمينت لينجليت �إلى جانبه ،ما يعني �أن
مهمة ر�أ�س حربة ليفربول روبرتو فريمينو لن
تكون �سهلة.
ماكينتان على الطرفني

من �أبرز نقاط قوة ليفربول هذا املو�سم ،هو الأداء املميز
لظهريي اجلنبني �أندي روبرت�سون وترينت �ألك�سندر�-أرنولد
من الناحية الهجومية.
�صنع الالعبان فيما بينهما  19هدفا يف الدوري الإنكليزي
هذا املو�سم ،والأهم من ذلك �أنهما ال يغفالن �أي�ضا مهامهما
الدفاعية ،ال �سيما الظهري الأي�رس روبرت�سون الذي ميتلك
لياقة بدنية يح�سد عليها.
ويف كل الأحوال ف�إن ظهريي بر�شلونة جوردي �ألبا و�سريجي
روبريتو «�أو نيل�سون �سيميدو»� ،سيكونا مطالبني بالعودة
�رسيعا �إلى املواقع اخللفية عند فقدان الكرة.
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صافرة هولندية تدير
لقاء اليوم

وقع اختيار االحتاد الأوروبي ،على احلكم الهولندي بيورن كويرب�س ،لإدارة
مباراة ذهاب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا بني بر�شلونة الإ�سباين وليفربول
الإنكليزي ،املقرر �إقامتها اليوم على ملعب الكامب نو.
ويعد كويرب�س « 46عاما» �أحد الوجوه الثابتة يف التحكيم باملباريات املهمة
بالبطولة الأوروبية العريقة خالل املوا�سم الأخرية.
وتولى احلكم الهولندي� ،إدارة مباراة نهائي دوري الأبطال ملو�سم -2013
 ،2014والتي فاز بها ريال مدريد على �أتلتيكو مدريد بنتيجة ،1-4
وكذلك نهائي الدوري الأوروبي املو�سم املا�ضي الذي توج به �أتلتيكو
مدريد بفوزه على مار�سيليا.
و�سبق لكويرب�س� ،إدارة  7مباريات لرب�شلونة من قبل ،جنح
البار�شا يف حتقيق ال��ف��وز يف م��ب��ارات�ين ،بينما ت��ع��ادل يف
 4مباريات ،وخ�رس مباراة وحيدة فقط.
كما �أ�سند االحتاد القاري ،مهمة �إدارة مباراة توتنهام و�أياك�س
التي اقيمت �أم�س �إلى احلكم الإ�سباين �أنطونيو ماثيو الهوز.

بواتينغ  :الفوز باللقب
يعني رحيلي

ربط الغاين الدويل كيفني برن�س بواتينغ ،رحيله عن
بر�شلونة ،بالتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا.
وقال بواتينغ 32 ،عاما ،ملحطة «دي.اي���ه.زد.ان»
التلفزيونية« :عندما �أفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا
بالت�أكيد �س�أرحل» .و�أ�ضاف�« :س�أغادر �إلى فريق
�آخر �ألعب معه ملو�سمني �أو � ،3أريد �أن �أكون قدوة
لالعبني ال�صغار» .و�أو�ضح« :بعد نهاية م�سريتي
�أريد �أن �أعمل كوكيل العبني».
وان�ضم بواتينغ �إلى بر�شلونة يف فرتة االنتقاالت
ال�شتوية املا�ضية قادما من �صفوف �سا�سولو
الإيطايل.
ويلعب بواتينغ مع بر�شلونة على �سبيل
الإعارة حتى نهاية مو�سم ،2019 /2018
ويت�ضمن العقد بندا ي�سمح ب�رشاء الالعب
مقابل  8ماليني يورو « 9.1ماليني دوالر».
بواتينغ 31 ،عاما ،م�سرية حافلة يف مالعب كرة
وخ��ا���ض
القدم ،وتنقل بني �صفوف توتنهام وبورت�سموث وبورو�سيا
دورمتوند و�آينرتاخت فرانكفورت و�شالكه وميالن و�سا�سولو.
وتوج بر�شلونة بلقب الدوري الإ�سباين يوم ال�سبت املا�ضي وت�أهل
الفريق لنهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا بجانب بلوغه املربع الذهبي
لدوري �أبطال �أوروبا حيث يواجه ليفربول الإنكليزي.

