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يعود املدافع الدولي األملاني كريس����توف ميتسلدر الى الدوري 54
االملاني من بوابة نادي شالكه بحسب ما أكدت صحيفة »بيلد« اليومية 
الصادرة امس.وأوضحت الصحيفة ان ميتسلدر )29 عاما( توصل 
الى اتفاق مع مدرب ش����الكه فيليك����س ماغات لكنها لم حتدد قيمة 
العقد. ويقترب ميتسلدر من نهاية عقده مع ريال مدريد االسباني، 
حيث لم يفرض نفسه أساسيا بسبب اإلصابات املتكررة التي الحقته 

منذ قدومه من بوروسيا دورمتوند األملاني عام 2007.

ميتسلدر إلى شالكه
اعترف النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام امس بأنه من غير املرجح 
أن يعود إلى املالعب قبل نوفمبر املقبل مما يعني أنه قد يغيب عن 

موسم الدوري األميركي لكرة القدم بأكمله. 
كما ش���جع بيكام أوالده على ممارس���ة الرياضة وأن يصبحوا 
مشاهير في كرة القدم والبيسبول والركبي وكان العب نادي لوس 
اجنيليس غاالكس���ي األميركي قد أصيب بقطع في وتر أخيل أثناء 

مشاركته في مباراة مع ميالن اإليطالي.

بيكام قد يعود في نوفمبر

مواجهة خاصة بين مدرب برشلونة 
جو سيب غوارديوال »المجتهد« ومدرب إنتر 
ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو »األستاذ«.. 

فلمن الغلبة؟

مواجهة عاصفة بين مورينيو وغوارديوال بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة على شفا حفرة

 الشقيقان ميليتو وجهًا لوجه
قال مدافع برشلونة غابرييل ميليتو حول مواجهة 
شقيقه دييغو ميليتو: »هذه املباراة مهمة بالنسبة 
لنا، كل واحد يبحث عن الفوز لكن عالقتنا لن تتغير 
بسبب مباراة كرة قدم. لطاملا اعتبرته كالعب خصم 
عل���ى أرض امللعب، عندما تبدأ املباراة، س���يزول 
الرابط العائلي بيننا. من الرائع ان نواجه بعضنا، 
وفي املستقبل ستكون الذكرى جميلة«. أما دييغو 
صاحب 20 هدفا في الدوري االيطالي هذا املوسم، 
فتذكر احدى مباريات الدربي في الدوري االرجنتيني 
»كدنا نتضارب في املباراة فتدخل احلكم إلبعادنا 
بعد أن بدأنا بالصراخ وقول أشياء رهيبة. لقد كان 

تصرفاصبيانيا«.
وفي حال تواجه العبا سرقسطة االسباني سابقا 
)م���ن 2005 الى 2007( في املباراة فس���تكون هذه 
املواجه���ة الرابعة فقط بني ش���قيقني في تاريخ 

املس���ابقات االوروبية بعد تلك التي جمعت االيسلنديني 
يوهانس )سلتيك االسكوتلندي( واتلي ادفالسون )فالور 
ريكيافي���ك( في الدور االول من مس���ابقة كأس الكؤوس 
االوروبي���ة ملوس���م 1974-1975، والهولندي���ني رونالد 
)ايندهوفن( وايرفني كومان )ميش���يلني البلجيكي( عام 
1988 في كأس السوبر االوروبية، والنرويجيني يون ارنه 
)روما االيطالي( وبيورن هيلغيه ريزه )فوالم االجنليزي( 
هذا املوسم في دور املجموعات من مسابقة الدوري االوروبي 

»يوروبا ليغ«.
من جهته، اعتبر رئيس انتر ميالن ماسيمو موراتي ان 
اعتراضات العبي برشلونة على اللعب القاسي والعنيف من 
جهة انتر هو فقط لترهيب احلكام قبل املباراة: »برشلونة 
يريد الوصول الى النهائي ب���أي ثمن وهو أمر طبيعي، 
لذلك يريدون الضغط على احلكام. لن يشتتنا هذا األمر 

وسنبقى مركزين على اللقاء«.

يشهد ملعب »نو كامب« في مدينة برشلونة اإلسبانية 
معرك���ة كروية منتظرة اليوم بني برش���لونة بطل أوروبا 
وانت���ر ميالن االيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
اوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوز بطل ايطاليا على خصمه 
الكاتالوني 3 � 1 ذهابا في ميالنو األسبوع 
املاضي. وسيتسمر العالم الكروي ملعرفة 
هوية املتأهل الى املباراة النهائية 
وما اذا كان برشلونة سيفقد 
اللقب ال���ذي أحرزه العام 
املاضي على حساب مان 
يونايتد االجنليزي 2 � 0، أو 
أن موهوبي املدرب جوسيب 
غورديوال س���يقلبون الطاولة على تالمذة امل���درب البرتغالي جوزيه 
موريني���و، الذين قدموا إس���تراتيجية مثالية على ملعبهم »جوزيبي 
ميات���زا« ومتكنوا من فرملة جوهرة برش���لونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي متصدر ترتيب هدافي املسابقة برصيد 8 أهداف وهداف النسخة 

االخيرة )9 أهداف(.
ويحتاج برشلونة الى الفوز بهدفني نظيفني لكي يعوض خسارة 
الذه���اب والتأهل الى النهائي للمرة الثانية على التوالي والس���ابعة 
ف���ي تاريخه بعد أع���وام 1992 و2006 و2009 حني توج باللقب على 
حساب سمبدوريا االيطالي وأرسنال ومان يونايتد االجنليزيني على 
التوالي، و1961 و1986 و1994 حني خسر امام بنفيكا البرتغالي وستيوا 

بوخارست الروماني وميالن االيطالي.
ويأمل غوارديوال تكرار النتيجة التي حققها النادي الكاتالوني على 
خصمه االيطالي في الزيارتني الس���ابقتني لألخير الى ملعب »كامب نو«، 
حيث تغل���ب عليه 3 � 0 في 26 فبراير 2002 في إياب الدور الثاني )0 � 0 
ذهابا(، و2 � 0 هذا املوسم في دور املجموعات، وهي النتيجة التي ستحمله 
الى النهائي الذي يحتضنه ملعب »س���انتياغو برنابيو« اخلاص بغرميه 
التقليدي ريال مدريد في 22 الش���هر املقبل، وذلك لتس���جيله هدفا خارج 

قواعده.
وحافظ برشلونة على صدارته للدوري احمللي بفوزه على خيريز 3 � 1، 
لكن عقول العبيه كانت منصبة على مباراة انتر التي ال شك انها ستكون 

مفصلية في موسم الفريق الكاتالوني.

وسيغيب عن برشلونة العب وسطه اندريس اينييستا 
املصاب وقلب دفاعه كارليس بويول املوقوف، ويحوم الشك 

حول مشاركة ظهيره االيسر الفرنسي اريك أبيدال، لكن 
البرازيلي ماكسويل العب انتر السابق سيكون جاهزا 
لتعويض غيابه.وتعويضا لغياب بويول، من املرجح 

ان يزج غوارديوال باالرجنتيني غابرييل ميليتو.

فك العقدة

وفي الطرف اآلخر، يأمل مش���جعو انتر ان يفك 
فريقهم األزرق واألسود عقدة املسابقة والتأهل الى 
النهائي ألول مرة منذ 38 عاما، حتت قيادة مدربهم 

»املميز« مورينيو.
ويخ���وض إنتر اللقاء منتش���يا من عودته الى 
ص���دارة الدوري االيطالي بعد فوزه على اتاالنتا 3 
� 1 وتعثر املتصدر الس���ابق روما على أرضه أمام 

سمبدوريا 1 � 2.
وسيعود مهاجم »نيراتزوري« الدولي الكاميروني 
صامويل ايتو للمرة الثانية هذا املوس���م الى ملعب 

»كامب نو« الذي تركه الصيف املاضي في صفقة انتقال 
ابراهيموفيتش الى برشلونة، وذلك بعد ان سجل 109 

أهداف خالل 144 مباراة مع برشلونة في الدوري االسباني 
)بينها 30 املوسم املاضي(.

لكن مورينيو قد يخسر أحد العبي وسطه املتألقني مؤخرا 
الهولندي ويسلي سنايدر الذي أصيب في عضالت فخذه اليسرى، 
كما يغيب العب الوس���ط اآلخر الصربي ديان س���تانكوفيتش 

إليقافه.

خبرة مورينيو

ويعرف مورينيو طريقة عمل املاكينة الكاتالونية بعد ان مر 
ب� »نوكامب« حني عمل مساعدا للمدرب في برشلونة خالل حقبة 
االجنليزي الراحل بوبي روبسون والهولندي لويس ڤان غال )من 
1996 حتى 2000(، كما انه مدرك ملتطلبات هذه البطولة خصوصا 

بعد قيادته بورتو البرتغالي الى لقب 2004.

أرشاڤين: مورينيو عبقري
 إبراهيموڤيتش: 
ممارسة طريقتنا 

نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي
 مطالب بسحره وتألقه في المباراة الحاسمة والتاريخية 

 غوارديوال: التعويض  بيكيه: األهم في تاريخنا 
لنكّون أنفسنا 

أندريه أرش����اڤني مهاجم  قال 
منتخب روسيا وأرسنال االجنليزي 
إنه اليزال يحلم باللعب لبرشلونة 
بطل اوروبا وإسبانيا الذي يشجعه 
منذ زمن طويل. وقال أرشاڤني الذي 
غاب عن مباراتي الذهاب والعودة 
التي خسرها أرسنال مبجموع 6 
� 3 أمام برش����لونة بسبب إصابة 
في ربلة الساق لصحيفة سبورت 
اكسبريس امس »اللعب ولو ملوسم 
واحد فقط في صفوف برشلونة 

سيشكل قمة مسيرتي بأكملها«.
واضاف »برشلونة أفضل فريق 
في العالم واستمتع بطريقة لعبه 
كثيرا. لكن بعد ان شاهدتهم أمام 
أرسنال )في دور ال� 8 بدوري أبطال 
اوروبا( حتول اإلعجاب سريعا الى 
حسرة«.وتابع »انه أفضل كثيرا 
من اي فريق موجود على الساحة 

حاليا«.
وردا على سؤال بشأن السبب 
وراء هزمية برش����لونة 3 � 1 أمام 
إنت����ر ميالن قال »األمر يرجع الى 
سحر املدرب جوزيه مورينيو. انه 

مدرب عبقري«.

لم يكن مهاجم برشلونة الدولي 
السويدي زالتان ابراهيموفيتش 
في برج سعدة في اآلونة األخيرة، 
لكنه عبر بدوره عن ثقته بأداء 
فريقه وع���دم خوف زمالئه من 
القوة البدنية لالعبي انتر فريقه 
السابق: »يجب أن نضغط، لكن 
األهم ه���و ممارس���ة طريقتنا 
املعهودة. س���يلعبون بقساوة 
وقوة لكن يج���ب ان نركز على 
لعبنا ونكون جاهزين للحرب. 
في ميالنو خسرنا، ألننا لم نلعب 
كرتنا املعتادة وليس ألنهم تفوقوا 

في مقاربتهم للمباراة«.
وعن مواجهة فريقه السابق، 
يقول زالتان: »لقد تغير الفريق مذ 
كنت في صفوفه، فقد وصل أربعة 
أو خمسة العبني أكملوا الفريق. 
مدربنا ميلك املعلومات الكافية عن 
انتر لكن اذا سألني عن أي شيء 

سأبذل جهدي لالجابة«.

طالب مدافع برشلونة الدولي 
جي���رار بيكي���ه جماهير فريقه 
الزح���ف الى ملعب ن���و كامب 
لتشجيع برش���لونة: »ستكون 
املباراة األهم في تاريخ برشلونة 
احلديث، أمل أن يأتي اجلمهور 
بكثاف���ة كي يك���ره العبو انتر 
ل���دى دخولهم أرض  مهنته���م 
التعليق على  امللعب«، ورفض 
مدرب انتر: »عندما تبدأ املباراة 
سيجلس مورينيو في اخلارج 
ولن يستطيع فعل أي شيء، ألننا 
س���نكون 11 العبا في مواجهة 11 

العبا في اجلهة املقابلة«.

عندما سئل مدرب برشلونة 
جوسيب غوارديوال عما يحتاجه 
فريقه لكي يعوض خسارة لقاء 
الذهاب، فكان جوابه: »ان نكون 
انفسنا«، وهذا يعني ان يسيطر 
النادي الكاتالوني على املباراة، 
ان يستخلص الكرات في منتصف 
امللع���ب وان يخل���ق الكثير من 
الفرص، وهو األسلوب الذي حمل 
برش���لونة العام املاضي للظفر 
بستة ألقاب، بينها الدوري احمللي 
واملسابقة االوروبية األم وبطولة 
العال���م لألندية ف���ي العاصمة 

االماراتية أبوظبي.

ميسي »السالح الفتاك«
 لفك شيفرة دفاعات إنتر

س���يكون النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مطالبا باظهار معدنه 
احلقيقي من اجل ان يقود فريقه تعويض خس���ارته في ذهاب الدور 
نصف النهائي، لكنه بحاجة الى مس���اعدة زمالئه من اجل ان يفتحوا 
الطري���ق امامه بعد ان عانى االمرين من الرقابة التي فرضت عليه في 

مباراة »جوزيبي مياتزا«.
اما الس���الح الفتاك الذي يعول عليه غواردي���وال من اجل ان يفك 
شيفرة دفاعات اخلصوم والوصول الى الشباك، فهو دون ادنى »ليو« 
ميسي حتى في ظل وجود السويدي زالتان ابراهيموڤيتش والفرنسي 
تييري هنري، وحتى لو جنح األخيران في تسجيل االهداف كما فعال 
الس���بت املاضي في الدوري احمللي امام خيريز )3-1(. فرض ميسي 
نفسه افضل العب في العالم على االطالق ليس بفضل املهارات الفنية 
والتمريرات احلاس���مة ورؤيته الثاقبة وحس���ب، بل النه هداف من 
الطراز الرفيع وابرز دليل على ذلك تس���جيله هذا املوسم 40 هدفا في 
جميع املس���ابقات حتى اآلن. بدأ ميسي الثالثاء املاضي في »جوزيبي 
مياتزا« ش���بحا للنجم الذي أرعب اخلصوم وذلك بعدما جنح مدرب 
انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو في شل حركته وتوغالته من 
اجلهة اليمنى من خالل الرقابة التي فرضها عليه بشكل خاص مواطنه 

ايستيبان كامبياسو.
لك���ن ماذا يجب ان يفعل ميس���ي لكي مين���ح جماهير »نوكامب« 
سهرة اوروبية ال تنسى كما فعل امام شتوتغارت االملاني )4-صفر( 
عندما سجل ثالثية، وارسنال اإلجنليزي )4-1( حني دك شباك الفريق 

اللندني برباعية؟

انترميالنبرشلونة
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