
�ضيكون علببى اأر�ضنال حتقيق اأكببر انتفا�ضة 
يف جولببة الإيبباب باأدوار خببروج املهزوم يف 
دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم من اأجل جتنب 
اخلببروج ل�ضابببع مببرة علببى التببوايل مببن دور 
الب16، عندما ي�ضت�ضيف بايرن ميونيخ، اليوم 
يف   1-5 الثقيلببة  الهزميببة  الثالثاء.وتركببت 
بافاريببا، اأر�ضنال يواجه مهمببة م�ضتحيلة يف 
لقبباء الإياب، ويعاين الفريببق اللندين من اأزمة 
ثقببة عقببب هزميتببه 1-3 اأمام ليفربببول يوم 
ال�ضبت، ليبتعد فريق املدرب اأر�ضني فينجر عن 
املربع الذهبي يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
وحدثببت اأ�ضيبباء اأغببرب لكببن لي�ببس يف دوري 
الأبطال، حيث مل ينجح اأي فريق على الإطالق 
يف تعوي�ببس فببارق 4 اأهببداف يف اإيبباب اأحببد 

اأدوار خروج املهزوم.
ومببن اأجل التاأهببل يجب على اأر�ضنببال التفوق 
علببى ما فعله ديبورتيفببو لكورونيا الإ�ضباين 
الذي عو�ببس هزميته 1-4 خارج ملعبه اأمام 
ميالن يف 2004 ليفوز -4�ضفر على اأر�ضه، 

وي�ضعد للدور قبل النهائي.

واآخر مرة متكن فيها فريق من جتاوز فارق 4 
اأهببداف يف م�ضابقة اأوروبية كان ريال مدريد 
يف كاأ�س الحتاد الأوروبي يف مو�ضم -1985
1986 عندما هزم بورو�ضيا مون�ضنجالدباخ 
-4�ضفببر مبلعبببه، بعببد خ�ضارتببه 1-5 مثل 

اأر�ضنال يف اأملانيا.
ومببع ذلببك �ضيتجه جببزء �ضغري مببن م�ضجعي 
اأر�ضنببال ل�ضتبباد الإمارات ولديهببم الكثري من 
الأمببل، وبدل مببن اأن ت�ضهد املباراة واحدة من 
اأروع النتفا�ضببات عببر التاريببخ من املرجح 
اأن توفر جمال اآخر لهوؤلء الذين ي�ضعرون باأن 
عهد فينجببر اقرتب مببن نهايته.وب�ضقوطه يف 
ميونيخ بجانب هزائببم يف الدوري الإجنليزي 
املمتبباز اأمببام واتفببورد وت�ضيل�ضببي وليفربول 
يف مبارياتببه الأربع الأخرية بببات �ضر اأكرث 
امل�ضجعببني ولء لفينجببر قريبببا مببن النفبباد.
واأده�س قراره برتك األيك�ضي�س �ضان�ضيز، هداف 
اأر�ضنببال، علببى مقاعببد البببدلء �ضببد ليفربول 
الكثريين.وقببال املدافببع ال�ضابق مارتن كيون 
"ل اأفهببم حقا تفكريه حيال هذا القرار، ملاذا 

مل ي�ضبباأ اأر�ضببني فينجببر اإ�رشاكببه. اإنببه اأف�ضببل 
لعب".وبينمببا ياأمل فينجر يف معجزة حتفظ 

مبباء وجهببه �ضببد بايببرن، فاإنببه رمبببا يتطلع 
بالفعل ملباراته الأ�ضبوع املقبل �ضد لينكولن 

�ضيتي فريق الدرجة اخلام�ضة يف دور الثمانية 
لكاأ�س الحتبباد الإجنليزي.وبعد ذلك �ضيحاول 
�ضمان اإنهاء الدوري الإجنليزي �ضمن املراكز 
التببوايل. علببى   21 للمو�ضببم  الأوىل  الأربعببة 
وعلى اجلانببب الآخببر، ي�ضعر بايببرن بالن�ضوة 
بعد فوزه -3�ضفببر يف كولونيا، وهو انت�ضار 
و�ضببع بببه الفببارق يف �ضببدارة دوري الدرجببة 
الأوىل الأملاين اإىل 7 نقاط.لكن املدرب كارلو 
�ضببيء بعدمببا كان  اأي  اأن�ضيلوتببي ل ي�ضمببن 
�ضحيببة النتفا�ضببة الأكببرث روعببة يف تاريخ 
البطببولت الأوروبيببة، عندما تغلببب ليفربول 
علببى ميببالن يف نهائببي 2005 بعببد تاأخببره 
اأ�ضطنبببول. يف  الأول  ال�ضببوط  يف  -3�ضفببر 
وقببال القائببد فيليببب لم اإن بايببرن �ضي�ضعببى 
للق�ضبباء علببى اأي اأمببل لببدى اأر�ضنببال مبكببرا.
واأ�ضاف الظهري الذي �ضيعتزل بنهاية املو�ضم 
اأن  "يجببب اأن نتحلببى برتكيز �ضديببد، والأهم 
نظهببر لأر�ضنال يف اأول ربببع �ضاعة اأن بو�ضعه 
ن�ضيان الببدور القادم".وقالت تقارير �ضحفية 
اأملانية، اإن مانويل نوير، حار�س مرمى بايرن 

ميونيببخ، قد ل يخو�س مباراة فريقه اأمام 
اآر�ضنببال، اليوم الثالثبباء، باإيبباب ثمن نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا.
ووفًقا ملا ن�رشتببه �ضحيفة "بيلببد" الأملانية، 
فبباإن ال�ضكوك حتيط مب�ضاركة نويببر كاأ�ضا�ضي 
اأمببام اآر�ضنببال بعببد اإ�ضابتببه بت�ضلببب ع�ضلي 
علببى  البافبباري  الفريببق  تدريبببات  خببالل 
ال�ضحيفببة:  الأحد.واأ�ضافببت  اأم�ببس  الرمببال، 
اأولريخ حار�ببس بايرن البديل، قد يبداأ  "�ضفن 
اأ�ضا�ضًيببا اأمببام اجلانرز، حببال مل يتعاف نوير 
يف الوقببت املنا�ضب".ومل ي�ضببارك اأولريخ، مع 
بايببرن ميونيخ هذا املو�ضببم، �ضوى يف مباراة 
وحيدة، وكانت اأمببام رو�ضتوف الرو�ضي بدور 
املجموعببات بببدوري الأبطال حيببث ا�ضتقبلت 
�ضباكببه 3 اأهببداف، وانتهببت بخ�ضببارة الفريق 
الفريببق  اأن  2-3.يذكببر  بنتيجببة  البافبباري 
البافاري يحتل �ضببدارة جدول ترتيب املو�ضم 
احلببايل مببن البوند�ضليجا بر�ضيببد 56 نقطة، 
متقدمببا بفببارق 7 نقاط على ليبزيببج، اأقرب 

مالحقيه.
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عزز النجم الريطاين اآندي موراي موقعه يف �ضدارة الت�ضنيف 
العاملببي لالعبببي التن�ببس املحرتفببني يف ن�ضختببه ال�ضببادرة، 
ام�ببس الإثنببني، وذلببك بعدما تببوج ببباأول لقب لببه يف املو�ضم 
اجلديببد. ورفببع مببوراي، الذي تببوج اأم�ببس الأول، ال�ضبت، بلقب 
بطولببة دبي، ر�ضيده مببن 11540 نقطببة اإىل 12040 نقطة 

املركببز  الأول، كمببا رفع ال�رشبببي نوفاك يف 
الثبباين ديوكوفيت�س  املركببز  �ضاحببب 
ه  �ضيببد و�ضعببد ر نقطببة.   9925 اإىل 

تببي  ا و لكر ماريببن �ضيليت�س اإىل املركز ا
بببع  ل�ضا الفرن�ضببي ا ح�ضبباب  علببى 

ت�ضوجنببا،  جو-ولفريببد 
املركببز  اإىل  تراجببع  الببذي 
الثامببن.  وجاء ترتيببب الالعبني 
اأ�ضحبباب املراكز الع�ببرشة الأوىل على 
النحببو التببايل: -1الريطاين اآنببدي موراي 
يف املركببز الأول بر�ضيببد 12040 نقطببة، -2 
ال�رشبببي نوفبباك ديوكوفيت�ببس يف املركببز الثبباين 
بر�ضيببد 9925 نقطة، -3 ال�ضوي�ببرشي �ضتاني�ضال�س 
فافرينببكا يف املركببز الثالببث بر�ضيببد 5195 نقطببة، 
-4 الكندي ميلو�س راونيت�س يف املركز الرابع بر�ضيد 
5080 نقطببة، -5 الياباين كي ني�ضيكوري يف املركز 
اخلام�ببس بر�ضيد 4730 نقطببة، -6 الإ�ضباين رافاييل 
نببادال يف املركببز ال�ضاد�ببس بر�ضيببد 4115 نقطببة، 
-7 الكرواتببي ماريببن �ضيليت�ببس يف املركز ال�ضابع 
بر�ضيببد 3590 نقبباط، -8 الفرن�ضي جو-ولفريد 
ت�ضوجنببا يف املركز الثامن بر�ضيد 3480 نقطة، 
-9 النم�ضبباوي دومينيك ثيم يف املركز التا�ضع 
بر�ضيببد 3375 نقطببة، -10 ال�ضوي�رشي روجيه 
 3305 العا�ببرش بر�ضيببد  فيببدرر يف املركببز 

نقاط.

أرسنال يبحث عن "المعجزة" وشبح ليفربول يطارد أنشيلوتي

نابولي يتسلح باألرض والجمهور أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم
�ضيحتبباج نابببويل اإىل احلفبباظ علببى تركيببزه وجتنب اأي 
�ضببيء ي�رشف انتباهببه اإذا اأراد اأن يكون له اأي فر�ضة يف 
تعوي�س فارق الهدفني �ضد ريال مدريد يف اإياب دور 16 

لدوري اأبطال اوروبا لكرة القدم، اليوم الثالثاء.
ويف �ضعيببه لبلببوغ دور الثمانيببة لأول مرة ميلببك الفريق 
الأقببوى هجوما يف الببدوري اليطببايل بالتاأكيد املواهب 
الكافيببة لتحقيببق مفاجاأة اأمام حامببل اللقب الذي يتطلع 
للتاأهببل لببدور الثمانيببة للمو�ضببم ال�ضابببع علببى التببوايل. 
و�ضكل ماوريت�ضيو �ضاري مدرب نابويل من اأمثال ماريك 
هام�ضيببك ودري�س مريتنز وخو�ضيه كايخببون ولورينت�ضو 
اإن�ضينببي الفريببق الأكببرث امتاعببا يف ايطاليا. لكببن ب�ضكل 

متكببرر يبدو نابويل معر�ضببا لأن ين�رشف انتباهه داخل 
وخببارج امللعب. وبببداأت اأحدث حلقة عندمببا انتقد رئي�س 
النببادي اأوريليو دي لورنتي�س فريقببه علنا عقب اخل�ضارة 
1-3 يف مباراة الذهاب با�ضتاد �ضانتياجو برنابيو قبل 
ثالثببة اأ�ضابيع. وذكببرت و�ضائل اعالم ايطاليببة اأن �ضاري 
دخببل يف خببالف بالفعل مببع دي لورنتي�س بعببد التعادل 
1-1 مببع بالريمببو يف نهاية يناير كانون الثاين. وجاء 
واحد من اأف�ضل عرو�ضه هذا املو�ضم يف دور املجموعات 
بببدوري الأبطال �ضد بنفيكا حببني �ضجل اأربعة اأهداف يف 
�ضاعة اأوىل مذهلة لكنه مرة اأخرى ا�ضتقبل هدفني يف اخر 
20 دقيقة. وتركتببه الهزمية على اأر�ضه اأمام ب�ضيكتا�س 

والتعببادل مع دينامو كييف يواجببه �ضعوبات يف التاأهل 
لدور ال�ضتة ع�رش رغم اأنه انتزع بطاقة ال�ضعود يف النهاية 
بالتفببوق 1-2 خببارج ملعبببه علببى بنفيببكا يف مباراته 
الأخببرية، وبالطبع اأي �ضقطات مماثلة يف مباراة الثالثاء 
قد تكلفه الكثري. ويف اجلانب الخر، ك�ضف ا�ضتطالع للراأي 
اأجرتببه �ضحيفببة "اأ�س" الإ�ضبانيببة اأن %77 من م�ضجعي 
فريببق ريببال مدريد يعار�ضببون م�ضاركة ثالثببي الهجوم، 
كببرمي بنزمية، وجاريث بيببل، وكري�ضتيانببو رونالدو "بي 

بي �ضي" يف مباراة نابويل.
ون�رشت ال�ضحيفة نتائج ال�ضتطالع على موقعها وك�ضفت 
اأن %23 فقببط اأيببدوا م�ضاركببة ثالثي "بي بببي �ضي" يف 

مببباراة نابويل، علما باأن الفريببق امللكي قد فاز يف لقاء 
الذهبباب بنتيجة 1-3. واأدى فببوز ريال مدريد اأول اأم�س، 
ال�ضبببت، علببى اإيبببار بنتيجببة 1-4 يف اجلولببة الب26 من 
الليجببا و�ضط غياب كري�ضتيانو وبيببل، واأدائه القوي فيها 
اإىل تاأييد م�ضجعي املريينجي لعدم الدفع بثالثي الهجوم 
ال�ضهري. �ضارك يف هذا ال�ضتطالع 23 األفا و743 �ضخ�ضا، 
بينهببم 18 األفببا و293 عار�ضوا م�ضاركة "بببي بي �ضي" 
اأمام نابويل، مقابل تاأييد 5450 فقط. وجاء ال�ضتطالع 
بعببد الأداء اجليد اأمببام اإيبار، والذي اأعقببب اخل�ضارة اأمام 
فالن�ضيببا 2-1 يف مببباراة موؤجلببة مببن اجلولببة الببب16 

بالليجا، والتعادل اأمام ل�س باملا�س 3-3.

مدربه: ساني سيكون بين 
األفضل في العالم

العب ليفربول يحذر زمالءه قبل مرحلة الحسم

رئيس تورينو: 100 مليون يورو ال تكفي لرحيل بيلوتي

و�ضببط  لعببب  فاينالببدوم،  جيورجينيببو  يثببق 
ليفربول، يف قببدرة فريقه على حتقيق النتائج 
املرجببوة يف املباريات 11 املتبقية بالدوري 
الإجنليببزي ل�ضمببان اللعببب يف دوري اأبطببال 
اأوروبببا، بينما حذر زمالءه مببن اخل�ضارة التي 

�ضي�ضعب تعوي�ضها يف الفرتة املقبلة.
وجبباءت هزائببم ليفربببول اخلم�ببس يف الدوري 
هببذا املو�ضببم اأمببام فببرق يف الن�ضببف الأ�ضفل 
مببن الرتتيب، وحببث الالعب الببدويل الهولندي 
فاينالببدوم فريقببه على املزيد مببن الثبات يف 
امل�ضتببوى قبببل دخببول املرحلببة احلا�ضمة من 
املو�ضم.وقببال الالعببب البالببغ مببن العمببر 26 

"هببل الأمببر  عامببا يف ت�رشيحببات �ضحفيببة 
يتعلببق بال�ضغوط؟ نعاين مببن �ضغوط اأكرث يف 
املباريات الكببرى مقارنببة باملباريات اأمام 
الفرق الأ�ضغر ونحن نقدم م�ضتويات طيبة يف 
املواجهببات الكببرى. يتعني علينببا العمل على 

اإنهاء املو�ضم بني الأربعة الأوائل".
قويببة،  نقببدم عرو�ضببا  اأن  "يتعببني  واأ�ضبباف 
والإميببان بقدرتنا على اإنهبباء املو�ضم يف اأحد 
هذه املراكببز، لكن اإذا كررنا مببا فعلناه �ضابقا 
بتقببدمي مباريببات جيببدة، وبعدهببا مباريببات 
�ضيئببة فاإنببه �ضيكون مببن ال�ضعب علينببا اإنهاء 
املو�ضم بني الأربعة الكبار".ومل يلعب ليفربول 

يف اأرفببع م�ضابقببة لالأنديببة يف اأوروبببا ملببدة 
املتاأخببر  فاينالببدوم  هببدف  لكببن  مو�ضمببني، 
�ضمن لفريقه الفببوز 1-3 على غرميه اأر�ضنال 
يببوم ال�ضبت، ليتقببدم الريدز للمركببز الرابع يف 
الرتتيب.وتابببع فاينالدوم "لن نتحمل خ�ضارة 
تخ�ببرش  اأن  دومببا  املحتمببل  مببن  مباريببات. 

مباريات لكن الأمببر يعتمد على الطريقة 
التي تلعب بها".

وي�ضت�ضيف ليفربول مناف�ضه برينلي، 
�ضاحببب املركز 12، يوم الأحد، قبل 
اأن يحل �ضيفا على مان�ض�ضرت �ضيتي، 

الثالث، يوم 19 مار�س/ اآذار.
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    الجورنال 

حتببدث رئي�ببس نببادي تورينببو الإيطببايل اأوربانو 
كايببرو، لو�ضائببل الإعببالم عقببب فوز فريقببه على 
بالريمببو حل�ضاب اجلولة 27 من الدوري الإيطايل، 

م�ضيًدا مبهاجم الفريق ال�ضاب اأندريا بيلوتي.
 و�ضجببل بيلوتببي ثالثة اأهداف ح�ضببم بهم املباراة 
ل�ضالح فريقه وذلك يف اأ�رشع هاتريك يف الدوري 
الإيطايل منذ عام 2000 لندريه �ضيف�ضنكو، حيث 

�ضجل بيلوتي الهاتريك اليوم يف 8 دقائق.
"�ضببكاي  ل�ضبكببة  املببباراة  بعببد  كايببرو  ويقببول   
�ضبورت�س": "لو كان باإمكاين اإعادة التفاو�س على 
عقببده الآن، كنببت �ضاأجعببل �رشطببه اجلزائي 150 
مليببون يورو".  واأ�ضاف: "لقببد �ضجل ثالثة اأهداف 
جمنونببة اليببوم، كل هدف كان اأجمببل من الآخر".  
وتابببع: "�ضيتعني علينببا اأن ننتظببر الآن ونرى اإن 

كان هنبباك فريًقببا ي�ضتطيببع دفببع 100 
مليببون يف عقببده احلببايل، اآمببل اأن ل 

ي�ضتطيع اأحد ذلببك لأين ل اأريده اأن 
يرحببل، يجب علينببا اأن ن�ضتمتع 

فقببط".   باأهدافببه  الآن 
ورفببع بيلوتي ر�ضيده 
يف  هدًفببا   22 اإىل 

 24 الدوري الإيطببايل من 
مباراة �ضببارك فيها املهاجم 

بيلوتي اأبرز الإيطايل ال�ضاب، حيث اأ�ضبح 
اكت�ضافببات املو�ضم احلببايل يف اإيطاليا.  كما اأ�ضاد 
ميهالوفيت�س مدرب تورينو بالعبه وقال: "اإنه يف 
و�ضببع اإ�ضتثنائي، اإنه يقببدم اأداًءا مميًزا، اإنه هداف 
الببدوري وي�ضجببل الأهببداف با�ضتمببرار، رمبا على 

ئي�س  لر ا
يف  يزيببد  اأن 

اجلزائببي،  ال�ببرشط 
مليببون   100 لأن 
احلاليببة رمبا تكون 
قليلببة". ويعببد بيلوتي 
من الركائببز ال�ضا�ضية يف 
ت�ضكيلببة مببدرب املنتخببب 
جيامباولببو  اليطببايل 
فينتورا، حيببث يعتمد عليه 
يف خببط الهجوم اىل جانب 
ت�ضببريو  لت�ضيببو  مهاجببم 

اميوبيلي.

كال مببدرب مان�ض�ضببرت �ضيتي الإجنليزي، الإ�ضباين بيببب غوارديول، املديح 
لالعببب الدويل الأملبباين لريوي �ضبباين ب�ضبب عرو�ضببه الرائعببة موؤخراً مع 
الفريببق، وقببال اإن هببذا التح�ضن جبباء نتيجة عمليببة تعلببم �ضتكتمل مبرور 
الوقببت.  واأحببرز الالعب ال�ضاب )21 عامًا(- الببذي ان�ضم اإىل �ضيتي مقابل 
37 مليون جنيه اإ�ضرتليني )45.45 مليون دولر( قادمًا من �ضالكه يف 
بدايببة املو�ضم- هدفه ال�ضاد�س يف 10 مباريببات، ليحقق مان�ض�ضرت �ضيتي 

�ضاحب املركز الثالث الفوز 0-2 على م�ضيفه �ضندرلند اأم�س الحد.
واأبلببغ غوارديببول و�ضائببل اإعببالم بريطانية: "عندمببا تدفع اأمببواًل طائلة 
للتعاقببد مببع لعببب، يتوقببع املدربببون يف جميع اأنحبباء العببامل الأف�ضل.. 
وعندمببا يبلي بالء ح�ضنًا تكببون ال�ضفقة رابحة، ومل تكلببف النادي كثرياً، 
وعندما يفعل خالف ذلك يبداأ النا�س يف القول اإنه كلف النادي غاليًا دون 
طائل". وتابع: "اأعتقد اأن �ضاين ميلك اإمكانات كبرية، فهو �رشيع وي�ضتطيع 

املدافعببني، وهببي  عببدد اخببرتاق  بهببا  يتمتببع  �ضفببات 
الالعبببني  مببن  ل قليببل  لكنببه  العببامل.  يف 

 21 يف  ولذلك يببزال  عمببره،  من 
بع�ببس  لي�ضبببح اأمامببه  الوقببت 

كبرياً".  واأ�ضبباف املدرب لعبًا 
 : ين �ضبببا لإ "ميكنني قول اأنه ا

اأف�ضل �ضاين �ضي�ضبح  مببن  واحداً 
العامل،  دربببت لعبببي  لأين  هببذا 

اأف�ضببل  التاريببخ �ضابقببًا  يف  لعببب 
مي�ضببي(.  جيببداً )ليونيببل  اأعببرف  ولذلببك 

ي�ضتطيببع  �ضبباين  التببي اأن  باملوهبببة  التطببور. 
�ضيكون  من املحزن األ ي�ضل اإىل ميتلكهببا 

تنا�ضببب املكانة  التببي 
قدراته".
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