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مهاجم إنتر ميالن صامويل إيتو سجل هدف الفوز
في مرمى تشلسي وقاد فريقه لربع النهائي )أ.ف.پ(

تغي����ر موق����ف جماهي����ر تشلس����ي في 
»ستامفورد بريدج« التي استقبلت مورينيو 
بحرارة واحت����رام، فاجلماهير التي صوتت 
بنسب 90% بأنه البد من استقبال مورينيو 
بشكل إيجابي غيرت وجهة نظرها، فقد أنشدت 
جماهير البلوز أناش����يد حتمل كلمات مثل 

»انصرف يا مورينيو، ال نريد رؤيتك«.

احتفلت جماهير إنتر داخل ملعب »ستامفورد 
بريدج« معقل نادي تشلس����ي بشكل جنوني 
ألنها جنح����ت بإقصاء أحد املرش����حني للفوز 
بدوري األبطال، وف����ي إحدى الهتافات املثيرة 
قالت اجلماهير: »ب����دأ الالعبون بالقفز مقابل 
جماهير إنتر بعد الفوز، فأنش����دت اجلماهير 

اإليطالية من ال يقفز فهو ميالني«،

أكدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية امس أن قائد تشلسي 
جون تيري صدم أحد املشجعني بسيارته عقب اخلسارة. 
وقالت الصحيفة ان احلادث وقع قبل منتصف الليل بساعة، 
أثناء قيادة الالعب سيارته ملغادرة ملعب »ستامفورد بريدج« 
وإلى جواره زوجته توني. جتمع عدد من املش����جعني أمام 
السيارة، وأصر أحدهم على التقاط صور لتيري وزوجته، 

فما كان من قائد تشلسي إال أن واصل طريقه ليصدمه.

جماهير تشلسي تنقلب على مورينيو جماهير إنتر: من ال يقفز فهو ميالني! تيري يصدم مشجعًا بسيارته عقب الهزيمة

عالمية متفرقات

أهدر السويس����ري روجيه فيدرر املصنف أول 3 كرات حاسمة وسقط 
بش����كل مفاجئ أمام القبرصي ماركوس بغداديس السابع والعشرين 5-7 
و5-7 و6-7 )4-7( في الدور الثالث من دورة انديان ويلز االميركية الدولية 

للتنس، أولى بطوالت املاسترز لهذا املوسم.
خضع ظهير ايسر نادي مانشستر سيتي االجنليزي لكرة القدم واين بريدج 

لعملية جراحية إلزالة الفتق ستبعده شهرا عن املالعب.
يعيش مهاجم املنتخب االسباني لكرة القدم فرناندو توريس موسما 
صعب����ا مع ناديه ليڤربول االجنليزي، وقد أملح للمرة االولى باحتمال تركه 

في نهاية املوسم احلالي.
حقق ليبرون جيمس الثالثية املزدوجة »تريبل دوبل« ال� 28 في مس��يرته 
وقاد كليفالند كافالييرز متصدر دوري كرة السلة االميركي للمحترفني الى الفوز 

على مضيفه ديترويت بيستونز 101-113.
اعلن جنم الغولف االميركي تايغر وودز انه سيعود الى املنافسات في 
8 الشهر املقبل للمشاركة في بطولة »اوغوستا« للماسترز، وذلك من خالل 

بيان في موقعه على شبكة االنترنت.
دع��ا برنامج األمم املتحدة للبيئة )يونيب( روس��يا إلى حتس��ني الس��ياحة 
واحلماية البيئية في مدنية سوتش��ي الساحلية املطلة على البحر األسود، والتي 
ستس��تضيف دورة األلعاب األوملبية الشتوية 2014، قبل وصول األعداد الغفيرة 

من الالعبني واملشجعني.
م����دد قائد منتخب هولندا لكرة القدم م����ارك ڤان بومل عقده مع نادي 
بايرن ميونيخ االملاني حتى عام 2011 بحسب ما ذكر متصدر ترتيب الدوري 
االملاني. وقال ڤان بومل )32 عاما( »كانت أمنيتي التمديد لعام اضافي. أريد 

إحراز االلقاب مع النادي هذه السنة وفي املوسم املقبل«.
اعل��ن نادي باير ليڤرك��وزن ثالث الدوري االملاني لك��رة القدم ان مهاجمه 
الدولي ش��تيفان كيسلينغ مدد عقده معه 3 مواسم اضافية. وقال كيسلينغ الذي 
س��يواصل مش��واره مع الفريق حتى عام 2015: »اشعر بالسعادة مع عائلتي في 

ليفركوزن والنادي ميلك طموحات ممتازة للمدى الطويل«.

سقوط ويغان
أمام أستون ڤيال

خسر ويغان أمام ضيفه أستون ڤيال 
1-2 في مباراة مؤجلة من املرحلة احلادية 
والعشرين في الدوري االجنليزي لكرة 
القدم اقيمت اول من امس. وبقي استون 
ڤيال سابعا برصيد 49 نقطة مقابل 28 
لويغان صاحب املركز اخلامس عشر.

من جانب آخر، ثبت املسؤولون عن 
الدوري االجنليزي حس����م 9 نقاط من 
رصيد بورتسموث صاحب املركز االخير 
لوضعه حتت احلراسة القضائية حسب 
االنظمة املعمول بها. ويحتل بورتسموث، 
اول ناد يوضع حتت احلراسة القضائية 
منذ انطالق الدوري االجنليزي املمتاز 
موسم 1992-1993 بهدف حماية دائنيه، 
املركز االخير برصيد 19 نقطة سينزل 
الى 10 نقاط مع حس����م النقاط التسع 
ليهبط فعليا ال����ى الدرجة االولى بعد 
ان اتسع الى 17 نقطة الفارق بينه وبني 
اول املهددي����ن بالهبوط ولفرهامبتون 
السابع عش����ر قبل 9 مراحل من نهاية 

البطولة.
من جهة اخرى، اعلن نادي هال سيتي 
صاحب املركز التاسع عشر قبل االخير 
انه عني االيرلندي الشمالي ايان داوي 
مدربا جديدا لفريقه خلفا لفيل بروان 

الذي أقيل من منصبه االثنني.

يوڤنتوس وهامبورغ للعبور إلى ربع النهائي عبر فوالم وأندرلخت

ليڤربول يواجه خطر الخروج على يد ليل في »يوروبا ليغ«
يسعى فوالم االجنليزي الى االستفادة 
من االصابات الالحقة بصفوف يوڤنتوس 
االيطالي لتعويض تأخره 1 � 3 ذهابا، وذلك 
عن����د مواجهة الطرفني في اياب الدور ثمن 
النهائي من مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا 

ليغ« لكرة القدم اليوم.
وكان يوڤنتوس حامل لقب املس����ابقة 
أعوام 1977 و1990 و1993، حقق فوزا )3 � 
1( مقنعا في تورينو االسبوع املاضي، حيث 
سجل له نيكوال الغورتاليي والفرنسيان 
جوناثان زيبينا ودافيد تريزيغيه، في حني 
وجد فوالم طريق الشباك عن طريق الدولي 

النيجيري ديكسون ايتوهو.
ويوڤنتوس هو أحد 3 أندية تقدمت 3 � 
1 ذهابا، على غرار ستاندار لياج البلجيكي 
الفائز على باناثينايكوس اليوناني وهامبورغ 
األملاني الفائز على اندرخلت البلجيكي. ويبدو 
ليل في وضع جيد لترجمة نتيجة الذهاب 
بفوزه على ليڤربول االجنليزي 1 � 0، الى 
مفاجأة قوية بإخراجه »احلمر« من املسابقة 
عندما يلتقي العبي املدرب االسباني رافايل 

بنيتيز على ملعب »أنفيلد رود«.
ويزور متصدر ترتيب الدوري البرتغالي 
بنفيكا مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا بعد 
تعادلهما 1 � 1 سلبا في العاصمة لشبونة.

ويبدو ڤالنسيا االسباني في وضع مماثل 
لبنفيكا، بعد تعادله 1 � 1 على أرض برمين ب� 
10 العبني بعد طرد املدافع األرجنتيني ايفر 

مكسيميليانو بينيغا )25(. ورغم النقص 
العددي أدرك ڤالنسيا التعادل عبر خوان 

مانويل غارسيا ماتا )57(.
ويستضيف ڤولفسبورغ االملاني روبن 
كازان الروس���ي بعد تعادلهما ذهابا )1 � 1( 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي أتلتيكو مدريد 

االسباني بعد تعادلهما سلبا )0 � 0(.

مدرب إنتر ميالن جوزيه مورينيو تفوق
على انشيلوتي في »ستامفورد بريدج« )رويترز(

ويستضيف س���تاندار لياج البلجيكي 
اليونان���ي بينما يلتقي  باناثينايك���وس 
اندرخلت البلجيكي مع هامبورغ األملاني. 
وتب�����دو مهم���ة هامبورغ س���هلة بعدما 
انهى مب��اراة الذهاب 3 � 1. يش���ار الى ان 
قرعة ال��دور ربع النهائي س���تجري غدا 

اجلمعة.

أنشيلوتي: ليست لدي شكاوى..
وإنتر استحق الفوز

مورينيو: احتفلت كالمجنون
في غرف المالبس

اعترف االيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب تشلسي بأحقية تأهل إنتر 
ميالن بقيادة مدربه البرتغالي احملنك جوزيه مورينيو إلى ربع النهائي. 
ورفض أنشيلوتي توجيه اللوم ألحد أو الشكوى من شيء ما حدث أثناء 
سير اللعب، سواء من أخطاء احلكام أو من أشياء أخرى دون انتقادات 

ملنافسه وتشويه لفوزه التكتيكي.
وقال لشبكة سكاي البريطانية: »كان اإلنتر يستحق النصر، ومبروك 
لإلنتر هذا الفوز«. واضاف: »لم نلعب كما خططنا لهذا اللقاء، فقد وضعنا 
إنتر حتت الضغط طيلة الوقت في منطقة الوسط، فحدث لنا كثير من 
الصعوب���ة في اللعب وتطبيق امله���ام املطلوبة من الالعبني«. واعترف: 
»إنتر لعب مباراة جيدة جدا، قوي في الدفاع، مع حسن استغالل الهجوم 

املضاد، ونحن لم نلعب كما نريد«.
ورفض أنش���يلوتي في نهاية حديث���ه التعليق على ركالت جزاء لم 
حتتسب لفريقه، ولم يتحدث قط عن طرد دروغبا في نهاية املباراة لتعديه 

على تياغو موتا، وأملح إلى أنه ليست لديه شكاوى ضد التحكيم.

أخفى البرتغالي جوزيه موريني���و مدرب انتر ميالن فرحته العارمة بهدف 
إيتو أمام احلضور في »ستامفورد بريدج« حفاظا على مشاعرهم لسابق العالقة 
الوطيدة التي جمعته بهذه اجلماهير، لكنه لم يخف احتفاله بطريقة مجنونة في 
غرف تبديل املالبس بعد انتهاء املباراة. وقال مورينيو لقناة اجلزيرة الرياضية: 
»من الطبيعي أن يغضب أنصار تشلسي، املباراة على ملعبه وهذه خسارة مؤملة 
له���م ولالعبيهم ومدربهم«. وتابع: »احترامي ألنصار تشلس���ي جعلني أحتفظ 
أثناء االحتف���ال والتحفظ بعد إطالق صافرة نهاية املباراة إال أنني انفجرت في 
غرف تبديل املالبس واحتفلت بطريقة مجنونة مع الالعبني بهذا الفوز، أمامهم 
فقط، فال ميكنني االحتفال أمام عش���اق تشلسي أبدا«. وأكد: »األخطاء ال تعني 
نهاية كل ش���يء، فيجب أن تستمر احلياة، حتصل على بطاقات حمراء، وتهدر 
الفرص، وتخرج من البطوالت، ولكنك يجب أن تس���تمر وال تقف مكانك«. وفي 
نهاية حديثه عن مواجهة أحد األندية اإلجنليزية، مان يونايتد أو أرس���نال في 
دور الثمانية حيث س���تجرى قرعة هذه املرحلة غدا، قال مورينيو: »نعم أحب 

مواجهة فريق إجنليزي، وميكنني التعامل مع أي فريق«.

مورينيو أدمع تشلسي ووضع إنتر ميالن في ربع النهائي
البرتغالي  حقق املدرب 
جوزي����ه موريني����و عودة 
موفقة الى ملعب »ستامفورد 
بريدج« بعدما قاد انتر ميالن 
االيطال����ي الى ال����دور ربع 
النهائي من دوري أبط����ال اوروبا لكرة القدم 
على حساب فريقه السابق تشلسي االجنليزي 
بالفوز عليه 1 � 0 اول من امس في إياب الدور 
ثمن النهائي. وكان انتر ميالن فاز ذهابا ايضا 
على ملعبه »جوزيبي مياتزا« 2 � 1 فتأهل الى 
ربع النهائي مع سسكا موسكو الروسي الذي 
بلغ هذا الدور للمرة االولى بعدما أطاح بإشبيلية 
االسباني بالفوز عليه في عقر داره 2 � 1 بعدما 
تعادل الطرفان 1 � 1 ذهابا في موسكو. وحلق 
انتر ميالن وسس����كا مبان يونايتد وأرسنال 
االجنليزيني وليون الفرنسي وبايرن ميونيخ 

األملاني الى ربع النهائي.
على ملعب »ستامفورد بريدج« وأمام أكثر 
من 38 ألف متفرج، فك انتر ميالن عقدة ثمن 
النهائي حيث انتهى مشواره في املواسم الثالثة 
االخيرة على يد ڤالنسيا االسباني وليڤربول 
ومان يونايتد اإلجنليزيني على التوالي، وواصل 
رفع لواء ايطاليا في املسابقة بعد خروج ميالن 
ويوڤنتوس وفيورنتينا. وكانت املباراة االولى 
ملورينيو على ملعب تشلسي منذ ان ترك االخير 
في سبتمبر 2007 بعد ان عاش 3 أعوام جميلة 
في العاصمة لن����دن وأصبح أجنح مدرب في 
تاريخ النادي األزرق، وأحرز معه لقب الدوري 
مرتني وكأس إجنلت����را وكأس رابطة األندية 
مرتني، كما قاد الفريق الى نصف نهائي دوري 

أبطال اوروبا.
وخسر مورينيو في 3 مواسم مع تشلسي 
9 مباريات اي مبعدل 3 مباريات في املوس����م 
الواحد في الدوري، في حني خسر حتى اآلن حتت 
إشراف املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي في 5 
مناسبات. وكانت عودة البرتغالي الى هذا امللعب 
موفقة وقد تفوق متاما على نظيره االيطالي 
انش����يلوتي بعدما جنح العب����وه في حتجيم 
مفاتيح لعب النادي اللندني في مباراة قوية 
جدا من ناحية االندفاع البدني واالحتكاكات، 
وجنح في النهاية بطل ايطاليا باخلروج فائزا 
بفضل الكاميروني صامويل ايتو الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة )79(. ودخل 
تشلسي الى املباراة وهو لم يذق طعم الهزمية 

على أرضه في هذه املسابقة في 21 مباراة على 
التوالي )15 فوزا و6 تعادالت( اي منذ سقوطه 
في 22 فبراير 2006 أمام برشلونة االسباني 1 
� 2، واملفارقة ان ايتو كان صاحب هدف الفوز 
للنادي الكاتالوني الذي اهتزت شباكه أوال عن 
طريق اخلطأ عبر العب وسطه البرازيلي ثياغو 
موتا الذي يدافع حاليا عن ألوان انتر بالذات، 
قبل ان يعادل قائد تشلس����ي جون تيري عن 
طريق اخلطأ ايضا. وبدأ انتر اللقاء بضغط على 
مضيفه بهدف خلط أوراق انشيلوتي الذي يعرف 
الفريق االيطالي متاما كما هي حال مورينيو 
بالنس����بة الى تشلسي وذلك ألنه اشرف على 
قطب مدينة ميالنو اآلخر ميالن ملدة 8 أعوام 
توج خاللها بلقب هذه املسابقة مرتني. وكانت 
الفرصة احلقيقية االولى لصاحب األرض بكرة 
أرضية قوية أطلقها األملاني ميكايل باالك من 
خارج املنطقة إال ان محاولته مرت قريبة جدا 
م����ن القائم االمين ملرمى احل����ارس البرازيلي 

جوليو سيزار )11(.
ثم غابت بعدها الفرص وسط اندفاع بدني 
كبير من العبي الفريق����ني وصل في أكثر من 
مناسبة حلدود العراك، ما صعب من مهمة احلكم 
األملاني فولفغانغ ستارك وجعل الشوط االول 
يتحول الى معركة و45 دقيقة من االحتجاجات 
دون اي حملة فنية او فرصة تذكر باس����تثناء 
واحدة للفرنسي نيكوال انيلكا الذي كان قريبا 
من وضع صاحب االرض في املقدمة في الدقيقة 
42 بعد عرضية م����ن العاجي ديدييه دروغبا 
لكن جوليو سيزار ثم مواطنه املدافع لوسيو 
تدخال ببراعة لينقذا املوقف.وفي بداية الشوط 
الثاني، فرض تشلسي أفضليته امليدانية وحاصر 
مضيفه في منطقته وكاد الفرنسي فلوران مالودا 
يضعه في املقدمة عندما توغل في اجلهة اليسرى 
قبل ان يطلق كرة صاروخية من زاوية ضيقة 
حولها جوليو سيزار ببراعة الى ركنية )52(. 
واستوعب الفريق االيطالي فورة مضيفه وانطلق 
بدوره نحو منطقة االخير وهدد مرمى احلارس 
روس ترنبول الذي لعب اساسيا مستفيدا من 
اصابة التشيكي بيتر تشيك والبرتغالي هنريكه 
هيالريو، عب����ر املقدوني غوران بانديف الذي 
استلم الكرة بعد متريرة خلفية من الهولندي 
ويسلي شنايدر وانفرد باملرمى لكن الروسي 
يوري جيركوف تدخل في الوقت املناسب ليبعد 
الكرة من امامه )60(. وزج انشيلوتي بجو كول 

بدال من باالك بهدف تعزيز الناحية الهجومية، 
لكن الهدف كاد يأتي م����ن اجلهة املقابلة عبر 
االرجنتيني دييغو ميليتو الذي كسر مصيدة 
التسلل اثر متريرة طولية متقنة من شنايدر، 
اال انه فرط في هذه الفرصة الذهبية بعدما سدد 
الك����رة على ميني مرمى الفريق اللندني )65(. 
وواصل انت����ر انتفاضته وحصل على فرصة 
اخرى عبر رأس����ية من موت����ا بعد ركلة حرة 
نفذها شنايدر، إال ان محاولة البرازيلي علت 
العارض����ة بقليل )71(. وتعقدت مهمة الفريق 
اللندني وتكرر سيناريو خسارته االخيرة في 
ملعبه عام 2006 عندما وضع ايتو انتر ميالن 
في املقدمة في الدقيقة 79 بعدما كسر مصيدة 
التسلل اثر متريرة رائعة من شنايدر ثم توغل 
ووضع الكرة على يسار ترنبول. وتلقى فريق 
انش����يلوتي ضربة اضافية بطرد دروغبا بعد 
اعتدائه عل����ى موتا )86( ما صعب من مهمته 

حتى في ادراك التعادل.

خروج إشبيلية

وفي املباراة الثانية على ملعب »رامون 
سانش���يز بيزخوان« وامام 40 الف متفرج، 
سقط اشبيلية وتوقف مشواره في املسابقة 
دون ان ينجح في حرمان اجليش الروس���ي 
السابق من بلوغ ربع النهائي للمرة االولى 
في تاريخه. وسجل التشيكي توماس نيتشيد 
)38( والهولندي كايسوكي هوندا )55( هدفي 
سسكا موس���كو، وااليطالي دييغو بيروتي 
)41( هدف اش���بيلية.وكان الفريقان تعادال 
1 � 1 ذهابا قبل اس���بوعني في موسكو. وقدم 
الفريقان اداء متكافئا طوال الش���وط االول 
واس���تطاع كل منهما تس���جيل هدف، وكان 
الضيف سباقا الفتتاح التسجيل عبر نيتشيد 
الذي أطلق بيمن���اه كرة قوية من على خط 
املنطقة استقرت على ميني احلارس اندريس 
بالوب )38(. ولم ينتظر اشبيلية طويال إليجاد 
الرد املناسب بعدما تلقى االيطالي بيروتي 
كرة داخل املنطقة من خيسوس نافاس تابعها 
من مسافة قريبة في شباك احلارس الدولي 
الروسي ايغور اكينييف )41(. وفي الشوط 
الثاني، كان الفريق الزائر سباقا كما في االول 
ال���ى التقدم بعد ان حص���ل على ركلة حرة 
نفذها الياباني هوندا وحاول احلارس بالوب 

التصدي لها فادخلها شباكه )55(.

سسكا موسكو يطيح بطموحات إشبيلية في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 94فوالم � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية + 96ڤيردر برمين � ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية + 97مرسيليا � بنفيكا

اجلزيرة الرياضية + 92ستاندار لياج � باناثينايكوس

اجلزيرة الرياضية + 11:055سبورتينغ لشبونة � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية + 11:053ليڤربول � ليل

اجلزيرة الرياضية + 11:051اندرخلت � هامبورغ

اجلزيرة الرياضية + 11:052ڤولفسبورغ � روبن كازان


