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جنح تشلسي اإلجنليزي في انتزاع تعادل 
ثمني من مضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني 0-0 
على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد وأمام 
50 ألف متفرج في ذهاب الدور نصف النهائي 
من مس����ابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
ويلتقي الفريقان إيابا االربعاء املقبل على ملعب 

ستامفورد بريدج في لندن.
وقدم تشلس����ي مباراة رائع����ة من الناحية 
الدفاعية وسد جميع الطرق املؤدية الى مرماه 

وأوقف زح����ف أصحاب األرض وخرج بتعادل 
ثمني يعزز حظوظه في بلوغ املباراة النهائية 
الثالثة في تاريخه، بيد ان خسر جهود 4 العبني، 
اثنان منهم بسبب اإلصابة هما القائد جون تيري 
وحارس املرمى العمالق الدولي التشيكي بيتر 
تشيك، واالثنان اآلخران بسبب اإليقاف بعدما 
تلقى كل م����ن فرانك المبارد والنيجيري جون 
اوبي ميكل بطاقة صفراء، واألمر ذاته بالنسبة 

الى العب وسط أتلتيكو مدريد غابي.

وعلى الرغم من س����قوطه ف����ي فخ التعادل 
فان أتلتيكو مدريد ميلك حظوظا كبيرة ببلوغ 
املباراة النهائية الثانية ف����ي تاريخه واألولى 
منذ عام 1974، ألنه يقدم مباريات كبيرة خارج 
القواعد ويسجل دائما أهدافا، حيث تغلب على 
مضيفه ميالن اإليطالي 1-0 في ذهاب ثمن النهائي 
وتعادل مع مضيفه ومواطنه برشلونة 1-1 في 

ذهاب نصف النهائي.
يذكر انها رابع مرة يتأهل فيها أتلتيكو مدريد 

الى نصف النهائي واألول����ى منذ 1974، عندما 
تغلب على سلتيك السكوتلندي وخسر النهائي 
الوحيد املعاد أمام بايرن ميونيخ األملاني حامل 
لقب العام املاضي والذي يالقي ممثل العاصمة 
األول ري����ال مدريد في مب����اراة نصف النهائي 

الثانية غدا األربعاء.
ودخل أتلتيكو مدريد مباراته أمام تشلسي 
منتش����يا بفوزه على ضيفه التش����ي 2-0 يوم 
اجلمعة املاضي في الدوري احمللي، حيث يواصل 

زحف����ه نحو اللقب األول منذ 1996 عندما حقق 
الثنائية )ال����دوري والكأس احملليان(. وحافظ 
فريق العاصمة اإلسبانية الوحيد غير املتوج 
بني الرباعي املتبقي في املسابقة القارية العريقة، 
على س����جله الرائع هذا املوس����م كونه الفريق 
الوحيد الذي لم يتجرع طعم اخلس����ارة حتى 
اآلن، كما انه لم يخسر على أرضه أمام اي فريق 
إجنليزي في املسابقات القارية في 10 مباريات 

حتى اآلن.

باهتة في »الكالديرون«
.. واحلسم في »عاصمة الضباب«

أوضح اإلسباني فيرناندو توريس مهاجم تشلسي االجنليزي أن عودته إلى 
ملعب فيسنتي كالديرون بعد غياب سبع سنوات كان لها طابع خاص وذلك 

في ذهاب نصف نهائي دوري األبطال. 
ونقلت صفحة دوري األبطال عبر تويتر تصريحات مهاجم أتلتيكو مدريد 

وليڤربول السابق والذي قال: كان لزاما علي أن اقاتل رغم وجودي بني 
جمهور فريقي األول.

وأبدى توريس إعجابه مبدى ترحيب جمهور األتلتيكو به قائال انه شاكر لهذا 
الترحاب وأظهر سعادته بهذه اللفتة الطيبة. 

وعن نتيجة اللقاء والتي انتهت بالتعادل السلبي أكد توريس أن النتيجة جيدة 
لصالح الفريقني لكن النتيجة ستكون خطيرة على تشلسي إذا سجل أتلتيكو 

مدريد ألن املباراة ستقام على أرضنا.

توريس: أشكر جماهير »األتلتي«
وجه العب املنتخب االجنليزي السابق مايكل أوين انتقادات مباشرة 

ملدرب فريق تشلسي جوزيه مورينيو.
وعلق العب ليڤربول ومان يونايتد السابق على مباراة تشلسي 
وأتلتيكو مدريد على حسابه الشخصي في تويتر قائال »الناس 

يستعجلون ويتحدثون عن دفاع البلوز اجليد وأن املهاجمني سيئني، 
لكن انظروا إلى فريق مورينيو وما هي الفرص التي حصل عليها 

توريس؟«.
وقصد أوين في تصريحه تشكيلة تشلسي التي بدأت املباراة والتي 

كانت دفاعية حلد كبير، بوجود كل من راميريس والمبارد ولويز 
وميكيل في خط الوسط إضافة إلى وليان وفرناندو توريس، حيث ظهر 

املهاجم اإلسباني معزوال لوحده وهو يواجه فريقه السابق.

أوين: ملاذا اخلوف يا مورينيو ؟
أكد املدير الفني لتشلسي جوزيه مورينيو أن فريقه لم يكن يقصد 

اللعب من اجل التعادل السلبي في املباراة ضد اتلتيكو مدريد على ملعب 
كالديرون.

وكان مورينيو قد تعرض النتقادات بسبب اتباعه للطرق الدفاعية في 
املباراة.

وقال سبيشيال وان: بدأنا املباراة ولم نكن نفكر في انها ستنتهي بالتعادل 
بدون أهداف.

وأضاف: لكن املباراة تسير على هذا النحو عندما تكون حذرا وحتاول 
تسجيل هدف من الفرص القليلة التي تتاح لك.

واختتم: كنت أمتنى أن نحرز هدفا، كان هذا سيصبح جيدا لنا، ويجب أن 
ننتظر مباراة اإلياب على ملعب ستامفورد بريدج.

»مو«: لم نكن مملني

العراقة عنوان املواجهة بني 

وصراع إسباني بني إشبيلية و»اخلفافيش«
بنفيكا  ويوڤنتوس.. 

يعول بنفيكا البرتغالي على حماسة 
العبيه املنتعش���ني من التتويج بلقب 
الدوري احمللي عندما يستقبل يوڤنتوس 
االيطالي في قمة الدور نصف النهائي 
ملسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
لكرة القدم اليوم، فيما يلتقي اشبيلية مع 
ڤالنسيا في مواجهة اسبانية خالصة.

ويتوق بنفيكا، الوحيد بني رباعي 
املربع الذهبي لم يظفر بلقب املسابقة 
لكنه ميلك لقبني في املس���ابقة الغالية 
)كأس االبطال( عامي 1961 و1962، الى 
نسيان كارثة املوسم املاضي عندما كان 
الدوري  بألقاب  التتويج  على ش���فير 
والكأس احملليني والدوري األوروبي، 

قبل أن يفشل في الرمق األخير، حيث 
فقد لقب الدوري األوروبي أمام تشلسي 

االجنليزي.
وتغلب العبو املدرب جورج جيسوس 
على اولهاننس���ي 2-0 األحد املاضي، 
ليبتع���دوا بفارق 7 نق���اط عن اقرب 
مطارديه قبل مرحلتني عل ختام الدوري 
ويضمنوا احراز لقبهم الثالث والثالثني، 
ولكن النج���اح األوروبي يبدو أصعب 
على بنفيكا، كونه قد خسر 7 مباريات 
نهائيات قارية بعد إحرازه لقبه األخير 

في كأس األبطال عام 1962.
 وما يزيد من طموح بنفيكا لالقتراب 
الفريق  التتويج تكرمي اسطورتي  من 

انطونيو كونتي حيث انتصر الفريق 
اإليطالي 4-2 مبجموع املباراتني.

المواجهة اإلسبانية

ويش����هد األندلس اإلس����باني مواجهة 
منتظرة بني اشبيلية وجاره ڤالنسيا هي 
األولى بينهما أوروبيا، وضرب اشبيلية 
بقوة في اياب ال����دور ربع النهائي عندما 
حول تأخ����ره 0-1 ذهابا امام بورتو بطل 
املسابقة عامي 2003 و2011، الى فوز كبير 
4-1 ايابا، وواصل زحفه نحو اللقب الثالث 
في تاريخه في املسابقة بعد عامي 2006 
و2007. وبدوره ابلى ڤالنسيا البالء احلسن 
وحقق املعجزة املستحيلة عندما سحق بازل 

اللذين رحال  اوزيبيو وماريو كولونا 
مطلع العام احلالي.

ويقف أمام طموحات بنفيكا يوڤنتوس 
بطل اعوام 1977 و1990 و1993 الباحث عن 
خوض النهائي على ملعبه »يوڤنتوس 
س���تاديوم« في 14 مايو املقبل، بعد أن 
اقترب من حس���م لقب الدوري احمللي 

للموسم الثالث على التوالي.
ويطمح فريق »السيدة العجوز« الذي 
خرج خالي الوفاض من دور املجموعات 

لدوري األبطال، إلى معانقة لقب قاري 
أول له بعد تتويجه األخير في دوري 

األبطال 1996.
وبرغ���م عراقة الفريق���ني، إال انهما 
قد التقي���ا مرتني فقط أوروبيا، األولى 
في نصف نهائ���ي كأس األبطال 1968 
عندما ابتسمت لبنفيكا قبل أن يخسر 
في النهائي أمام مان يونايتد، والثانية 
في ربع نهائي كأس االحتاد األوروبي 
1992-1993 مبش���اركة املدرب احلالي 

السويسري بثالثية نظيفة ايابا وهي 
النتيجة ذاتها ذهابا في سويسرا قبل 
أن يعزز بثنائية في الوقتني اإلضافيني 
وأنهى اللقاء بخماس����ية نظيفة أبقت 
حظوظه قائمة في التتويج بلقب املسابقة 
للمرة الثانية بعد األولى عام 2004 خالل 
عصره الذهبي الذي خاض خالله مباراتني 
نهائيتني في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عام����ي 2000 و2001. ولن تكون هناك 
مباراة نهائية إسبانية على غرار العام 
قبل املاضي عندما احرز اتلتيكو مدريد 
اللقب على حساب مواطنه اتلتيك بلباو، 
لكن اسبانيا ضامنة وجود احد ممثليها 

في تورينو.

كوستا حاول ولكن بال جدوى 
)رويترز(
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