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ورزشی

وطن امروز شماره 2140

اخبار
یک پیروزی شیرین دیگر برای پرسپولیس

پدیده ،قربانی جشن قهرمانی قرمزها

پرسپولیس که با پیروزی برابر ماشینسازی
عن��وان قهرمانی لی��گ ش��انزدهم را به خود
اختصاص داده بود در روز باال بردن جام ،پدیده
را هم با شکست بدرقه کرد .نخستین دیدار از
هفته بیست و هشتم بین تیمهای پرسپولیس
و پدی��ده آغاز ش��د ک��ه این دیدار ب��ا برتری
 ۴ب��ر صفر تیم فوتبال پرس��پولیس به پایان
رسید .کمال کامیابینیا( ،)۵۰علی علیپور(،)۶۸
مهدی طارمی( )۷۰و فرش��اد احمدزاده()۸۹
برای سرخپوش��ان گل زدند .در این دیدار که
در ورزش��گاه مملو از تماش��اگر آزادی برگزار
ش��د و برای هر دو تیم کامال تش��ریفاتی بود،
تیم میهمان در همان دقیقه اول میتوانست
به گل برتری دس��ت پیدا کند که سیدجالل
حس��ینی با تکلی عالی ت��وپ را از روی خط
دروازه دف��ع ک��رد .تی��م پدیده ک��ه نمایش
خوبی در نیمه اول داش��ت باز هم میتوانست
دروازه سرخها را با خطر جدی مواجه کند اما
مدافعان پرس��پولیس اجازه این کار را ندادند.
در دقیق��ه  ۱۶ای��ن بازی مه��دی طارمی در
بهترین موقعیت خود با دروازهبان حریف تک
به تک ش��د که ضربه را به بدن دروازهبان زد.
طارمی  6دقیقه بعد دوباره در همین موقعیت
قرار گرفت اما باز هم این فرصت را از دس��ت
داد .در دقای��ق پایانی نیمه اول طارمی باز هم
میتوانست دروازه حریف را با خطر مواجه کند
اما تعلل او باعث شد این فرصت هم از دست
برود .در یک دقیقه مانده به پایان بازی طارمی
پشت محوطه جریمه باز هم صاحب موقعیت
شد اما ضربه او از باالی دروازه به بیرون رفت.
در یک دقیقه وقت اضاف��های که داور گرفته
بود تیم پدیده صاحب یک موقعیت خوب شد
که شوت دیدنی اکبر ایمانی از پشت محوطه
جریمه به تیر افقی دروازه پرسپولیس برخورد
ک��رد و به بیرون رفت تا نیمه اول با تس��اوی
بدون گل به پایان برس��د .با شروع نیمه دوم،
پرس��پولیس بهتر از نیم��ه اول کار کرد و در
شرایطی که تماشاگرانش هم فضای هیجانی
را در ورزشگاه آزادی ایجاد کرده بودند موفق
ش��د در طول  ۲۰دقیقه  3بار دروازه پدیده را
باز کن��د .ابتدا در دقیقه  ۵۰کمال کامیابینیا
ضربه برگش��تی مهدی طارم��ی را که به تیر
دروازه برخ��ورد کرده بود با ضربه س��ر به گل
تبدی��ل کرد .در دقیقه  ۵۸عل��ی علیپور این
بار توپ فرشاد احمدزاده را که به بدن مدافع
پدیده خورده بود درون دروازه فرستاد تا خیال
سرخها راحت ش��ود .اما این پایان کار نبود و
مه��دی طارمی در دقیقه  ۷۰از زاویه بس��ته
برای س��ومین بار دروازه حریف مش��هدی را
باز کرد .در حالی که تماشاگران منتظر پایان
بازی بودند فرش��اد احمدزاده در دقیقه  ۸۹با
پاس عالی سروش رفیعی گل چهارم را به ثمر
رس��اند .با این پیروزی پرس��پولیس امتیازات
خود را به  ۶۵رساند.

برهانی کفشهایش را آویخت

مهاجم س��ابق اس��تقالل برای همیش��ه
کفشهایش را آویخت .آرش برهانی ،مهاجم
س��ابق اس��تقالل که در نیمفصل اول در تیم
پیکان عضویت داش��ت ،بعد از جدایی از این
تیم به دنبال حضور در باش��گاههای خارج از
ایران بود اما به دالیلی منصرف شد .حاال بعد
از گذش��ت مدتی برهان��ی تصمیمش را برای
خداحافظی گرفته و برای همیشه کفشهایش
را میآویزد .برهانی بهترین گلزن تاریخ باشگاه
استقالل محسوب میشود و در ابتدای فصل
با نظر منصوریان از این تیم جدا شد .شایعات
زیادی مبنی بر حضور این بازیکن در تیمهای
دس��ته اولی و لیگ برتری شنیده میشد اما
او آخ��ر تصمیم گرفت کفشهای��ش را برای
همیش��ه بیاویزد و در  34س��الگی با فوتبال
خداحافظی کند.

مشکل تیم فوتسال ایران حل شد

تیم فوتسال زیر  ۲۰سال ایران طبق برنامه
برای انجام  2بازی تدارکاتی با ازبکستان به این
کشور سفر خواهد کرد .عباس ترابیان ،رئیس
کمیته فنی و توسعه فوتسال در گفتوگو با مهر
گفت :با توجه به اینکه سفر مربوط به ازبکستان
آخرین سفر تیم ایران پیش از مسابقات آسیایی
و تنها بازی تدارکاتی با یک تیم آسیایی است،
قطعا برگزاری بازی ب��ا این تیم برای ما خوب
اس��ت .وی افزود :ازبکس��تان یکی از تیمهای
مدعی محسوب میشود ولی مشکالتی وجود
داش��ت که سفر ایران به ازبکستان را لغو کرده
بود .با این حال موانع س��فر تیم زیر  ۲۰س��ال
برطرف شد و باید از مسؤوالن فدراسیون فوتبال
هم از این بابت تشکر کنیم .رئیس کمیته فنی و
توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در پایان گفت:
ازبکستان در گروه اول قرار دارد و ایران در گروه
چهارم .آنها قطعا از تیمهایی هستند که به جمع
 4تی��م نهایی صعود میکنند و فرصت بازی با
آنها بندرت پیش از ش��روع مسابقات آسیایی
پیش میآید.

پنجشنبه  31فروردین 1396

هفته بیستوهشتم لیگ برتر فوتبال

نبرد مدعیان سابق قهرمانی برای پله دوم

که لقب گوآردیوالی وطنی داشت -بازی
میکردن��د .صبا با ویس��ی س��همیه لیگ
قهرمانان آس��یا را کس��ب کرد و سپاهان
با ویس��ی ت�لاش کرد قهرمان��ی کمخرج
استقالل خوزستان را شبیهسازی کند.
هر دو تیم اکنون با مربیان دیگری برابر
هم صفآرایی میکنند و انگیزههایش��ان
هم کامال متفاوت اس��ت .صبا به  3امتیاز
بازی نی��از دارد تا در لیگ برتر باقی بماند
و س��پاهان میتواند با شکست صبا در رده
چهارم جای بگی��رد .از طرف دیگر ،امتیاز
گرفتن صبا از سپاهان ،سقوط ماشینسازی
به دسته اول را قطعی میکند.

هفته بیستوهش��تم لیگ برتر فوتبال،
پنجشنبه با انجام  ۷دیدار به پایان میرسد؛
ش��اید در این هفته تکلیف نخس��تین تیم
س��قوطکننده به لیگ ی��ک و نایبقهرمان
مش��خص ش��ود .این  7دیدار ب��ه صورت
همزمان برگزار میشود .برخی تیمها برای
تثبیت خود در لی��گ برتر میجنگند و دو
تیم میخواهند کسب عنوان نایبقهرمانی را
برای خود تقریبا مسجل کنند.
تمام دیدارهای امروز س��اعت  ۱۷:۴۵به
صورت همزمان برگزار میشود.
■■ تراکتورسازی -استقالل
نبردنایبقهرمانی

ورزش��گاه یادگار امام تبریز شاهد انجام
یکی از دیدارهای حس��اس لیگ شانزدهم
است .اگر پرسپولیس اینقدر زود قهرمانیاش
را مسجل نمیکرد ،قطعا دیدار تراکتورسازی
و اس��تقالل حساس��یتی چند برابری پیدا
میک��رد اما اکن��ون ،تنها حساس��یتی که
برای این بازی وجود دارد این اس��ت که تیم برنده
به احتمال ف��راوان عنوان نایبقهرمانی را تصاحب
خواهد کرد و در آن صورت بخت زیادی برای صعود
مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا دارد.
اگ��ر تراکتورس��ازی نایبقهرمان لیگ ش��ود،
قطعا به عن��وان نماینده ایران در فصل آینده لیگ
قهرمانان آس��یا حضور خواهد داشت .به این معنی
که با قهرمانی در جام حذفی به صورت مس��تقیم
راهی آسیا میشود و حتی اگر در فینال جام حذفی
از نفت تهران شکس��ت بخورد هم به پلیآف لیگ
قهرمانان آسیا راه مییابد.
استقالل اگر در لیگ برتر دوم شود این شانس را
خواهد داشت که به عنوان یکی از نمایندگان ایران
به پلیآف لیگ قهرمانان آسیا راه یابد اما اگر قافیه
را به تراکتورسازی ببازد و در لیگ سوم شود در آن
صورت ممکن است از صعود به لیگ آسیا باز بماند
چون احتمال دارد با توجه به کم بودن امتیاز فوتبال
ایران در حوزه باشگاهی ،تعداد سهمیههای ایران در
لیگ قهرمانان آسیا در سال آینده کم شود و مثال
به دو سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلیآف برسد.
بنابراین دیدار امروز تراکتورسازی و استقالل به
نوعی دعوا بر سر رسیدن به دروازههای آسیاست .این
دیدار در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود؛
جایی که هفته قبل پرسپولس��یها جشن قهرمانی
نیمهکارهای برپا کردند و به احترام جانباختگان سیل
در آذربایجان شرقی به جشن خود ادامه ندادند.
■■ گس�ترش فوالد -نفت تهران؛ امی�د به رده
چهارم

در تبریز فقط استقالل و تراکتورسازی نیستند
که به مصاف هم میروند بلکه یک تیم تهرانی دیگر
میثم مختاری :شکس��ت بایرن براب��ر رئال قطعا
بیتاثی��ر از تصمیمات اش��تباه تی��م داوری این
دیدار نیس��ت و نمیتوان از ضعف آقای کاسای
و کمکهایش چشمپوشی کرد اما اگر از زاویهای
دیگر به این دو بازی نگاه کنیم این شکست هم
معلول تصمیماتی در گذشته بوده و هم پیامدهایی
برای آینده قرمزپوشان باواریا دارد .بایرن با تیمی
با میانگین س��نی  30سال به مصاف مادریدیها
رفت؛ ای��ن روزها بازیکنان آینده بایرن نهتنها در
ترکیب اصلی نیستند ،بلکه به عنوان یار جانشین
ه��م عمال کارآیی ندارند و نتیج��ه آن نارضایتی
بازیکنانی نظیر کاستا و کیمیچ و احتماال خروج
آنها از مونیخ در س��ال بعد باش��د .اینکه بایرن با
اشتباه داور مسابقه  10نفره میشود ،قطعا مقصر
داور اس��ت اما اینکه تیم مسن مونیخ در  2بازی
نه اندیشهای و نه توانی برای دفاع  10نفره مقابل
رئالیها ندارد ،قطعا آنچلوتی مقصر است.
کارلتو از ابتدای فصل با بکار بردن سیس��تم
ناکارآمد  4-3-3برای بازیکنان فعلی بایرن هم
زیبایی فوتب��ال را از این تیم گرفت و هم نتایج
درخش��ان گذش��ته را .بازیه��ای ابتدای فصل

■■ سیاهجامگان -پیکان؛ فرار از سقوط
(قسمت دوم)

هم میهمان تبریزیهاست .علی دایی و شاگردانش
باید در تبریز به دیدار گس��ترش فوالد بروند .نفت
تهران اکنون  ۳۵امتیازی است و با پیروزی در این
بازی میتواند به رده چهارم نزدیک شود .از طرفی
گسترش فوالد هم با  ۳۳امتیاز برای رسیدن به رده
شش��م و باالتر بخت دارد و بعید است جلوی نفت
کوت��اه بیاید .ذوبآهن اصفهان با  ۳۹امتیاز اکنون
چه��ارم و مدعی اصلی بقا در آن جایگاه اس��ت اما
این مس��اله انگیزه نفت و گسترش را برای پیروزی
و نزدیک ش��دن به تیم اصفهانی کم نمیکند .این
دیدار در ورزشگاه بنیاندیزل برگزار میشود.
■■ ذوبآهن -ماشینسازی؛ تیر خالص به تیم
پیرتبریز

ماشینسازی هفته قبل از پرسپولیس شکست
خورد و در لبه پرتگاه س��قوط قرار گرفت .هرچند
این تیم هنوز روی کاغذ ش��انس بقا در لیگ برتر
را دارد اما ش��رایط به قدری برای این تیم س��خت
است که تقریبا هیچ کدام از هوادارانش امیدی به بقا
ندارند .با این همه امروز ماشینسازی در ورزشگاه
فوالدشهر اصفهان به مصاف ذوبآهن میرود و اگر
برنده بازی نباشد به لیگ دسته اول سقوط میکند
و دیگر روی کاغذ هم شانسی نخواهد داشت .البته
ماشینسازی در صورت شکست ذوبآهن هم تنها
در صورتی سقوط نمیکند که در دیگر بازی امروز،
صبا شکست سختی از سپاهان متحمل شود.
در مجموع ،فوتبال اصفهان احتماال امروز حکم
سقوط تیم پیر تبریز را امضا خواهد کرد.

■■ س�ایپا -صنعتنفت آبادان؛ فرار از س�قوط
(قسمت اول)

در کنار ماشینس��ازی که دیگ��ر امیدی به آن

نیست ،س��یاهجامگان هنوز به ماندن در لیگ برتر
امیدوار است .امید مش��هدیها برای بقا به لغزش
سایپا و صنعتنفت آبادان بس��ته است .شاگردان
حسین فرکی هنوز خطر سقوط به دسته پایینتر
را احساس میکنند و ش��اید این خطر تا روز آخر
هم برایشان وجود داشته باشد .البته فرکی با این
شرایط غریبه نیست چون یک بار با نفت تهران تا
لبه پرتگاه س��قوط رفت و در لیگ برتر ماند و سال
بعدش تیم خوبی ساخت.
آبادانیها هم هنوز با خطر سقوط روبهرو هستند
اما کمتر از سایپا؛ صنعتنفت با شکست سایپا در
ورزش��گاه دستگردی تهران بقایش در لیگ برتر را
قطعی خواهد کرد.

■■ فوالد -استقالل خوزستان؛ داربی لب شط

تیمهای خوزس��تانی فوالد و استقالل در هفته
بیستوهش��تم لی��گ با ه��م دی��دار میکنند اما
شهرآورد لب کارون ،این بار حساسیت زیادی ندارد.
هرچند فوالد برای قطعی کردن بقا در لیگ برتر نیاز
به پیروزی دارد اما جایگاه این تیم طوری نیس��ت
که خطر سقوط را زیاد حس کند .بنابراین فوالد و
استقالل خوزستان بدون نگرانی و دغدغه خاصی به
مصاف هم میروند .تنها نکتهای که میتواند روی
این بازی تاثیر بگذارد ،اعتصاب بازیکنان استقالل
و تمرین نکردنشان اس��ت .استقاللیها به خاطر
پرداخت نشدن مطالباتشان گفتند دیگر تمرین
نمیکنند.
■■ صبا -سپاهان؛ بدون گوآردیوال

در یکی از دیدارهای هفته بیستوهشتم لیگ
برتر ،صبا و س��پاهان در قم ب��ه دیدار هم میروند.
هر دو تیم روزگاری تحت هدایت عبداهلل ویس��ی-

افت بایرن یا اشتباه داور؟

ماجرای حذف تلخ

بایرن در لیگ ،شکست
برابر روس��توف و بازی
ضعیف برابر اتلتیکوی
ضعیف شده نسبت به
فص��ل قبل (فصل قبل
بای��رن  180دقیقه به
اتلتیکو فش��ار آورد و با
تصمیم اشتباه داور در
پذیرش گل گریژمان در آلیانسآرهنا ،از رسیدن
به فینال باز ماند) مؤید این موضوع است .استفاده
نادرست و بکارگیری نامناسب از بازیکنانی نظیر
مولر ،کاس��تا ،کومان و کیمیچ هم کیفیت آنها
را پایین آورده و هم دس��ت بایرن را برای ایجاد
تغیی��ر تاثیرگذار در ترکیب خالی کرده اس��ت.
جالب اینجاس��ت که هر وقت کار گره میخورد
یا بازی حس��اس میش��ود کارلتو به سیس��تم
 4-2-3-1روی م��یآورد .ضع��ف تاکتیک��ی
کارلتو فقط به همین کلیات مربوط نمیش��ود.

تصمیمه��ا در حی��ن
بازی هم نش��اندهنده
وزن ک��م دان��ش فنی
نیمک��ت بایرن اس��ت.
خروج آلونسو در بازی
رفت مقابل رئال ،میانه
می��دان را کام��ل در
اختیار رئالیها قرار داد
و در بازی برگش��ت ه��م تعویض مولر با لوا ،هم
زهر خط حمله این تی��م را گرفت و هم قدرت
حفظ توپ و س��رزنی این تیم را در خط حمله
ک��ه مهمترین فاکتور برای تی��م  10نفره حین
حمله است ،کاهش داد .وقتی داویده ،فرزند 27
ساله آنچلوتی ،بعد از رفتن کلمنت به لیگ برتر،
دس��تیار وی میشود نمیتوان انتظاری بیش از
این هم داش��ت .البته س��ران بایرن هم با وجود
شهرتش��ان به کاربلدی ،یا نبای��د اجازه خروج
کلمن��ت را میدادند ،یا بای��د کارلتو را ترغیب

جز ماشینس��ازی که تقریبا سقوطش
به دسته اول قطعی است ،سایر قعرنشینان
هنوز ش��انس بقا در لیگ برتر را دارند .در
می��ان آنها که هنوز امید ب��ه ماندن دارند،
س��یاهجامگان از هم��ه کمامیدتر اس��ت .این تیم
مشهدی که مشکالت زیادی در طول فصل داشت
و با تغییر چند باره سرمربی هم بهبودی در کارش
حاصل نشد ،در فاصله  3هفته مانده تا پایان فصل به
مصاف پیکانی میرود که خوب بلد است از تیمهای
پایین جدولی و کمتر قدرتمند لیگ امتیاز بگیرد.
پیکان امیدی به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا
ندارد و با این وصف ،چهارم شدن با هفتم ماندن هم
برایش فرقی ندارد .شاید تنها انگیزه شاگردان جاللی
در بازی با سیاهجامگان ،کسب نتایج خوب در پایان
فصل باشد .به نظر میرسد انگیزه مشهدیها برای
بقا در لیگ ،کفه ترازو را در بازی امروز به سود این
تیم سنگین میکند و احتمال دارد سیاهجامگان به
این راحتیها برابر دیو سقوط ،پرچم سفید باال نبرد.
برنامه کامل دیدارهای امروز به این شرح است:
(ساعت آغاز تمام دیدارها  ۱۷:۴۵است)
گسترش فوالد  ................................................نفت تهران
ورزشگاهبنیاندیزلتبریز

ذوبآهن  ........................................................ماشینسازی

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

سایپا  ......................................................صنعتنفت آبادان

ورزشگاه دستگردی تهران

فوالد  ....................................................استقالل خوزستان

ورزشگاه غدیر اهواز

صبا  .............................................................................سپاهان

ورزشگاه یادگار امام قم

سیاهجامگان  ...............................................................پیکان

ورزشگاه ثامن مشهد

تراکتورسازی  .........................................................استقالل

ورزشگاه یادگار امام تبریز

میکردند دستیار متخصص دیگری برای خود
انتخ��اب کند ،چرا که بیش از نیمی از بازیکنان
بایرن هم تجربه و هم دانش بیشتری نسبت به
فرزند  27ساله آنچلوتی برای فهم فوتبال دارند.
هر چه که هس��ت اکنون بایرن نه صالبت و
اقت��دار چند فصل اخیر را دارد ،نه بازیکنانی که
آینده تیم را بتوان با وجود آنها روش��ن توصیف
کرد .کومان ،رناتو س��انچز و کیمیچ از ش��رایط
خوب فصل قبل و حتی شرایط فوقالعاده خود
در یورو کامال فاصله گرفتهاند و به نظر میرسد
اندیش��ه تاکتیکی آنچلوتی پ��روژه جایگزینی
«( »CO-COکومان و کاس��تا) با «روبری» را
با شکست روبهرو کرده است .تنها  2راه میتوان
برای آینده این تیم متصور بود ،یا کارلتو را نگه
داش��ت و نس��ل طالیی بایرن را به هم ریخت و
تیمی مطابق میل آنچلوتی س��اخت یا تغییری
زودت��ر از موعد انج��ام داد و مربی دیگری برای
به دست آوردن یوسیال با این ستارهها انتخاب
کرد .آینده مش��خص نیست .ش��اید بایرن هم
همانند بارس��ا و رئال به انتخاب مربی از نس��ل
بازیکنان دهه قبل خود روی آورد.

کیوسک
گاتزتا

شب غول ها

موندودپورتیوو

رسوایی در برنابئو

اسپورت

دزدی تاریخی

آ.اس

رونالدو بایرن را زمین زد

یادداشت
شب داغ لیگ قهرمانان از نگاهی دیگر

داور را صدا بزن!

شب اول دور برگش��ت یکچهارمنهایی
لیگ قهرمانان اروپا تحتتاثیر جنجال داوری
بود .اگر اس��پانیایی نباشید ،حتما این فکر را
کردهاید که چرا این فصل به شکلی باورنکردنی
اکثر اتفاقات داوری در مراحل حساس به سود
رئالمادرید و بارسلونا رقم خورده؟ الزم نیست
درباره بازی برگشت بارسلونا و پاریسنژرمن
توضیحات بیش��تری بدهیم اما ب��رای اینکه
لطف داور به رئالمادرید ملموس جلوه کند،
الزم اس��ت کمی صحنههای مشکوک بازی
سهشنبه شب با بایرن را بازبینی کنیم.
■■اتفاقات بازی تبدار

اخراج ویدال درس��ت به نظر نمیرسید،
رونال��دو در صحن��ه گل دوم رئ��ال و هنگام
ارس��ال توپ به وضوح در آفس��اید بود و گل
س��وم رئال ه��م هر چند از زاویه درس��ت و
درمان��ی به نمایش درنیامد اما انگار آفس��اید
بود ،با این حال رونال��دو کار خودش را کرد؛
رونالدویی که میگف��ت تیمش در نیمه اول
فرص��ت زدن  2گل را داش��ت .با اینکه بایرن
در نیمه اول بیش��تر توپ را در اختیار داشت
اما حم�لات رئالمادرید خطرناکتر بود45 .
دقیق��ه بدون گل به یک نیمه دوم زیبا پیوند
خورد؛ جایی که پنالتی اعالم ش��ده به س��ود
بایرن توس��ط لواندوفس��کی گل ش��د تا این
لهس��تانی بعد از آن شب تاریخی نیمهنهایی
فص��ل  2012-2013لی��گ قهرمان��ان اروپا
یک بار دیگر به رئ��ال گل بزند .هجوم بایرن
بیشتر شد اما رونالدو هم آن سمت به تنهایی
دفاع متزلزل بایرن را به دردس��ر میانداخت
و س��رانجام از فرصتش اس��تفاده کرد .هنوز
برنابئوییها از آغوش هم پایین نیامده بودند
که شاهکار مش��ترک راموس و ناواس ،بازی
را در مجموع مس��اوی کرد 3 .دقیقه قبل از
گل به خودی ،کارلتو ش��جاعاتش را نش��ان
داده بود؛ با بیرون کش��یدن آلونسو و حضور
مولر البته ناآماده در این فصل .شاید اگر مرد
ایتالیایی بیشتر هم شجاعت به خرج میداد،
میتوانست با آوردن بازیکنی مثل کومان با 2
بازیکن به کارواخال و مارس��لوی همیشه در
حال هجوم فشار بیاورد و تیمش را به سمت
گلهای بیشتر س��وق دهد .آن طرف زیدان
اهل ریس��ک نبود و به جای ایسکو ،واسکس
را به زمین آورد.
■■سرنوشت رقم خورد

در ای��ن گی��ر و دار باز ه��م یک صحنه
خاص ،سرنوش��ت را رقم زد .ویدال با خطایی
که خطا نبود ،اخراج شد تا با احتساب پنالتی
از دست رفته بازی رفت ،یک تنه عامل حذف
تیمش شود .آخرین سوت کاسای پراشتباه در
وقت قانونی ،دوئل رونالدو و نویر در دقایقی از
وقت اضافه را به وجود آورد .در یک برخورد،
پای نویر شکست و هر چند در بازی ماند اما
ادامه فصل و شاید حتی ابتدای فصل بعد را
هم از دست داد .راه برای رونالدو باز شد؛ بویژه
وقتی داور آفس��ایدش را ندید .رئال  -2بایرن
 .2بایرن با ی��ک گل دیگر صعود میکرد اما
نه ،رئال به گل رس��ید و باز هم رونالدو .آخر
بازی کس��ی نفهمید چرا شادی گلش ،شبیه
وقتی بود که یک گلزن به سمت هواداران تیم
رقی��ب میرود .چرا فرمان س��کوت؟ خودش
اعتقاد دیگری دارد« :نخواستم فرمان سکوت
بدهم .میخواس��تم به آنها بگویم دیگر برایم
سوت و هو نکش��ند ،چون خیلی برای آنها و
تیم زحمت کشیدهام».

■■تاریخسازی

حاال کریس به نخستین بازیکنی تبدیل
ش��ده که مرز  100گل در لیگ قهرمانان را
رد کرده اس��ت .او که تا قب��ل از بازی رفت
ب��ا بای��رن فقط ی��ک گل در فص��ل جاری
زده ب��ود ،در ای��ن  2ب��ازی روی هم  5گل
زد .گل آخ��ر اعجوبه به ط��ور کامل نتیجه
حرکت فردی درخش��ان مارسلو بود .ضربه
آخ��ر را هم ی��ک تعویضی به نام آسنس��یو
زد .از رومنیگه تا وی��دال گرفته تا کروس و
زیدان ،آخر بازی همه اعتقاد داش��تند داور
مهمترین نقش را در بازی داش��ته اما کمی
دورتر در لس��تر ،شب آرام ،نیاز به هنرنمایی
داور نداش��ت .گل دقیقه  26سائول بازی را
کش��ت و بچههای شکسپیر واقعا زور زدن 3
گل به یکی از متخصصهای کلینشیت در
اروپا را نداش��تند .هر چند باالخره به طلسم
گل نخ��وردن اتلتی پایان دادند و این بار هم
واردی مثل بازی دور رفت یکهش��تمنهایی
گلی زد که ش��ادی چندانی در پی نداشت.
لسترسیتی قهرمانانه حذف شد و اتلتیکوی
سیمئونه برای دومینبار در  3فصل اخیر به
جمع  4تیم برتر رسید.

