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جنم مان يونايتد واين روني تعرض إلصابة خطيرة أمام بايرن ميونيخ       )أ.پ(مدرب بايرن ميونيخ لويس ڤان غال يسعى لقيادة الفريق الپاڤاري للفوز باللقب اخلامس  )أ.پ( )رويترز( مهاجم بوردو مروان الشماخ تألق أمام ليون رغم الهزمية وسجل هدفا  

مهاجم بايرن ميونيخ ايڤيكا أوليتش في طريقه لتسجيل هدف الفوز في مرمى حارس مرمى مان يونايتد ڤان در سار في الوقت القاتل  )رويترز(

ليون يحقق فوزًا كبيرًا على بوردو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ يسقي مان يونايتد من مرارة »كأس 1999«
رد بايرن ميونيخ 
الدين  االملان���ي 
يونايتد  مل���ان 
بعد 11 عاما على 
أح���داث ملعب 
نوكامب الشهيرة 
في نهائي دوري أبطال اوروبا 
وكرر السيناريو نفسه تقريبا 
على ملعبه اليانتس ارينا عندما 
قلب تخلفه 0-1 بعد مرور دقيقة 
واحدة الى ف���وز2-1 بهدف من 
امضاء مهاجمه الكرواتي ايفيتشا 
اوليتش في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع.
 وافتت���ح جنم مان يونايتد 
واين روني بعد مرور دقيقتني 
قبل ان يدرك الفرنس���ي فرانك 
ريبي���ري التعادل قب���ل نهاية 
املباراة ب� 13 دقيقة التعادل من 
ركلة حرة مباش���رة، ثم وجه 
اوليتش ضربت���ه القاضية في 

الثواني االخيرة من املباراة.
 وكان مان يونايتد حقق فوزا 
دراماتيكيا على بايرن ميونيخ 
في نهائي هذه املسابقة عام 1999 
بسيناريو مشابه عندما تخلف 
به���دف مبكر، قبل ان يس���جل 
ل���ه تيدي ش���يرينغهام واولي 
غونار سولس���كيار هدفني في 
الوقت بدل الضائع، لكن بايرن 
ميونيخ لم ينس ورد الدين بعد 

6 سنوات.
 وغ���اب عن بايرن ميونيخ 
اجلناح الهولندي الطائر اريني 
روبن لعدم تعافيه من اصابة 
في ربلة الساق تعرض لها خالل 
مباراة فريقه ضد شتوتغارت 
السبت املاضي والتي خسرها 
الدولي  فريقه1-2 وحل مكانه 
التركي حمي���د التينتوب على 
ارتأى  اليمنى، في حني  اجلهة 
مدرب الفريق الهولندي لويس 
ف���ان غ���ال اش���راك الكرواتي 
دانيال برانيتش مكان باستيان 

شفاينستايغر املوقوف.
كما شارك املدافع االرجنتيني 
مارتن دمييكيليس للمرة االولى 
منذ اصابته بكسر في وجنتيه 
خالل مباراة منتخب بالده ضد 
املانيا مطلع الشهر اجلاري وقد 
ارتدى قناعا واقيا.في املقابل عاد 
الى صفوف الش���ياطني احلمر 
هداف الفريق واين روني برصيد 
33 هدفا في مختلف املسابقات 

الكرة في غفلة من الفرنس���بي 
باتريس ايڤرا وانفرد بڤان در 
سار وسددها على يساره لتنفرج 
املدرجات بفرحة هس���تيرية.
واسقط اوليتش مان يونايتد 
بالضرب���ة القاضية ألن احلكم 
النهاية مباشرة  اطلق صفارة 
بعد الهدف.وتعرض مان يونايتد 
لضربة قوية ألن روني اصيب 
وخرج متكئا على شخصني من 
اجلهاز الطبي ولم تعرف مدى 

خطورة اصابته.

فوز ليون

وف���ي املواجهة الفرنس���ية 
البحتة خطي ليون خطوة نحو 
بلوغ الدور نصف النهائي للمرة 
االولى في تاريخه بفوزه على 
مواطنه بوردو 3-1.وس���جل 
االرجنتيني ليساندرو لوبيز )10 
و77 من ركلة جزاء( والبرازيلي 
ميشال باستوس)32( أهداف 
ليون، واملغربي مروان الشماخ 
)14( هدف بوردو.واخلس���ارة 
هي الثانية لبوردو في مدى 4 
أيام بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها 
أمام مرس���يليا السبت املاضي 
في نهائي كأس رابطة االندية 
االجنليزية احملترفة.لكن ليون 
سيخسر جهود لوبيز صاحب 
الثنائية في مباراة االياب لنيله 
االنذار الثاني في البطولة. وفشل 
ليون 3 م���رات في تخطي ربع 
ازاحة  النهائي، لكنه جنح في 
ريال مدريد االسباني القوي في 
الدور السابق ويريد ان يكون 
اول فرنسي يبلغ النهائي منذ 
موناكو عام 2004 عندما خسر 

أمام بورتو البرتغالي 3-0.
 وافتت���ح ليون التس���جيل 
بواس���طة لوبي���ز املنتقل اليه 
من بورتو في الدقيقة العاشرة 
من مس���افة قصيرة، ورد عليه 
الشماخ بكرة رأسية بعد 4 دقائق. 
لكن ليون تقدم مجددا بواسطة 
باستوس بعد مجهود فردي على 
اجلبهة اليس���رى من البوسني 
ميرالي���م بيانيتش وميرر كرة 
باجتاه البرازيلي الذي تخلص 
من منافس���ه وأطلق كرة داخل 
الش���باك.وفي الش���وط الثاني 
حصل ليون عل���ى ركلة جزاء 
مشكوك في صحتها ليترجمها 

لوبيز بنجاح هدفا ثالثا.

بينها 4 اهداف في هذه املسابقة، 
واملدافع ريو فرديناند وكالهما 
غاب عن املب���اراة االخيرة في 
الدوري احمللي ض���د بولتون 
)4-0(. وحقق م���ان يونايتد 
بداية مثالية وجنح في التقدم 
بعد م���رور 66 ثاني���ة عندما 
ارتكب دمييكيليس خطأ على 
البرتغال���ي لويس نانس على 
اجلهة اليمن���ى فرفعها االخير 
داخل املنطقة فارتطمت برأس 
قائ���د بايرن الهولن���دي مارك 
ف���ان بومل وتهيأت أمام روني 
املتربص أم���ام املرمى فتابعها 
قبل ان تسقط على االرض في 

شباك احلارس هانس يوغ بوت 
مسجال اسرع هدف في دوري 

األبطال هذا املوسم.
 وصدم الفريق الباڤاري من 
الهدف املبكر وحاول تدريجيا 
الدخول في أجواء املباراة لكن 
الضغط الذي مارسه العبو مان 
يونايتد على حامل الكرة صعب 

كثيرا من مهمته.
 وحاول بايرن مهاجمة مان 
يونايت���د على االط���راف عبر 
فيلي���ب الم والتينت���وب على 
اليسار والفرنسي فرانك ريبيري 
على اليمني لكن االخير خضع 
لرقابة لصيقة من ثالثة العبني 

تناوبوا عل���ى هذه املهمة وهم 
دارن فليتش���ر وغاري نيفيل 

وناني.
 وسنحت فرصة اولى لبايرن 
م���ن رأس���ية لدمييكليس اثر 
ركنية )13(. ثم كاد مان يونايتد 
يضاعف غلته مرتني في مدى 
ثوان قليلة، االولى عندما تخطى 
روني فان بوينت وسدد كرة لكن 
االخير ع���اد وانقذ املوقف، ثم 
راوغ ناني احد مدافعي بايرن 
داخل املنطقة واطلق كرة زاحفة 
يسارية مرت الى جانبي القائم 

.)17(
 واه���در اوليتش فرصة ال 

تهدر عندما وصلته الكرة امام 
املرمى لكنه لم يتمكن من ملس 
الكرة ليتابعها داخل الشباك من 
مس���افة قصيرة )30(. واطلق 
برانيتش تسديدة مباغتة من 
40مترا ارمت���ى عليها فان در 
سار وسيطر عليها على دفعتني 

.)35(
 وش���كلت مرتدات يونايتد 
خطورة كبي���رة واهدر روني 
فرصة اخرى في مواجهة بوت 
الذي تص���دى حملاولته )37(، 
ثم تدخل مرة جديدة بتسديدة 
يسارية على الطاير من كاريك 
)41(.وانطلق بايرن بقوة ومرر 

ريبري ك���رة متقن���ة باجتاه 
اوليتش سددها صدها فان در 
سار ببراعة، ثم تعملق احلارس 
الهولندي في التصدي حملاولتني 
خطيرتني االولى من التينتوب 
بعد مجه���ود فردي رائع راوغ 
فيه ثالثة العبني )50( وثانية 
من مواطنه ف���ان بومل )52(.
ومرة جديدة وق���ف احلارس 
الهولندي العمالق دون تسجيل 
اوليتش هدفا )72(.وحاول فان 
غال تنشيط اجلبهة الهجومية 
فاش���رك ماريو غوميز الغائب 
عن املالعب منذ 3 اسابيع مكان 

توماس مولر في الدقيقة 70.

 ثم هدأ ايقاع بايرن ميونيخ 
فجأة قبل ان يحتس���ب احلكم 
ركلة حرة مباشرة على مشارف 
املنطق���ة انبرى له���ا ريبيري 
ارتطم���ت بقدم روني وخدعت 
احلارس فان در سار وتهادت 

داخل شباكه )77(.
 ثم أصبحت املباراة سجاال 
ب���ني الفريقني وعندم���ا كانت 
املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة 
س���ار ماريو غوميز الذي نزل 
بديال أواخر املباراة بالكرة وراوغ 
املدافع  مدافعني قبل ان يوقفه 
نيمانيا ڤيديتش على مشارف 
املنطقة ثم انقض اوليتش على 

ڤان غال يعيد الهيبة األوروبية
إلى بايرن ويحلم باللقب الخامس

جنح املدرب الهولندي القدير لوس ڤان غال في مدى 
8 اشهر الى اعادة الهيبة الى بايرن ميونيخ على الصعيد 
األوروبي حيث بات الفريق يأمل ببلوغ الدور نصف 
النهائي للمرة االولى منذ عام 2001 عندما توج بطال. 
ولم يكن اشد املتفائلني يثقون بقدرة بايرن ميونيخ 
على تخطي مان يونايتد الذي توج بطال للمسابقة عام 
2008 وبلغ النهائي املوسم املاضي حيث صبت جميع 

الترشيحات في مصلحة الشياطني احلمر.
ولم يدخل بايرن ميونيخ املباراة في اجواء مثالية، 
فقد خسر مباراتيه االخيرتني في الدوري امام اينتراخت 
فرانكفورت وشتوتغارت بنتيجة واحدة، كما خاضها 
من دون جناحه الهولندي الطائر اريني روبن الذي لم 
يتعاف من إصابة في ربلة الس����اق. في املقابل خاض 
مان يونايتد املباراة متس����لحا بف����وزه في مبارياته 

السبع االخيرة.
وكان ڤان غال مازح الصحافيني في املؤمتر الصحافي 
الذي سبق انطالق املباراة بقوله »انتم معشر الصحافيني 
تظنون ان بايرن ميونيخ ليس مرشحا لتخطي مان 
يونايتد، لكنن����ي اعتقد خالف ذلك«. وميلك ڤان غال 
خبرة كبيرة على الصعي����د االوروبي فقد قاد فريقه 
اياكس الى إحراز اللقب عام 1995 على حساب ميالن 

العريق بتشكيلة جلها من الالعبني الواعدين أبرزهم 
كالرنس سيدورف وحارس مرمى مان يونايتد احلالي 
ادوين ڤان در سار والنيجيري نوانكو كانو وباتريك 

كلويفرت.
وأش����اد ڤان غال باجلهود التي بذلها العبوه ضد 
م����ان يونايتد وقال »انا فخور ج����دا بالعبي الفريق، 
النهم جنحوا في تخطي الهدف االول املبكر واستعادوا 
ثقتهم بأنفس����هم ولم يفقدوا األم����ل، لقد جنحنا في 
الس����يطرة على مجريات اللعب ضد فريق قوي مثل 
مان يونايتد«. وقال ڤان غال »انه انتصار رائع«، لكنه 
اشار الى ان مان يونايتد »اليزال مرشحا لبلوغ نصف 
النهائ����ي، فنتيجة 2 � 1 ليس����ت األفضل، كنت أتوقع 
نتيجة اخرى وه����ي التعادل 0 � 0«. وأعرب ڤان غال 
عن ثقته بإمكانية منح الفريق الپاڤاري لقبه اخلامس 
في املس����ابقة األوروبية األهم بعد أعوام 1974 و1975 
و1976 و2001 بقوله »س����جلنا دائما خارج أرضنا في 
اوروبا هذا املوسم منها 4 أهداف في مرمى يوڤنتوس 
ف����ي دور املجموعات. يبقى على باي����رن ميونيخ ان 
يكمل ما بدأه على ملعب اليانتس ارينا بعد أس����بوع 
في معقل مان يونايتد ملعب »اولدترافورد« ليصبح 

بعبعا جديدا على الساحة األوروبية.

فيرغسون ينتقد العبيه.. ورومينيغه يطالب بالهدوء
انتقد السير اليكس فيرغسون العبيه بشدة على األداء 
الذي قدموه في مواجهة بايرن ميونيخ وحتديدا في الشوط 
الثاني م����ن املباراة التي انتهت بفوز دراماتيكي للفريق 
الپاڤ����اري 2 � 1. وقال فيرغس����ون: »بصراحة، لم نلعب 
بطريقة جيدة، ولم نتمكن من احملافظة على الكرة عندما 

كانت في حوزتنا وهذا االمر ساهم في خسارتنا«.
واضاف »على الرغم من اننا سجلنا هدفنا مبكرا فإننا 
لم نبدأ املباراة بشكل جيد، انها خيبة امل كبيرة بالنسبة 
الي ألننا أفسحنا في املجال امام بايرن ميونيخ للعودة في 
املباراة خصوصا في الشوط الثاني في الوقت الذي كنا 
نستطيع حسم االمور في وقت مبكر خصوصا ان روني 
حصل على فرصتني حقيقيتني«. وكشف »لم نفقد االمل 
لكن بايرن ميونيخ ميلك الفرصة اآلن وستكون األمور 
معقدة في اولدتراف����ورد«. واوضح »فيما يتعلق بهدف 
الفوز، كانت الهجمة سريعة جدا ويبدو ان قدم باتريس 
ايفرا زلت، لكني اعتقد ان س����بب اخلسارة اننا خسرنا 
الكثير من الكرات في وسط امللعب وفي الهجوم«. وتابع 
»أشركت برباتوف النني كنت أريد ان نسيطر على الكرة 
بش����كل أفضل لكن هذا األمر لم يحصل، على اي حال لو 
فزنا ملا كنا استحققنا االنتصار ولوال ڤان در سار لرمبا 

كانت النتيجة أثقل، لقد أنقذنا«.
في املقاب����ل اعتبر مدرب باي����رن ميونيخ الهولندي 
لويس ڤان غال ان فريقه استحق الفوز بقوله »ال غبار 
على فوزنا الننا استحققناه عن جدارة. لقد تلقينا هدفا 

في مطلع املباراة وه����ذا األمر يجب أال يحصل على هذا 
املستوى. لقد صدمنا واحتجنا الى 10 دقائق للدخول في 
أجواء املباراة تدريجيا«. واضاف »بالطبع حالفنا احلظ 
من الركلة احلرة املباشرة التي نفذها فرانك ريبيري، لكن 

هدف اوليتش ال ميت الى احلظ بأي شيء«.
وتابع »نحتفظ بكام����ل حظوظنا في التأهل في مان 
يونايتد الننا دائما ما نسجل خارج ملعبنا«. وعن إمكانية 
غياب واين روني وتأثيره على مان يونايتد بعد إصابة 
في كاحله تعرض لها في آخر املباراة »انه العب أساسي 
في مان يونايتد، لقد س����جل 34 هدفا هذا املوسم، مقابل 
11 هدفا سجلت ملصلحة مان يونايتد عن طريق اخلطأ، 

ثم يأتي برباتوف برصيد 10 اهداف«.
في املقابل، ناش����د رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل 
هاينتس رومينيغه العبي الفريق الهدوء الن الفريق لم 
يحج����ز بطاقة التأهل الى نص����ف النهائي بعد وقال في 
هذا الصدد »يجب ان نحافظ على هدوئنا، لم نفز سوى 
في مباراة الذهاب، لكنه ف����وز رائع، ولدينا اآلن فرصة 
صغيرة لبلوغ نصف النهائي بعد ان كان االمر مستحيال 

قبل هذه املباراة«.
واضاف »بذل الالعبون جهودا كبيرة للحصول على 
هذه النتيجة، نحن نعش����ق هذه الوضعية عندما ندخل 

املباراة ولسنا مرشحني للفوز بها«.
وختم »املباراتان ضد شالكه السبت ومباريات اإلياب 

ضد مان يونايتد االسبوع املقبل سيحددان موسمنا«.

إصابة روني قد تبعده 
4 أسابيع

كشفت شبكة »سكاي سبورتس« ان 
النجم االجنليزي واين روني يواجه الغياب 
عن املالعب لفترة تتراوح بني اسبوعني 

واربعة اسابيع.
واذا كان ابتعاد روني عن املالعب لن 
يؤثر على منتخب بالده املدعو للمشاركة 
ف��ي نهائيات كأس العال��م، فإن االصابة 
تعتبر ضربة قوية آلمال مان يونايتد الذي 
يدخل في االيام املقبلة مرحلة حساس��ة 
س��تحدد مصيره في الدوري ومشواره 
في دوري ابطال اوروبا، حيث سيلتقي 
على ملعبه تشلسي في لقاء قمة السبت 
املقبل، ثم يستضيف بايرن ميونيخ في 
مباراة االياب. ومن املرجح ايضا ان يغيب 
روني عن مب��اراة فريقه ضد بالكبيرن 
املقررة في 11 اجلاري، ويحوم الشك حول 
مشاركته في الدربي ضد مانشستر سيتي 
في 18 منه. وش��كلت اصابة روني مادة 
دسمة للصحف االجنليزية التي تخوفت 
م��ن امكانية غياب »الولد الذهبي« لفترة 
طويلة قد ترسم معها عالمة استفهام حول 

مشاركة في نهائيات كأس العالم.


