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(أ.پ)   جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي محاصرا من العبي أرسنال  

 تعرض االوروغوياني أبل هرنانديز مهاجم باليرمو االيطالي للسرقة حتت تهديد السالح 
لدى عودته من متارين فريقه، بحسب ما ذكرت وكالة «أنسا» االيطالية. وترك هرنانديز 
متارين فريقه وكان يستقل سيارته برفقة سيدة عندما اقترب منه شاب في العشرينيات 
من عمره وكان مزودا مبسدس.  هدد الشاب هرنانديز عندما وضع املسدس في فمه ثم قام 
بسرقة ساعته وأقراط السيدة التي كانت برفقته. واتصل هرنانديز (٢٠ عاما) بالشرطة 
في جزيرة صقلية دون أن يصاب بأذى لكن الذهول كان يســـيطر عليه. ومثل هرنانديز 

بالده مرة واحدة وسجل هدفا خالل الفوز على انغوال ٢ ـ ٠ العام املاضي. 

 هرنانديز يتعرض للسرقة والتهديد بالسالح 
 اقترب اليســـاندرو دل بييرو قائد يوڤنتوس االيطالي من متديد 
عقده عاما واحدا مع فريقه اإليطالي بعد ان تقابل شقيقه ووكيل اعماله 
ستيفانو مع جيوسيبي ماروتا مدير الكرة بالنادي. وسيحصل دل 
بييرو على مليون يورو في العام، مع إمكانية زيادة املبلغ بحسب 
النجاح الذي سيحققه الالعب مع النادي. واعرب دل بييرو عن استعداده 
لتمديد عقده مع يوڤنتوس حتى ٢٠١٢، متمنيا أن يبقى اطول فترة 

ممكنة للنادي الذي انضم اليه في ١٩٩٣ قادما من بادوفا. 

 دل بييرو لتمديد عقده عامًا واحدًا

 أرسنال «قلبها» على برشلونة في «اإلمارات»
 رانييري يدعو لتقبل الهزيمة

  
  أعرب كالوديو رانييري املدير الفني لروما اإليطالي عن رضاه على 
أداء فريقه خالل الهزمية ٣ـ  ٢ أمام شاختار دونيتسك األوكراني وقال 
رانييري «الشوط الثاني كان أكثر تأثيرا، علينا أن نتقبل هذه الهزمية 

املوجعة». وأكد «لن نستسلم، علينا أن نظهر في أقوى صورة».

 مدرب شاختار راٍض 
  

  قال ميرسيا لوسيسكو، املدير الفني لشاختار دونيتسك األوكراني، 
إنه يعتقد أن العبيه قدموا أداء جيدا امام روما وقال لوسيسكو: «أعتقد 
أننا قدمنا مباراة جيدة. وكانوا على دراية أننا فريق جيد. في الشوط 
الثاني رأيت أداء رائعا من روما، حيث انهم ضغطوا ولعبوا وسجلوا». 
وأضاف: «ال أفهم سبب هتافات االستهجان (ضد روما) في النهاية. من 
الصعب اللعب في هذا الوضع. وقد استفدنا من أخطائهم الدفاعية».

  ڤينغر: أظهرنا قوة ذهنية
  

  أبدى الفرنســـي آرسني ڤينغر، املدير الفني ألرسنال اإلجنليزي، 
سعادته بأداء العبيه وقدرتهم على قلب املوازين والفوز على برشلونة. 
وقال ڤينغر إنها كانت مباراة رائعة، وأضاف: «إنها مباراة من نوع 
خاص، وقد جنحنا في اإليفاء بوعدنا، وأنا سعيد للغاية بأننا أظهرنا 

قوة ذهنية لقلب النتيجة».

 تشاڤي يشعر باإلحباط
  

  أكد تشــــاڤي صانع ألعاب برشلونة أن فريقه يشعر باإلحباط لعدم 
استغالل الفرص التي سنحت له أمام ارسنال. ويرى تشاڤي أن برشلونة 
كان متفوقا على ارسنال ولكنه فشل في حتويل سيطرته إلى أهداف. وقال 
تشاڤي (٣١ عاما) لصحيفة ماركا «كان األمر مخزيا ألننا شعرنا بتفوقنا 
على ارسنال، النتيجة جاءت أسوأ من املوسم املاضي، حيث كنا تعادلنا 
في تلك املباراة قبل أن نخســــر». وتابع «الفريق ارتكب أخطاء فادحة، 

ولكن لعبنا كرة قدم جيدة، كل ما افتقدناه هو اللمسة األخيرة».

 ڤان بيرسي اندهش بهدفه
  

  اعترف الهولندي روبني ڤان بيرســــي العب أرســــنال بأنه اندهش 
بالهدف الذي سجله في شباك برشلونة االسباني من كرة خادعة سكنت 
شباك ڤيكتور ڤالديز وقال ڤان بيرسي: «ال أعرف كيف سكنت (الكرة) 
الشباك. إنني بحاجة إلى مشاهدتها مجددا». وأضاف: «فرضنا أسلوبنا 
فــــي املباراة. إذا تراجعت أمامهم (برشــــلونة) فإنهم يقدمون أداء جيدا 
ويهزمونــــك بفارق كبير. كان يجب علينا الفوز عليهم بطريقتهم، وقد 

قدمنا كل شيء».

 فابريغاس: أسقطنا أفضل ناد
  

  يعتقد سيسك فابريغاس أن ارســـنال تغلب على أفضل ناد في 
تاريخ كرة القدم، وظهر فابريغاس واقعيا مشـــيرا إلى أن التأهل لم 
يحسم بعد، وأكد لصحيفة «ذا ميرور» انهم ال يخسرون الكثير من 
املباريات». وأكد «إنهم أفضل فريق في تاريخ كرة القدم من وجهة نظري 
الشخصية.. ولكننا خضنا فقط نصف املشوار، لقد حتسن وضعنا 

مقارنة بالعام املاضي ولدينا عدد أقل من الالعبني املصابني».

 الڤيش يحتفظ بتفاؤله
  

  أكد املدافع البرازيلي في برشلونة دانييل الڤيش أنه يثق في قدرة 
برشلونة على تعويض هزميته امام ارسنال خالل مباراة اإلياب مما 
ميكـــن فريقه من العبور إلـــى دور الثمانية. وقال الڤيش لصحيفة 
«ماركا» االسبانية «علينا أن نكون في قمة اإليجابية، املهمة ليست 
مستحيلة». وتابع «املباراة األولى كانت جيدة بالنسبة للمشجعني، 

ولكننا نشعر باالنزعاج ألننا كان مبقدورنا التسجيل». 

 ويلشاير: اللحظة األفضل
  

  أشاد جاك ويلشاير النجم الصاعد الرسنال بالفوز الدرامي، واصفا 
اياه بأنه أبرز حلظاته مع فريقه اإلجنليزي. وقال ويلشاير «لقد كان 
فوزا مذهال، لقد اســـتحققنا ذلك.. إنها اللحظة األفضل في مسيرتي 
كالعب في صفوف ارسنال، مازال أمامنا مباراة اإلياب وفرصتنا كبيرة 

في العبور إلى دور الثمانية». 

 نورمبرغ يواجه
  فرانكفورت اليوم

  
اينتراخت  مــــع    يلعب نورمبــــرغ 
فرانكفورت في افتتاح املرحلة الثالثة 
والعشــــرين من الدوري األملاني لكرة 
القدم في الساعة الـ ١٠:٣٠ مساء اليوم 

على قناة دبي الرياضية ١.
  الى ذلك، واصل سانت باولي صحوته 
واسقط مضيفه هامبورغ في عقر داره 
بالفوز عليه ١ ـ ٠ فــــي مباراة مؤجلة 
من املرحلــــة احلاديــة والعشــــريـن 

للدوري. 
  وهــــذا الفوز الثالث علــــى التوالي 
لسانت باولي الذي لم يذق طعم الهزمية 
للمباراة اخلامسة على التوالي، فرفع 
رصيده الى ٢٨ نقطة في املركز احلادي 
عشر وذلك بفضل هدف الدولي السابق 

جيرالد اسامواه (٥٩). 
  فــــي املقابل، فشــــل هامبــــورغ في 
استغالل عاملي اجلمهور واألرض لكي 
يحصل على النقاط الثالث التي كانت 
ستعيده الى قلب الصراع على املراكز 
األوروبية، فمني بهزميته التاسعة هذا 
املوسم ليتجمد رصيده عند ٣٣ نقطة 

في املركز السابع. 

 حسم ارسنال االجنليزي 
الفصل االول مـــن موقعته 
الثأرية مع ضيفه برشلونة 
االسباني بعد ان حول تخلفه 
امامه الـــى فوز ٢ - ١، فيما 
اصبح رومـــا االيطالي في 
وضع حرج بعد سقوطه على 
ارضه امام شاختار دانييتسك 
االوكراني ٢ - ٣ في ذهاب الدور ثمن النهائي من 

مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
  فعلى «ســـتاد االمـــارات»، اعتقد اجلميع ان 
برشـــلونة في طريقـــه للعودة مـــن العاصمة 
االجنليزيـــة بفوز يفتح الطريق امامه حلســـم 
تأهله الى ربع النهائي بعدما تقدم على ارسنال 
حتى الدقائق الـ ١٢ االخيرة بهدف سجله داڤيد ڤيا 
(٢٦)، لكن الهولندي روبن ڤان بيرسي والروسي 
البديل اندري ارشـــاڤني ضربا في الوقت القاتل 
(٧٨ و٨٤) ومنحا فريق املدرب الفرنسي ارسني 
فڤينغر فوزا ثأريا لكنه قد ال يكون كافيا الزاحة 

النادي الكاتالوني.
  وكان ارســـنال يبحث في هذه املواجهة عن 
اســـتعادة اعتباره من برشلونة والتخلص من 
عقدته امام النـــادي الكاتالوني ألن فريق فنغر 
لم ينجح في اخلروج فائزا في اي من املباريات 
التي خاضها امام منافسه سواء كان على ارضه 
او فـــي «كامب نو» او علـــى ملعب محايد على 
غرار نهائي ٢٠٠٦ عندما حول الفريق االسباني 
تخلفه بهدف لسول كامبل الى فوز ٢ - ١ بفضل 
هدفني من الكاميروني صامويل ايتو والبرازيلي 
البديل جوليانو بيليتـــي، فتوج باللقب للمرة 
الثانيـــة بعد ١٩٩٢ قبل ان يلحقـــه بلقب ثالث 
عام ٢٠٠٩ على حساب فريق إجنليزي آخر هو 
مـــان يونايتد (٢ - ٠). وتواجه الطرفان للمرة 
االولى في املسابقة ذاتها خالل دور املجموعات 

من موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ عندما تعادال ذهابا في 
برشلونة ١ - ١ قبل ان يفوز النادي الكاتالوني 
ايابـــا في وميبلي ٤ - ١ حني كان مدربه احلالي 

جوسيب غوارديوال قائدا للفريق.
  بدأ ارســـنال، الذي عاد الى تشـــكيلته العب 
الوسط الفرنسي سمير نصري بعد تعافيه من 
االصابة فلعب اساسيا على حساب ارشاڤني، اللقاء 
بطريقة جيدة وكان قريبا من افتتاح التسجيل 
عبر ڤان بيرسي عندما وصلته الكرة بتمريرة 
مميزة من القائد االســـباني سيسك فابريغاس 
لكن ڤيكتور ڤالديز تدخل ببراعة وانقذ املوقف 

.(٧)
  وواصل فريق املدرب الفرنسي ارسني فنغر 
اندفاعه فيما اعتمد النادي الكاتالوني على الهجمات 
املرتدة التي كادت تثمر هدف التقدم عندما كسر 
االرجنتيني ليونيل ميسي مصيدة التسلل اثر 
متريرة متقنة من داڤيـــا ڤيا وانفرد باحلارس 
الپولندي فويســـييتش تشيسني، اال ان افضل 
العب في العالم في املوســـمني االخيرين ســـدد 

بجانب القائم االيسر (١٥).
  ولم ينتظر النادي الكاتالوني، الذي غاب عنه 
قائده كارليس بويول بسبب االصابة، كثيرا ليفتتح 
التسجيل من احدى هجماته املرتدة السريعة عندما 
مرر ميسي كرة بينية متقنة الى ڤيا الذي كسر 

مصيدة التسلل وانفرد بحارس النادي اللندني 
قبل ان يسدد داخل شباكه (٢٥).

  وبدأ «املدفعجية» الشوط الثاني بفرصة للشاب 
جاك ويلشـــير لكن ڤيكتـــور ڤالديز تعامل مع 
تســـديدته دون صعوبـــة (٤٧)، وتلقى النادي 
الكاتالوني ضربة بعد دقيقة بحصول سيرجيو 
بوسكيتس على انذار سيحرمه من لقاء االياب 
الذي سيقام في الثامن من الشهر املقبل في «كامب 
نو». وحاول غوارديوال ان يحافظ على النتيجة 
فأخرج ڤيا وزج باملالي ســـيدو كيتا، فيما جلأ 
فنغر الى ارشاڤني بدال من الكاميروني الكسندر 
سونغ (٦٩) ســـعيا خلف التعادل الذي حتقق 
لـــه في الدقيقة ٧٨ عندما وصلت الكرة الى ڤان 
بيرسي على اجلهة اليسرى للمنطقة الكاتالونية 
بعد متريرة من الفرنسي غاييل كليشي، فسيطر 
عليها الهولندي قبل ان يسددها من زاوية ضيقة 

جدا في شباك ڤالديز.
  وواصل ارســـنال اندفاعه واثمر ضغطه عن 
هـــدف الفوز عندما وصلت الكـــرة الى نصري 
على اجلهة اليمنى فحضرها الى ارشاڤني املندفع 
من اخللف فسددها الروسي بحنكة في الزاوية 

اليسرى ملرمى ڤالديز (٨٤).
  وعلى امللعب االوملبي في العاصمة االيطالية، 
تعقدت مهمة روما كثيرا بعدما سقط على ارضه 

امام شاختار دونيتسيك الذي يتجاوز حاجز دور 
املجموعات للمرة االولى في تاريخه بنتيجة ٢ 
- ٣. وسيكون من الصعب على روما ان يعوض 
عندما يخوض لقاء االياب في الثامن من الشهر 
املقبـــل، وقد بدا فريق العاصمة بعيدا كل البعد 
عن املستوى الذي قدمه عندما تواجه مع الفريق 
االوكراني في دور املجموعات خالل موسم ٢٠٠٦ 
- ٢٠٠٧ عندما حقق روما فوزا كبيرا على ارضه 

برباعية نظيفة، قبل ان يخسر ايابا ٠ - ١.
  وكان روما البادئ بالتسجيل في الدقيقة ٢٨ 
اثر ركلة ركنية نفذها دانييلي دي روسي نفذها 
قصيرة الى البرازيلي رودريغو تادي الذي عكسها 
عرضية فوصلت الى سيموني بيروتا الذي حولها 
برأسه الى داخل الشباك مبساعدة املدافع الروماني 
رازفان دينكا رات. لكن رد الضيف االوكراني جاء 
بعد دقيقة فقط بكرة اطلقها البرازيلي جادسون 
من خارج املنطقة عجز مواطنه الكسندر دوني 

عن صدها (٢٩).
  ولم يكد فريـــق املدرب كالوديـــو رانييري 
يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى اهتزت 
شباكه بهدف ثان سجله البرازيلي اآلخر دوغالس 
كوستا بتسديدة بعيدة ايضا بعدما وصلته الكرة 

من جادسون اثر هجمة مرتدة سريعة (٣٦).
  وتواصل املهرجان البرازيلي في الشوط االول 
بعدما جنح لويز ادريانو في تعزيز تقدم الضيوف 
بهدف ثالث بتســـديدة من منتصف املنطقة الى 
الزاوية اليمنى االرضيـــة ملرمى مواطنه دوني 

بعد متريرة من دوغالس (٤١).
  وفي الشوط الثاني، اعاد الفرنسي جيرميي 
مينيز روما الى اجـــواء اللقاء بتقليص الفارق 
عبر كرة اطلقها من خارج املنطقة بعد متريرة 
مـــن بيروتا وعجز احلارس اندري بياتوف عن 
صدها بعدما سكنت الزاوية اليمنى العليا ملرماه 

 .(٦١)

 شاختار تفوق على روما في ذهاب دور الـ ١٦ ألبطال أوروبا

 ريدناب.. «ساحر» توتنهام
 جنح هاري ريدناب منذ وصوله الى توتنهام في اكتوبر ٢٠٠٨ في حتويل 

النادي اللندني من فريق يحاول جتنب الهبوط الى الدرجة االولى، الى 
ــقط ميالن  ــق يقارع كبار القارة االوروبية كما فعل عندما اس فري

ــن نهائي دوري  ــر داره (٠-١) ضمن ذهاب ثم ــي في عق االيطال
ابطال اوروبا.

  انه هاري «هوديني» ريدناب، هذا هو اللقب الذي يطلقه 
عليه جمهور توتنهام تيمنا بالساحر االستعراضي االميركي 
ــهير هاري هوديني، النه ما ان تسلم مهام االشراف  الش
على الفريق اللندني حتى تغير وضع االخير متاما وانتقل 
ــل ترتيب الدوري املمتاز الى اخر  من فريق يقبع في ذي

يزاحم العمالقة على املراكز املتقدمة.
ــا) الى توتنهام في ٢٥  ــا وصل ريدناب (٦٣ عام   عندم
اكتوبر ٢٠٠٨ خلفا لالسباني خواندي راموس، كان الفريق 

اللندني يقبع في املركز االخير في الدوري احمللي برصيد 
ــن هذا املدرب وضع  ــط من ثماني مباريات، لك نقطتني فق

ــحرية على الفريق واعاده الى السكة الصحيحة  ملساته الس
حتى انهى املوسم في املركز الثامن.

ــم التالي فرض توتنهام نفسه بقوة ودخل في    ثم وفي املوس
نزال مع الكبار حتى جنح في نهاية املطاف في التفوق على العمالقني 

ليڤربول ومانشستر سيتي وخطف املركز الرابع الذي فتح امامه الباب 
ــم في مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة االولى  ــاركة هذا املوس من اجل املش

في تاريخه.
ــم  ــق جماهير توتنهام لهاري «هوديني» ريدناب قد ازداد هذا املوس   ومن املؤكد ان عش

الن الفريق اللندني اصبح اول وافد جديد الى دوري ابطال اوروبا يتصدر 
مجموعته في الدور االول بعدما تفوق على انتر ميالن االيطالي حامل 
ــب بالفوز عليه ٣-١ ايابا على ملعب «وايت هارت الين» بعد ان  اللق
ــر امامه ذهابا في «جوسيبي مياتزا»  ٣-٤ في مباراة تقدم  خس
ــق االيطالي برباعية نظيفة قبل ان ينجح ضيفه  خاللها الفري
اللندني في تقليص الفارق بفضل ثالثية من الويلزي غاريث 
بايل الذي يعتبر من اكتشافات ريدناب كما احلال بالنسبة 

الرون لينون.
  ال يعتبر ريدناب من املدربني التقليديني النه شخصية 
ــبب مخالفاته القانونية واخر فصولها  مثيرة للجدل بس
ــب الى جانب تورطه في صفقات  تهربه من دفع الضرائ
انتقال مشبوهة، لكن اجلماهير والالعبني يعشقونه خلفة 
ظله وابتسامته الدائمة وألنه الرجل املكافح الذي كان قاب 
قوسني او ادنى من مفارقة احلياة بعد تعرضه حلادث سير 

مروع في ايطاليا خالل مونديال ١٩٩٠.
  ال ميكن تصنيف ريدناب ضمن فئة املدربني التكتيكيني، 
انه مدرب اجليل القدمي الذي ال يحبذ التعقيدات ويفضل دائما 
اللعب الهجومي البسيط، وقد يكون هذا االسلوب مفتاح وصول 
ــت هام يونايتد وبورتسموث وساوثمبتون  مدرب بورمناوث ووس
ــي للمنتخب االجنليزي بعد نهائيات كأس  ــابق الى رأس الهرم الفن الس
ــو كابيللو». انا  ــحني خلالفة االيطالي فابي ــا ٢٠١٢ النه من ابرز املرش اوروب
اجنليزي. من ال يرغب في تدريب منتخب اجنلترا؟ ال احد يرفض وظيفة كهذه. اذا كنت 

اجنليزيا ال ميكنك رفض تدريب بالدك. 

 مشجعو برشلونة متفائلون
  

  رغم الهزمية ١ ـ ٢ يثق مشـــجعو 
برشلونة االســـباني في قدرة الفريق 
على عبور عقبة أرســـنال في مباراة 
اإلياب والتأهل إلى دور الثمانية حسبما 
أشارت استطالعات الرأي التي أجريت 
بني املشـــجعني عبر مواقع االنترنت 

امس.
  ولكن ما يثير قلق املشجعني بالفعل 
هو التراجع املفاجئ في مستوى الفريق 
من خالل توقف مهاجمه األرجنتيني 
الشاب ليونيل ميسي عن هز الشباك 
واالفتقاد الواضح جلهود املدافع املخضرم 

كارلوس بويول قائد الفريق.
للـــرأي أجرته    وأظهر اســـتطالع 
صحيفة «ماركا» االسبانية الرياضية، 
التي تصدر في العاصمة مدريد، على 
موقعها باالنترنت أن ٦٦٫٧٪ من قراء 
الصحيفة يرون أن العبي برشـــلونة 
الكفة وحتويل  يســـتطيعون تعديل 
املواجهة لصالح فريقهـــم في مباراة 
اإلياب التي تقام على اســـتاد «كامب 
نو» ببرشـــلونة في الثامن من مارس 

املقبل. 

  والكوت: «البرشا» لقننا درسًا
ــيا» عن طريق برشلونة ولكنه مقتنع بأن ارسنال لديه  ــنال «تلقى درسا قاس   اعترف ثيو والكوت بأن ارس
فرصة كبيرة في حسم مواجهة دور الستة عشر لصاحله والتأهل إلى دور الثمانية. وقال: والكوت «برشلونة 
لقننا درسا، لم نستطع االقتراب منه في بعض الفترات، برشلونة سيطر على فترات كثيرة من املباراة ولكنهم 
ــيء األكثر أهمية هو أننا أمامنا أشياء ينبغي أن  ــعون اليها». وتابع «الش لم يصنعوا عدد الفرص التي كانوا يس
ــا قبل جولة اإلياب، ولكننا ندخل املواجهة التالية ونحن منتلك فرصة كبيرة، ندرك أن لدينا القدرة على  نفعله

حتقيق نتيجة إيجابية وستكون مباراة رائعة للجماهير». 


