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قال الفرنسي فرانك ريبيري العب بايرن ميونيخ: »طوال مباراة امام فيورنتينا 50
كنا مؤمنني بقدراتنا للتأهل، وهذا كان س����ر جناحنا«. وأضاف »لقد استحققنا 
التأه����ل وقدمنا مباراة كبيرة وأرى أننا قادرون على أن منضي بعيدا، وملاذا ال 
نكون في النهائي«. وعند سؤاله من قبل مراسل اجلزيرة عن شعبيته العالية 
في العالم العربي قال: »أنا فخور بأني مسلم وأحب الكثير من البلدان العربية 
واإلسالمية وأحب زيارتها«. يذكر أن صحوة ريبيري في الشوط الثاني ساعدت 

بايرن ميونيخ على تسجيل هدفني وخلق العديد من الهجمات اخلطرة.

ريبيري: فخور ألنني مسلم واستحقينا التأهل

»رياح« بايرن ميونيخ تطيح بفيورنتينا وتقتلع بطاقة التأهل
بركان األهداف ينفجر في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. و»مدفعجية« أرسنال تقصف بورتو بخماسية

)رويترز( جنم بايرن ميونيخ اريني روبن قاد فريقه للتأهل لربع النهائي بعد تسديدة صاروخية في مرمى فيورنتينا  

النهائي بعد فوز كاسح على ضيفه 
بورت���و 5-0 وس���جل الدمناركي 
نيكالس بندتنر ثالثية »هاتريك« 
وكان جنم املباراة. وكان أرسنال 
قد خسر أمام بورتو 1-2 ذهابا في 
البرتغال، لكنه استعاد توازنه في 
مباراة اإلياب وتقدم بهدفني لبندتنر 
ثم أضاف سمير نصري والعاجي 
إميانويل إيب���وي الهدفني الثالث 
والرابع قبل أن يكمل بندتنر ثالثيته 
من ضربة جزاء. وقدم أرس���نال 
عرضا جيدا رغم غياب القائد سيسك 
فابريغ���اس عن صفوف���ه. وظهر 
نصري وتوماس روزيسكي وآبو 
ديابي بأفضل مستوياتهم ومبجرد 
افتتاح بندتنر التسجيل حتولت دفة 
املباراة بالكامل إلى أرسنال. وعوض 
بندتنر الفرص العديدة التي أضاعها 
على أرسنال في الدوري اإلجنليزي 
هذا األسبوع وافتتح التسجيل في 
مباراة األمس في الدقيقة العاشرة 
وس���ط ارتباك في منطقة اجلزاء. 
وف���ي الدقيقة 25 س���جل بندتنر 
الهدف الثاني ل���ه ولفريقه حيث 
راوغ أندري أرشافني دفاع الفريق 
البرتغالي ببراع���ة ثم مرر الكرة 
إلى بيندتنر الذي أسكنها الشباك 
ليشعل حماس زمالئه بأرسنال. 
وزادت محنة بورتو في الدقيقة 63 
عندما سجل نصري الهدف الثالث 
إيبوي  ألرس���نال وأضاف زميله 
الهدف الرابع بعدها بثالث دقائق. 
ولم يكتف أرسنال باألهداف األربعة 
وواصل محاوالته الهجومية حتى 
حصل على ضربة جزاء احتسبها 
احلكم لقيام خورخي فوسيل بعرقلة 
إيبوي داخل منطقة اجلزاء، وتقدم 
بندتنر لتنفيذ الضربة محرزا منها 
الهدف الثالث له واخلامس لفريقه 

في املباراة.

قدراته الهائلة في التسديد.

فوز كاسح

وفي املب���اراة الثاني���ة، تأهل 
أرسنال عن جدارة إلى الدور ربع 

الثمانية.
ولك���ن روب���ني ب���دد آم���ال 
فيورنتينا وسجل الهدف الثاني 
احلاسم لبايرن بتسديدة قوية 
من مسافة بعيدة برهن بها على 

وأحرز يوفيتيتش الهدف الثاني 
له والثالث لفيورنتينا من تسديدة 
قوية أطلقها من مسافة قريبة في 
الدقيقة 64 ليتق����دم الفريق 1-3 
ويصبح على أعتاب التأهل لدور 

الهدف في الدقيقة 54. ولكن فرحة 
فيورنتينا لم تدم طويال حيث سجل 
ڤان بوميل قائد بايرن هدف فريقه 
األول في الدقيقة 60 بتسديدة قوية 

في شباك فراي.

بوت بقدمه.
ورغم ذلك لعب جيالردينو دورا 
كبيرا في الهدف الثاني لفريقه حيث 
استغل متريرة من ماركيوني وهيأ 
الكرة إلى يوفيتيتش الذي سجل 

الثاني بشكل  فيورنتينا الشوط 
جيد ومرر العبه ماركيوني الكرة 
إلى ألبرتو جيالردينو في الدقيقة 
50 ولكن األخير سددها دون دقة 
من مس����افة قريبة ليتصدى لها 

بايرن  تأه����ل 
ميوني����خ األملاني 
إل����ى ال����دور ربع 
النهائي في دوري 
أبطال أوروبا لكرة 
الباب  القدم م����ن 
الضيق، رغ����م هزميته 2-3 أمام 
مضيفه فيورنتينا اإليطالي اول من 

أمس في إياب الدور الثاني.
وحجز باي����رن مكانه في دور 
الهدف  الثمانية بقاعدة احتساب 
خارج ملعبه بهدفني حيث سبق له 
الفوز على ملعبه 2-1 ذهابا ليتعادل 
الفريقان في مجموع املباراتني 4-4 
ويحتكما لقاعدة الهدف خارج ملعب 

الفريق بهدفني.
الب����ادئ  فيورنتين����ا  وكان 
بالتس����جيل عن طري����ق اجلناح 
البيروفي خوان مانويل فارجاس 
في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني، 
أضاف ستيفان يوفيتيتش مهاجم 
مونتنغرو هدفني آخرين للفريق 
اإليطالي ف����ي الدقيقتني 54 و64، 
بينما سجل الهولنديان مارك ڤان 
بومل وآريني روبني هدفي بايرن في 
الدقيقتني 60 و65. وجاءت بداية 
املباراة بطيئة واتسمت بالطابع 
اخلططي وتقدم فيورنتينا بهدف 
من أول فرصة س����نحت له حيث 
س����دد فارجاس الكرة في الزاوية 
البعيدة عن حارس املرمى األملاني 
هانز يورج بوت الذي وضع الكرة 
في طريقه بعدما فقد الس����يطرة 
عليها إثر إحدى التسديدات القوية 
ليتحمل بوت جزءا من مسؤولية 
الهدف. وفي املقابل، تألق الفرنسي 
سيباس����تيان فراي حارس مرمى 
فيورنتينا في التصدي لتسديدة 
آريني روبني التي أطلقها من داخل 
منطقة اجلزاء في الدقيقة 34. وبدأ 

مهاجم أرسنال نيكوالس بندتنر تألق أمام بورتو وسجل »هاتريك« تاريخيا  )أ.ف.پ(

رئيس فيورنتينا: علّمنا بايرن معنى الكرة

بندتنر: أرسنال سيفعل أي شيء للفوز باللقب

ڤينغر: سالستنا وثقة بندتنر غّيرتا التاريخ أمام بورتو

قال رئيس نادي فيورنتينا ديال فالي »لقد أظهرنا 
لبايرن ميونيخ كيف تكون ك����رة القدم، وعلمناهم 
كيف ينبغي أن يتم لعبها«، وأضاف »لقد قالوا أنهم 
سيهزمونا 6 - 0 بعد القرعة، لكن الواقع كان مختلفا«، 
ثم ختم كالمه بقوله »نحن فزنا وخرجنا وهم خسروا 
وتأهلوا بفضل احلكم توم هينينغ«. وقامت جماهير 

فيورنتينا بالصراخ بع����د املباراة هاتفة ضد العبي 
بايرن ميونيخ وهم يحتفل����ون بقولها »لصوص.. 
لصوص.. لصوص«، ثم التفتت اجلماهير وهاجمت 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم ميشال بالتيني 
وهاجمت احلكم النرويجي الذي تسبب بخسارة لقاء 

الذهاب توماس هينينغ.

أعرب املهاجم الدمناركي نيكالس بندتنر عن سعادته 
بتس����جيل ثالثية في مرمى بورتو وظهرت عالمات 
الس����عادة على وجه الالعب أثناء حديثه مع شبكة 
س����كاي سبورتس. وقال: »إنه أمر رائع، مضى وقت 
طويل على إحرازي 3 أهداف، منذ فترة لم أفعل ذلك، 
لهذا أنا مسرور جدا. واكد: »نحن نهدف للفوز بلقب 

البطولة هذا املوسم والفوز على بورتو بهذه النتيجة 
يدفعن����ا إلى األمام، وامتن����ى أن نحقق دوري أبطال 
اوروبا ألنه الش����يء الذي لم نفعله من قبل، وعلينا 
محاولة الفوز بهذه الكأس وفعل كل ما في وس����عنا 
لتحقيق ه����ذا الطموح، فنحن لدينا القدرة اآلن على 

إحراز األهداف كلما سنحت لنا الفرصة«.

أرجع املدير الفني أرسني ڤينغر 
فوز فريقه أرس����نال على ضيفه 
بورتو للسالس����ة الت����ي نفذ بها 
العبوه خطته والثقة التي حتلى 
بها مهاجمه نيكالس بندتنر. وسجل 
بندتن����ر ثالثي����ة »هاتريك«. ولم 
يتمكن أرسنال في أي نسخة من 
دوري أبطال أوروبا منذ 32 عاما من 

حتويل هزميته في مباراة الذهاب 
إلى فوز ميكنه من التأهل ولكنه 
تغلب على بورتو هذه املرة. وقال 
فينغر »نيكالس ل����م يفقد الثقة، 
وعاد بتركيز عال واإلميان نفسه 
وهذه إح����دى مميزاته«. وأضاف 
الفرنسي »اإلحصائيات والتاريخ 
كانوا ضدنا ولكن ما فعلناه يثبت 

أنهم����ا ال يعنيان ش����يئا«. وفي 
الفني لبورتو  املدير  املقابل سلم 
جوزفال����دو فيرارا بالهزمية قائال 
املباراة  »أرسنال س����يطروا على 
وقلبوا الطاولة علينا ووضعونا 
حتت ضغ����ط بالهدفني املبكرين، 
ولكننا كنا نستحق أكثر قليال مما 

حصلنا عليه«.

 خطا رينجرز خطوة عمالقة نحو احراز لقب بطل 
الدوري االسكوتلندي بفوزه على كيلمارنوك 2-0 في 
مباراة مؤجلة اقيمت مساء اول من امس. وابتعد رينجرز 

بفارق 13 نقطة عن غرميه التقليدي سلتيك. 
 أعل��ن نادي ارس��نال االجنلي��زي ان ع��ودة مدافعه 
الفرنس��ي الدول��ي وليام غاالس الى املالع��ب تأجلت بعد 

اصابته في ساقه.
 تع���ادل حامل اللق���ب اس���توديانتيس دي البالتا 
األرجنتيني على أرض بوليفار البوليڤي س���لبيا في 
إطار مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة الثالثة لبطولة 

كأس ليبرتادوريس.
 أصبح الفرنس��ي فيليب تروس��ييه، آخر مدرب كبير، 
يرتبط اس��مه مبنصب املدي��ر الفني للمنتخ��ب العاجي، 
الش��اغر حاليا. كان مس��ؤولو االحتاد العاجي للعبة أقالوا 
البوس��ني وحي��د خليلودزيت��ش بعدما أخف��ق املنتخب 
وخرج من دور الثمانية لبطولة كأس األمم األفريقية 2010 

بأنغوال.
 قرر القضاء اإلجنليزي منع الالعب اجلنوب افريقي 
س���تيفني بينار العب إيفرتون اإلجنلي���زى من قيادة 
الس���يارات ملدة عام، باإلضافة إلى فرض غرامة مالية 

قدرها ألف جنيه إسترليني على الالعب.

 أشاد املدير الفني لبوروسيا دورمتوند األملاني يورغن 
كل��وب بقدرات مهاجمه املصري محم��د زيدان، بعد تألقه 
في املباريات األخيرة للفريق. وقال كلوب، في تصريحات 
نشرتها صحيفة »كيكر« األملانية: »زيدان يقدم أداء متميزا 
في مركز العب الوس��ط املهاجم، وال ميك��ن تعويضه إذا 

غاب«.
 هاجم جنم املنتخ���ب البرازيلي روبينيو االيطالي 
روبيرتو مانشيني مدربه السابق في نادي مانشستر 
سيتي االجنليزي والذي قال عنه انه يفتقر الكثير في 
تدريب كرة القدم، وأنه كان السبب في تراجع مستوى 

أدائه في الفترة األخيرة مع الفريق اإلجنليزي.
 يس��عى املدير الفن��ي للمنتخب األملان��ي يواكيم لوف 
لتحقي��ق هدفني مهمني خ��الل هذا الصي��ف أولهما فوز 
منتخب بالده ببطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا 
وثانيهم��ا انقاذ »أجمل ب��رج في العالم«.ويش��ارك لوف 
ف��ي حملة تبرعات عبر رس��ائل احملم��ول القصيرة »إس 
إم إس« به��دف انقاذ البرج التاريخ��ي املبني على الطراز 
الغوط��ي بارتفاع 116 مترا والذي يعد من أهم معالم مدينة 
فرايبورغ التي ينح��در منها لوف. وحتتاج عملية جتديد 
البرج الوحيد في العالم املبني على هذا الطراز لنحو أربعة 

ماليني يورو.

عالميةمتفرقات إيقاف إبراهيموڤيتش وغوارديوال مباراة واحدة

إيتو األقرب للفوز بجائزة أفضل العب أفريقي

اعلن نادي برشلونة االسباني 
ان االحتاد االسباني اوقف مدربه 
جوسيب غوارديوال واملهاجم الدولي 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
مباراة واحدة بع���د طردهما من 
املب���اراة التي تعادل فيها الفريق 
مع امليريا 2 -2 السبت املاضي في 

الدوري احمللي. وكان غوارديوال 
ط���رد ف���ي الدقيقة 27 بس���بب 
احتجاجات���ه لدى حك���م املباراة 
وابراهيموڤيت���ش في الدقيقة 61 
بعد عرقلة غير واضحة على مدافع 
امليريا دومينغو سيس���ما. ولن 
يتمكن ابراهيموڤيتش وغوارديوال 

من املشاركة في املباراة املهمة التي 
سيلتقي فيها برشلونة مع ڤالنسيا 
االحد املقبل، خصوصا ان النادي 
»الكاتالوني« تنازل عن الصدارة 
بفارق االهداف ملصلحة منافسه 
التقليدي ريال مدريد في اجلولة 

االخيرة.

يعلن االحتاد االفريقي لكرة القدم 
الي����وم في العاصمة الغانية أكرا عن 
هوية أفضل العب افريقي لعام 2009 
ويعتب����ر الكاميرونى صامويل إيتو 
مهاجم انتر ميالن االيطالي املرش����ح 
االول للفوز باللقب. وكش����ف مصدر 
مطل����ع داخل االحت����اد األفريقي، أن 
إيت����و، العب إنتر مي����الن اإليطالي، 

حسم املنافسة على لقب أفضل العب 
أفريقي عن العام املاضي 2009 لصاحله 
متفوقا على العاجي ديدييه دروغبا 
والغاني مايكل إيسيان العبا تشلسي 
اإلجنليزى. وتفوق إيتو على دروغبا 
وإيسيان في ترشيحات مدربي القارة 

السمراء للفوز باجلائزة.
من جانبه، أكد التوجولي إميانويل 

أديبايور مهاجم مانشس����تر سيتى 
اإلجنليزي، أن إيتو هو املرشح األجدر 
واألحق للفوز بجائزة أحس����ن العب 
أفريقي ف����ي 2009. وكان أديبايور، 
قد ف����از بنفس اجلائزة العام املاضي 
2008، بعد أن حسم املنافسة لصاحله 
أم����ام جنم املنتخ����ب املصري محمد 

أبوتريكة.

فوز أول لسندرالند
عام 2010

حقق سندرالند اول فوز له 
منذ مطلع العام احلالي اثر تغلبه 
على بولت��ون 4 - 0 في مباراة 
مؤجلة من بطولة اجنلترا لكرة 
كامبل  فرايزر  القدم. وس��جل 
بعد مرور 41 ثانية، ودارن بنت 
)64 و74 و90 م��ن ركلة جزاء( 
االه��داف الثالثة لس��ندرالند. 
وقد طرد س��ام ريكيتس العب 
بولتون في الدقيقة 74 لتسببه 
بن��ت  اجلزاء.ورف��ع  بركل��ة 
رصي��ده الى 18 هدف��ا ليحتل 
املركز الثالث في صدارة ترتيب 
الهداف��ني. وفي مب��اراة ثانية، 
برمنغه��ام على مضيفه  تغلب 
بهدفني سجلهما  بورتس��موث 
كامي��رون جي��روم )16 و42(، 
مقابل هدف للنيجيري نوانكوو 
كانو )90(. ولم يطرأ اي تعديل 

على فرق الصدارة.

يغيب مهاجم بايرن ميونيخ األملاني ماريو غوميز عن صفوف ناديه ملدة قد تصل إلى ثالثة 
أسابيع بعد إصابة العب املنتخب األملاني بتمزق في عضلة بطن الساق.وأكد طبيب بايرن ميونيخ 
هانز � ويلهيلم مولر فولفارت أن هذه اإلصابة ستبعد غوميز عن املالعب »ملدة أسبوعني أو ثالثة«. 
كان غوميز تعرض لإلصابة امام فيورنتينا حيث حل املهاجم البديل ميروس����الف كلوزه محل 
غوميز. وبذلك يغيب غوميز عن مباراتي بايرن ميونيخ املقبلتني بالدوري األملاني)بوندسليغا( 
أمام فرايبورج وآينتراخت فرانكفورت، وقد ميتد غيابه ليشمل مباراة متصدر البوندسليغا أمام 

فريق شتوتغارت وكذلك مباراته بالدور قبل النهائي لكأس أملانيا أمام شالكه.

غوميز يغيب عن المالعب أسبوعين لإلصابة


