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مواجهة بين الكبيرين مدرب بايرن ميونيخ الهولندي 
لويس ڤان غال ومدرب إنتر ميالن البرتغالي جوزيه 

مورينيو في مسرح »سانتياغو برنابيو«

أكدت صحيفة »بيلد« االملانية في عددها أمس ان مهاجم 
باي���رن ميونيخ بطل الدوري االملان���ي لكرة القدم الدولي 

الفرنسي فرانك ريبيري مدد عقده حتى عام 2015.
وكشفت الصحيفة ان ريبيري املوقوف من قبل االحتاد 
األوروبي ولن يخ���وض املباراة النهائي���ة لدوري ابطال 
اوروبا ضد انت���ر ميالن االيطالي، س���يتوجه الى مدريد 

لتوقيع هذا العقد.

وأوضحت الصحيفة ان ريبيري س���يتقاضى مبوجب 
العقد أجرا سنويا مقداره 10 ماليني يورو.

ويب���دو ان���ه مت التوصل ال���ى اتفاق بني املس���ؤولني 
الباڤاريني ومديري أعمال ريبيري، الن ميلياس���يو وجان 

بيار بيرنيس.
وكان ريبي���ري انتقل الى الفري���ق الباڤاري قادما من 

مرسيليا عام 2007.

 ريبيري يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2015 
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ميسي يتصدر الهدافين
يتصدر جنم برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي 
البطولة برصيد 8 اهداف، بعد ان سجل »سوبر هاتريك« ال ينسى 
في مرمى ارسنال االجنليزي وضعه في الصدارة، ومنحه السبق 

عن غيره، وفيما يلي الترتيب:

»أديداس«
ن تزيِّ

النهائي الكبير
تتزين املباراة النهائية بكرة 
»أدي�داس« التي صممت خصيصا 
للح�دث الكبير، والتي س�تبقى 
للذكرى بأنها حتم�ل احد اقوى 

النهائيات للبطولة.

بايرن ميونيخ وإنترميالن
ليلة الثالثية التاريخية

يقف بايرن ميونيخ 
االملان���ي وانت���ر ميالن 
االيطالي اليوم على عتبة 
التاريخ عندما يلتقيان 
على ملعب س���انتياغو 
برنابيو ف���ي مدريد في 
املباراة النهائية ملسابقة دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم حيث يسعى كل منهما الى حتقيق 
ثالثية تاريخية بعد ثنائية الدوري والكأس 
احملليني. وجتمع املباراة النهائية بني فريقني 
ميلكان سجال ناصعا في املسابقة االوروبية 

العريقة.
وفاجأ الفريقان اجلميع هذا املوسم حيث 

لم يك���ن اي احد يتوق���ع بلوغهما املباراة 
النهائية لكنهما خالفا التوقعات وحجز كل 
منهما لنفسه مقعدا في سانتياغو برنابيو، 
لكن عن ج���دارة واس���تحقاق بالنظر الى 
العروض الرائعة التي قدمها كل منهما في 
املسابقة واقصائهما لفرق مرشحة، حيث 
ازاح انتر ميالن تشلسي االجنليزي من ثمن 
النهائي وجرد برش���لونة االسباني حامل 
اللقب وصاحب السداسية التاريخية املوسم 
املاضي من دور االربعة، فيما راح يوڤنتوس 
االيطالي ومان يونايت���د االجنليزي بطل 
2008 ووصيف بطل 2009، ضحية الفريق 
الباڤاري، االول في الدور االول والثاني في 

ربع النهائي.
الفريقان  وميل���ك 
الالزم���ة  االس���لحة 
املباراة  حلسم نتيجة 
في صال���ح كل منهما، 
كون صفوفهما مدججة 
بالنجوم. ويعول بايرن 
ميونيخ عل���ى قوته 

الضاربة في خط الهج���وم بقيادة الدولي 
الهولندي اريني روبن الذي يدين له الفريق 
الباڤاري بشكل كبير في التأهل الى النهائي 
خصوصا هدفي���ه في مرم���ى فيورنتينا 
االيطالي في ثمن النهائ���ي ومان يونايتد 

في رب���ع النهائي، الى 
جانب الكرواتي ايفيكا 
صاح���ب  اوليت���ش 
الثالثية في مرمى ليون 
الفرنسي في اياب الدور 
نصف النهائي، واملهاجم 
الواع���د توماس مولر 
والعب الوسط باستيان 
شڤاينشتايغر الذي تعقد عليه اجلماهير 
االملانية آماال كبيرة في املونديال لسد فراغ 
غياب النجم ميكايل باالك بسبب االصابة.

وسيكون النجم الفرنسي فرانك ريبيري 
الغائب االكبر عن املباراة النهائية بسبب 

االيق���اف 3 مباري���ات لطرده ف���ي ذهاب 
الدور نصف النهائي لضربه مهاجم ليون 
االرجنتيني ليساندرو لوبيز، لكن فان غال 
لن يواجه مش���كلة في وجود اريني روبن 
رغ���م غياب ريبي���ري الن خليفته الدولي 
التركي حميد التينتوب جاهز لسد الفراغ 
وقد برهن على ذلك بش���كل كبير في اياب 
دور االربعة عندما ساهم في الفوز الكبير 
على الفريق الفرنس���ي سواء من الناحية 

الدفاعية او الهجومية.
في املقابل، ميلك انتر ميالن تش���كيلة 
زاخرة بالنجوم ووحدهما املهاجم الغاني 
االصل ماريو بالوتيل���ي واملدافع العمالق 

ماركو ماتيراتزي حظيا كايطاليني بشرف 
اللعب احيانا اساس���يني، الن التش���كيلة 
االساس���ية كلها جنوم من خارج ايطاليا 
بدءا من حراس���ة املرمى حي���ث البرازيلي 
جوليو سيزار مرورا بخط الدفاع حيث يلعب 
مواطناه لوسيو ومايكون واالرجنتينيان 
خافيير زانيتي ووالت���ر صامويل، وخط 
الوسط بتواجد الصربي ديان ستانكوفيتش 
واالرجنتيني استيبان كامبياسو والهولندي 
ويسلي شنايدر، وصوال الى خط الهجوم 
والكاميروني صامويل ايتو واملقدوني غوران 
بانديف واالرجنتيني غابريال ميليتو صاحب 

22 هدفا في الكالتشيو.
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