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مؤج ً
ال حسم الصعود لربع النهائي حتى مباراة العودة في لندن

توتنهام أجبر يوفنتوس على التعادل في عقر داره بدوري األبطال
�سقط يوفنتو�س الإي��ط��ايل يف فخ
التعادل على �أر�ضه وو�سط جماهريه
�أم���ام توتنهام بنتيجة «،»2-2
يف املباراة التي �أقيمت بينهما،
ليت�أجل ح�سم الفريق ال�صاعد �إلى
ربع النهائي حتى مباراة العودة يف
لندن.
�سجل الأرجنتيني جونزالو هيغواين
هديف يوفنتو�س يف الدقيقتني  2و9
لكن توتنهام عاد بقوة يف املباراة
و�سجل ال��ه��دف الأول ع�بر هاري
كني يف الدقيقة  35ثم كري�ستيان
�إريك�سني يف الدقيقة .71
ٍ
ب�شكل رائع
بد�أ يوفنتو�س املباراة
وتقدم يف النتيجة بعد دقيقة ون�صف
عرب جونزالو هيغواين ،بعد �أن مرر
مرياليم بيانيت�ش الكرة للمهاجم
الأرجنتيني ،الذي هرب من الرقابة
و�سدد الكرة بيمناه لت�سكن �شباك
احلار�س هوجو لوري�س.
وعند الدقيقة ال�سابعة حت�صل
يوفنتو�س على ركلة جزاء بعد تدخل
عنيف من بن ديفيز على فيدريكو
بريناردي�سكي داخل منطقة اجلزاء،
وجنح هيغواين يف ت�سجيلها ليتقدم
البيانكونريي بثنائية دون رد يف
وقت مبكر.
وت�����ص��دى جيجي ب��وف��ون برباعة
ل�رضبة ر�أ�سية خطرية من هاري

كني ،م�ستفي ًدا من عر�ضية �إريك�سني
يف الدقيقة  ،25ليحافظ على تقدم
ال�سيدة العجوز.
و�ضغط توتنهام بقوة للعودة يف
اللقاء و�سدد �إيريك�سني كرة قوية
بيمناه م��ن على ح��دود املنطقة
مرت بجوار القائم الأي�رس ملرمى
بوفون.
ومن هجمة مرتدة كاد هيغواين �أن
ي�ضيف الهدف الثالث ليوفنتو�س،
بعد ك��رة تبادلها م��ع دوجال�س
كو�ستا داخل منطقة اجلزاء ثم �سدد
الكرة بي�رساه ،ولكنها مرت بجوار
املرمى عند الدقيقة .31
تراجع اليويف للخلف و�سط �ضغط
متوا�صل من توتنهام و�سدد هاري
كني ك��رة �أر�ضية جديدة �أبعدها
بوفون لركنية يف الدقيقة .32
وبعدها بدقيقتني جنح توتنهام
يف تقلي�ص النتيجة بعد كرة مررها
ديلي �آيل �إل��ى ك�ين ال��ذي تخطى
بوفون ثم �أ�سكن الكرة بي�رساه يف
�شباك البيانكونريي.
ول��ع��ب ال��ي��ويف يف و���س��ط ميدانه
حتى نهاية ال�شوط الأول للدفاع
عن مرماه ،ولكن من جمهود فردي
لدوجال�س كو�ستا ح�صل الربازيلي
على ركلة ج��زاء �أخ���رى ،انربى
لها هيغواين ولكن كرته ا�صطدمت

بالعار�ضة لينتهي ال�شوط الأول
بتقدم ال�سيدة العجوز «.»1-2
ب��د�أ ال�شوط الثاين بندية كبرية
بني الفريقني ،و�سدد فيديريكو
بريناردي�سكي كرة قوية بي�رساه
�أبعدها لوري�س للركنية وبعدها
�أ�ضاع ماريو ماندزوكيت�ش فر�صة
�أخ��رى بعد �رضبة ركنية و�صلته
على ح��دود منطقة ال�ست ي��اردات
لكن ر�أ�سيته ذهبت باجتاه حار�س
املرمى.
ب��د�أ يوفنتو�س يبحث عن ت�سجيل
ال��ه��دف الثالث ودخ��ل رودريغو
بينتانكور يف مكان �سامي خ�ضرية
عند الدقيقة  65لإن��ع��ا���ش خط
الو�سط ،ولكن توتنهام جنح من
خالل �رضبة حرة مبا�رشة نفذها
الدمناركي �إيريك�سني بحنكة كبرية
من حتت احلائط الب�رشي يف معادلة
النتيجة عند الدقيقة .71
�سيطر توتنهام على ال��ك��رة ومل
يجد يوفنتو�س احللول للو�صول
ملرمى ال�سبريز من جديد ،ولعب
دوجال�س كو�ستا كرة عر�ضية من
اجلهة الي�رسى لهيغواين لكن يان
فريتونخني �أبعدها برباعة لركنية
يف الدقيقة  ،87وم��رت الدقائق
الأخرية بال جديد ليخرج يوفنتو�س
من املباراة بنتيجة �سلبية.

• هيغواين يتعرض للعرقلة من فيرتونغن

غوارديوال رفض االستهانة بالخصم وأشرك تشكيلة قويّة

مانشستر سيتي أمطر شباك بازل
المستسلم برباعية في التشامبيونزليغ

• غوندوغان األفضل ...وبيرناردو سيلفا أعاد اكتشاف نفسه

كين عادل رقم جيرارد
بتسجيل الهدف السابع
• هاري كني

وا�صل هاري كني مطاردة الأرقام القيا�سية ،عندما
�سجل هدف توتنهام هوت�سبري الأول يف تعادله 2-2
خارج ملعبه مع يوفنتو�س يف ذهاب دور ال�ستة ع�رش
لدوري �أبطال �أوروبا.
وك��ان هدف كني يف الدقيقة  35هو ال�سابع له يف
البطولة هذا املو�سم ،ليعادل الرقم القيا�سي لالعبني
الإنكليز وحققه �ستيفن جريارد ،عندما �سجل � 7أهداف
مع ليفربول يف مو�سم .2009-2008
ولي�س هذا فح�سب بل �إن �أه��داف كني يف مبارياته
الت�سع الأول��ى ،تزيد على �أي العب �آخر يف تاريخ
امل�سابقة الأبرز للأندية يف �أوروبا ،ويتفوق بهدف
واحد على الرباعي رونالدينيو و�سيموين �إنزاغي
وديدييه دروغبا ودييغو كو�ستا.
و�أح��رز كني � 9أه��داف يف �آخ��ر  8مباريات بجميع
امل�سابقات ،وميلك  33هدفً ا هذا املو�سم ،وهو ما
يزيد على �أي العب �آخر يف بطوالت الدوري اخلم�س
الكربى يف �أوروب���ا .وك��ان بو�سع املهاجم البالغ
عمره  24عاماً ،الذي �سجل
ه��ذا ال�شهر هدفه 100
يف ال����دوري املمتاز
يف  141مباراة فقط،
• ماسيمليانو
أليغري

زيادة ح�صيلته يف املباراة  ،لكن حار�س يوفنتو�س
املخ�رضم جيانلويجي بوفون ت�صدى لفر�صتني
خطريتني ب�شكل رائع من �أمام مهاجم توتنهام .لكن
يف ظل امل�ستوى احلايل لهداف ال��دوري الإنكليزي
مرتني� ،سي�شعر توتنهام ب�أنه ق��ادر على التفوق
على يوفنتو�س يف لقاء الإياب با�ستاد وميبلي ال�شهر
املقبل.
و�أع��اد ك�ين ،ال��ذي �سجل ه��دف ف��وز توتنهام على
�آر�سنال يف بداية الأ�سبوع ،الف�ضل لزمالئه يف التعايف
من ا�ستقبال هدفني يف �أول ت�سع دقائق يف املباراة
بعدما �سجل جونزالو هيغوين ثنائية ليوفنتو�س.
وقال كني :كان ميكن �أن ن�ست�سلم بعي ًدا عن ملعبنا يف
دوري الأبطال ،هذا يو�ضح �شخ�صيتنا» ،م�ضيفًا :كان
الأداء ممتاز ًا بعد ذلك ،و�سنعود �إلى وميبلي بهدفني
خارج الديار� ،إنها نتيجة رائعة».
وقال ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام �إن فريقه
كان �سيئا يف �أول ع�رش دقائق ،لكنه �شعر ب�أنه كان
من املفرت�ض �أن يحتفل باالنت�صار بعد �أن ا�ستفاق
لي�ستحوذ على الكرة بن�سبة � % 62أمام فريق �ضمت
ت�شكيلته الأ�سا�سية �سبعة العبني بد�أوا نهائي املو�سم
املا�ضي �ضد ريال مدريد.

• غوارديوال

عندما انتهت قرعة ثمن نهائي م�سابقة دوري �أبطال
�أوروبا لكرة القدم� ،أكد املتابعون �أن مان�ش�سرت �سيتي
ح�صل على �أف�ضل قرعة ممكنة ،وت�أكد ذلك عندما �سحق
الفريق الإنكليزي نظريه وم�ضيفه بازل ال�سوي�رسي
برباعية نظيفة يف مباراة الذهاب.
ح�صة تدريبية،
وظهر مان�ش�سرت �سيتي وك�أنه يجري ّ
وح�صل على كم كبري من الفوائد ،من خالل �إ�رشاك
الالعبني العائدين من الإ�صابة �أمثال لريوي �ساين
ودافيد �سيلفا وفابيان ديلف ،وحجز بطاقة الت�أهل �إلى
ربع النهائي من الناحية النظرية.
رف�ض م��درب مان�ش�سرت �سيتي جو�سيب غوارديوال
�وي��ة ،مع
اال�ستهانة باخل�صم ،و�أ��ش�رك ت�شكيلة ق� ّ
التم�سك بطريقة اللعب  ،3-2-1-4من خالل الدفع
ّ
بالقائد فن�سنت كومباين يف عمق الدفاع �إلى جانب
الأرجنتيني نيكوال�س �أوتاميندي ،وعاد ديلف للتواجد
على الناحية الي�رسى ،مقابل ظهور معتاد لكايل ووكر
على اليمنى.
وقدم الربازيلي فريناندينيو احلماية الالزمة للدفاع
ّ
من خط الو�سط ،خلف ثنائي �صناعة الألعاب كيفن دي
بروين و�إلكاي غوندوغان ،فيما تكّ ون اخلط الأمامي
من اجلناح الأمي��ن برناردو �سيلفا ،والأي�رس رحيم
�سرتلينغ ،ور�أ�س احلربة �سريجيو �أغويرو.
الدفاع �أدى مباراة هادئة و�سط هجوم �ضعيف من الفريق
امل�ضيف ،وتناقل العبوه الكرة فيما بينهم ب�أريحية،
فيما ح�صل فريناندينيو على امل�ساحات الوا�سعة
للم�شاركة يف بناء الهجمات من اخللفّ � ،أما دي بروين

يقدم �أف�ضل م�ستوياته البدنية بعد االطمئنان على
فلم ّ
نتيجة املباراة ،قبل �أن يخرجه غوارديوال يف ال�شوط
الثاين.
غوندوغان �أحرز هدفني وكاد ي�ضيف ثالثا يف ال�شوط
الثاين ،وكان بالفعل �أف�ضل العبي املباراة بف�ضل
ن�شاطه الكبري يف و�سط امللعب ،ومن املرجح �أن
غوارديوال �سيداور بينه وبني دافيد �سيلفا يف الفرتة
املقبلة.
� ً
أي�ضا الربتغايل بريناردو �سيلفا� ،أعاد اكت�شاف نف�سه
بعد بداية بطيئة مع مان�ش�سرت �سيتي الذي انتقل �إليه
من موناكو الفرن�سي ال�صيف املا�ضي ،فبد�أت تظهر
مهاراته الفنية الرفيعة وعر�ضياته املم ّيزة.
من ناحية �أخ��رى ب��دا فريق امل��درب رفاييل فيكي
م�ست�سلما للنتيجة قبل بداية املباراة ،رمبا لإح�سا�سه
بالفوارق الفنية الوا�ضحة بني الطرفني ،وكان الفتا
ع��دم حتلّي الفريق ال�سوي�رسي ب��ال��روح القتالية
املطلوبة رغم ت�سلّحه ب�أف�ضلية الأر�ض واجلمهور.
وجل�أ فيكي �إلى طريقة اللعب الدفاعية  ،1-4-5وقاد
الدفاع الدويل الألباين توالنت ت�شاكا �إلى جانب ليو
الك��روا وماريك �سوت�شي ،وتواجد مي�شل الجن على
الناحية اليمنى وبال�س ريفريو�س يف اليمنى.
حموريا يف
دورا
ولعب العاجي جيوفري �سريي دي
ً
ً
و�سط امللعب �إل��ى جانب فابيان ف��راي ،مب�ساندة
اجلناحني حممد اليون�سي وفالنيت �سوكر ،فيما ظل
دمييرتي �أوبرلني معزوال كمهاجم �رصيح ،ورغم ذلك
كان الالعب الأن�شط يف بازل رغم عدم ح�صوله على
الدعم املطلوب.

أليغري يشن هجوم ًا
على الصحافة

�شن ما�سيمليانو �أليغري ،املدير الفني ليوفنتو�س ،هجوما قويا على
ال�صحافة بعد االنتقادات التي واجهته بعد تعادل فريقه بهدفني لكل
فريق �أمام توتنهام بدوري �أبطال �أوروبا.
وقال �أليغري يف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد اللقاء :كرة القدم غريبة،
كنا قريبني من  0-3لتتحول �إلى  ،1-2ومن � 1-3إلى .2-2
و�أردف :كنا نعرف مدى تعقيد اللقاء ،الآن العودة يف وميبلي
�ستكون مثل النهائي.
و�أتبع :با�ستثناء ت�صدي بوفون لكرة كني ،مل يكن لهم �أي خطورة
تذكر ،ال �أجد �أي مربر لإ�صابة البع�ض بالإحباط.
و�أكمل :و�صولنا لنهائيني يف ال�سنوات الأخرية �أتلف تفكري البع�ض ،دوري
الأبطال هدف ،لكن لي�س منطقيا �أن ت�صل للنهائي يف كل عام».
و�أ�ضاف :البع�ض فقد العقالنية ،يوفنتو�س يلعب للفوز لكنه لي�س مر�شحا
للبطولة ،البع�ض ال يفهم �أبعاد الفرق التي نواجهها ومدى �صعوبتها ،مرة
�أخرى �أ�ؤكد �أن الهدف الرئي�سي هو الدوري ،ثم الذهاب بعيدا يف الأبطال.
و�أكد �أليغري مرة �أخرى �أن فريقه لي�س �ضمن املر�شحني للقب الأوروبي« :دخلنا
اللقاء بن�سبة  50-50ونحن ل�سنا باملر�شحني للعبور ،يجب �أن يدرك اجلمهور
�أن الفوز لي�س هو ال�شيء العادي هنا».
و�أتبع :يوفنتو�س وتوتنهام فرق متلك الطموح للم�ضي يف البطولة ،لكنها لي�ست
على نف�س امل�ستوى مثل بايرن ،بر�شلونة وريال مدريد ،وميكن �أن �أ�ضيف بي �إ�س
جي ومان�ش�سرت �سيتي �أي�ضا ،نحن خلف ه�ؤالء.
و�أمت :لي�س معنى �أن الفريق قدم ثالثة موا�سم ا�ستثنائية �أن الفريق �سي�ستمر هكذا،
الأمر �سيزداد �صعوبة املو�سم املقبل».
ويلعب لقاء العودة بني الفريقني يف ال�سابع من مار�س املقبل على ملعب وميبلي
بلندن.

• غوندوغان يتدخل بعنف على شاكا

ّ
يحذر من التهاون بعد الرباعية
كومباني
�أكد البلجيكي فين�سنت كومباين،قائد ومدافع مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي� ،أنه غري م�سموح بالرتاخي ،يف مواجهة الإياب �أمام بازل
على ملعب االحتاد بداية ال�شهر املقبل .وحجز مت�صدر الربمييريليج
نظريا بطاقة عبوره لربع النهائي قبل خو�ض مواجهة الإياب �أمام
جماهريه على ملعب «االحتاد» يف  7مار�س املقبل.
و�أكد كومباين يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت» الربيطانية

عقب نهاية املباراة التي احت�ضنها ملعب �سانت جاكوب بارك:
«�أظهرنا �أننا الأف�ضل ،ولكن غري م�سموح الآن �أال منتلك احلافز يف
مباراة العودة .ال ميكننا التهاون».
و�أمت :كنا ندرك �أن الأمور �ستكون �صعبة ،ال�سيما و�أن املباراة تقام
و�سط �أجواء باردة للغاية وعلى ملعب �صعب و�أمام فريق يدافع
بخم�سة العبني� .إال �أن الأمور �سارت ب�شكل جيد للغاية.

