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51 أوضح رئيس برشلونة خوان البورتا أن الهزمية كانت 
مستحقة وال ينبغي على العبيه البحث عن أعذار لشرح 
أسباب س���قوطهم بثالثية أمام إنتر، وأضاف البورتا في 
تصريحات للتلفزيون اإلسباني قائال »لقد خسرنا أمام فريق 
متمرس جدا.. أعتقد أنه ليس هناك مبرر لهذه الهزمية وله 
عالقة بالس���فر الطويل الذي قمنا به. نحن لسنا بالفريق 
الذي يبحث عن أع���ذار«، وتابع متحدثا عن اللقاء »نحن 

نتحدث عن فريق عرف جيدا كيف يلعب أمامنا، إنه فريق 
متمرس للغاية لكنه س���يكون بإمكاننا جتاوزهم، ماتزال 
هناك 90 دقيقة أخرى س���نخوضها في ملعبنا، أمتنى أن 
يكون هدف بيدرو حاسما في التأهل« وفي نهاية تصريحه 
أكد البورتا أن العودة إلى برشلونة ستتم عبر رحلة جوية 
حيث قال »األخبار التي تلقيتها منذ بضع دقائق فقط هي 

أن العودة ستتم من األساس عبر الطائرة«.

البورتا: هزمونا .. وال نبحث عن أعذار

بعد فوزه على حامل اللقب بثالثية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

»بركان« إنتر ميالن انفجر في وجه برشلونة 
عندما توغل ماكسويل في اجلهة 
اليسرى مستغال خطأ فادح من 
مواطنيه مايكون ولوسيو قبل ان 
يعكس الكرة الى حدود املنطقة 
لبدرو فأطلقها املهاجم الشاب في 
الزاوية اليسرى ملرمى احلارس 
البرازيلي جوليو سيزار، واضعا 
فريق غوارديوال في املقدمة )19(. 
وحصل انتر على فرصة ثمينة 
إلدراك التعادل عندما وصلت الكرة 
الى ميليتو على اجلهة اليسرى 
الكاتالوني  الن���ادي  من منطقة 
فسددها من زاوية ضيقة عوضا 
ع���ن متريرها ال���ى ايتو فمرت 
قريب���ة جدا من القائم االيس���ر 
)28(. لك���ن ميليتو عوض هذه 
الفرصة وساهم في ادراك التعادل 
بعد دقيقتني فقط عندما وصلته 
الكرة من اجلهة اليمنى عبر ايتو 
فمررها الى سنايدر املتواجد في 
اجلهة اليسرى من منطقة النادي 
الكاتالون���ي فأطلقها على ميني 
ڤالديز، ليعيد »نيراتزوري« الى 
اجواء هذه املوقعة، ومينحه هدف 

التعادل.
وبدأ انتر ميالن الشوط الثاني 
من حيث بدأ االول وحاصر ضيفه 
في منطقته وسرعان ما سجل هدف 
التقدم بعد ثالث دقائق فقط على 
عودة الفريقني من غرف املالبس، 
وذلك من خالل هجمة مرتدة انتهت 
على اثرها الكرة عند ميليتو الذي 
مررها ملايكون املنطلق من اخللف 
فوضعها البرازيلي من مس���افة 
قريبة على يسار ڤالديز )48(.وفي 
الدقيقة 51 رفع احلكم البرتغالي 
البطاقة  اوليغاريو بينكيرينكا 
الصفراء في وجه قائد برشلونة 
كارليس بويول، ما سيحرمه من 
خوض مباراة »كامب نو« االربعاء 
املقبل. وكاد االرجنتيني ليونيل 
ميسي في اول ظهور فعلي له في 
املباراة ان يدرك التعادل بتسديدة 
من خ���ارج املنطقة لكن جوليو 
سيزار تألق وانقذ املوقف )53(، 
ثم تدخل مج���ددا ببراعة ليقف 
في وجه رأس���ية جيرار بيكيه 
)55(. وأج���رى مورينيو بعدها 
تبديله االول بإشراك الصربي ديان 
ستانكوفيتش بدال من املقدوني 
غوران بانديف )56(، وكان البديل 
عند حسن حظ مدربه ألنه لعب 
دورا اساسيا في الهدف الثالث ل� 
»نيراتزوري« عندما استخلص 
الكرة ومررها اليتو على اجلهة 
اليمن���ى فلعبها االخير عرضية 
لتصل الى سنايدر الذي حولها 
برأسه الى ميليتو فأودعها األخير 
برأسه ايضا داخل شباك ڤالديز 

.)61(

بركان ايسلندا، ان يفاجئ مضيفه 
بهدف مبكر فضغط منذ البداية، 
اال ان الف���رص كانت غائبة عن 
املرميني رغم االندفاع واحلماس، 
حتى الدقيقة 18 عندما كاد ايتو 
يضع انتر في املقدمة بتسديدة 
من خارج املنطقة صدها احلارس 
ڤيكتور ڤالديز ببراعة فسقطت 
الكرة امام ميليتو الذي اطاح بها 

الى جانب القائم االيسر.
وج���اء رد برش���لونة مثمرا 

يذكر ان مدرب انتر البرتغالي 
جوزيه مورينيو كان ايضا مساعد 
املدرب في برشلونة خالل حقبة 
االجنليزي الراحل بوبي روبسون 
والهولندي لويس فان غال )من 

1996 حتى 2000(.
وحاول برشلونة الذي عانى 
األمرين للوص���ول الى ميالنو، 
حيث س���افر برا ألكثر من ألف 
كلم لتوقف حركة النقل اجلوي 
في معظم الدول االوروبية بسبب 

109 اهداف خالل 144 مباراة مع 
الدوري االسباني  برشلونة في 
)بينه���ا 30 املوس���م املاضي(، 
ال���ذي يواجه  الالع���ب الوحيد 
فريقه السابق، فاألمر ذاته ينطبق 
على ابراهيموفيتش وعلى عدد 
م���ن الالعبني الذي���ن لعبوا مع 
الفريقني وهم البرازيلي ماكسويل 
)برشلونة حاليا( ومواطنه تياغو 
موتا والبرتغالي ريكاردو كواريزما 

)كالهما في انتر حاليا(.

املباراة مج���ددا الى مهاجم انتر 
الكاميروني صامويل ايتو الذي 
انتقل الى بطل ايطاليا هذا املوسم 
م���ن الن���ادي الكاتالوني مقابل 
حصول االخير على الس���ويدي 
زالتان ابراهيموفيتش الذي عاد 
الفريق االسباني  الى تش���كيلة 
بعد تعافيه م���ن االصابة، فيما 
استمر غياب جنم الوسط اندريس 

انييستا.
ول���م يكن ايتو الذي س���جل 

س���يناريو 2002 حني تعادل مع 
الفريق االيطالي ذهابا 0-0 قبل ان 
يفوز ايابا على »كامب نو« بثالثية 
نظيفة سجلها االرجنتيني خافيير 
سافيوال والهولنديان فيليب كوكو 
وباتريك كلويفرت في 26 فبراير 
2002 خالل الدور الثاني، محققا 
حينها فوزه احلادي عشر على 
التوالي وهو رقم قياسي للمسابقة 

اليزال صامدا حتى اآلن.
وتوجهت االنظ���ار في هذه 

الهزمية وان يكرر  يعوض هذه 
سيناريو الدور االول عندما تعادل 
ذهابا في »جوزيبي مياتزا« 0-0 
ثم فاز ايابا 2-0 وهي النتيجة 
التي ستحمله الى النهائي الذي 
يحتضن���ه ملعب »س���انتياغو 
برنابيو« اخلاص بغرميه التقليدي 
ريال مدريد في 22 الشهر املقبل، 
وذلك بفضل تسجيله هدفا خارج 
قواع���ده. كما يأمل فريق املدرب 
جوس���يب غواردي���وال ان يكرر 

انتر  قط����ع 
ميالن االيطالي 
نص�ف الطريق 
نح����و ملع���ب 
»س����انتي�اغ��و 
ب�رن�اب�ي�������و« 
النهائي���ة بعدما حول  واملباراة 
تخلف���ه امام ضيفه برش���لونة 
االسباني حامل اللقب الى فوز 1-3 
اول من امس على ملعب »جوزيبي 
مياتزا« ف���ي ذهاب الدور نصف 
النهائي من دوري ابطال اوروبا 
الهولندي  القدم. وس���جل  لكرة 
ويسلي سنايدر )30( والبرازيلي 
مايكون )48( واالرجنتيني دييغو 
ميليتو )61( أهداف انتر ميالن، 
وب���درو رودريغي���ز )19( هدف 

برشلونة.
الى  انتر ميالن  وسيس���افر 
ملعب »كامب نو« الذي يحتضن 
مباراة االياب االربعاء املقبل، وهو 
ميلك افضلية واضحة للتأهل الى 
النهائ���ي للمرة االولى منذ 1972 
عندما خسر امام اياكس امستردام 
الهولندي 0-2، واخلامس���ة في 
تاريخه بع���د 1964 و1965 حني 
باللقب  اصبح اول فريق يتوج 
مرتني على التوالي )على حساب 
ريال مدريد االس���باني وبنفيكا 
امام  البرتغالي(، و1967 )خسر 

سلتيك االسكوتلندي(.
أما برشلونة الساعي الن يصبح 
اول فريق يحتفظ بلقبه منذ 20 
عاما عندم���ا كان ميالن آخر من 
حقق هذا االجناز، فأصبحت مهمته 
صعبة للتأهل الى النهائي الثاني 
على التوالي والسابع في تاريخه 
بعد اعوام 1992 و2006 و2009 
حني توج باللقب على حس���اب 
سمبدوريا االيطالي وأرسنال ومان 
يونايتد االجنليزيني على التوالي، 
و1961 و1986 و1994 حني خسر 
أمام بنفيكا وستيوا بوخارست 
انتر  الروماني وميالن. وسجل 
رقما قياسيا شخصيا بتحقيقه 
فوزه السادس على التوالي في 
املسابقة االوروبية هذا املوسم، 
كما حافظ على س���جله اخلالي 
من الهزائم على ملعبه للمباراة 
الثالثة واالربعني على التوالي اي 
منذ خسارته امام باناثينايكوس 
اليوناني )0-1( في 26 نوفمبر 
2006 في هذه املس���ابقة بالذات. 
املقاب���ل تلقى برش���لونة  وفي 
هزميته االولى خ���ارج قواعده 
في هذه املسابقة والثانية فقط 
في مباريات���ه القارية والدولية 
ال� 21 االخيرة )مع كأس السوبر 
االوروبية وبطولة العالم لالندية(، 
ويأم���ل الن���ادي الكاتالوني ان 

مورينيو فخور .. وغوارديوال محبط .. وماتيرازي طارد بالوتيللي
من التعب، لكنني لست خبيرا 
طبيا وال أعرف كم تأثروا بسبب 

الرحلة«.
وق����ال مهاجم انتر املقدوني 
غوران بانديف: »لم نستس����لم 
حتى بع����د هدفهم األول. قدمنا 
كل ما منلك ونس����تحق الفوز. 
برشلونة يقدم لعبا استعراضيا 
وتقنيا وكل العبيه مميزين. لكن 
ضغطنا عليه����م بقوة كما أراد 
املدرب. صحيح ان برش����لونة 
حصل على الك����رة أكثر لكننا 
متركزنا بشكل أفضل. أكدنا أننا 
فريق كبير بإمكانه أن ينافس 

كل األندية العاملية«.
السابق  انتر   وأضاف جنم 
السويدي ابراهيموڤيتش الذي 
استبدله غوارديوال في الشوط 
أبيدال،  اريك  الثاني بالفرنسي 
فقال: »لعب انتر جيدا ولم نتمكن 
من فرض اسلوبنا. مباراة اإلياب 
س����تقام على أرضنا وسيكون 
احلديث مختلفا هناك. ميكن ان 
نسجل هدفا أو خمسة أهداف، 
هذه ميزتنا.كما اننا سجلنا هدفا 
خارج أرضنا، لذا أنا واثق من 
انتر  الفريق«.واعتب����ر رئيس 
ماس����يمو موراتي ان انتر كان 
»واقعيا، قوي����ا، فخورا وأثبت 
روح التضحية التي ميلكها. أقول 
ان هذا الفريق عظيم وجميل. في 
برشلونة ستكون الليلة قاسية 

مثلما حصل هنا«.
 وانتقد صاحب الهدف االول 
في املباراة االسباني بدرو حكم 
املب����اراة البرتغالي أوليغاريو 
بنكيرينسا، وصرح لصحيفة 
»أس« االس����بانية: »لقد أوقف 
املباراة عدة مرات، من املخزي 
أن يحتس����ب كل هذه الركالت 

احلرة«.

ميالنو حيث س����افر فريقه برا 
ألكثر من ألف كلم لتوقف حركة 
الدول  النقل اجلوي في معظم 
األوروبية بسبب بركان ايسلندا: 
»هذا األم����ر يحصل، خصوصا 
اذا كنت تلعب في نصف نهائي 
دوري األبطال أو أمام انتر ميالن. 
بالطبع ليس مثاليا أن تخسر 
هكذا لكننا سنحاول التعويض. 
النتيجة ليس����ت جي����دة، فقد 
خسرنا الكثير من الكرات ولم 
منرر بش����غف. لم تكن أفضل 
مبارياتنا وانتر يصعب عليك 
اللعب«. وأض����اف غوارديوال: 
»أعل����م ان العبي الفريق عانوا 

يعتدي على بالوتيللي في النفق 
املؤدي الى غرف املالبس، لم أر 
شيئا كهذا في السابق. لو اعتدى 
ماتيرازي عل����ي بهذه الطريقة 
لكنت طرحته أرضا خالل ثانية«. 
وأضاف ابراهيموڤيتش: »خلق 
ماتيرازي كل أنواع املتاعب في 
النفق، وحتدثن����ا كلنا عن هذا 
املوضوع في الداخل. يجب على 
الالعب ان يف����رح بالفوز ال أن 
يطارد العبا يبلغ العشرين في 

النفق«.
من جهته، لم يتحجج مدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال 
بالرحل����ة املنهكة للوصول الى 

أمام فريق لع����ب أفضل منه«. 
وعن صافرات االستهجان التي 
انتر ماريو  تعرض لها مهاجم 
انتر،  بالوتيللي م����ن جماهير 
قال مورينيو: »أنا حزين ألجل 
بالوتيللي، أريد من التيفوزي ان 
يقفوا خلف الالعبني، لقد خرجوا 
من أرض امللعب مثل »املوتى«. 
لكنني أفهمهم أيضا ألنهم رأوا 

ما رأيته أنا«.
 وكان بالوتيللي رمى قميصه 
ورفع اصبعه الوسطى جلماهير 
الس����ويدي زالتان  انتر، وقال 
ابراهيموڤيتش مهاجم برشلونة: 
»رأيت مدافع انتر ماركو ماتيرازي 

ع����وض العبو انت����ر ميالن 
التي فرضها  الفني����ة  الدروس 
برش����لونة حام����ل اللق����ب في 
مواجهتي ال����دور األول لدوري 
أبطال أوروبا، ومتكن البرتغالي 
جوزيه مورينيو من االطباق على 
مدرب برشلونة الشاب جوسيب 
غوارديوال بعد فوز بطل ايطاليا 
3-1. واعتبر مورينيو انه راض 
حتى لو عجز فريقه عن التأهل 
الى النهائ����ي املقرر في مدريد: 
»أنا فخور مبا حققناه، حتى لو 
لعبنا النهائي في مدريد أو عدنا 
من برشلونة مرفوعي الرؤوس. 
طبعا سنكون سعداء إذا تأهلنا 
الى النهائي، لكن اذا فشلنا نعلم 
اننا نكون قدمنا كل ما منلك«.

وأض����اف مورينيو: »عندما 
وصل����ت الى انتر كن����ا نعاني 
ال����دور األول، كنا  بالتأهل من 
نخاف من هذه املسابقة والناس 
تقول اننا ال نقدر على اللعب في 
أوروب����ا، لكن اآلن هزمنا أقوى 
فريق ف����ي العالم وانتر أصبح 
فريقا عظيما في دوري األبطال. 
اذا لم نح����رز اللقب هذا العام، 
سنحرزه في العام التالي أو بعد 
عامني. سنكون في نصف النهائي 
أو النهائي، لقد تغيرت األمور«. 
لكن مورينيو عاد الى أسلوبه 
عندما وصف ما حصل في النفق 
املؤدي ال����ى غرفة املالبس بعد 
اللقاء: »رأيت العبي برشلونة 
يضغطون على احلكم. تعليقي 
الوحيد ان ذاكرتهم قصيرة، ألن 
السابق تشلسي  العبي فريقي 
)االجنليزي( عانوا املوسم املاضي 
من حتكيم تاريخي سيئ من قبل 
أوفريب����و )احلكم النرويجي(. 
مل����اذا ال يتص����رف برش����لونة 
كاألبط����ال ويتقبل اخلس����ارة 

في ذهاب نصف نهائي »يوروبا ليغ«»آس«: التحكيم ظلم إنتر وليس برشلونة

ليڤربول في ضيافة أتلتيكو مدريد 
وهامبورغ بمواجهة فوالم

أكدت صحيفة »آس« املدريدية أن انتر 
مي��ان هو ال��ذي تضرر أكثر من س��وء 
التحكي��م ولذلك ال داع��ي للتحجج بهذه 
األعذار بالنسبة لاعبي برشلونة، وادعت 
ال� »آس« أن حكم لقاء نصف نهائي دوري 
األبط��ال كان ظاملا جدا خصوصا في حق 
النادي اإليطالي الذي اعتبرته الصحيفة أنه 
املتضرر األكبر من أخطاء احلكم البرتغالي 
بينكرنسا، وأوضحت ال� »آس« في تقرير 
لها أن احلكم كان قد احتسب تسلا وهميا 
على الهداف األرجنتيني دييغو ميليتو في 
الدقيق��ة 9 من عمر املباراة إذ كان مهاجم 
ريال سرقسطة السابق يتجه نحو مرمى 
برشلونة منفردا باحلارس فيكتور فالديز. 
وت��رى »آس« أن جنم برش��لونة ليونيل 
ميسي كان يستحق الطرد ببطاقة حمراء 
مباش��رة عندما تدخل بعنف وعن قصد 
في حق البرازيلي مايكون في الدقيقة 66 

وهي اللقطة التي لم يأخذ فيها األرحنتيني 
أي إنذار.

وعن األخطاء اجلس��يمة األخرى التي 
ارتكبها الطاقم التحكيمي في املباراة أكدت 
الصحيف��ة املدريدي��ة أن إنتر ميان كان 
يستحق أخذ ركلة جزاء واحدة على األقل 
في هذه املباراة خصوصا في اللقطة التي 
أس��قط فيها داني ألفيس العب الوس��ط 
الهولندي ويس��لي ش��نايدر بعد محاولة 
هذا األخير تلقي كرة برأس��ه كان سيهدد 

بها مرمى فالديز.
وفي املقابل اعترفت الصحيفة الشهيرة 
بعداوتها للكاتالونيني، بأن هدف إنتر ميان 
الثالث في اللقاء ليس شرعيا ألنه جاء من 
لقطة تسلل واضحة جدا باإلضافة إلى أن 
البلوغرانا كان يستحق بدوره ركلة جزاء 
لصاحله في آخر دقائق املباراة عندما أسقط 

جيرارد بيكي في منطقة جزاء إنتر.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 10:054أتلتيكو مدريد � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية + 10:055هامبورغ � فوالم

وليڤرب���ول مش���كلة تتمثل في 
املانيا  ال���ى  ضرورة س���فرهم 
واسبانيا برا حلضور مباراتي 
فريقيهما االجنليزيني في ذهاب 
نصف نهائي »يوروبا ليغ« فيما 
استس���لم الكثير من املشجعني 
للبقاء في منازلهم متهمني االحتاد 

االوروبي بتجاهل مشكلتهم.

اليوم بينما اس���تقل  هامبورغ 
العبو ليڤربول القطار الى لندن 
ومنه الى باريس حيث قضى ليلة 
واحدة قب���ل توجهه الى بوردو 
والس���فر جوا منه���ا الى مدريد 
خلوض مباراة اليوم امام اتلتيكو 

مدريد.
ويواج���ه مش���جعو فوالم 

تقام اليوم مباراتا الذهاب في 
الدور نصف النهائي من »يوروبا 
اتلتيكو  ليغ« حيث يستضيف 
مدريد ليڤربول بينما يلعب فوالم 

خارج ملعبه امام هامبورغ.
وكان االحتاد االوروبي لكرة 
القدم )يوفا( قد اكد اقامة املباراتني 
في املوعد احملدد على الرغم من 
اضطراب رحالت الطيران بفعل 
النطاق للمطارات  اغالق واسع 
عب���ر القارة االوروبية بس���بب 

سحابة من الغبار البركاني.
وقال نادي فوالم ان الفريق 
س���افر برا خلوض مباراته امام 

صحافة برشلونة تهاجم الحكم البرتغالي:
سرقة على الطريقة اإليطالية

هاجمت صحاف���ة مدينة برش���لونة احلكم 
البرتغالي أوليجاريو بينكيرينس���ا، وحتدثت 
عن وقوع »سرقة على الطريقة اإليطالية« لتبرير 

هزمية فريقها امام انتر ميالن.
وجاء عنوان صحيفة »سبورت« في صفحتها 
األولى »سرقة على الطريقة اإليطالية«، مؤكدة 
أن الهدف الثالث إلنتر جاء من تس���لل واضح، 
وأن احلكم تغاضى عن احتس���اب ضربة جزاء 

للظهير البرازيلي دانييل ألفيس. 
وأضافت الصحيفة »إنها سرقة على الطريقة 
اإليطالي���ة قام بها حك���م برتغالي يحمل نفس 
جنسية )جوزيه( مورينيو )املدير الفني إلنتر( 
ويقولون إنه صديقه« في تلميح إلى وجود عالقة 

بني احلكم ومدرب النادي اإليطالي.
كما حملت صحيفة »موندو ديبورتيفو« على 
احلكم بقس���وة وأكدت: »كانت ضربة مبساعدة 
حكم برتغالي في مملكة مورينيو، لكن برشلونة 
ميكن���ه تعويض تلك النتيجة التي حتققت عن 
طريق السرقة في سان سيرو. الفارق لم يصنعه 

النادي اإليطالي بل احلكم«. 
بدورها، فضلت صحيفة »ماركا« املوالية لريال 
مدريد التركيز على ش���خصية مورينيو، الذي 
تطرح اسمه كخليفة للشيلي مانويل بيلليغريني 
املدي���ر الفني احلالي لفري���ق العاصمة. وقالت 
الصحيفة »مورينيو بات أقرب إلى البرنابيو« 

ملعب الريال.

)أ.پ(مدافع إنترميان مايكون سجل الهدف الثاني في مرمى حارس برشلونة ڤيكتور ڤالديز وسط متابعة بويول


