
هز ماركو أسينسيو الشباك 
قرب النهاية ليمنح ريال مدريد 
ال��ف��وز 2-1 ع��ل��ى مستضيفه 
أياكس، الذي سيتحسر من قرار 
حكم الفيديو املساعد بإلغاء 
هدف، في ذهاب دور الستة عشر 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

األربعاء.
وأح��رز أسينسيو هدفه في 
الدقيقة 87 بعد متريرة داني 
ك��ارب��خ��ال ال��ع��رض��ي��ة املتقنة 
ليحصل ريال على أفضلية قبل 
مباراة اإلي��اب في اخلامس من 

مارس آذار.
واف���ت���ت���ح ك�����رمي ب��ن��زمي��ة 
ال��ت��س��ج��ي��ل حل��ام��ل ال��ل��ق��ب في 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي قبل أن ي��درك 
حكيم زي��اش ت��ع��ادال مستحقا 
ألياكس الذي صنع فرصا كافية 

كانت ميكن أن متنحه االنتصار.
وُح���رم ص��اح��ب األرض من 
التقدم في الشوط األول بضربة 
رأس من نيكوالس تاجليافيكو 
ال��ذي أصبح صاحب أول هدف 
يتم إل��غ��اؤه ف��ي ت��اري��خ دوري 
األب��ط��ال بعدما ت��ش��اور احلكم 
السلوفيني دامير سكومينا مع 
حكم الفيديو امل��س��اع��د بشأن 
وج�����ود ت��س��ل��ل ض���د دوس����ان 

تاديتش.
وشعر تيبو كورتوا حارس 
ري����ال، ال���ذي أن��ق��ذ ق���رار حكم 
الفيديو املساعد ماء وجهه بعد 
خطأه الذي أدى إلى الهدف، أن 

احلكام اتخذوا القرار الصحيح.
وأب��ل��غ ال��ص��ح��ف��ي��ن ”قرار 
صحيح؟ أعتقد هذا. عندما حدث 
ك��ن��ت أش���ك ف��ي وج���ود تسلل. 
عندما وض��ع الالعب الكرة في 
املرمى أردت العودة واإلمساك 

بها“.
وأض������اف ”بسبب ت��دخ��ل 

)تاديتش( لم أستطع التحرك 
بشكل سريع. حلسن احلظ حكم 
الفيديو امل��س��اع��د م��وج��ود ألن 

اللعبة كان ميكن أن متر“.
وب���دأ أي��اك��س امل��ب��اراة بقوة 
وك���ان يجب أن ينتزع التقدم 

عندما سدد نصير م��زراوي كرة 
خ��ارج املرمى رغ��م أن��ه ك��ان في 

مواجهة كورتوا.

وحافظ تاديتش على الكرة 
رغم مضايقة سيرجيو راموس 
لكن تسديدته ارتدت من القائم 

وأه��در زي��اش فرصة من وضع 
انفراد مع تسبب متريرات أياكس 

في مشكلة للفريق الضيف.

وب����دا أن ص��اح��ب األرض 
اس��ت��ف��اد م��ن خ��ط��أ م��رع��ب من 
احلارس كورتوا الذي فشل في 

اإلمساك بالكرة بعد ضربة رأس 
من دوني فان دي بيك ليضعها 

تاجليافيكو في املرمى.
لكن سكومينا طلب من حكم 
ال��ف��ي��دي��و امل��س��اع��د ال��ت��أك��د من 
صحة الهدف وبعد إعادته عدة 
مرات احتسب وجود تسلل ضد 

تاديتش عند التسجيل.
وأنقذ احلارس أندريه أونانا 
فرصة من بنزمية قبل أن يفتتح 
امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي التسجيل 
عند م��رور ساعة بتسديدة في 
ال��زاوي��ة العليا البعيدة عقب 

حصوله على مساحة كبيرة.
وأدرك أياكس هدف التعادل 
املستحق ق��ب��ل 15 دق��ي��ق��ة من 
النهاية إذ أنهى زي��اش هجمة 
سلسة في املرمى بعد متريرة 

ديفيد نيريس.
لكن الكلمة األخ��ي��رة كانت 
ألسينسيو بعد متريرة كاربخال 

العرضية.
وزعم أياكس وجود خطأ في 
بداية الهجمة لكن حكم الفيديو 
امل��س��اع��د ل��م يتدخل ه��ذه امل��رة 
ليعود ري��ال بأفضلية بسيطة 

إلى مدريد.
وقال فرينكي دي يوجن العب 
وس��ط أي��اك��س ”كفريق قدمنا 
أداء جيدا لكن لألسف مت إلغاء 
هدفنا. رمبا هذا األمر من السهل 
أن ي��ص��ب ف��ي مصلحة فريق 

كبير“.
وت���اب���ع ”لكننا واص��ل��ن��ا 
ال��ل��ع��ب بشكل ج��ي��د وحصلنا 
على فرصنا. لألسف لم نخرج 

بنتيجة أفضل“.
ويسعى أياكس للتأهل إلى 
دور الثمانية ألول مرة في 16 
عاما بينما لم يخرج بطل أوروبا 
من ه��ذا ال��دور في نحو عقد من 

الزمن.
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أسنسيو أحرز هدف الفوز لصالح ريال مدريد في الوقت القاتل

ريال مدريد ينتزع فوزًا قاتاًل من أياكس في دوري أبطال أوروبا

راموس تعمد احلصول على إنذار أمام أياكس
يواجه سيرجيو راموس قائد 
ريال مدريد خطر اإليقاف مباراة 
إضافية ما قد يحرمه من الظهور 
في ذهاب دور الثمانية بدوري 
أبطال أوروب��ا لكرة القدم حال 
تأهل الفريق اإلسباني بعدما 
أق��ر بأنه تعمد احلصول على 
إن��ذار في االنتصار 2-1 على 
مستضيفه أي��اك��س الهولندي 

األربعاء.
وبعد تقدم ري��ال مدريد 2-
1 في ذه��اب دور الستة عشر 
ح��ص��ل رام����وس ع��ل��ى بطاقة 
ص��ف��راء ف��ي الدقيقة 89 وهو 
االن����ذار ال��ث��ال��ث ل��ه ف��ي دوري 
األب��ط��ال م��ا يعني إي��ق��اف��ه عن 
م��ب��اراة ال��ع��ودة ف��ي العاصمة 
االس��ب��ان��ي��ة ف��ي اخل��ام��س من 

مارس.
وإذا تأهل ري��ال مدريد إلى 
دور ال��ث��م��ان��ي��ة ف���إن صفحة 
رام���وس ستكون بيضاء في 
امل���راح���ل األخ���ي���رة م���ن أرف���ع 
مسابقة ل��ألن��دي��ة ف��ي أوروب���ا 
والتي يهيمن فريقه على لقبها 

منذ 2016.
لكن في مؤمتر صحفي عقب 
امل��ب��اراة ق��ال رام��وس إن��ه تعمد 
احل��ص��ول على بطاقة صفراء 
أم���ام أي��اك��س وه��و م��ا يخالف 
قواعد االحت��اد األوروب���ي وقد 
يحصل بسببها على عقوبة 

إيقاف ملباراة إضافية.
وأب��ل��غ رام���وس الصحفين 

”بالنظر إل��ى النتيجة فانني 
س��أك��ذب إذا قلت إنني ل��م أكن 

متعمدا“.
وت��اب��ع ”كان شيئا سيطر 
على تفكيري. ال أقلل من شأن 
امل��ن��اف��س ل��ك��ن ف��ي ك���رة ال��ق��دم 
حتتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة 

وقررت القيام بذلك“.
وح���اول ال��دول��ي اإلسباني 
الذي كان يخوض مباراته 600 
م��ع ري��ال م��دري��د ال��ت��راج��ع عن 
ت��ص��ري��ح��ات��ه ع��ب��ر تغريدتن 
على تويتر عبر فيهما عن أسفه 

لغيابه عن مباراة اإلياب.

وكتب راموس ”في كل مباراة 
هناك دائما الكثير من التوتر 
ويتعن عليك أن تتخذ القرار في 
أجزاء من الثانية. أفضل شيء 
الليلة كانت النتيجة لكن الشيء 
السيء انني سأغيب عن مباراة 
اإلياب بسبب حلظة واحدة في 

املباراة“.
وتابع ”أرغب في التوضيح. 
غ��ي��اب��ي ي��ؤمل��ن��ي أك��ث��ر م��ن أي 
ش��خ��ص. ل��م أتعمد احلصول 
على إنذار.. سأشجع فريقي من 
املدرجات مثل أي عاشق للنادي 

من أجل بلوغ دور الثمانية“.

 سجل امل��داف��ع ي��ان فرتونن هدفا 
وص��ن��ع آخ��ر لزميله س��ون هيوجن-
من ليتفوق توتنهام هوتسبير -3
صفر على بروسيا دورمتوند باستاد 
وميبلي األربعاء ويحصل على أفضلية 
واضحة عقب ذه��اب دور 16 بدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وب��دا توتنهام غير متأثر بغياب 
القائد ه��اري كن وديلي آيلي بسبب 
اإلص��اب��ة إذ أح���رز أه��داف��ه بعد أداء 
قوي في الشوط الثاني ليسيطر على 
املواجهة ويترك الفريق األملاني على 

شفا اخلروج من البطولة.
وأحرز املدافع البلجيكي هدفه األول 
في دوري األبطال بتسديدة مباشرة 
متقنة في الدقيقة 83 بعدما صنع هدف 
التقدم ملهاجم كوريا اجلنوبية سون 

في الدقيقة 47.
وأكمل البديل فرناندو يورينتي 

ثالثية توتنهام في الدقيقة 86.
وه��ذا ه��و ال��ه��دف التاسع للكوري 
س��ون في 11 مباراة ضد دورمتوند، 
إذ سبق له اللعب في دوري الدرجة 
األولى األملاني ما بن 2010 و2015، 
من بينهما هدفان في دور املجموعات 

في املوسم املاضي.
وأبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام الصحفين ”كان شوطا ثانيا 
مذهال. الشوط األول كان صعبا. كانت 

مباراة صعبة منذ البداية.
”لم نلعب كثيرا في الشوط األول 
وليس بسبب التوتر لكن ب��دون ثقة. 
الشوط الثاني كان جيدا جدا. ما زال 

أمامنا الكثير من العمل“.
واختفى متصدر ال��دوري األملاني، 
ال��ذي ودع ال��ك��أس احمللية األسبوع 
املاضي، في الشوط الثاني ولم يحصل 
الشاب السريع جيدون سانتشو على 
مساحات. وت��ق��ام م��ب��اراة اإلي���اب في 

اخلامس من مارس آذار.
وأب���ل���غ م���اري���و ج��وت��س��ه الع��ب 
دورمت���ون���د الصحفين ”أول ه��دف 
هزنا. الهدفان في النهاية قتال آمالنا 
متاما. كنا جيدين في الشوط األول 
لكنها نتيجة مريرة. اآلن علينا التركيز 

والعودة مرة أخرى“.
وقبل هذه املواجهة لم يفز توتنهام 
بأي مباراة على أرضه في أدوار خروج 
املغلوب وكان لوكاس مورا قريبا من 

افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة.
وسيطر دورمت��ون��د، ال��ذي أبعدت 
اإلصابة الثنائي ماركو روي��س قائد 
ال��ف��ري��ق وامل��ه��اج��م اإلس��ب��ان��ي باكو 
ألكاسير عنه، تدريجيا وحصل على 
أفضل الفرص في الشوط األول لكن 
كريستيان بوليسيك سدد في احلارس 
الفرنسي هوجو ل��وري��س ال��ذي أنقذ 
ضربة رأس من دان-أكسيل زاج��ادو 

من مدى قريب.
لكن صاحب األرض قلب األوض��اع 
بعد دقيقتن من بداية الشوط الثاني 

إذ استغل خطأ دفاعيا ليرسل فرتونن 
متريرة عرضية إلى سون، الذي واصل 
التسجيل في غياب كن، ليضعها في 

املرمى.
وح���اول دورمت��ون��د، ال��ذي اهتزت 
شباكه مرتن فقط في دور املجموعات، 
التعافي لكنه فشل في اختراق دفاع 

توتنهام املنظم.
وب���دا أي��ض��ا أن ال��ف��ري��ق األمل��ان��ي 
استسلم بعد تسجيل توتنهام مرتن 

في النهاية.
ووصل فرتونن في الوقت املناسب 
إل��ى مت��ري��رة عرضية ليهز الشباك 
في الدقيقة 83 ويقتل املباراة قبل أن 
مينح يورينتي أفضلية كبيرة للفريق 

اإلجنليزي قبل مباراة اإلياب.

توتنهام تغلب على دورمتوند بثالثية في وميبلي واقترب من التأهل

بوكيتينو: لم نحسم التأهل بعد
ق��ال ماوريسيو بوكيتينو 
م���درب توتنهام هوتسبير إن 
فريقه ما زال أمامه الكثير من 
العمل للوصول إلى الدور املقبل 
في دوري أبطال أوروب���ا لكرة 
القدم رغم الفوز املقنع -3صفر 
ع��ل��ى ب��روس��ي��ا دورمت���ون���د في 
ذهاب دور الستة عشر األربعاء.

وأبلغ بوكيتينو الصحفين 
”هذا أداء ه��ائ��ل م���ن الع��ب��ي 
فريقي. كل الالعبن أبطال. إنهم 
يستحقون اإلشادة بسبب أدائهم 

املذهل هذا املوسم.
”انتهى النصف األول من 
املواجهة. الفوز -3صفر نتيجة 
جيدة جدا لكن علينا الذهاب إلى 
دورمتوند والتفكير في الفوز. 
إنها نتيجة جيدة لكن أمامنا 

الكثير من العمل“.
وأوض��ح امل��درب األرجنتيني 
أن����ه حت����دث م���ع الع��ب��ي��ه في 
االستراحة بشأن إبطاء سرعة 
امل��ن��اف��س م���ع ت��أل��ق ج��ي��دون 

سانتشو في اجلناح.
وق���ال بوكيتينو ”لن أق��ول 
إن ال��ف��ري��ق ك���ان م��ت��وت��را لكن 
الشوط الثاني كان أفضل كثيرا. 
أوضحنا لالعبن في االستراحة 
بعض املواقف التي كان ميكن أن 

تكون مختلفة.
”حاولنا مساعدتهم على 

ات��خ��اذ ال���ق���رارات الصحيحة 
وت��ق��دمي أف��ض��ل م��ا مي��ك��ن. كنا 
ب��ح��اج��ة إل����ى ب��ع��ض احل���ظ. 
بالنسبة لي انتهى الشوط األول 
من املواجهة لكنها نتيجة جيدة 

جدا“.
وعادلت النتيجة أسوأ هزمية 
ل��دورمت��ون��د خ���ارج أرض���ه في 

دوري األبطال.
وق���ال لوسيان ف��اف��ر م��درب 
دورمت��ون��د ”لعبنا بشكل جيد 
في الشوط األول وحصلنا على 
بعض ال��ف��رص. دافعنا بشكل 

جيد وتقدمنا للهجوم.
”في ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني 
فرطنا في كل شيء. الهدف كان 
هدية. بعد ذل��ك لعبنا بتسرع 
واألم��ور كان صعبة جدا علينا. 
ب��ع��د ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ك���ان من 
ال��ص��ع��ب احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ك��رة 

وصنع الفرص“.
وت��اب��ع ”هناك ف��ت��رات في 
امل��وس��م ال تسير األم����ور فيها 
بشكل جيد وهذا ما حدث. نحن 
بحاجة لتحليل األمر واالجتهاد 

لتفادي األخطاء وتصحيحها“.
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راموس يواجه عقوبة اإليقاف

توتنهام يضع قدمًا في ربع النهائي 
بثالثية في شباك دورمتوند 

سان جيرمان بقيادة توخيل يظهر أخيرًا روح الفريق
أظهر انتصار باريس س��ان جيرمان 
-2صفر على مانشستر يونايتد في 
أول��د ترافورد أن بطل فرنسا رمبا وجد 
أخيرا ال��روح القتالية واللعب اجلماعي 
حتت قيادة املدرب توماس توخيل بعدما 

افتقدهما في السنوات األخيرة.
وتوقع كثيرون هزمية سان جيرمان 
في ذهاب دور الستة عشر أمام يونايتد 
العائد إلى التألق خاصة بعد غياب ثنائي 
الهجوم نيمار وإدينسون كافاني بسبب 
اإلص��اب��ة. لكن ب��دال من ذل��ك ارتقى سان 
جيرمان ملستوى التحدي ودخ��ل امللعب 
في صورة الفريق املتماسك الذي ال يخشى 
أي منافس. وكانت هذه ص��ورة مغايرة 
متاما لفريق فرط في تقدمه -4صفر على 
برشلونة ليخسر 6-1 في املرحلة ذاتها 

من البطولة في نسخة 2017.
ويتذكر ماركينيوس، ال��ذي عزز خط 
الوسط مع ماركو فيراتي، اجتماعا مع 
توخيل يعتقد أنه كان مفتاح أداء سان 

جيرمان القوي.
وتولى األملاني املسؤولية خلفا للمدرب 
أوناي إميري العام املاضي حيث يسعى 
سان جيرمان اململوك جلهات قطرية إلى 
التألق على املستوى القاري بعد اخلروج 
أرب��ع م��رات متتالية م��ن دور الثمانية 

ومرتن متتاليتن من دور الستة عشر.
وق��ال الالعب البرازيلي ال��ذي يعتمد 
عليه امل��درب دائما في قلب الدفاع ”هذا 

االجتماع كان مهما جدا“.

وت��اب��ع ”شرح لنا امل���درب فلسفته. 
ب��دأ بالشق الدفاعي م��ح��ذرا م��ن ق��درات 
املنافس خاصة في شن الهجمات املرتدة 
السريعة“. وتابع ”طلب منا عدم خسارة 
ال��ك��رة ب��ع��د احل��ص��ول عليها ف��ي خط 
الوسط“. ولعب سان جيرمان بتماسك 
أكبر وكان يوليان دراكسلر يعود لتعزيز 

خط الوسط.
وق��ال القائد تياجو سيلفا ”حتلينا 

بالتماسك الدفاعي وتفوقنا ذهنيا“.

وت��ع��ام��ل ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان مع 
املباراة بثقة رغم غياب العبن مؤثرين 
سجال 30 هدفا فيما بينهما في ال��دوري 
ال��ف��رن��س��ي وس��ب��ع��ة أه����داف ف��ي دوري 

األبطال.
وقال سيلفا ”كل الشكر والعرفان ليس 
للمدرب فقط بل للجهاز امل��ع��اون الذي 
منحنا الكثير من املعلومات عن الفرق 
املنافسة. ك��ل م��ا ذك��ره اجل��ه��از املعاون 

حتقق على أرض امللعب“.

وأض���اف دراكسلر ”نيمار وكافاني 
العبان من ط��راز رفيع لكننا قدمنا أداء 

عامليا بدونهما“.
وأم��ام متصدر ال��دوري الفرنسي اآلن 
ثالثة أسابيع لالستعداد ملباراة العودة 
في باريس حيث يسعى لتجنب كبوة مثل 

التي حدثت في كامب نو.
وقال املهاجم كيليان مبابي الذي سجل 
الهدف الثاني في مرمى يونايتد ”يجب أن 

نتوفف عن اخلوف“.

ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام

باريس سان جيرمان جنح في الفوز على مانشستر يونايتد بعقر داره


