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ڤينغر يتهم الحكم 

بعدم احترام »المدفعجية«

ميسي »الملك« يقول كلمته وأرسنال يصغي

إنييستا: أرسنال جاء ليدافع فابريغاس: أنا المسؤول عن الخروج
أصر جنم نادي برش���لونة 
أندريس إنييس���تا أن ارسنال 
ذهب إلى ملع���ب »كامب نو« 
ليلع���ب ولديه ني���ة واضحة 

لتقدمي أداء دفاعي بحت.
 وأوضح إنييستا أنه تأكد 
من ذلك عندما رأى العبني مثل 
توماس روزيس���كي وسمير 
نصري يتراجعان ملس���اعدة 
الف�ري���ق اإلجنلي�زي  دف���اع 
ولكن�ه أع�رب عن سعادته بفوز 

برشلونة

أكد االس���باني سيس���ك فابريغاس قائد ارسنال أنه يتحمل 
املس���ؤولية الكاملة عن خروج فريقه من دور ال� 16 من بطولة 
دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة. ورغم أن الرأي الغالب في 
س���بب الهزمية يؤكد أن طرد ڤان بيرسي قلب موازين املباراة، 
فقد أصر فابريغاس على أن خطأه الذي أسفر عن هدف برشلونة 

األول كان السبب الرئيسي في خروج فريقه. 
وكتب فابريغ���اس بصفحته على موقع »تويتر« للتواصل 
االجتماعي عبر اإلنترن���ت قائال »أحتمل كل اللوم على نتيجة 
الليلة. كانت واحدة من أس���وأ حلظ���ات حياتي. أنا أعتذر عن 
ذلك«. لكن الالعب االس���باني الدولي أض���اف بعدها أنه تلقى 

»دعما هائال من جماهير ارسنال«.

فرض النجم االرجنتيني ليونيل ميسي نفسه مرة 
اخرى »امللك« اجلديد للكرة املس����تديرة وقال كلمته 
مجددا، مجبرا ارسنال على االستماع اليه بتحسر بعدما 
اطاح بالنادي اللندني من دوري ابطال اوروبا.وكانت 
احلركة الفنية التي قام بها ميس����ي حلظة تس����جيله 
هدف التقدم لبرشلونة في »كامب نو« حقا من لعبة 

»البالي ستيش����ن« بعدما غمز الك����رة بعبقرية فوق 
احلارس مانويل املونيا ثم تابعها بتسديدة »طائرة« 
في الشباك اخلالية.ومن املؤكد ان احصائيات ميسي 
ترع����ب اي فريق مهما كان حجمه او عراقته، اذ جنح 
رقم 10 في النادي الكاتالوني في تسجيل 45 هدفا منذ 

انطالق املوسم احلالي وذلك في 40 مباراة فقط. 

..وغوارديوال يرفض اتهاماته

اتهم املدرب الفرنسي ارس����ني ڤينغر املدير الفني ألرسنال احلكم 
السويسري ماسيمو بوساكا بأنه تسبب في خروج فريقه من بطولة 
دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن بوساكا لم يحترم فريقه. ووجه ڤينغر 
إلى بوس����اكا جملة »إنك لم حتترمنا. ال أصدق ما فعلته« وذلك قبل 
التوجه إلى غرف تغيير املالبس عق����ب انتهاء اللقاء. لكن ڤينغر لم 
يكتف بهذه املالحظة وقال للمدرب جوس����يب غوارديوال املدير الفني 
لبرشلونة حلظة مصافحته بعد املباراة »عليك أن تتوجه إلى احلكم 
لتهنئه«. وبدا الغضب واضحا على وجوه ڤينغر والعبيه عقب انتهاء 
املباراة، حيث أش����ار بعضهم إل����ى أن احلكم اتخذ أكثر من قرار ظالم 
جتاه الفريق مثل التسرع في قرار طرد روبن ڤان بيرسي واحتساب 
ضربة جزاء مثيرة للجدل. وأكد ڤان بيرسي بعد إشهار احلكم للبطاقة 
احلمراء في وجهه إنه لم يسمع صفارة بوساكا وسط هتافات وأصوات 
نحو 100 ألف مشجع في مدرجات ستاد »كامب نو«. كما واصل ڤينغر 
اإلعالن عن انتقاداته من خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد بعد املباراة 
حيث قال »يتعني على مشجعي أرسنال خاصة ومشجعي كرة القدم 
بشكل عام أن يشعروا باحلزن. من الصعب أن يتكرر شيء كهذا« في 
إشارة إلى طرد ڤان بيرسي. واعترف ڤينغر بأن فريقه خسر أمام فريق 
برشلونة الرائع مؤكد أن الفريق الكاتالوني لديه اإلمكانيات والقدرات 
الكافية لتحقيق الفوز دون مساعدة احلكام. وأكد ڤينغر أن طرد ڤان 
بيرس����ي كان مفتاح فوز برشلونة باملباراة. وأكد املدرب الفرنسي أن 
برشلونة سيطر على مجريات اللعب في الشوط األول ولكن مع طرد 
ڤان بيرسي ظهرت الكثير من املساحات اخلالية في صفوف أرسنال 

مما منح برشلونة الفرصة لتحقيق الفوز.

حمل االرجنتيني 
ميس����ي  ليوني����ل 
برشلونة االسباني 
ال����ى ال����دور رب����ع 
النهائ����ي في دوري 
ابطال اوروبا لك����رة القدم بعدما 
قاده للفوز على ضيفه االرسنال 
االجنلي����زي 3 - 1 في اياب الدور 
الثاني مس����اء اول من امس، فيما 
جدد شاختار دانييتسك فوزه على 
ضيفه روما وبلغ ربع النهائي للمرة 
االولى ف����ي تاريخه بعدما تغلب 
علي����ه 3 - 0.فعلى ملعب »كامب 
نو«، اكد ميسي مجددا انه افضل 
العب في العالم بامتياز بعدما سجل 
هدفا عبقريا ف����ي الوقت الضائع 
من الشوط االول ثم هدف التأهل 
من ركلة جزاء )71(، مانحا النادي 
الكاتالوني بطاقة ربع النهائي بعد 
ان كان ارسنال حسم الفصل االول 
من موقعته الثأرية مع رجال املدرب 
جوسيب غوارديوال بفوزه 2 - 1 في 
لقاء الذهاب. ولم يكن الفوز الثأري 
الذي حققه النادي اللندني ذهابا 
كافيا الزاح����ة النادي الكاتالوني 
الذي سيطر بش����كل مطلق على 
اللقاء، لكنه كاد ان يودع املسابقة 
من خالل الني����ران الصديقة ألن 
مدافعه سيرجيو بوسكيتس اهدى 
الضيوف التعادل عن طريق اخلطأ 
قبل ان ينجح تش����افي في منحه 
التق����دم مج����ددا )68(، ثم اضاف 
ميسي هدف احلسم والتأهل. وفشل 
ارسنال في استعادة اعتباره من 
برشلونة والتخلص من عقدته امام 
النادي الكاتالوني ألن فريق املدرب 
الفرنسي ڤينغر لم ينجح سوى 
خالل اللق����اء الذهاب في اخلروج 
فائزا في أي م����ن املباريات التي 

خاضها امام منافسه ان كان على 
ارض����ه او في »كامب نو« او على 
ملعب محايد.واكد ميسي مجددا 
قيمته بني عمالقة الكرة املستديرة 
عندما تسلم متريرة بينية اخرى 
من انييستا الذي استفاد من خطأ 
دفاعي فادح للضيوف، فس����يطر 
عليها النجم االرجنتيني بطريقة 
فنية واخرج حارس »املدفعجية« 
من اللعبة بعدما غمز الكرة فوقه 
قبل ان يس����دد في املرمى املشرع 
امام����ه )45+3(. وب����دأ فري����ق 
غوارديوال الشوط الثاني من حيث 
انهى االول لكن ارسنال جنح في 
مفاجأة جماهير »كامب نو« وادرك 
التعادل في الدقيقة 53 بهدية من 
بوسكيتس الذي سجل في مرمى 
حارسه ڤيكتور ڤالديز عن طريق 
اخلطأ عندما حول الكرة برأس����ه 
داخل شباك فريقه اثر كرة ركنية 
نفذها الفرنسي سمير نصري، ما 
جعل برشلونة بحاجة الى هدفني 

من اجل مواصلة املشوار.
وتس����ارعت وتي����رة االحداث 
وتلقى ارس����نال بعد دقيقة فقط 
ضربة قاسية بحصول ڤان بيرسي 
على انذار ثان بسبب تسديده الكرة 
بعد صافرة احلكم السويس����ري 
ماسيمو بوس����اكا، ليكمل فريق 
ڤينغر اللقاء بعش����رة العبني ما 
سمح لبرشلونة مبواصلة ضغطه 
وبشكل اكبر وكاد ان يسجل هدف 
التقدم عندما توغل فيا في اجلهة 
اليسرى قبل ان يسدد من زاوية 
ضيقة لكن املوني����ا تألق مجددا 
وانقذ فريقه )58(، ثم تدخل مجددا 
بعد ثوان معدودة ليصد تسديدة 
صاروخية من الزاوية ذاتها لكن 
هذه املرة للظهير البرازيلي ادريانو 

)59(. وواصل املونيا تألقه وحرم 
اصحاب االرض مجددا من الوصول 
الى شباكه بعدما صد محاولة من 
بدرو )67( لكنه انحنى بعد ثوان 
امام تشافي هرنانديز الذي انفرد 
مبواطنه ووضع الكرة داخل شباكه 
بعد مجهود فردي مميز النييستا 
الذي مرر لفيا فحولها االخير بدوره 

لتشافي )68(.

واشتعلت مدرجات »كامب نو« 
بعد ثوان عندما احتسب بوساكا 
خطأ من كوس����ييلني على بدرو 
داخل املنطقة فانبرى ميسي لركلة 
اجلزاء بنجاح )71(، مسجال هدفه 
الثامن في املس����ابقة هذا املوسم 
والثان����ي واالربعني ف����ي جميع 
املسابقات )27 في الدوري احمللي 
و7 في الكأس احمللية(.وفي الثانية 

عل����ى ملعب »دونباس ارينا« في 
دانييتسك وامام 50 الف متفرج، 
جدد شاختار دانييتسك فوزه على 
روما بالتغلب عليه 3-صفر بعدما 
كان تغل����ب عليه 3 - 2 ذهابا في 
روما.وهي املرة االولى التي يتغلب 
فيها شاختار دانييتسك على احد 
الفرق االيطالية ذهابا وايابا، كما 
هي املرة االول����ى التي يبلغ فيها 

الفريق االوكراني الدور ربع النهائي 
الرائعة  للمسابقة مؤكدا نتائجه 
في االعوام االخيرة. وكان شاختار 
حصل على شرف آخر من يحمل 
كأس االحتاد االوروبي ألنه أطلق 
عليها اسم »يوروبا ليغ« اعتبارا 
من عام 2010 عندما فقد اللقب على 
يد فوالم االجنليزي في الدور ثمن 

النهائي.

استنكر املدرب جوسيب غوارديوال املدير الفني لفريق برشلونة 
االتهامات التي وجهها املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني لفريق 
أرسنال إلى احلكم السويسري ماسيمو بوساكا بأنه تسبب في خروج 
فريقه من دوري أبطال أوروبا. وقال غوارديوال بعد املباراة إن اتهامات 
ڤينغر ليست منطقية على االطالق ألن برشلونة كان األحق واألجدر 
بالتأه����ل بعد األداء اجليد الذي قدمه الفريق. وبرهن غوارديوال على 
ذلك قائال إن أرس����نال »لم ينجح في تقدمي ثالث متريرات متتالية في 
هذه املباراة«. وقال غوارديوال »قدمنا مباراة أخرى جيدة. حققنا الفوز 
عن جدارة وكنا نس����تحق الفوز بفارق أكبر من األهداف«. كما أش����اد 
غوارديوال بالدور الرائع لنجمه األرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي 
حافظ للفريق على بطاقة التأهل لدور الثمانية من خالل مش����اركته 
في التصدي للفرصة التي سنحت ألرسنال قبل نهاية املباراة مباشرة 
حيث كانت سرعته وتألق زميله حارس املرمى ڤيكتور ڤالديز سببا 
في حرمان الدمناركي نيكالس بيندتنر مهاجم أرسنال من هز الشباك 

بهدف كان بإمكانه اإلطاحة ببرشلونة من البطولة.

)أ.ف.پ( جنم برشلونة ليونيل ميسي تألق أمام »املدفعجية« وهز شباك حارس مرمى أرسنال مانويل املونيا مرتني وفي اإلطار ڤينغر يهنئ غوارديوال بالفوز 

ميسي حمل برشلونة إلى ربع نهائي دوري األبطال.. وشاختار »بهدل« روما وعبر

غوارديوال »قصم ظهر« ڤينغر


