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مهاجم بايرن ميونيخ الكرواتي إيڤيكا اوليتش يسجل الهدف الثاني في مرمى ليون  )أ.پ(

يغيب مهاجم بايرن ميونيخ األملاني الدولي الفرنسي فرانك 
ريبيري عن املباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا بسبب ايقافه 
3 مباريات من قب����ل االحتاد االوروبي للعبة. وكان ريبيري 
طرد في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي امام ليون الفرنسي 
)1-0( على س����تاد »اليانز ارينا« في ميونيخ بسبب تدخل 
قوي بحق املهاجم االرجنتيني ليس����اندرو لوبيز، وقد غاب 
عن مباراة االياب. وقررت اللجنة التأديبية التابعة لالحتاد 

االوروبي ايقافه 3 مباريات ما يعني انه سيغيب عن النهائي 
املقرر في 22 مايو املقبل على ملعب »سانتياغو برنابيو« في 
مدريد، واملباراة االولى لبايرن ميونيخ في نسخة 2011/2010. 
وأمام الفريق البافاري 3 ايام الستئناف قرار اللجنة التأديبية 
لالحتاد االوروبي، ويس����عى بايرن ميونيخ الى الظفر بلقب 
املسابقة االوروبية للمرة اخلامسة في تاريخه واالولى منذ 

عام 2001 عندما توج على حساب ڤالنسيا االسباني.

ريبيري لن يخوض المباراة النهائية بسبب اإليقاف

قهر ليون في عقر داره بثالثية ألوليتش قادت »الباڤاري« إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه

»ربيع« بايرن ميونيخ يزهو في مدريد

ڤان غال: يمكننا قهر أي منافسالصحف األلمانية تحيي التألق الجماعي لبايرن

كلود بويل: انتهت المغامرة

فرحة العبي بايرن ميونيخ بالفوز على ليون والتأهل لنهائي دوري األبطال

ڤان غال ادار املباراة باقتدار وتفوق على ليون

اشادت الصحف االملانية الصادرة امس ببلوغ 
بايرن ميونيخ نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم بفوزه الكبير على ليون الفرنسي 0-3، 
وكتبت صحيفة »تاغه ش���بيغل« في صفحاتها 
الرياضية: »للمرة االولى ال يجب التفخيم بقدرة 
)الهولندي( اريني روب���ن او فرانك ريبيري وال 
حتى االش���ادة بالتألق الرائ���ع لالعب اخر، بكل 
بساطة يجب حتية التألق اجلماعي لفريق بايرن 

ميونيخ ككل«.
واضافت »في املقابل لم يكن امام ليون اي سالح 
للمقاومة سوى خيبة االمل، قبل ان تشيد بالكرواتي 
ايفي���كا اوليتش صاحب االهداف الثالثة للفريق 
الباڤاري، من جانبها، كتبت صحيفة »بيلد« الواسعة 

االنتشار متغنية باملهاجم الكرواتي »اوليتش، كم 
كان ذلك رائعا«.

ولفتت الصحيفة الى ان االهم بالنس���بة الى 
ك���رة القدم االملانية هو ان يتمكن بايرن ميونيخ 
في »22 مايو من رفع كأس مسابقة دوري ابطال 
اوروبا وحمله الى ب���الده«، واكدت »بيلد« التي 
اعتبرت وجود املدرب الهولندي لويس فان غال 
اكبر نعمة على رأس بايرن ميونيخ: »ان جمهور 

كرة القدم في املانيا الى جانبكم«.
وذكرت بيلد باجنازات فان غال الذي اعاد الهيبة 
الى الفريق الباڤاري »بقيادته الى املنافسة على 
احراز الثالثية )دوري ابط���ال اوروبا والدوري 

والكأس احملليني«.

أعرب املدرب الهولن���دي لويس ڤان غال عن 
سعادته الكبيرة بتأهل فريقه بايرن ميونيخ عن 

جدارة إلى النهائي.
وقال ڤان غال ان فريقه قادر على قهر أي فريق 
س���يواجهه في النهائي وأضاف قائال: »لقد أدينا 
مباراة رائعة ولعبنا بش���كل طيب للغاية ونحن 

سعداء ببلوغنا النهائي«.
ومن جانبه ق���ال رئيس بايرن ميونيخ أولي 
هوينس إن أداء الفريق وصل إلى درجة تقترب من 
الكمال في كرة القدم، بينما قال الرئيس الشرفي 
للنادي فرانتس بكنباور إن بايرن لعب بش���كل 

منظم وتفوق في النواحي التكتيكية.

أملح مدرب ليون كلود بويل إلى قناعته باستحقاق 
بايرن ميونيخ التأهل على حساب فريقه للمباراة 
النهائية. وأضاف »البد أن نعترف بقوة البايرن.. 
حاولن���ا لكننا لم ننجح، بايرن افتتح النتيجة ما 
جعل األمور صعبة وأتيحت لنا فرصة للعودة في 
النتيجة لكننا أهدرناها.. طرد كريس صعب األمور 
أكثر. وتابع: »ال ننسى املسيرة التي قمنا بها، لكن 

كان بإمكان أبدع مما كان.. كانت مغامرة جميلة لكن 
األمور لم تك���ن بأيدينا ليتبخر حلمنا في التأهل 
للنهائي«. وأوضح »من املمكن أن نكون قد خسرنا 
من لقاء الذهاب.. البايرن كان أقوى منا وأشكره على 
مواجهتنا معه« وأنهى املدرب الفرنسي تصريحاته 
قائال: »اآلن نركز في الدوري الفرنسي حتى يتسنى 

لنا اللعب في دوري األبطال مجددا«.

ق����اد املهاج����م 
الدولي الكرواتي 
ايفيكا اوليتش 
فريق����ه بايرن 
ميونيخ االملاني 
املب����اراة  ال����ى 
النهائية ملس����ابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم للمرة الثامنة 
في تاريخه بتس����جيله ثالثية 
»هاتريك« الف����وز على مضيفه 
ليون الفرنسي 3-0 اول من امس 
على ملعب »جيرالن« في ليون في 
اياب الدور نصف النهائي. وسجل 
اوليتش االهداف في الدقائق 26 
و67 و78 رافع����ا رصيده الى 7 
اهداف في 9 مباريات في املسابقة 
بفارق هدف واحد خلف مهاجم 
برشلونة االسباني حامل اللقب 
الدولي االرجنتيني ليونيل ميسي 

متصدر الئح����ة الهدافني. وكان 
الفريق البافاري فاز 1-0 ذهابا 
ارينا في ميونيخ  اليانتس  في 

االسبوع املاضي.
ويلتق����ي بايرن ميونيخ في 
املقررة في 22  النهائية  املباراة 
مايو املقبل على ملعب سانتياغو 
برنابيو في مدريد، مع برشلونة 
االس����باني حامل اللقب او انتر 
التقيا  اللذين  ميالن االيطال����ي 
مساء امس على ملعب نوكامب 
في برشلونة ايابا. وتابع بايرن 
ميوني����خ مش����واره الرائع في 
املس����ابقة حيث أط����اح بأندية 
عريقة في القارة العجوز أبرزها 
يوڤنت����وس االيطالي ومواطنه 
فيورنتين����ا وم����ان يونايت����د 
االجنليزي بطل 2008 ووصيف 
بطل 2009، وبات قريبا من لقبه 

اخلامس في املسابقة بعد اعوام 
1974 و1975 و1976 و2001.

وبات مدرب بايرن ميونيخ 
الهولندي لويس فان غال على 
بعد خطوة واحدة من التتويج 
باللقب القاري للمرة الثانية في 
تاريخ����ه بعد االولى مع اياكس 

امستردام عام 1995.
في املقابل، فش����ل ليون في 
التأهل الى املباراة النهائية للمرة 
االولى في تاريخه وان يصبح 
خامس ناد فرنسي يبلغ نهائي 
دوري ابطال اوروبا بعد رميس 
في اخلمسينيات وسانت اتيان 
في السبعينيات ومرسيليا في 
التسعينيات وموناكو عام 2004، 
علما بان مرسيليا وحده جنح 
في احراز اللقب لفرنسا، وكان 
ذلك عام 1993 على حساب ميالن 

االيطالي. وكان ليون يخوض دور 
االربعة في املسابقة للمرة االولى 
في تاريخ����ه، علما انه بلغ دور 
الكؤوس  االربعة ملسابقة كأس 
ع����ام 1963. ودخل ليون بخطة 
هجومي����ة معتمدا على الرباعي 
س����يدني غوفو واالرجنتينيني 
ليساندرو لوبيز وسيزار دلغادو 
والبرازيلي ميشال باستوس، بيد 
ان الرباعي عجز كليا عن تهديد 
مرمى احل����ارس البافاري هانز 
يورغ بوت وب����دا متأثرا كثيرا 
بغياب توالالن، بل ان التبديالت 
التي اجراها مدربه بويل لم تنفع 
لتسجيل هدف الشرف على االقل، 
وكان طرد قائده البرازيلي كريس 
مبثابة ضربة قاضية استغلها 
الفريق البافاري جيدا ليسحقه 

بثالثية.

ولقن الفريق البافاري مضيفه 
درسا في فنون اللعبة والواقعية 
واستثمار الفرص واوقف مغامرته 
في املسابقة في دور االربعة وهو 
الذي اط����اح بريال مدريد حامل 
الرقم القياسي في عدد االلقاب 
في املس����ابقة )9( في دور ثمن 

النهائي.
وسيكون التأهل الى املباراة 
النهائية للمس����ابقة االوروبية 
حافزا لبايرن ميونيخ في سعيه 
لتحقيق الثالثية التاريخية هذا 
املوس����م حيث يتصدر الدوري 
احمللي بفارق االهداف امام شالكه، 
وبلغ نهائي مسابقة الكأس احمللية 
حيث سيالقي فيردر برمين في 15 
مايو املقبل على امللعب االوملبي 

في برلني.
اكثر  باي����رن ميونيخ  وكان 

تنظيما وخطورة في الش����وط 
االول وجنح في استغالل احدى 
هجماته املرتدة الفتتاح التسجيل 
عب����ر اوليتش، فيما وجد ليون 
صعوبة كبيرة في تخطي دفاع 
الفريق البافاري. وخاض بايرن 
ميونيخ املباراة في غياب جنمه 
الفرنسي فرانك ريبيري لطرده 
في مباراة الذهاب على غرار العب 
وس����ط ليون جيرميي توالالن، 
فيما عاد القائد الدولي الهولندي 
م����ارك فان بومل بعد غيابه عن 
الذهاب بسبب االيقاف،  مباراة 
كما لعب املدافع الدولي البلجيكي 
دانيال فان بوينت اساسيا بعدما 
حامت الشكوك حول مشاركته 
التي تعرض  بس����بب االصابة 
لها في املباراة امام بوروس����يا 
مونشنغالدباخ السبت املاضي 

ف����ي ال����دوري احمللي.لكن فان 
بوينت تع����رض لالصابة وترك 
مكانه مطلع الشوط الثاني الى 
االرجنتيني مارتن دمييكيليس 
ال����ذي كان الش����ك يحوم حول 
مشاركته بسبب االصابة. وخلق 
املهاجمان توماس مولر واوليتش 
متاع����ب كثي����رة لدف����اع ليون 
باالضافة الى نش����اط وحيوية 
كل من التركي حميد التينتوب 

والهولندي اريني روبن.
ومنح اوليتش التقدم لبايرن 
ميونيخ اثر هجمة منسقة بدأت 
من التماس من التينتوب الى مولر 
ومنه الى روبن بعد لعبة مشتركة 
فهيأ له الكرة داخل املنطقة فهيأها 
بدوره الى اوليتش امام املرمى 
فهيأها لنفس����ه وتابعها بيمناه 

داخل مرمى لوريس )26(.

وتلقى لي���ون ضربة موجعة 
بطرد قائده كريس لتلقيه انذارين 
في دقيق���ة واحدة بعد اعتراضه 
على قرار احلكم االيطالي ماسيمو 
بوس���اكا عندما اشهر في وجهه 
البطاقة االولى لتدخله اخلش���ن 
بحق اوليتش )60(. واس���تغل 
بايرن ميوني���خ النقص العددي 
ووجه الضربة القاضية الى ليون 
عندما عزز تقدمه بهدف ثان حمل 
توقيع اوليتش في الدقيقة )67( 
اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب 
من التينتوب داخل املنطقة فسددها 
بيسراه على يسار احلارس لوريس.

ومتكن اوليتش من تسجيل هدفه 
الثالث عندما تلقى كرة عرضية من 
داخل املنطقة للمدافع فيليب الم 
فتابعها برأسه من مسافة قريبة 

على يسار لوريس )76(.

أوليتش لم يصدق تسجيله ثالثية
أكد املهاجم الكرواتي ايفيكا أوليتش سعادته البالغة باألهداف ال� 3 
التي أحرزها وقال: »لم أتوقع على اإلطالق إحراز 3 أهداف واملهم أننا 
لعبنا كفريق واحد«. وأضاف اوليتش »3 أهداف في مباراة واحدة أمر 
غير معقول.. لقد لعبنا بطريقة جيدة وبشكل جماعي بالنسبة لي 
كنت أظن أن هدفي في مان يونايتد هو األفضل في حياتي الكروية، 
ولكن في نصف النهائي كان أيضا مهما جدا جدا، لقد كان األروع لنا 

أننا لعبنا بشكل فريق كامل«.

ڤان بويتن: لعبت مصابًا
أبدى مدافع بايرن ميونيخ البلجيكي دانييل ڤان بوينت سعادته 
بالتأهل للمباراة النهائية. وقال »لقد قمنا بالعمل الالزم الذي يكفل 
لن���ا الوصول للنهائي.. كنا حاضرين ف���ي اللقاء وندرك أن البداية 
س���تكون صعبة، لكن تفوقنا في احل���وارات الثنائية جعلنا نلعب 
بأريحية كبيرة«. وأكد أنه كان مصابا بالفعل بحمى وحرارة كبيرة 
لكن حتس���ن حالته جعله يطلب من ڤان غال املشاركة في املباراة، 

وأن احلرارة كانت تراوده من حني آلخر في أثناء املباراة.

روبن: العودة لـ »برنابيو« شيء خاص
أكد جنم بايرن ميونيخ الهولندي آريني روبن ان التأهل للمباراة 
النهائية يعني لفريقه الكثير. وأضاف »العودة للبرنابيو مع بايرن 
شيء خاص لي.. لقد قدمنا موسما جيدا في كل األحوال«. وتابع »في 
بداية املوسم لم يكن هذا هدفنا.. فقط أردنا الفوز بالدوري األملاني لكن 
بتقدم املوسم ارتفعت طموحاتنا بعد أن بدأنا نلعب مبستوى جيد.. 
اآلن ميك���ن أن نفعلها..« وعن مدربه ڤان غال قال »لقد جعلنا نلعب 

أفضل وتطور مستوانا بهذه الطريقة دليل على النجاح الكبير«.

رومينيغه: نستحق الفوز باللقب
اعتبر رئيس نادي بايرن ميونيخ السابق كارل هاينتس رومينيغه، 
أن فريقه يستحق الفوز بلقب بطل دوري ابطال اوروبا بعد عرضه الرائع 
امام ليون. وقال رومينيغه في تصريح عقب املباراة »انها امسية رائعة 
بالنس����بة الى بايرن ميونيخ الذي جنح في حتقيق ما اعتقدت قلة من 
االشخاص قدرته على حتقيقه في بداية املوسم«، وأضاف »قبل السفر 
الى ليون، قلت ان بايرن يستحق بلوغ املباراة النهائية )...(، االن وبعد 
وصوله الى النهائي، أقول انه يستحق الفوز باللقب«، وتابع »ميكن أن 

يكون هذا املوسم تاريخيا، لم نحقق ابدا ما حققناه حتى االن«.


