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جنم املباراة العب بايرن ميونيخ الهولندي آريني روبن فرحا بهدفه الثمني  )أ.پ(

العبو بايرن ميونيخ في »أولدترافورد« يحيون جماهير »الباڤاري«  )أ.پ(

انضم م���درب منتخب االرجنتني لكرة 
القدم االسطورة دييغو مارادونا الى الئحة 
املهللني لالداء الرائع الذي يقدمه مواطنه 
ليونيل ميسي وشبه ما يقوم به على أرض 
امللعب مبعجزات املس���يح.وقال مارادونا 
الذاعة »أف أم مترو« االرجنتينية: »سأكون 
سعيدا اذا أحرز ليو )ميسي( كأس العالم 

وأصبح أفضل العب في التاريخ. مستواه 
غير عادي انه أفضل العب في العالم«.

 وجوابا عن س���ؤال عم���ا اذا أحرزت 
االرجنتني لقب املوندي���ال املقبل واختير 
ميس���ي افضل العب في النهائيات، أجاب 
مارادونا: »ستنتهي املقارنة بني مارادونا 

وبيليه«.

مارادونا: مقارنتي مع بيليه تنتهي بتألق ميسي

أسكت »الشياطين الحمر« في أولدترافورد ضاربًا موعدًا مع ليون في نصف نهائي أبطال أوروبا

»سهم« روبن أصاب مان يونايتد في مقتل

فيرغسون: الدوري 
اإلنجليزي اليزال األقوى

أص��ر م��درب م��ان يونايتد 
السير االسكوتلندي  االجنليزي 
أليك��س فيرغس��ون ان الدوري 
االجنلي��زي لكرة الق��دم اليزال 
األفضل في أوروب��ا رغم غياب 
أي ممثل عن اجنلترا في نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا ألول 

مرة منذ عام 2003.
وقال فيرغس��ون: »سنسمع 
حديثا يقول ان الكرة االجنليزية 
بدأت باالفول، الن��ه كان يتوقع 
منها بلوغ نص��ف النهائي على 
غرار االع��وام املاضية، ال اعتقد 
ان ه��ذا س��يؤثر عل��ى الدوري 
االجنليزي، النه اليزال االفضل 

في أوروبا«.
م��ن جهة أخرى، اعتبر العب 
وس��ط مان يونايت��د االيرلندي 
دارين غيبس��ون صاحب الهدف 
االول الذي أش��عل املب��اراة، ان 
طرد زميل��ه البرازيلي رافايل دا 
سيلفا في الدقيقة اخلمسني من 
اللقاء كان »نقطة التحول، لعبوا 
بزيادة عددية، وأجبرنا على الدفاع 
في معظم فترات الشوط الثاني، 
من الواضح اننا تعبنا كثيرا في 
الش��وط الثاني، لقد خرجنا من 
املسابقة بس��بب بعض االخطاء 
السخيفة، ليتنا تأهلنا ولم أسجل 

في املباراة«.
 وأك��د احل��ارس املخضرم 
الهولندي أدوين ڤان در سار ان 
مان يونايتد يستحق التأهل الى 
نصف النهائي: »لقد سجلوا هدفا 
محظوظا في اللحظات القاتلة ذهابا، 
ولعبنا هنا بعشرة العبني، وحتى 
بعد الطرد لم يخلقوا الكثير من 
الفرص، ال شك في ان الطرد كان 
نقطة التحول، اعتقدت في البداية 
ان احلكم لن يرفع بطاقته )الثانية 
في وجه رافايل( لكنهم ضغطوا 

عليه فحصل الطرد«.
وانتقد فيرغسون حكم املباراة 
االيطالي نيكوال ريتزولي، معتبرا 
ان »العبي بايرن كانوا السبب في 
طرد رافايل، بالكاد ملس اخلصم 
على بعد 35 ي��اردة عن املرمى، 
احتجوا لدى احلكم وأجبروه على 
طرد العبن��ا، ألنه لم يكن ينوي 
رفعه��ا قبال. اعتق��دت ان االمر 
احترافي، لكن رأينا سابقا بعض 

الفرق التي تقوم بهذه األمور«.

مواعيد نصف النهائي

الثالثاء 20 أبريل
بايرن ميونيخ � ليون

األربعاء 21 أبريل
انتر ميالن � برشلونة

الثالثاء 27 أبريل
برشلونة � انتر ميالن

األربعاء 28 أبريل
ليون � بايرن ميونيخ

العش���رة  الدقائق  املوقف في 
االخيرة فزج بالبلغاري دمييتار 
برباتوڤ والويلزي املخضرم 
راي���ن غيغز بدال م���ن كاريك 
وغيبس���ون، اال ان ش���يئا لم 
يتغير ليودع »الشياطني احلمر« 
املس���ابقة بعدما كانت بطاقة 

نصف النهائي في جيوبهم.
وعلى ملعب »شابان ديلما«، 
حجز لي���ون بطاقته في دور 
االربعة للمرة االولى في تاريخه 
بعدما جنح في حسم املواجهة 
الفرنسية، محققا ثأره من بوردو 
الذي كان ازاحه املوسم املاضي 
عن عرش الدوري احمللي وحرمه 
من الظفر باللقب للمرة الثامنة 

على التوالي.

لعرضي���ة لعبه���ا فيليب الم 
وحولها برأسه لكن الكرة ارتدت 
العلوي للعارضة  الباطن  من 

.)67(

روبن الرائع

لكن روبن عوض هذه الفرصة 
على النادي »الباڤاري« وقلص 
الفارق ف���ي الدقيقة 73 بهدف 
رائع بعدما وصلته الكرة عند 
حدود املنطقة اثر ركنية نفذها 
اليس���رى ريبيري  من اجلهة 
فأطلقه���ا »طائرة« في الزاوية 
اليمنى ملرمى ڤان در سار، قبل 
ان يترك مكانه للتركي حميد 

التينتوب.
وحاول فيرغسون ان يتدارك 

مرر الشاب توماس مولر الكرة 
الى اوليتش املتوغل في اجلهة 
اليسرى لكن احلارس الهولندي 
ادوين ڤان در س���ار تدخل في 
الوقت املناسب ليقطع الطريق 

على بطل مباراة الذهاب.
وعندما اعتق���د اجلميع ان 
فريق املدرب الهولندي لويس 
فان غال اس���تفاق من كبوته، 
فاجأه مان يونايتد بهدف ثالث 
بعد دقيق���ة فقط عندما توغل 
ڤالنسيا في اجلهة اليمنى قبل 
ان يلعب كرة عرضية مرت من 
امام روني ووصلت الى اجلهة 
الباڤارية،  اليس���رى للمنطقة 
املندفع فس���ددها  حيث ناني 
الى  بحنكة من حدود املنطقة 
سقف شباك بوت )41(. وأعطى 
اوليتش دفعا معنويا للفريق 
االملاني قبل نهاية الشوط االول 
عندما قلص الفارق قبل دقيقتني 
على استراحة الشوطني عندما 
تفوق على ماي���كل كاريك اثر 
متريرة رأسية من مولر ووضع 
الكرة ارضية على يسار ڤان در 

سار )43(.

 طرد رافايل

الثاني، زج  الش���وط  وفي 
ڤان غال مباري���و غوميز بدال 
من توماس مولر سعيا خلف 
الهدف الثاني الذي سيكون كافيا 
لوضع بايرن في دور االربعة 

للمرة االولى منذ 9 اعوام.
النادي  وتعززت حظ���وظ 
»الباڤاري« بعدما رفع احلكم 
االيطالي نيكوال ريتزولي االنذار 
الثاني في وجه رافايل بعد خطأ 
على ريبيري، ليلعب صاحب 
االرض بعش���رة العب���ني منذ 

الدقيقة 50.
لك���ن فري���ق »الش���ياطني 
احلمر« لم يتأثر كثيرا بالنقص 
العددي وكان ناني قريبا جدا 
من الثالثية، اال ان بوت تدخل 
ببراعة ليبعد التسديدة الساقطة 

للنجم البرتغالي )55(.
وقام فيرغسون بعدها بدقيقة 
ف���ي اخراج روني الذي بدا انه 
يتألم بسبب بعض الركالت التي 
تلقاها على كاحله في الشوط 
االول من البلجيكي دانيال ڤان 
بوينت، وزج بااليرلندي جون 

اوشي بدال منه )56(.
وحاول النادي »الباڤاري« ان 
يستغل التفوق العددي وكان 
قريبا من حتقيق مبتغاه لوال 
تألق ڤان در سار الذي تدخل 
البعاد كرة صاروخية اطلقها 
ريبيري »طائ���رة« من خارج 

املنطقة )59(.
اندفاع الضيوف  ووس���ط 
حاول مانشس���تر ان يستغل 
الهجمات املرتدة على اكمل وجه 
وكان قريبا من تعزيز تقدمه 
الفرنسي باتريس  عندما مرر 
ايڤرا كرة طولية بينية متقنة 
لناني الذي كسر مصيدة التسلل 
وانفرد ببوت لكن االخير تألق 
الكرة الى ركنية )63(  وحول 
التي اثمرت عن فرصة خطيرة 
اخرى بعدما وصلت الى كرة الى 
االسكوتلندي دارين فيلتشر 
على حدود املنطقة فس���ددها 
القائم  صاروخية قريب���ة من 

االمين )64(.
ورد بايرن ميونيخ بفرصة 
اخط���ر لغوميز ال���ذي ارتقى 

حّطم اجلناح الهولندي اريني 
روبن قلوب عشاق مان يونايتد 
االجنليزي وقاد فريقه بايرن 
ميوني���خ االملان���ي الى نصف 
النهائي للمرة االولى منذ 2001 
رغم فوز »الشياطني احلمر« 3 - 
2 في اياب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم. واعتقد اجلميع ان 
الى  مان يونايتد ضمن تأهله 
نصف النهائي للمرة الرابعة على 
التوالي بعدما عوض خسارته 
ذهابا 1 - 2 بتقدمه على ضيفه 
»الباڤاري« 3 - 0 بعد مرور 41 
ايڤيكا  الكرواتي  اال ان  دقيقة، 
اوليتش الذي كان بطل الذهاب 
قلص الفارق في الدقيقة 43، قبل 
ان يخطف روبن، الذي غاب عن 
مواجهة »اليانتس ارينا« بسبب 
التأهل لبايرن  االصابة، هدف 
في الدقيقة 74 مستغال النقص 
العددي في صفوف وصيف بطل 

املوسم املاضي.
باي���رن في دور  ويتواجه 
االربع���ة مع ليون الفرنس���ي 
الذي حسم مواجهته مع مواطنه 
بوردو رغم خسارته في ملعب 
االخير 0 - 1 وذلك لفوزه ذهابا 
3 - 1. وحلق���ا بايرن وليون 
ببرش���لونة االس���باني حامل 
اللقب وانت���ر ميالن االيطالي 
اللذين سيتواجهان في املباراة 
الثانية ضمن دور االربعة الذي 
تقام مبارياته في 20 و21 الشهر 
اجلاري ذهاب���ا، و27 و28 منه 

ايابا.
فعلى ملعب »اولدترافورد«، 
دفع مان يونايت���د ثمن تهور 
العبه البرازيلي رافايل دا سيلڤا 
الذي طرد في الدقيقة 50 ليساهم 
في خروج فريقه وعدم التأهل 
الى دور االربعة للمرة الرابعة 

على التوالي.

سيناريو الذهاب

وتك���رر س���يناريو مباراة 
الذهاب عندما ضرب مان يونايتد 
بقوة منذ البداية عبر املفاجأة 
االخرى للتش���كيلة االساسية 
االيرلندي دارون غيبسون الذي 
تسلم الكرة اثر متريرة من روني 
بالذات قبل ان يطلقها صاروخية 
من خارج املنطقة الى الزاوية 
اليسرى ملرمى احلارس هانز 

يورغ بوت )3(.
وكان مان يونايتد تقدم ذهابا 
بعد م���رور دقيقتني فقط عبر 
الفرنسي  روني قبل ان يدرك 
التعادل قبل  فرانك ريبي���ري 
نهاي���ة املباراة ب� 13 دقيقة، ثم 
خطف الكرواتي ايڤيكا اوليتش 
هدف الفوز في الثواني االخيرة 

من املباراة.
ولم يكد بايرن يس���تفيق 
الس���ريع  الهدف  من صدم���ة 
حت���ى اهت���زت ش���باكه مرة 
ثاني���ة بعد ثالث دقائق بهدف 
رائ���ع للبرتغالي لويس ناني 
الذي وصلته الكرة من اجلهة 
اليمنى عبر االكوادوري انتوني 
ڤالنس���يا فحولها بكعب قدمه 
اليمنى للمرمى  الزاوي���ة  الى 
ث���م غابت  »الباڤ���اري« )7(. 
بعده���ا الفرص ع���ن املرميني 
وس���ط غياب ت���ام للخطورة 
الذي  من جهة بايرن ميونيخ 
انتظر حتى الدقيقة 40 ليهدد 
مرمى اصح���اب االرض عندما 

»الباڤاري« سلبي
 على »المانشافت«

على الرغم من جناح بايرن 
ميونيخ في تخطي عقبة مان 
يونايتد وتأهله إلى الدور نصف 
النهائي في دوري أبطال أوروبا، 
إال أن استعدادات منتخب أملانيا 
)املانشافت( للمونديال ستتأثر 
س���لبا في حال تأه���ل بايرن 
ميونيخ للنهائي بسبب تأخر 
انضمام العبي الفريق الباڤاري 
إلى معسكر تدريب املنتخب.

وم���ن املنتظر ان تس���افر 
بعث���ة املنتخ���ب األملاني إلى 
أفريقيا للمشاركة في  جنوب 
العالم في أول  نهائيات كأس 
رحلة طويلة تقوم بها طائرة 
ايرباص ايه 380 تابعة لشركة 

الطيران لوفتهانزا.

احلسرة وآثار الهزمية بادية على وجهي نيمانيا ڤيديتش ولويس ناني  )أ.پ(


