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هاتريك رونالدو أطاح بالعمالق البافاري بعد جدل مثير عن التحكيم

ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونيخ ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

فرحة عارمة لالعبي ريال مدريد بعد الهدف الثالث

سجل كريستيانو رونالدو ثالثة أهداف ليقود
ري��ال مدريد لبلوغ ال��دور قبل النهائي لدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز  2-4على عشرة
من العبي بايرن ميونيخ بعد وقت إضافي في
مباراة مثيرة للجدل الثالثاء.
وتفوق ري��ال مدريد حامل اللقب  3-6في
مجموع مباراتي دور الثمانية.
وسجل سيرجيو راموس هدفا غريبا باخلطأ
في مرماه في الدقيقة  77ليدفع املواجهة إلى
وقت إضافي بعدما افتتح روبرت ليفاندوفسكي
التسجيل لبايرن من ركلة جزاء قبل أن يعادل
رونالدو النتيجة.
وشتت مارسيلو مرتني الكرة من على خط

املرمى لصالح ريال مدريد وفعل جيروم بواتنج
األم��ر ذات��ه مع بايرن في م��ب��اراة مثيرة تغير
مسارها بعد طرد أرت��ورو فيدال العب الفريق
األملاني حلصوله على اإلنذار الثاني.
وجاءت البطاقة احلمراء قاسية بعد التحام
فيدال مع البديل ماركو أسينسيو قبل اللجوء إلى
شوطني إضافيني.
وب��ع��د ط���رد ف��ي��دال وم���ع ان��ط�لاق ال��ش��وط
اإلض��اف��ي األول ع��ادل رون��ال��دو النتيجة 2-2
عندما أح��رز هدفه  100في دوري األبطال من
متابعة لتمريرة راموس على الرغم من وجوده
في موقف تسلل واضح.
وأك��م��ل رون��ال��دو ثالثيته الشخصية بعد

م��ج��ه��ود ف���ردي رائ���ع م��ن م��ارس��ي��ل��و وأض���اف
أسينسيو الهدف الرابع لصاحب األرض بعد
التالعب بدفاع بايرن.
وش��ع��ر ك��ارل��و أن��ش��ي��ل��وت��ي م���درب ب��اي��رن
بالغضب من احلكم املجري فيكتور كاساي بعد
انتهاء املباراة وطلب االستعانة بتقنية الفيديو.
وق��ال أنشيلوتي «أعتقد أننا لعبنا املباراة
بشكل رائ��ع ج��دا وكنا نستحق امل��زي��د .هناك
ق��رارات عاقبتنا كثيرا .بطاقة أرت��ورو لم تكن
بطاقة ثم جاء هدفان من تسلل لكريستيانو».
وأض���اف «ل��م نكن س��ع��داء ب��ذل��ك .ف��ي دور
الثمانية أعتقد أنه يجب أن يكون احلكم صاحب
إمكانيات أكبر .حان وقت استخدام تقنية الفيديو

كريستيانو يطلب من جماهير سانتياغو برنابيو
وقف صافرات االستهجان
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو
طلبا جلماهير فريقه ريال مدريد ،عقب
التأهل لنصف نهائي دوري األبطال،
بوقف صافرات االستهجان التي تصدر
في بعض املباريات ضده.
وقال الالعب البرتغالي التي سجل
«هاتريك» مبلعب سانتياغو برنابيو
على بايرن« :تسمية ش��ارع باسمي؟
فقط أطالب بوقف صافرات االستهجان
ض��دي ،أم��ا مسألة ال��ش��وارع ه��ذه فال
تعنيني ،دائما ما أقدم أفضل ما لدي،
دائ��م��ا م��ا أنظر للجوانب اإليجابية،
الفريق كان جيدا ..أنا سعيد بكل تأكيد
باألهداف التي سجلتها».
وأض���اف رون��ال��دو« :ري���ال مدريد
كان األفضل بكل تأكيد ..وتسجيل 6
أهداف في بايرن ليس أمرا سهال ،نحن
نستحق هذا».
وت���اب���ع« :ك��ن��ا ن��ع��ل��م أن���ه إذا لم
نلعب جيدا أمام البايرن فإن األمور
ستصبح صعبة ،بايرن ق��ادر على
التسجيل في أي ملعب ،أثبتوا أنهم
فريق مم��ت��از ،لكن ري��ال م��دري��د هو
ري��ال مدريد ،في الشوط األول كان
بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وكذلك
في الثاني ،لكن عانينا ومتكننا من
العبور في النهاية».

ملساعدة احلكام ».وبدأ بايرن اللقاء بقوة وأنقذ
مارسيلو فرصة تياجو الكانتارا من على خط
املرمى وتابعها روب��ن بالتسديد في الشباك
اجلانبية .وس��دد فيدال فوق العارضة وأجاد
كيلور نافاس ح��ارس ري��ال التصدي لتسديدة
فرانك ريبري.
واستعاد ري��ال عافيته بفرصتني عبر كرمي
بنزمية وداني كاربخال لكن مانويل نوير حافظ
على نظافة شباكه كما أض��اع توني ك��روس
ورونالدو بعض الفرص اخلطيرة.
وسدد راموس كرة قوية أبعدها بواتنج من
على خط املرمى لكن بايرن كان سباقا بالتسجيل
عندما حصل روبن على ركلة جزاء إثر عرقلة من

انتهاء موسم نوير بعد كسر في القدم
رمبا يغيب مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ حتى نهاية
املوسم اجلاري بعدما تعرض لكسر في قدمه خالل اخلسارة 2-4
أمام ريال مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم يوم الثالثاء .وأصيب احلارس األملاني البالغ عمره  31عاما
خالل الوقت اإلضافي أثناء حتضير الهدف الثالث لكريستيانو
رون��ال��دو ليخسر بايرن  3-6في مجموع املباراتني وي��ودع
املسابقة .وقال بايرن مبوقعه على اإلنترنت «عانى مانويل نوير
من كسر في قدمه اليسرى خالل اخلسارة  2-4خارج األرض
أمام ريال مدريد وفقا للتشخيص املبدئي ».وأضاف «سيخضع
نوير ملزيد من الفحوص عند وصوله إلى ميونيخ قبل اتخاذ قرار
بشأن العالج املناسب».

أنشيلوتي :حان الوقت لتطبيق
نظام تقنيات الفيديو

كريستيانو رونالدو

ألقى املدير الفني لبايرن ميونخ األمل��ان��ي ،اإليطالي كارلو
أنشيلوتي ،باللوم على احلكم املجري فيكتور كاساي ،بعد
الهزمية  4-2أم��ام ري��ال مدريد اإلسباني ،في إي��اب دور ربع
النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وأشار أنشيلوتي إلى أن فريقه كان يستحق أفضل من هذا في
تلك املباراة ،ولكن احلكم قدم مباراة سيئة .وقال أنشيلوتي في
املؤمتر الصحافي بعد املباراة« :طرد أرت��ورو ليس صحيحا..
الهدف الثاني لكريستيانو رونالدو جاء من وضع التسلل ..قدمنا
أداء رائعا في املباراة ..كنا نستحق أفضل من هذا».
وأض��اف« :يجب تعيني حكام مستواهم أفضل من هذا خالل
مباريات دور ربع النهائي ،أو أن يكون الوقت حان لتطبيق نظام
االستعانة بتقنيات الفيديو ..هناك العديد من األخطاء».
وعلق أنشيلوتي على العبي فريقه وق��ال« :رمبا كان يتعني
على فيدال أن يصبح أكثر هدوء ..استحق احلصول على اإلنذار
األول مبكرا ،ولكنه لم يكن يستحق اإلنذار الثاني».

كاسيميرو وترجمها ليفاندوفسكي بنجاح إلى
هدف ببداية الشوط الثاني.
وتعادل رونالدو من ضربة رأس رائعة في
الدقيقة  76لكن بايرن أض��اف هدفا ثانيا بعد
دقيقة واحدة بعد خطأ وارتباك من راموس.
وم��ع ق��رب ال��وص��ول إل��ى ال��وق��ت اإلض��اف��ي
تعرض فيدال للطرد بسبب اإلنذار الثاني بعدما
بدا أنه يبعد الكرة قبل أسينسيو ليستكمل بايرن
اللقاء بعشرة العبني كما حدث في لقاء الذهاب
بعد طرد خابي مارتينيز.
وحصل ري��ال على أفضلية عددية مل��دة 30
دقيقة وأرس���ل رام���وس ك��رة عرضية حولها
رونالدو ،املوجود بوضوح في موقف تسلل ،إلى

هدف .وسجل ريال هدفني آخرين ،وبدا مجددا أن
رونالدو كان في موقف تسلل عند تسجيل الهدف
الثالث ،ليشعر بايرن باإلرهاق والغضب.
وق��ال زي��ن الدين زي��دان م��درب ري��ال «مهمة
احلكم صعبة جدا وسواء كان األمر في مصلحتنا
أو ضدنا فلن أخوض في األمر».
وأض��اف «األه��م من اإلن��ذار الثاني (لفيدال)
واألهداف من تسلل أننا أحرزنا ستة أهداف على
مدار مباراتني وهذا يعني أننا نستحق التأهل من
هذه املواجهة».
وتابع العب ري��ال مدريد السابق «ال يوجد
حظ في كرة القدم بل يجب حتقيق الفوز ولقد
انتصرنا في املباراتني».

فيدال يصف حكم املباراة بـ «املهرج»
وجه جنم وسط بايرن ميونخ
األمل��ان��ي ،أرت���ورو ف��ي��دال ،كلمات
قاسية للحكم امل��ج��ري فيكتور
ك��اس��اي ال��ذي أدار امل��ب��اراة التي
جمعت بني «البافاري» ومضيفه
ري��ال م��دري��د ،ف��ي إي��اب دور ربع
النهائي لبطولة دوري أبطال
أوروب�����ا ،م��ش��ي��را إل���ى أن فريقه
تعرض للسرقة.
وق����ال ف��ي��دال ع��ق��ب امل���ب���اراة:
«عندما تقدمنا في نتيجة املباراة
 ،1-2شعر الع��ب��و ري���ال مدريد
ب��االن��زع��اج ،ولكن احلكم ب��دأ في
ال��ق��ي��ام ب��اس��ت��ع��راض��ه اخل���اص،
وعندما أصبحنا أق��ل ع��ددا زادت
األمور صعوبة ،الفارق كان كبيرا،
هذه السرقة ال ميكن أن حتدث في
دوري األبطال».
وأشار فيدال الذي نال البطاقة
احل��م��راء قبل نهاية امل��ب��اراة ،إلى
أن خ��روج��ه م��ن امل��ل��ع��ب ل��م يكن
ع���ادال ،كما انتقد تسجيل ري��ال
مدريد لهدفني من تسلل في الوقت
اإلضافي.
وأض���اف جن��م منتخب تشيلي
قائال« :ه��ذا ك��ان واضحا للغاية،
ك��ان أم���را قبيحا ،لعبنا م��ب��اراة
الذهاب في ظل نقص عددي وهنا
أي��ض��ا ،ول��ه��ذا ت��ث��ور ال��ش��ك��وك»،

فيدال يعترض على البطاقة احلمراء

في إش��ارة إل��ى ط��رد زميله خابي
مارتينيز في امل��ب��اراة األول��ى في
ميونخ.
واس��ت��ط��رد ف��ي��دال« :أمت��ن��ى أال
حت��دث ه��ذه األش��ي��اء م��رة أخ��رى،
أشعر بغضب كبير ،احلكم أقصانا
من دوري األبطال».

ووص���ف الع��ب «ال��ب��اف��اري»
حكم املباراة بـ»املهرج» ،واختتم
قائال« :عندما يلعب فريقان من
الفئة األول���ى ال ميكن أن يقوم
احلكم بدور املهرج ليقدم عرضا
ف��ي امل��ب��اراة ومي��ن��ح األفضلية
لريال مدريد».

أتلتيكو مدريد ينهي حلم ليسترسيتي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
انتهت قصة ليستر سيتي اخليالية في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل
مبلعبه  1-1مع أتلتيكو مدريد ال��ذي تأهل
للدور قبل النهائي للمرة الثالثة في أربعة
مواسم يوم الثالثاء.
وتفوق أتلتيكو في مجموع مباراتي دور
الثمانية بنتيجة  1-2حيث فاز - 1صفر ذهابا
في العاصمة االسبانية.
وتقدم ساؤول نيجيز ألتلتيكو في الشوط
األول م��ن ض��رب��ة رأس ق��وي��ة ليسهل مهمة
الفريق االسباني في بلوغ املربع الذهبي.
لكن ليستر ،ال��ذي ي��ش��ارك ألول م��رة في
دوري األبطال ،لعب بروح قتالية في الشوط
الثاني وجنح في التعادل عبر جيمي فاردي
في الدقيقة  61قبل أن يخرج فريق دييجو
سيميوني ببطاقة الصعود.
وق��ال سيميوني ،ال��ذي خسر مرتني أثناء
تدريب أتلتيكو أم��ام ري��ال مدريد في نهائي
دوري األبطال ،للصحفيني «أنا مفعم باملشاعر
والفخر بأداء فريقي».
وأضاف «يجب أن أقول أيضا إنه ما أجمل
أداء املنافس .إنه لفخر كبير التنافس أمام هذا
الفريق .كنا نواجه خطرا».
وسقط العبو ليستر أرض��ا عقب الشوط
الثاني املثير وسيعود الفريق ملواصلة مشواره
ف��ي ال���دوري املمتاز حيث يقع ف��ي منتصف
اجلدول ومن غير املرجح أن يشارك قريبا في

هذه البطولة القارية.
وقال كريج شيكسبير مدرب ليستر ،الذي
قاد ناديه لالبتعاد عن شبح الهبوط بعد إقالة
كالوديو رانييري في فبراير شباط املاضي،
عقب اللقاء «كان الزخم معنا بعد هدف جيمي
لكن األمر لم يحدث».
وأضاف «أعتقد أن النادي كله واملشجعني
واملالك والالعبني ميكنهم الشعور بالفخر التام
مما حتقق».
وك���ان كريستيان ف��وك��س م��داف��ع ليستر
حتدث قبل اللقاء عن مدى أهمية دور مشجعي
أصحاب األرض الذين تسببوا في أص��وات
عالية وإزعاج كبير وبدا أن أتلتيكو تأثر بعض
الشيء.
وشجع أنصار ليستر بحماس شديد في
استاد كينج باور وكاد شينجي أوكازاكي
يهز الشباك لكن أتلتيكو احتفظ بالهدوء
حتى افتتح التسجيل بضربة رأس ساؤول
بعد مت��ري��رة عرضية متقنة م��ن فيليبي
لويس.
وتعقدت األم��ور الحتياج ليستر لتسجيل
ثالثة أه��داف أمام دفاع صلب استقبل أربعة
أهداف فقط طوال املسابقة.
وأضاع رياض محرز فرصة خطيرة عندما
سدد بالقرب من مرمى يان أوبالك بينما تألق
كاسبر شمايكل ح��ارس ليستر في التصدي
لفرصة يانيك كاراسكو ال��ذي أراد مضاعفة

لقطة من مباراة أتلتيكو مدريد وليسترسيتي

التقدم قبل انتهاء الشوط األول.
وأش��رك شيكسبير الثنائي بن تشيلويل
وليوناردو أولوا قبل انطالق الشوط الثاني

وبحث الفريق عن تعديل تأخره على أرضه.
وكاد جريزمان على أعتاب إضافة الهدف
الثاني قبل أن يهدر الفرصة ثم يعود ليستر

إلى أجواء املباراة.
وضغط ليستر حتى أدرك فاردي التعادل
من تسديدة متقنة داخ��ل منطقة اجل��زاء لكن

لم يتمكن بطل ال��دوري اإلجنليزي املمتاز في
املوسم املاضي من إضافة املزيد لتنتهي رحلته
بالبطولة.

