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أعرب العب وس���ط برشلونة 38
أندريس إنييستا عن رضاه الكامل 
عن الفريق على الرغم من خروجه 
حيث ش���دد على أنه فخور جدا 

باالنتماء إلى هذا الفريق.
وقال الالعب الدولي اإلسباني 
في رس���الة وجهها إلى اجلمهور 

من خالل صفحت���ه على الفيس 
بوك: »اإلقصاء دائما ممكن ولكن ما 
جرى كان صعبا أكثر من أي وقت 
مضى وأنا فخ���ور جدا باالنتماء 
إل���ى هذا النادي، أريد أن أش���كر 
جميع املشجعني الذين تضامنوا 

مع الفريق في نوكامب«.

إنييستا: فخور بانتمائي لبرشلونة
حتدث العب وسط برشلونة العاجي 
يحيى توريه عن الهدف الذي ألغاه احلكم 
البلجيكي فرانك دي بليكير للمهاجم بويان 
كريكيتش بعد أن ملست الكرة يده على 
حافة منطقة اجل���زاء حيث أكد أن ملس 
الكرة كان غير متعمد على اإلطالق مشيرا 

إلى قوة دفاع انتر.

توريه: دفاع إنتر صعب

)أ.پ( )رويترز(العب برشلونة السويدي زالتان إبراهيموڤيتش طائرا أمام والتر صامويل   جنم إنتر ميالن الهولندي ويسلي سنايدر يواجه »رشاشات املياه« فرحا  )رويترز( العب إنتر ميالن الكاميروني صامويل إيتو مير بني احلشود  

الصحف اإليطالية تشيد بـ»األبطال«

إيتو: »إبرا« يسجل لكن ليس مثلي

سنايدر: هذا أفضل موسم لي

»نو كامب« فتح رشاشات المياه

.. و»اإلسبانية« انقسمت في مواقفها

مدرب 
إنترميالن 
جوزيه مورينيو 
فرحا ومنتصرا 
)أ.پ(

أش����ادت الصحف االيطالية الصادرة ام����س مبواطنها انتر ميالن 
ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو »انتر حائط االنتصار«، هذا هو 
عنوان صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« في اشارة منها الى اخلطة 
الدفاعية الناجح����ة التي اعتمدها مورينيو عل����ى ملعب »نوكامب«. 
واشادت الصحيفة التي تصدر من ميالنو ب� »ملحمة انتر«، معتبرة ان 
التأهل الى النهائي كان املكافأة املناسبة ل� »اسود مورينيو األبطال«. 
وتابعت »تأهل )انتر( بفضل القوة االس����تثنائية خلط الدفاع بقيادة 
)االرجنتيني وولتر( صامويل. لكن الفضل يعود للفريق بأكمله ألنه 

اظهر التضحيات التي قام بها كل العب، خصوصا املهاجمني«.
أما »كورييري ديال س����يرا« فاعتبرت على لس����ان الكاتب ماريو 
سكونس����يرتي ان الفضل بهذا التأهل يعود خصوصا الى مورينيو، 
مضيفة »كما كل العباقرة، كان من السهل التنبؤ بطريقة لعب برشلونة، 
فمايكل اجنلو يقوم بعمله كمايكل اجنلو، وبيكاسو بيكاسو«، مشيرة 
الى انه رغم النقص العددي احتفظ مورينيو مبهاجميه داخل امللعب 
حتى النهاية النه »يحترم كرة القدم«. أما »ال س����تامبا« فتحدثت عن 
»درس ف����ي النضوج ولي����س ضد اي فريق لكن ض����د ابطال اوروبا 
والعالم، ضد )السويدي زالتان( ابراهيموڤيتش الذي لم نره واألمر 

ذاته ينطبق على )األرجنتيني ليونيل( ميسي«. جدد مهاجم انتر ميالن الكاميروني صامويل إيتو اس���تغرابه 
أمام مساعي برشلونة الصيف املاضي من أجل بيعه وشراء العب 
انتر ميالن السويدي زالتان إبراهيموفيتش بدال منه إذ يرى األسد 
الكاميروني أن زالتان لم يقدم اإلضافة كما كان يفعل هو حني كان 

يلعب في البارسا.
وأضاف إيتو »حتى اآلن، أنا ال أفهم ملاذا باعني برشلونة؟! من 
املؤكد أن إبراهيموفيتش يسجل أهدافا، لكن ليس كما كنت أفعل 
أنا. لقد س���جلت 40 هدفا في مختلف املس���ابقات وكنت جزءا من 

الفريق الذي أحرز الثالثية«.
وتابع: أنا أشعر بخيبة آمل من جانب البعض، أرى أن أمر تقابلنا 
في دور املجموعات واآلن في نصف النهائي شيء مضحك للغاية. 
الالعبون يعلمون أنني لم أذهب من برشلونة ألنني أريد ذلك، لكن 

ألنني كنت مجبرا على تركهم. اآلن، عليهم على األقل حتيتي.

قال جنم انتر ميالن الهولندي 
ويس����لي س����نايدر لقناة سكاي 
سبورت اإليطالية: »أمر مدهش 
سنذهب للمباراة النهائية، اللعب 
ف����ي النهائي يعتب����ر حلما لكل 
الع����ب، ويجب علينا أن نستمتع 
بذلك«.  وأض����اف: »مازال لدينا 
إيطاليا، ولكن  ال����دوري وكأس 
اآلن يج����ب علينا أن نقيم حفلة 
صغيرة«. وتابع: »أفضل موسم 
لي على اإلطالق، نعم هو كذلك، 

عندما تلعب نهائي دوري أبطال 
أوروبا ميكن����ك القول إنه أفضل 

موسم لك على االطالق«.
انتر  اته����م العب  من جهته، 
مي����الن البرازيل����ي تياغو موتا 
زمالءه السابقني بأنهم يتعمدون 
»القفز إلى حمام الس����باحة« في 
إشارة إلى متثيلهم للحصول على 
مخالفات. وهو ما حتقق مع موتا 
نفس����ه عندما حصل على بطاقة 

حمراء.

أثارت واقعة قامت بها إدارة 
ملعب »ن���و كام���ب« حفيظة 
املتابعني، إذ قامت إدارة امللعب 
التي  املي���اه  بفتح رشاش���ات 

تس���تخدم لري ارضية امللعب 
في املكان الذي تواجد فيه العبو 
إنتر مما أثار حفيظة الصحافيني 

املتواجدين لتغطية املباراة.

انقسمت الصحف االسبانية 
الصادرة امس في مواقفها حيال 
خروج مواطنها برشلونة. وكان 
من الطبيعي ان تخرج الصحف 
الكاتالوني����ة بعناوين »حزينة« 

بسبب تنازل فريقها عن لقبه.
»وداعا برنابيو.. وداعا«، هذا 
ما اتخذته صحيفة ال� »بيريوديكو 
دي كاتالونيا« عنوانا لها، وهذا 
العنوان ذاته صدرت به صحيفة 
»ال فانغاردي����ا« ايضا، في حني 
ان صحف العاصمة مدريد بدت 
سعيدة خلروج النادي الكاتالوني 
ألن جماهير ريال مدريد جتنبت 
سيناريو »مذال«، إذ انه لو جنح 
برشلونة في الوصول الى النهائي 

كان س����يلعب في »س����انتياغو 
برنابيو« في حني ان العبي النادي 
امللكي سيش����اهدون املباراة من 
خلف شاشات التلفزة بعدما ودعوا 
املسابقة من الباب الصغير على 

يد ليون الفرنسي.
»سيبيليس.. بامكانك ان تنامي 
بسكون«، هذا كان عنوان صحيفة 
»أس« متوجهة به الى الس����احة 
الشهيرة التي يحتفل فيها ريال 

مدريد بألقابه مع جماهيره.
أما صحيفة »اس« فأبرزت في 
صفحتها االول����ى صورة كبيرة 
مل����درب انتر مي����الن البرتغالي 
جوزيه مورينيو يحتفل بطريقة 

»هستيرية« لتأهل فريقه.

إنتر »مور« ينيو على برشلونة
تفوق »حلم« 
املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو 
عل���ى »هوس« 
نظيره جوسيب 
غوارديوال وتأهل 
فريق���ه انتر ميالن االيطالي الى 
النهائية ملسابقة دوري  املباراة 
ابطال اوروبا لك���رة القدم على 
حساب برشلونة االسباني حامل 
اللقب رغم اخلسارة امامه 0 - 1 
على ملعب »نو كامب« في اياب 
الدور نصف النهائي، لفوزه ذهابا 

3 - 1 في »جوزيبي ياتزا«.
وضرب انتر ميالن موعدا في 
الذي يحتضنه ملعب   � النهائي 
»س���انتياغو برنابيو« اخلاص 
بريال مدريد في 22 مايو املقبل � 
مع بايرن ميونيخ االملاني الذي 
تأهل على حساب ليون الفرنسي 
بالفوز عليه ايابا 3 - 0 بعد ان كان 

تغلب عليه ذهابا ايضا 1 - 0.
وحتقق حلم مورينيو بقيادة 
انتر ميالن ال���ى النهائي للمرة 
االولى من���ذ 1972 وتفوق على 
غوارديوال الذي قال في املؤمتر 
الصحافي عشية هذه املواجهة انه 
ال يهمه انتر ميالن او قميصه او 
مدربه، كل ما يهمه هو ان يقدم 
فريقه مستواه املعهود وهذا االمر 
الى  س���يكون كافيا لكي يتأهل 

النهائي ويتوج باللقب.
ورد عليه مورينيو قائال ان 
برش���لونة »مهووس« بالنهائي 
واللقب في حني ان فريقه ميلك 
»حلما« وهو الوصول الى النهائي، 
ثم ازدادت حدة التصريحات قبل 
س���اعات معدودة على انطالق 

ال���ذي كان يس���عى ألن يصبح 
اول فريق يحتف���ظ بلقبه منذ 
20 عام���ا عندما كان ميالن آخر 
من حقق هذا االجناز، في التأهل 
الى النهائي الثاني على التوالي 
والسابع في تاريخه بعد اعوام 
1992 و2006 و2009 ح���ني توج 
باللقب على حساب سمبدوريا 
االيطالي وارسنال ومان يونايتد 
االجنليزيني على التوالي، و1961 
و1986 و1994 حني خس���ر امام 
بنفيكا وس���تيوا بوخارس���ت 

الروماني وميالن.
وجنح مورينيو في فك عقدة 
الدور نصف النهائي التي الزمته 
عندما كان يشرف على تشلسي 
االجنليزي وبلغ النهائي الثاني 
ل���ه بعد 2004 حني توج باللقب 

مع بورتو.
الذي  وس���يكون مورينيو، 
مر ببرشلونة حني كان مساعد 
املدرب خ���الل حقبة االجنليزي 
الراحل بوبي روبسون والهولندي 

سيناريو 2002 حني تغلب على 
الفريق االيطالي في »كامب نو« 
بثالثية نظيفة خالل الدور الثاني، 
وسيناريو املوسم احلالي عندما 
تغل���ب علي���ه 2 - 0 في دوري 
املجموعات بعد ان تعادال ذهابا 
في ميالنو، اال انه اكتفى بهدف 
واحد سجله مدافعه جيرار بيكيه 

في الدقائق الست االخيرة.
ولم يكن ذلك كافيا الستمرار 
مشوار برش���لونة وحلم مدربه 
غوارديوال في رفع الكأس للمرة 
الثالثة في مس���يرته ألنه توج 
بلقب هذه املس���ابقة عام 1992 
كالعب، علما انه اصبح املوسم 
املاضي سادس من يفوز باللقب 
كالع���ب وكمدرب، كم���ا اصبح 
ثالث الع���ب يحقق هذا االجناز 
الفريق بعد االسباني  مع نفس 
ميغيل مون���وز )فاز كالعب مع 
ري���ال مدريد عامي 1956 و1957 
وكمدرب 1960 و1966(، وااليطالي 
كارلو انشيلوتي )فاز مع ميالن 

املب���اراة عندما وص���ف رئيس 
املدرب  برشلونة جوان البورتا 
البرتغالي ب� »طبيب نفساني من 
الدرجة الثانية بامكانه ان يقول 

ما يشاء«.
وق���ال موريني���و بالفعل ما 
يش���اء وجنح بتبنيه اس���لوب 
ال� »كاتيناتش���و« االيطالي في 
جتريد برشلونة من اللقب رغم 
النقص العددي في صفوف فريقه 
من���ذ الدقيقة 28 بعد طرد العب 
برشلونة السابق البرازيلي تياغو 
موتا، وق���اد »نيراتزوري« الى 
النهائي للمرة االولى منذ عام 1972 
عندما خسر امام اياكس امستردام 
الهولندي 0 - 2، واخلامسة في 
تاريخه بع���د 1964 و1965 حني 
اصبح اول فريق يتوج باللقب 
مرتني على التوالي )على حساب 
ريال مدريد االس���باني وبنفيكا 
البرتغالي(، و1967 )خسر امام 

سلتيك االسكوتلندي(.
في املقابل، فش���ل برشلونة 

لويس ڤان غال )من 1996 حتى 
2000(، ام���ام فرصة ان يصبح 
باللقب  ثالث مدرب فقط يتوج 
املرم���وق مع فريقني  االوروبي 
مختلفني بعد النمساوي ارنست 
هابل الذي احرز اللقب عام 1970 
مع فيينورد روتردام الهولندي 
و1983 م���ع هامب���ورغ االملاني، 
واالملاني اومتار هيتسفيلد الذي 
توج به مع بوروسيا دورمتوند 
ع���ام 1997 وبايرن ميونيخ عام 

.2001
وفي حال فشل مورينيو في 
حتقيق هذا االمر، فسيكون هذا 
الشرف من نصيب مدرب بايرن 
ڤان غال الذي احرز اللقب سابقا 
مع اياكس امستردام عام 1995.

وكان برش���لونة الذي افتقد 
خدمات اندريس انييستا صاحب 
الى نهائي املوسم  التأهل  هدف 
املاضي على حس���اب تشلسي 
بسبب االصابة وقائده كارليس 
بوي���ول لاليقاف، يأمل ان يكرر 

كالعب عامي 1989 و1990 وكمدرب 
عامي 2003 و2007(.

لك���ن كل ش���يء انتهى عند 
عتبة انتر ميالن الذي سيلتقي 
باي���رن للمرة االولى منذ دوري 
املجموعات ملوسم 2007-2006 
حني تعادال ذهاب���ا في ميونيخ 
صفر-صفر قبل ان يفوز النادي 
»الباڤاري« ايابا 2 - 0 في ميالنو 
البيروڤ���ي كالوديو  س���جلهما 

بيتزارو ولوكاس بودولسكي.
وعودة للمباراة، كان بامكان 
بويان كركيتش ان يشعل املباراة 
لو جنح في وضع الكرة برأسه 
داخل الشباك بعد عرضية متقنة 
من ميسي اال ان محاولته مرت 
قريب���ة جدا م���ن القائم االمين 

.)83(
لك���ن وس���ط عج���ز هجوم 
برش���لونة عن التس���جيل قرر 
بيكيه ان يأخذ االمور على عاتقه 
فهز شباك جوليو سيزار بعدما 
كسر مصيدة التسلل اثر متريرة 
من تش���افي هرنانديز وتالعب 
باحلارس البرازيلي ثم التف على 
نفسه ووضع الكرة في الشباك 

.)84(
وحصل برشلونة على فرصة 
ثمينة خلطف التأهل في مناسبتني 
بتسديدتني بعيدتني من تشافي ثم 
ميسي )89( لكن جوليو سيزار 

تألق وانقذ فريقه.
وخطفت االنفاس في الوقت 
بدل الضائع عندما هز كركيتش 
شباك جوليو سيزار اال ان احلكم 
الغى الهدف ألن توريه ملس الكرة 
بيده قبل ان تص���ل الى زميله 

الشاب.

ضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ في »برنابيو« بنهائي أبطال أوروبا

مورينيو راقص مسرحي في »نوكامب«
لم يخيب جوزيه مورينيو التوقعات قط فبعد 
التأهل جاء احتفال املدرب البرتغالي مسرحيا 
ومبالغا فيه لدرجة اس���تفزت جماهير الفريق 

اإلسباني وحارس مرماه فيكتور فالديز.
ولم تكن احتفاالت مورينيو املبالغ فيها 
س���وى حلقة جديدة في مسلسل تصرفاته 
املس���تفزة لفريق وجماهير برشلونة، ففي 
ظه���ور صحافي له قبل املباراة انتهز املدرب 
البرتغالي الفرصة لشن هجوم على برشلونة 
في أكثر جزء يؤمل���ه وبدأ مباراة إياب الدور 
قبل النهائي احلاس���مة بني الفريقني قبل 24 

ساعة من موعدها.
وقال املدي���ر الفني إلنتر في إش���ارة إلى 
برشلونة بطل أوروبا العام املاضي: »لقد حققوا 
حلم الفوز ف���ي نهائي روما« قبل أن يضيف 
»لكن ما لديهم اآلن ليس حلما بل هوسا اسمه 

ريال مدريد وسانتياغو برنابيو«.
وفعل مورينيو ذلك بطريقته: متعمدا لكن 
ساخرا، قاسيا لكن أنيقا، جادا لكن مستهزئا. 
ولو كان عرف على مدار أعوام بأنه »املترجم« 
لإلجنليزي بوبي روبس���ون ف���ي نهاية عقد 
التسعينيات، فرمبا سيتذكره برشلونة اعتبارا 
من هذا املؤمتر الصحافي بأنه »القاتل« أمام 
امليكروفونات. »قاتل« شن هجومه بكل غرابة 

وهو يتكلم عن »األحالم« و»النقاء«.
وق���ال املدرب عن فريق���ه: »لدينا العبون 
تتع���دى أعمارهم ال���� 30 ويتمتعون بخبرة 
كبيرة وميكنهم التحكم في الوضع. البد من 
مواصلة احللم، لكن دون أن يتحول إلى هوس. 

ليبقى مجرد حلم«.
وأضاف: »بالنسبة لبرشلونة األمر ليس 
حلما، إن���ه هوس، وهناك ف���ارق بني احللم 
والهوس. احللم أكثر نقاء من الهوس، فاحللم 
له عالقة بالفخر. العبو فريقي سيش���عرون 
بالفخر إذا لعبوا املب���اراة النهائية، بصرف 

النظر عن مكان إقامتها«.
وفي تصرف جديد زاد من اشتعال األجواء 

في ملعب »نوكامب« أجلس مورينيو مواطنه 
لوي���س فيغو إلى جواره على مقاعد البدالء. 
ورغم ان األخير كان أحد جنوم برشلونة، فقد 
ارتبط اسمه بأشهر عملية خيانة في تاريخ 
النادي الكاتالوني من���ذ أن رحل عن النادي 
للعب في ريال مدري���د، وهو ممثل العالقات 

اخلارجية إلنتر.
وبع���د ان انتبه إلى ق���وة األثر الذي 
يحدثه في الصحافيني احملليني، تعمق 
مورينيو في نظريته حول »الهوس«. 
وقال: »الهوس ميكن رؤيته واإلحساس 
به. فقد كنت هنا ع���ام 1997 كمترجم، 
س���اخرا من اللقب ال���ذي يطلق عليه 
ببرشلونة، وعندما أقيمت مباراة نهائي 

كأس امللك على ملعب برنابيو بني )ريال( 
بيتيس وبرشلونة رأيت هذا الهوس، رمبا 

كمترجم. ولكنني رأيته«.
وأض���اف: »حمل العل���م الكاتالوني 
في برنابي���و كان متعة ال تصدق. كان 
اجلميع يغني »ذاهبون إلى مدريد، كلنا 
إلى مدريد«. إنه هوس، معاداة ريال مدريد 
ليست حلما، إنها هوس. أتخيل نهائيا 
لدوري األبطال في تورينو س���يكون 
األمر هوسا إلنتر. أنا ال أنتقد. لكنني 
رأيته في نهائي كأس امللك. تخيلوا 

الوضع اآلن كيف سيكون«.
وقال مورينيو إنه كان يأمل في 

»مباراة مختلفة متاما« عن تلك 
التي خس���رها في 29 نوفمبر 

املاضي 0 � 2 في برشلونة، 
التي كان  النتيج���ة  وهي 

يحتاجها اإلس���بان بعد 
هزميته���م ذهابا 3 � 1. 

املب���اراة في  وأوجز 
ذلك احل���ني بقوله 
رائع،  »برشلونة 

إنتر بشع«.

مشجع »كاتالوني« حزين »نسي حاله« على مدرجات »نوكامب«
 غير مصدق ما حصل لبطل السداسية )رويترز(

زانيتي: لدينا الوقت لحصد الثالثية
رفض قائ���د انتر ميالن خافيير زانيتي مناقش���ة قرار 
احلك���م البلجيكي فرانك دي بليكي���ر بطرد زميله في خط 

الوسط تياغو موتا.
وأكد أيض���ا لقناة اجلزيرة الرياضي���ة أن النهائي أمام 
الباڤاريني سيكون صعبا للغاية، لكنه أوضح أن الوقت متاح 
للنيراتزوري للتحضير للمباراة وأيضا للمضي قدما نحو 

حتقيق الثالثي���ة التاريخية عبر الفوز بالدوري اإليطالي، 
كأس إيطاليا ودوري األبطال. واض���اف ردة فعلن����ا بعد 
الطرد كانت جيدة، احلكم كان قاس���يا بعض الش��������يء. 
س���أقيم األمر بعد رؤيتي لإلعادة عبر الڤيديو. النهائ�����ي 
س���يكون صعبا ألن البايرن فريق كبير، لكن لدينا الوقت 

الكافي للتحضر.


