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برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغو في »الليغا«

بايرن ميونيخ يكتسح ليفركوزن بسداسية ويتأهل لنهائي كأس أملانيا
 تأهل بايرن ميونخ، إلى نهائي كأس أملانيا، بعدما سحق 
مضيفه باير ليفركوزن، بنتيجة 6-2، في امل��ب��اراة التي 
جمعتهما، الثالثاء، على ملعب باي أرينا، في نصف نهائي 

املسابقة.
وسجل أهداف الفريق البافاري، كل من خافي مارتينيز )3( 
وروبيرت ليفاندوفسكي )9(، وتوماس مولر هاتريك )52( 
و)63(، و)78( وتياجو ألكانتارا )61(، فيما أح��رز هدفي 

ليفركوزن، الثنائي الرس بيندر )16( وليون بايلي )72(.
وسواجه بايرن ميونخ، الفائز من املواجهة، بني شالكه 

وآينتراخت فرانكفورت.
وكشر بايرن ميونخ عن أنيابه سريعا، عن طريق خافي 
مارتينيز، الذي افتتح التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 
الثالثة، بعدما استغل رأسية توماس مولر، العائدة من 

احلارس، ليسددها بقوة في الشباك.
وكاد كيفن فوالند، أن يدرك التعادل لصاحب األرض، في 
الدقيقة السادسة، بعدما ترجم عرضة كرمي بلعربي، لرأسية 
قوية، إال أن سفني أولريتش، تألق وتصدى للكرة، قبل أن 

يتدخل الدفاع ويبعدها.
وأض��اف روبيرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني لبايرن 
ميونخ في الدقيقة التاسعة، بعدما استقبل عرضية فرانك 
ريبيري املتقنة، بالتسديد املباشر في املرمى. وجنح أصحاب 
األرض، في تقليل الفارق في الدقيقة 16، بفضل الرس بيندر، 
الذي استغل ارتباك دفاع البايرن ليضع الكرة في الشباك 

برأسه، حتت أنظار احلارس الذي اكتفى باملشاهدة.
وأض��اع سفني بيندر، شقيق الرس، فرصة التعادل في 
الدقيقة 32، بعدما جنح أولريتش في التصدي لرأسيته على 

مرتني. وأطلق مولر، تسديدة قوية في الدقيقة 33، إال أن بيرند 
لينو، حارس ليفركوزن، جنح في اإلمساك بكرته.

وحرم أولريتش، حارس البافاري، بلعربي من تسجيل 
ه��دف محقق، بعدما تصدى لتسديدته الصاروخية على 

مرتني، في الدقيقة 37.
وواص��ل أولريتش، التألق بعدما أظهر رد فعل جيد، في 

إبعاد تسديدة بلعربي القوية، من قلب املرمى في الدقيقة 50.
وسجل مولر، الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 52، بعدما 
استقبل متريرة متقنة من تياجو، وألغى حكم املباراة، هدفا 

لليفركوزن، سجله فوالند في الدقيقة 60، بداعي التسلل.
وأحرز تياجو، الهدف الرابع للبايرن بعدما تالعب بدفاع 
ليفركوزن، قبل أن يضع الكرة في الشباك، حتت أنظار الدفاع 

واحلارس.

وعاد مولر ليضيف الهدف الثاني له واخلامس لفريقه في 
الدقيقة 63، بعدما اصطدمت تسدية روبن به، قبل أن تستقر 

الكرة في املرمى.
ومتكن البديل ليون بايلي م��ن تسجيل ال��ه��دف الثاني 
لليفركوزن، في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعدما نفذ ركلة 

حرة مباشرة بعيدة املدى، بشكل رائع.
وأمت م��ول��ر س��داس��ي��ة ال��ب��اف��اري، مسجال ه��دف��ه الثالث 
»الهاتريك« في الدقيقة 78، بعدما استلم كرة طويلة داخل 
منطقة اجلزاء، قبل أن يستدير بشكل رائع، ليغالط بينجامني 

هينريش، ويصوب الكرة في الشباك.
وجنح لينو في احلفاظ على شباكه من هدف سابع، بعدما 
حول رأسية هوميلز إلى ركلة ركنية، قبل أن يقوم باألمر نفسه 

مع تسديدة مولر القوية.

فرحة العبي بايرن ميونخ

 مت��اس��ك برشلونة متصدر دوري ال��درج��ة األول��ى 
االسباني لكرة القدم ليتعادل 2-2 مع مضيفه سيلتا 
فيغو  يوم الثالثاء بعد أن دفع بتشكيلة شهدت الكثير من 
التغييرات وجنا العمالق القطالوني بعد طرد سيرجي 
روبرتو في الشوط الثاني ليحافظ على سجله اخلالي من 

الهزائم هذا املوسم في الدوري.
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة بعد 
33 مباراة متقدما بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه 
اتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال سوسيداد يوم 
اخلميس. ويلعب ريال مدريد الثالث ضد اتليتيك بيلباو 

يوم األربعاء.
وسجل الفرنسي عثمان دميبلي أول أهدافه في الدوري 
االسباني ليضع برشلونة في املقدمة على عكس سير 

اللعب في الدقيقة 36 لكن سيلتا أدرك التعادل بشكل 
مستحق قبل نهاية الشوط األول عندما هز جوني كاسترو 

الشباك من مسافة قريبة.
واستعاد باكو الكاسير املقدمة لبرشلونة في الدقيقة 
64 لكن سيلتا، الذي تفوق على العمالق القطالوني 3-4 
و4-1 على أرضه في املوسمني املاضيني، واصل الضغط 
الهجومي وتسبب في مشاكل لدفاع برشلونة الذي يفتقر 

إلى اخلبرة.
وحصل البديل روبرتو على بطاقة حمراء مباشرة 
في الدقيقة 71 بسبب مخالفة ضد اياجو أسباس خارج 
املنطقة وع��ادل مهاجم اسبانيا النتيجة في الدقيقة 82 

مبساعدة ذراعه ليسجل هدفه 20 في الدوري هذا املوسم.
وفي إط��ار االستعداد لنهائي كأس ملك اسبانيا يوم 

السبت أم���ام أشبيلية ق��رر إرنستو بالبيردي م��درب 
برشلونة اج��راء ثمانية تغييرات على التشكيلة التي 
هزمت بلنسية في املباراة املاضية وأراح معظم الالعبني 
األساسيني مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرار 

بيكي والقائد أندريس انيستا.
وكانت هذه أول مرة منذ 16 عاما يبدأ فيها برشلونة 
مباراة رسمية بدون أي العب نشأ في أكادمييته وبسبب 
االفتقار للخبرة ارتدى احلارس مارك-أندريه تير شتيجن 

)24 عاما( شارة القيادة.
وهيمن سيلتا على الدقائق األخيرة من املباراة رغم 
نزول ميسي بديال في بداية الشوط الثاني لكن برشلونة 
أفلت بالتعادل ليبقى في طريقه ألن يكون الفريق الوحيد 

الذي ينهي املوسم في الدوري االسباني دون هزمية.

وقال بالبيردي مدرب برشلونة الذي تلقى اللوم لعدم 
اتباع سياسة التناوب بعد خروج برشلونة املفاجئ من 
دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا على يد روما ”أردت 
اج��راء تغييرات مع الوضع في االعتبار املباريات التي 

خضناها والنهائي الذي ينتظرنا.
”عندما جت��ري تغييرات فأنت تخاطر كثيرا لكن 
الليلة كانت اللحظة املناسبة على ما أعتقد من أجل هذه 

املخاطرة“.
وتعني النقطة أن برشلونة يستطيع حسم اللقب إذا 
فاز مبباراتيه القادمتني أمام ديبورتيفو الكورونيا وريال 
مدريد لكنه قد يحرز لقبه 25 في الدوري قبل ذلك إذا خسر 
اتليتيكو مدريد مباراتيه التاليتني ضد ريال سوسيداد 

وريال بيتيس.

وأضاف بالبيردي ”ال نتعامل مع هذا التعادل باعتباره 
جيدا ألننا نريد الفوز دائما لكن علينا تقبل ما حصلنا عليه.

”كانت مباراة متكافئة لكن في الوقت الذي كنا فيه في 
أفضل أوقاتنا حدث الطرد وتعني أن نعيد صياغة شكل 
الفريق. إنها نقطة أخ��رى ونحتاج اآلن إل��ى انتصارين 

آخرين من أجل التتويج“.
واكتفى أشبيلية منافس برشلونة في نهائي كأس 
امللك بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه ديبورتيفو املهدد 
بالهبوط في وقت سابق يوم الثالثاء بينما فاز فياريال 
صاحب املركز السادس 2-1 على ليجانيس في صراع 

التأهل للدوري األوروبي.

قرار نهائي من فرايبورغ بعد ضربة اجلزاء املثيرة للجدل
أدان نادي فرايبورج، الطريقة التي اُستخدم بها نظام 
»حكم الفيديو املساعد« في احتساب ركلة جزاء لصالح 
ماينز خالل مباراة الفريقني يوم اإلثنني، ضمن الدوري 

األملاني.
ورغم حالة الغضب، إال أنَّ النادي أعلن أمس األربعاء، 

أنَّه قرَّر عدم االستئناف ضد نتيجة املباراة
وشهدت امل��ب��اراة حدثا مثيرا للجدل؛ فبعد انتهاء 
الشوط األول، أشار احلكم لالعبي فرايبورج بالتوجه 
من غرف تغيير املالبس لنقطة اجلزاء معلنا احتساب 
ضربة جزاء لصالح ماينز بعد االستعانة بنظام حكم 

الفيديو املساعد.
وتقدم بابلو دي بالسيس لتنفيذ الضربة مسجال 
منها هدف التقدم ملاينز في املباراة التي انتهت بفوزه 
)2-0(، ليصعد إلى املركز ال�15، ويتراجع فرايبورج 

للمرتبة ال�16.
وق���ال ال��ن��ادي ف��ي ب��ي��ان »ب��ع��د تفكير عميق، قرر 
فرايبورج عدم التقدم باستئناف ضد نتيجة املباراة، من 
أجل التركيز بشكل كلي على املباريات املقبلة التي حتمل 

أهمية كبيرة للفريق«.
وأض���اف »الطريقة التي استخدم بها نظام حكم 
الفيديو املساعد خالل املباراة كانت مؤسفة للغاية. 
وحقيقة استدعاء العبي الفريق للعودة من غرف تغيير 
املالبس بعد صافرة نهاية الشوط األول ال ميكن أن 

تنتمي لروح اللعبة«.
ويشهد املوسم احلالي، مرحلة جتريبية لنظام حكم 
الفيديو املساعد في الدوري األملاني »بوندسليجا«، لكن 

حالة من اجلدل رافقت النظام منذ بداية املوسم.
ورغم املشكالت التي أثارها، حصل نظام حكم الفيديو 
املساعد على الضوء األخضر لتطبيقه في مالعب كرة 
القدم، وسيطبق في كأس العالم 2018 التي حتتضنها 

روسيا بني 14 حزيران/يونيو 15 متوز/يوليو.
وبعد إطالق احلكم جويدو فينكمان صافرة نهاية 
الشوط األول، أبلغته حكمة الفيديو املساعدة بيبيانا 
شتاينهاوز بأن مارك أوليفر كيمب، تصدى بيده داخل 
منطقة اجلزاء لتمريرة من دانييل بروسينسكي، العب 

ماينز.

وف��ح��ص فينكمان تسجيل الفيديو عبر شاشة، 
واحتسب ضربة جزاء، ليتم استدعاء العبي فرايبورج 

ألرض امللعب مجددا.
وذكر فرايبورج في بيانه »خالل استعراض مكثف 
وتفصيلي لألمر، لوحظ أن اإلط��ار القانوني للقرار 
غير دقيق وافتقد الشفافية، وك��ان غامضا في بعض 

النواحي«.
وأضاف »هنا أدركنا الضرورة امللحة التخاذ إجراء.. 
حيث أن البوندسليجا ال يجب أن تكون حقال للتجارب، 
وال ينبغي أن يشكل تطوير نظام حكم الفيديو املساعد 

ومتغيراته، تغييبا للقانون«.
وأب��دى فرايبورج تذمره أيضا مما ذك��ره االحت��اد 
األمل��ان��ي لكرة ال��ق��دم، ح��ول أن احلكم لم يكن قد غادر 
أرضية امللعب، وبالتالي كان من حقه استخدام نظام 

حكم الفيديو املساعد.
وأش��ار النادي إلى أن الصور أوضحت، أن اتصال 
حكمة الفيديو املساعدة بحكم الساحة، جاء بعد اخلروج 

من أرض امللعب.

جوني كاسترو يسجل هدف سيلتا فيغو األول

ضربة موجعة لليستر 
قبل مواجهة ساوثامبتون

قال مدرب ليستر سيتي، الفرنسي كلود بويل، إن مشاركة احلارس 
كاسبر شمايكل واملهاجم شينجي أوكازاكي أمام ساوثامبتون اليوم 
اخلميس في الدوري اإلجنليزي »محل شك«، بعد إصابة االثنني خالل 

الهزمية أمام بيرنلي السبت املاضي.
واستبدل أوكازاكي بسبب مشكلة في الكاحل بني الشوطني، خالل 
اخلسارة 1-2 بإستاد تيرف م��ور، بينما غ��ادر شمايكل امللعب في 

الدقائق األخيرة، بعد اصطدامه مبهاجم بيرنلي آشلي بارنز.
وقال بويل: »تعرض شمايكل لسقوط وكدمة. املشكلة في كاحله 
وسنرى إن كان بوسعه اللعب في هذه املباراة. سنرى أيضا إن كان 

أوكازاكي يستطيع اللعب بعد إصابته في الكاحل«.
وأض��اف: »ف��ي ه��ذه اللحظة ال يستطيع شمايكل التدرب معنا. 

نحتاج إلى التأقلم على املوقف بالطبع مثلما فعلنا بالفعل«.
كما قال بويل إن العب الوسط دانييل أمارتي، الذي يتعافى من 
إصابة في عضالت الفخذ اخللفية، عاد للتدريبات اجلماعية، لكن 
العب منتخب غانا لن يكون جاهزا ملواجهة ساوثامبتون املهدد 

بالهبوط.
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 مونتيال يحذر العبيه من 
برشلونة قبل نهائي الكأس

حذر مدرب إشبيلية، اإليطالي فينشينزو 
مونتيال، العبي فريقه من تضييع الفرص أمام 
برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، 
كما حدث أمام ديبورتيفو الكورونيا في لقاء 

»الليغا« الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وأهدر الفريق األندلسي العديد من الفرص 
في اللقاء لكنه لم يخرج سوى بنقطة وحيدة 
من الريازور، ليدون مباراته اخلامسة على 
التوالي دون انتصار ف��ي ال���دوري، محتال 

املركز 7.
وق��ال مونتيال: »الفريق بحث عن الفوز 
حتى النهاية، علينا التحسن قبل مباراة 
ال��س��ب��ت، ال ميكننا فيها إه���دار الكثير من 

الفرص«.
وأشار إلى أن إشبيلية كان بحاجة للفوز 
على »الديبور« لتحسني نتائجه في »الليغا«، 

التي يهدف فيها الحتالل املركز 6. 


