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مهاجم ارسنال الشاب جاك ويلشير يراوغ العب رينجرز ساسا باباك                )أ.پ( العبو استون ڤيال يحتفلون بفوزهم بكأس السالم                          )رويترز(

سياسة مدرب أرسنال أرسني ڤينغر باالعتماد على الالعبني الشباب ال حتظى بإعجاب اجلماهير            )رويترز(

إصابة 14 شخصًا
في مباراة بكولومبيا

ڤيردر بريمن مهتم 
بضم لوبيز

غريميو سحق كروزيرو 
وثأر لخسارته

بوغربنياك ينتقل 
إلى شتوتغارت

الس���لطات  اعلن���ت 
الكولومبية اصابة 14 شخصا، 
واعتقال 30 آخرين في ارمينيا 
)غ���رب كولومبي���ا( عقب 
مواجهات بني انصار فريق 
اتلتيكو ناسيونال الكولومبي 
وقوات الشرطة على هامش 

مباراة كرة قدم.
واندلعت الصدامات خالل 
فترة االستراحة في املباراة 
التي فاز به���ا اتلتيكو على 
فريق كيندي���و احمللي )1-

.)0
وبدأت مجموعة من انصار 
اتلتيكو ناسيونال املشاغبني 
يهاجمون مجموعة من رجال 

الشرطة.
املتلفزة  وافادت الصور 
العديد م���ن االنصار  ب���أن 
الش���رطة باسلحة  هاجموا 
حادة ومتفجرات من صنع 
املباراة 9  يدوي وتوقف���ت 

دقائق.

أفادت صحيفة »بيلد« 
األملانية بأن مواطنها نادي 
ڤيردر برمين مهتم بالتعاقد 
مع األرجنتيني ماكس���ي 
لوبيز مهاجم برش���لونة 

األسباني السابق.
وذك���رت الصحيفة أن 
برمين بات بحاجة ماس���ة 
للتعاقد مع أحد املهاجمني، 
البيروفي  عق���ب رحي���ل 
كالدويو بيتزارو الذي عاد 
إلى ناديه تشلسي اإلجنليزي 
بعد أن لعب للنادي األملاني 
املوسم املاضي على سبيل 

اإلعارة.
وميل���ك ناي إف س���ي 
موسكو في الوقت احلالي 
حقوق الالعب األرجنتيني، 
الذي يلع���ب حاليا لنادي 
البرازيلي على  غرميي���و 
سبيل اإلعارة، حيث يقدم 

موسما أكثر من رائع.

س����حق غرميي����و ضيفه 
كروزيرو 4-1 في اجلولة ال�16 
من بطولة الدوري البرازيلي 
لكرة القدم، ليثأر من منافسه 
الذي اخرجه من الدور نصف 
النهائي لكأس ليبرتادوريس 

قبل أقل من شهرين.
أه����داف غرمييو  أح����رز 
ريف����ر وتش����يكو وجوناس 
واألرجنتيني ماكسي لوبيز 
الدقائ����ق 58 و63 و75  ف����ي 
و88، بع����د أن تقدم الضيوف 
بهدف ويلنغتون باوتيس����تا 
ف����ي الدقيق����ة 40. واصبحت 
اكثر س����هولة  مهمة غرمييو 
بعد طرد جوناث����ان وتياغو 
ريبي����رو العبي كروزيرو في 
الدقيقت����ني 18 و51. وحاف����ظ 
أتلتيكو ميني����رو على فارق 
النقاط الثالث الذي يفصله عن 
بامليراس املتصدر بعد تغلبه 

على ضيفه كوريتيبا 2-3.

انتقل املهاجم الروس����ي 
الدولي بافل بوغربنياك من 
نادي زينيت سان بطرسبرغ 
لكرة القدم إلى شتوتغارت 

األملاني.
ووقع بوغربنياك عقدا 
ملدة 3 أع����وام بعد اجتياز 
النادي  الطبي في  الفحص 
األملاني، ثم عاد إلى روسيا، 
إلى  حيث ينتظ����ر عودته 

أملانيا اليوم.
وسيحل بوغربنياك )25 
عاما( م����كان ماريو غوميز 
ال����ذي انتق����ل إل����ى بايرن 
ميونيخ في صفقة قيمتها 
30 مليون يورو )42 مليون 

دوالر(.
وكان شتوتغارت قد ضم 
اخلميس املاضي العب خط 
الوسط البيالروسي ألكسندر 
هليب بعقد إعارة ملدة عام 
واحد من برشلونة االسباني 

بطل أوروبا.

ڤينغر يهوى التحدي في زمن ال يعترف بالرومانسية واألفكار الحالمة
لم يكن الكثير من املش���جعني 
يعلمون من هو، حني دخل امللعب 
بقامته الطويلة وجسمه النحيل، 
كما تس���أل الكثيرون كيف ميكن 
لش���خص يرتدي نظارات طبية 
كبيرة جتعله يبدو كبروفس���ور 
في جامعة وأن يقود فريقا ميلك 
تاريخا عريقا مثل ارسنال لتحقيق 

النجاحات.
إال أن السنوات أثبتت أن أول 
مدرب أجنب���ي في تاريخ الفريق 
اللندني جنح في ان يصبغ النادي 
باسمه، حيث بات اجلميع يلقب 
ارسنال بنادي أرسني ڤينغر. ففي 
زمن عرف سيطرة شبه مطلقة ملان 
يونايتد على الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، أتى هذا املدرب الفرنسي 
ليعيد ارسنال إلى أمجاده وحوله 
من فريق كانت وس���ائل اإلعالم 
تلقبه بالفريق اململ إلى رمز للكرة 
التي يتغنى  اجلميلة والعصرية 

اجلميع مبهارتها حول العالم.
ومن���ذ قدومه عام 1996، جنح 
ڤينغر ف���ي حتقي���ق 11 لقبا مع 
»املدفعجية«، إضافة لقيادته الفريق 
اللندني إل���ى نهائي دوري ابطال 
اوروبا للم���رة األولى والوحيدة 

حتى اآلن في تاريخه.
إال أن اجلمي���ع يعتبر أن أكبر 
اجن���ازات الفرنس���ي متمثلة في 
قدرته على بن���اء أجيال متتالية 
من الفرق التي حتصد البطوالت 
اعتمادا على فلسفة الهجوم وامتاع 

اجلماهير.
كما يعتبر ڤينغر أمهر املكتشفني 
للمواهب الشابة حول العالم، حيث 
يقوم بضمهم إلى ارس���نال بأقل 
التكاليف، قب���ل أن يحولهم إلى 

جنوم عامليني.
وقد كان لوعي ورؤية ڤينغر 
املستقبلية وحسن ادارته ملوارد 
النادي املادية دورا كبيرا في انتقال 
ارسنال إلى ملعب »اإلمارات«، فضال 
عن مالع���ب تدريبية حديثة في 

منطقة »لندن كولوني«.
ورغم التكاليف الباهظة لبناء 
امللعب اجلديد، إال أن سعته التي 
تصل إلى 60355 متفرجا جعلته 
يصبح ثالث أكبر ملعب في اململكة 
املتحدة بعد »س���لتيك بارك« في 
مدينة غالسكو، و»أولد ترافورد« 
في مدينة مانشستر. وقد مثلت 
هذه السعة زيادة 21936 ألف متفرج 
عن سابقه )ملعب »هايبري«(، مما 

يعني زيادة في دخل النادي.

صفير االستهجان

لكن احلال تبدلت بشكل مفاجئ 
في املوسم املاضي, فقد تعرض ڤينغر 
لصفير االس���تهجان من قبل بعض 
جماهير ارسنال وذلك للمرة االولى 
منذ قدومه إل���ى لندن، كما وصلت 
احل���ال بقلة أخرى من املش���جعني 

ملطالبته بالرحيل.
لكن ما هو السر وراء هذا االستياء 
الذي فاجأ اجلميع؟ اجلواب املباشر 
يتمثل في فشل الفريق في حتقيق 
أي لقب منذ ف���وزه بكأس إجنلترا 

عام 2005.
وإن ل���م يك���ن ذلك كافي���ا فإن 
ارس���نال لم يحقق ترتيبا أعلى من 
املركز الثالث خالل املواسم األربعة 

املاضية، م���ع احتالله املركز الرابع 
في 3 مناسبات.

لكن أكثر م����ا يثير حفيظة محبي 
ارس����نال هي سياسة التعاقدات التي 
ينتهجه����ا الن����ادي، وضع����ف القوة 
الش����رائية ل� »املدفعجية« في سوق 
االنتق����االت. ففي زمن باتت فيه فرق 
الدوري املمتاز تنفق املاليني في سبيل 
املنافس����ة والتطور، أبى ڤينغر إال أن 
يعتمد على أسماء شابة غير معروفة 
وبأقل األس����عار، وقد وصلت احلال 
بالبعض التهام الفرنسي بالبخل الشديد 

والعناد الذي ال طائل منه.
وإن لم يكن كل هذا كافيا إلحباط 
املشجعني، فإن األمر ازداد سوءا بعد 
أن قام النادي ببي����ع كل من املهاجم 
التوغولي اميانويل أديبايور واملدافع 
العاجي كولو توريه إلى مانشس����تر 

سيتي، ليزداد الش����عور بأن الفريق 
بات أكثر هشاشة.

وملن يكن رحيل أديبايور مفاجأة 
كب����رى رغم أن التوغولي كان ناجحا 
مع الفريق منذ أن استقدمه فينغر من 
ناديه السابق موناكو الفرنسي مقابل 
3 ماليني جنيه، إال أن رغبة املهاجم في 
االنتقال كانت واضحة، خاصة في ظل 

ضعف الدعم اجلماهيري له.
وازداد االنتقاد إلدارة ارسنال مع 
رحيل توري����ه، وتعجب اخلبراء من 
سماح »املدفعجية« بانتقال اثنني من 
أبرز الالعبني إلى فريق يشكل التهديد 
الرئيسي لبقاء ارسنال بني »االربعة 
الكبار«، لكن ڤينغر فسر األمر بطريقته 
الفلسفية حيث أكد أنه ال ميكن الوقوف 
في وجه العب ما إن اراد الرحيل، كما ال 
ميكن حتديد وجهته ألن ذلك سيعتبر 

استعبادا.
الفرنس����ي أن مانشستر  واعتبر 
سيتي س����يكون منافسا خطرا سواء 
انتقل إليه اديبايور وتوريه من عدمه، 
فالنادي ميلك الكثير من املال ليضم 

أي العب يريده.
إال ان انتقال توريه اشعر اجلماهير 
باحلزن ألنه كان آخر الالعبني الصامدين 
في ارسنال من التشكيلة التي عرفت 
ب� »الفريق الذي ال يقهر« والتي حققت 
لقب الدوري املمتاز في موسم 2003 
� 2004 دون أن تتعرض ألي هزمية، 
ليكون أول ناد يحقق هذا االجناز منذ 
أن جنح بريستون نورث إند في ذلك 
عام 1889، واألول والوحيد الذي حققه 

في الدوري املمتاز.

تحدي ڤينغر

والتزال جماهير ارس����نال تتغنى 
بذل����ك الفريق الذي ض����م الكثير من 

األسماء املميزة واخلبيرة.
ومبا أن الفريق كان واحدا من أجنح 
تشكيالت »املدفعجية« خالل تاريخه، إال 
ان املقارنة بينه وبني املجموعة احلالية 
يبقى أمرا ال مفر منه، خاصة مع اعتماد 

ڤينغر على الالعبني الصغار اآلن.
فاألرق����ام تب����ني أن مع����دل أعمار 
الرئيسية احلالية للفريق  التشكيلة 
هو نحو 25 عاما، مع العبني فقط جتاوز 
عمراهما سن ال� 30 عاما هما احلارس 
االس����باني مانويل أملوني����ا واملدافع 
الفرنسي وليام غاالس، بينما كان معدل 
أعمار التشكيلة األساسية ل� »الفريق 
الذي ال يقهر« نحو 29 عاما، مع وجود 
العديد م����ن الالعبني أصحاب اخلبرة 
والذين جتاوزت اعمارهم الثالثني عاما 
مثل مارتن كيون الذي كان عمره 38 

عاما في موسم 2003 � 2004.
ورغم أن الفريق احلالي يضم الكثير 
من املواهب التي اكتشفها ڤينغر، إال أن 
الكثيرين يعتقدون أن النسخة اجلديدة 
الرسنال تفتقد القائد صاحب اخلبرة 
والقادر على شد ازر الالعبني حني مير 
الفريق بأي مشكلة، مما حدا باملدرب 
الفرنس����ي حملاولة التعاقد مجددا مع 
العب الفريق السابق مواطنه باتريك 
ڤييرا من ناديه احلال����ي انتر ميالن 

االيطالي.
املوسم اجلديد بات على األبواب، 
وڤينغر يدرك أنه قد يكون أكبر حتد 
له منذ قدومه إلى إجنلترا، لكن األيام 
أثبتت أن الفرنس����ي ش����خص يهوى 
التحدي في زمن ال يعترف بالرومانسية 

واألفكار احلاملة.

توج استون ڤيال االجنليزي بطال لكأس السالم الودية 
في كرة القدم والتي جمعت 12 فريقا استعدادا النطالق 
املوس����م اجلديد، بعدما تفوق على يوڤنتوس االيطالي 
بركالت الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتني االصلي واالضافي 

بالتعادل 0-0 في اشبيلية.
وفرض يوڤنت����وس الذي تخلص م����ن ريال مدريد 
االس����باني في الدور نصف النهائ����ي بالفوز عليه 1-2، 
افضليت����ه امليدانية في معظم فترات املباراة لكن رجال 
املدرب مارتن اونيل وقفوا سدا منيعا في وجه هجمات 
»الس����يدة العجوز« واجبروه على خوض التمديد ومن 
ثم ركالت الترجيح التي شهدت اهدار القائد اليساندرو 
دل بييرو ونيكوال ليغروتالي وفينش����ينزو ياكوينتا 
ركالتهم من ناحية الفريق االيطالي، فيما فش����ل ستيف 
سيدويل وكريس هيرد في ترجمة محاولتيهما من اجلهة 

املقابلة.
وكان اس����تون ڤيال قد تخلص من بورتو البرتغالي 

ف����ي الدور نصف النهائي بالف����وز عليه 2-1 في مباراة 
طرد خاللها مهاجمه الدولي اميل هيس����كي ما حرمه من 

املشاركة في النهائي.
وانطلقت هذه ال����دورة عام 2003 واصبحت معترفا 
بها من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اعتبارا من 
النسخة الس����ابقة في 2007 عندما توج ليون الفرنسي 
باللق����ب بفوزه على بولتون االجنليزي، علما انها املرة 
االولى التي تق����ام فيها خارج كوري����ا اجلنوبية وكان 
ايندهوڤن الهولندي اول الفائزين بلقبها عام 2003 على 
حساب ليون الذي خسر نهائي النسخة التالية ايضا عام 

2005 امام توتنهام االجنليزي.

كأس اإلمارات

واحرز ارسنال االجنيلزي لقب كأس االمارات الودية 
الت����ي اقيمت على ملعبه »س����تاد االم����ارات« في لندن، 
بعدم����ا حقق فوزه الثاني وجاء على حس����اب رينجرز 

بطل اسكوتلندا 3-0، بفضل تألق الشاب جاك ويلشير 
الذي سجل ثنائية.

وكان ارسنال قد فاز على اتلتيكو مدريد االسباني 1-2، 
فيما تغلب رينجرز على باريس سان جرمان الفرنسي 
1-0، فتصدر الفريق اللندني الترتيب واحرز اللقب للمرة 
الثانية بعد عام 2007 عندما تفوق حينها على فرق باريس 
سان جرمان وڤالنسيا االسباني وانتر ميالن االيطالي 

التي جاءت خلفه في الترتيب وعلى التوالي.
وكان هامب����ورغ االملاني قد فاز بنس����خة 2008 التي 
شارك فيها ريال مدريد االسباني ويوڤنتوس االيطالي، 

اضافة الى املضيف ارسنال.
واستهل ارسنال املباراة بقوة وافتتح التسجيل في 
الدقيقة الثانية عبر ويلش����ير البالغ من العمر 17 عاما، 
وذلك اثر هجمة مرتدة وصلت عبرها الكرة الى الروسي 
اندري ارش����افني الذي مررها الى االسباني فرانسيسك 
فابريغاس على اجله����ة اليمنى فتالعب االخير بالدفاع 

قبل ان يعيدها الى جنم زينيت سان بطرسبرغ السابق 
فحضرها بكعبه الى االس����باني الذي س����قط ارضا لكن 
ويلشير كان متواجدا في املكان املناسب ليتابعها ارضية 

على ميني احلارس الن ماكريغور.
ثم جنح الكرواتي ادواردو س����يلفا العائد من اصابة 
ابعدته عن املالعب طلية املوسم املاضي في تعزيز تقدم 
ارس����نال بهدف ثان في الدقيقة 10 عندما تسلم متريرة 
من االسباني الشاب فران ميريدا )19 عاما( على اجلهة 
اليمنى فسيطر على الكرة ووضعها ارضية في الزاوية 

اليمنى ملرمى ماكريغور.
يذكر ان ميريدا انضم الى ارس����نال عام 2005 قادما 
من اكادميية برشلونة حيث لعب منذ ان كان في الثامنة 
من عمره، ولعب في 2008 في الدرجة الثانية االسبانية 

بعدما اعاره الفريق اللندني الى ريال سوسييداد.
وفي الش����وط الثاني، ضرب ويلشير مجددا وسجل 
هدفه الش����خصي الثاني وهدف فريق����ه الثالث بطريقة 

رائعة اذ تلقف متريرة عرضية من البديل ارون رامسي 
واطلق الكرة »طائرة« بيسراه الى الزاوية العليا اليمنى 

ملرمى ماكريغور )72(.
وفي املباراة الثانية، تعادل اتلتيكو مدريد مع باريس 
سان جرمان بهدف لالرجنتيني سيرجيو اغويرو )41 من 
ركلة جزاء(، مقابل هدف للودوفيك جيولي )71(، لينهي 

فريق العاصمة االسبانية الدورة في املركز الثالث.
يذكر ان ارسنال يستهل مشواره في الدوري احمللي 
في 15 احلالي ف����ي مواجهة مضيفه ايفرتون، فيما يبدأ 
رينجرز حملة الدفاع عن لقبه احمللي في اليوم ذاته امام 

ضيفه فالكيرك.
اما اتلتيكو مدريد فيبدأ مشواره احمللي في مواجهة 
مضيفه ملقة في 30 احلالي،  فيما ينطلق الدوري الفرنسي 
في نهاية االسبوع املقبل، وستكون اول مباراة لباريس 
سان جرمان السبت امام مضيفه مونبيلييه العائد مجددا 

الى دوري االضواء.

أستون ڤيال توّج بطالً لـ »السالم« وأرسنال يحرز لقب كأس »اإلمارات«
بفوز األول على يوڤنتوس بركالت الترجيح والثاني على رينجرز في النهائي


