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نجما انترميالن وبايرن ميونيخ الهولنديان ويسلي 
سنايدر وآريين روبن عادا إلى مدريد بطلين

ستاد »سانتياغو برنابيو« املستضيف العريق للنهائي

 الحكم ويب »ضابط« إيقاع المباراة
اليوم اإلجنليزي  املب���اراة  يعتبر حكم 
ه���اوارد ويب من أفضل ح���كام أوروبا في 
قدرته على التحكم في املباريات املهمة وإدارتها 
بحزم السيما انه ال يتردد في إشهار البطاقة 
احلمراء في أي ظرف في حال استحقها الالعب. 
ويضم الطاقم التحكيمي لنهائي دوري األبطال 
اإلجنليزيني ماي���كل موالركي ودارين كان 
كمعاونني لويب، إلى جانب مارتن أتكينسون 

كحكم رابع.
وسبق لويب ان عمل في وظيفة ضابط 
الش���رطة السابق ويب )38 عاما(، وأدار 19 
مباراة من قبل في بطولة دوري األبطال من 
بينهم ست مباريات بهذا املوسم. ومن بني 
املباريات الست التي أدارها لقاء بايرن ميونيخ 
مع يوڤنتوس اإليطالي الذي انتهى بالتعادل 
الس���لبي في أملانيا في سبتمبر املاضي إلى 
جانب مباراة الذهاب بدور الثمانية بني إنتر 

ميالن اإليطالي وسسكا موسكو الروسي.
وش���ارك ويب في إدارة مباريات بطولة األمم األوروبية السابقة »يورو 2008« بخالف 

ثالث مباريات في التصفيات املؤهلة لكأس العالم بجنوب افريقيا.

 »سانتياغو برنابيو« ملعب فخري يحمل اسمًا عريقًا

 عبقرية ڤان غال ودهاء مورينيو
يقود بايرن ميونيخ وانتر 
ميالن مدربان ميتازان بشخصية 
قوية هما الهولندي لويس ڤان 
غال والبرتغالي جوزيه مورينيو 
على التوال���ي. ويعرف االثنان 
بعضهما البع���ض جيدا النهما 
عمال معا في برشلونة حيث كان 
مورينيو مترجما ثم مس���اعدا 
للهولن���دي في صفوف الفريق 
اليوم فانهما  ام���ا  الكاتالوني. 
يقفان في طريق بعضهما البعض 
لتحقيق اجناز نادر يتمثل في 
احراز لقب دوري ابطال اوروبا 
م���ع فريقني متخلف���ني وهو ما 
س���بق ان حقق���ه مدربان فقط 
هما النمسوي ارنست هابل مع 
فيينورد روتردام الهولندي عام 
1970 وهامبورغ االملاني عام 1983، 
واالملاني اومتار هيتسفيلد مع 
بوروسيا دورمتوند االملاني عام 
1997 ثم مع بايرن ميونيخ االملاني 
ايضا ع���ام 2001. ويكن االثنان 
احتراما كبيرا لبعضهما البعض 
ايضا وعندما سئل مورينو عن 
فال غال قال »انه مدرب كبير، 
وش���خص جيد. لقد كان مهما 
جدا في مسيرتي، يثق بنفسه 
كثيرا وفي بدايتي كنت في حاجة 

الى هذا االمر«. ويرد عليه فان 
غال بالقول »لقد تعجبت كيف 
اصبح مورينيو، ففي السابق كان 
جوزيه متواضعا، وانه المر جيد 
ان ارى كيف اصبح. اعتقد أنني 
ساعدته بعض الشيء«. بعد ان 
عاش مورينيو طويال في ظل فان 
غال، فانه حلق منذ تلك الفترة 
عاليا في سماء الكرة االوروبية 
وت���وج بط���ال ل���دوري ابطال 
اوروبا مع بورت���و عام 2004، 
والجنلترا مع تشلسي )عامي 
2005 و2006(، واليطاليا مع انتر 
ميالن )عامي 2009 و2010(. اما 
فان غال فظهر الى االضواء بدوره 
عندما قاد اياكس امستردام الى 
دوري ابطال اوروبا عام 1995 في 
فريق ضم في صفوفه االخوين 
رونالدو وفرانك دي بوير وفرانك 
راي���كارد والنيجيري نوانكوو 
كانو وادغادر دافيدز واحلارس 
ادوين فان در سار، وهو يحاول 
تكرار هذا االجن���از مع الفريق 
البافاري حاليا الذي تعاقد معه 
مطلع املوسم احلالي بعد ان توج 
بطال للدوري الهولندي مع فريق 

اي زد الكمار املتواضع.
اثب���ت مورينيو بانه مدرب 

مميز كم���ا يحب ان يطلق على 
نفس���ه في اول مؤمتر صحافي 
عقده بعد توليه تدريب تشلسي 
من خالل االجنازات التي حققها، 
في حني اسكت فان غال منتقديه 
مطلع املوسم احلالي حيث كان 
فريقه يعاني كثي���را وكاد هو 

نفسه على شفير االقالة.
استعاد ڤان غال سمعته التي 
تش���وهت بعد فشله في قيادة 
منتخب هولندا الى نهائيات كأس 
العالم عام 2002، ثم عدم جناحه 
التي اشرف  الثانية  الفترة  في 

فيها على برشلونة.
لم يتمكن ڤان غال من ايصال 
فلس���فته الى العبيه في مطلع 
املوسم وواجه مشاكل كثيرة مع 
العبيه وابرزهم فرانك ريبيري، 
لكنه قاد سفينة بايرن ميونيخ 
بر االمان وهو على مشارف احراز 

ثالثية نادرة.
االم���ر ذات���ه ينطب���ق على 
موريني���و الذي اتخ���ذ قرارات 
صعبة متثلت بالتخلي عن العب 
وسطه الفرنسي باتريك فييرا، 
وعن تأديب مهاجمه املشاكس 
ماريو بالوتيلي مرات عدة هذا 

املوسم.
ستاد »سانتياغو برنابيو« الذي يستضيف النهائي 
اليوم، هو ملعب ريال مدريد االس���باني سمي بذلك 
نس���بة إلى الرئيس السابق للنادي، ويعد من أكبر 
املالعب في إسبانيا ويتس���ع إلى 100 ألف متفرج. 

جرت عليه األلعاب األوملبية وكأس العالم.
 بعد تأسيس النادي في عام 1902، كان الفريق 
يستخدم بعض املالعب املتواضعة في مدريد، ثم 
انتقل ألول ملعب كان اسمه »O'Donnell« في عام 
1912، وبقي يستخدمه 11 عاما. وبعد تلك الفترة، 
 »Ciudad Lineal« انتقل ريال مدريد الى ملعب
مؤقت���ا، وكان امللعب صغيرا ويس���ع 
حوالي 8 االف متفرج. ومن ثم انتقل 
الفريق ألول ملعب ميلكه وهو 
»تشيرمارتني« وافتتح 
في 17 مايو 1923 
مبباراة 

ضد نيوكاس���ل اإلجنليزي. وفي ه���ذا امللعب، الذي 
يتس���ع حلوالي 22، 500 متفرج، احتفل ريال مدريد 

بإحراز أول لقب في الدوري االسباني. 
وفي ع���ام 1943 مت انتخاب س���انتياغو برنابيو 
رئيسا للنادي، وقرر أن ملعب »تشيرمارتني« ليس 
بقدر طموحات النادي، وأمر ببناء ملعب جديد. ومت 
االنتهاء من بنائه في 14 ديسمبر 1947، وسمي ملعب 
»سانياغو برنابيو« ابتداء من عام 1955. وأول مباراة 
أقيمت عليه كانت بني ريال مدريد وبلينينس���يش 
البرتغالي، وانتهت بفوز امللكي 3 � 1، كان أول هدف 
ف���ي امللعب من نصيب العب ريال مدريد س���ابينو 

بارينغا. 
استضاف »سانتياغو برنابيو« عددا من املباريات 
والنهائيات، أهمها نهائي كأس العالم عام 1982، ونهائي 
بطول���ة أمم أوروبا عام 1964. ونهائي أبطال أوروبا 

أعوام 1957 و1969 و1980.
ومت رفع تصنيف امللعب من االحتاد األوروبي 

لكرة القدم، من خمس جنوم إلى أعلى تصنيف مينحه 
االحتاد االوروبي وهو امللعب الفخري.

أول نهائي يقام السبت

وهذه هي أول مباراة نهائية لدوري األبطال تقام 
يوم السبت بعد 54 عاما أقيمت فيها جميع املباريات 

النهائية للبطولة في أيام األربعاء.
وس���بق لس���تاد »س���انتياغو برنابيو« أن 

اس���تضاف نهائي البطولة ثالث مرات وذلك 
في أعوام 1957 و1969 و1980.

وش���هد ه���ذا الس���تاد تجديدات 
وتحديث���ات هائلة في عام 2005 

 ليصب���ح س���تاد »5 نجوم« 
ف�����ي نظ���ر االتح���اد 

األوروبي.

روبن: قواسم مشتركة بين المدربين

جوليو سيزار: مورينيو مخيفإيتو: علينا أن نحلم

الم: إنتر يناسبنا  فوز إنتر يمنح »الملكي« 3 ماليين يورو 
يرى اجلناح الهولندي اريني روبن الذي لعب بإشراف املدربني 
ڤان غال ومورينيو قواسم مشتركة كثيرة بينهما بقوله »كالهما 
ميلك ش���خصية قوية وكالهما صارم وجدي، انه أمر حيوي في 

عالم كرة القدم، عندما يتكلمان يتعني عليك ان تنصت«.
لكن الفارق الوحيد الذي يراه روبن بني االثنني هو في فلسفة 
اللعب اذ يقول »يبني مورينيو فرقا من اجل الفوز، ال فرق عنده 
اذا ق���دم كرة قدم جميلة أم ال«. واضاف »أما لويس ڤان غال فانه 
يريد الف���وز في املباريات معتمدا على أس���لوب هجومي ممتع«. 

وكشف »عملت ثالثة مواسم معه في تشلسي«.

طالب مهاجم انتر الكاميروني صامويل إيتو 
زمالءه بالبق����اء على أرض الواقع موضحا أن 

احللم مطلوب لكن ليس بالشكل املبالغ به.
إيتو سيخوض النهائي الثالث له في البطولة 
ولكنه أوضح ملوقع االحتاد األوروبي الرسمي 
عدم اهتمامه بتل����ك األرقام، مضيفا: »لم أعتد 

حس����اب البطوالت التي فزت بها أو تلك التي 
قد أفوز بها، األمر األهم بالنسبة لي هو املباراة 
التي ستأتي، بينما س����أدع اآلخرين يقومون 
بحس����اباتهم، النهائي يجب أن يكون حلما لنا 
لكننا ال نستطيع أن نحلم كثيرا وإال سيصبح 

مبثابة الهاجس وهنا قد سنخسر املباراة«.

إنت���ر  أش���اد ح���ارس مرم���ى 
البرازيلي جوليو س���يزار بمدربه 
جوزيه مورينيو، مؤكدا أنه يخيب 
المنافسين، قائال: مورينيو منظم 
ودقيق ونحن نأخ���ذ كل ما يفعله 
على محمل الجد، هو وحده يخيف 

المنافسين«.
سيزار أكد أن مدربه يجهز لمفاجأة 
في مباراة ملعب سانتياغو برنابيو، 
ولكنه لم يكشف عنها وقال: »حتى 
اآلن هذا سر، عليك أن تشاهد مباراة 

السبت لتكتشفه«.

اعتبر مداف����ع بايرن ميونيخ 
فيليب الم أن انتر ميالن يناسبنا 
أكثر من برش����لونة، لكن املباراة 
ستكون صعبة، في حني رأى العب 
الوسط باس����تيان شڤاينشتايغر 
»كنت أمتنى ان يتأهل انتر ميالن، 
لكن يجب أال ننسى ان هذا الفريق 
قوي ألنه هزم تشلسي وبرشلونة. 
انه بالنسبة الي مرشح قوي إلحراز 

اللقب«.

أوضحت صحيفة »آس« الرياضية االسبانية امس أن نادي ريال 
مدريد سيحصل على 3 ماليني يورو )3.72 مليون دوالر( في حال فاز 

فريق إنتر ميالن باللقب. 
وأشارت الصحيفة االسبانية الى أن هذا املبلغ هو قيمة البند اإلضافي 
في عقد الالعب ويس����لي سنايدر الذي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر 

ميالن، ويتعلق هذا البند بنتائج الالعب مع الفريق اإليطالي.
وأكدت »آس« أن ريال مدريد سيس����تغل الثالثة ماليني يورو في 
استقطاب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميالن إلى استاديو 

برنابيو خلالفة املدرب الشيلي مانويل بلليغيريني.

)أ.پ(احلكم االجنليزي هاوارد ويب

»الملكي«
أضاع »جناحه«

بيريز وڤالدانووفقد »وسطه« 
 ارتكبا خطأ جسيمًا بالتخلي 

عن سنايدر وروبن
تشتم راحة 
الثأر في املباراة 
النهائية بالنسبة 
ال�������ى الع�����ب 
بايرن ميونيخ 
الهولنديني اريني 
روب����ن وانت����ر 
ميالن ويسلي سنايدر جتاه ناديهما 

السابق ريال مدريد.
ذلك الن وجودهما يشكل ضربة قوية لريال مدريد 
ورئيس����ه فلورنتينو بيريز ال����ذي قرر التخلي عن 
جوهرتيه في مطلع املوس����م الفائت معتبرا انهما ال 
يلزمان في صفوف الفريق امللكي، لكن كل واحد منهما 
كان ورقة رابحة في صفوف فريقه وس����اهما بشكل 
كبير في بل����وغ بايرن ميوني����خ وانترميالن املباراة 

النهائية.
ليس هذا فقط بل انهما جنحا حتى اآلن في ان يحرزا 
اللقبني احملليني )الدوري والكأس( ويقفا على عتبة اضافة 
لق����ب ثالث، في حني خرج ري����ال مدريد وجنومه وعلى 
رأس����هم البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
خالي الوفاض متاما هذا املوسم. واكتفى النجمان بتكديس 

األموال في حساباتهما املصرفية ليس إال.
وكان ريال انف����ق حوالي 250 مليون للتعاقد مع العبني 
جدد وكان يصبو الى إح����راز اللقب األوروبي خصوصا ان 
املباراة ستقام على أرضه لكنه ودع البطولة في الدور الثاني 

على يد ليون.
يستطيع بيريز اعتبار العامل االقتصادي احد أسباب تخليه 
عن روبن وسنايدر خصوصا انه دفع 160 مليون يورو للحصول 
عل����ى خدمات كاكا ورونالدو، لكن اذا نظرنا الى مس����توى ريال 
مدريد أواخر املوس����م الفائت جند ان كليهم����ا كان له مكان في 

التشكيلة األساسية.
ذلك ألن كاكا أصيب طوال فترة املوسم وحل 
مكانه الهولندي اآلخر رافايل ڤان در ڤارت، 
وه����و اآلخر لم يكن مرغوبا فيه، لكنه ظل 

رغم عدم رغبة مجلس اإلدارة في ذلك.

وال شك ان سنايدر الذي تألق في صناعة األلعاب كان 
س����يقوم بدور أفضل من ڤان در ڤارت لو ظل في صفوف 

الفريق امللكي.
اما بالنسبة الى روبن، وحتى لو انه أصيب مرات عدة 
في صفوف ريال مدريد، فانه كان بإمكانه اللعب على اجلهة 
اليسرى من وسط امللعب حيث اضطر املدرب التشيلي 

مانويل بلليغريني الى االس����تعانة بخدمات البرازيلي 
مارسيلو الذي يلعب عادة ظهيرا ايسر.

وللمفارقة فإن الصحف االسبانية تعتبر حاليا ان 
ريال مدريد يبحث املوسم املقبل عن صانع ألعاب )مثل 

سنايدر( وجناح ايسر هجومي )مثل روبن(.
وال ش����ك ان الالعبني اللذين سيشغالن هذين 
املركزين سيكلفان خزينة النادي أكثر من روبن 

وسنايدر )حوالي 40 مليون يورو(.
من هنا أخطأ مجلس ادارة النادي، خصوصا 
ان الالعبني كانا يريدان البقاء في صفوف ريال 

مدريد واملدرب ايضا يرغب في بقائهما.
ويؤكد روب����ن ذلك بقوله »لم أكن أريد 
الرحيل، لكن النادي قرر التخلي عن خدماتي. 
فأنا أريد ان ألعب باستمرار وقد رحب بي 

بايرن ميونيخ«.
اما س����نايدر فكان أكثر انتقادا لفريقه 

السابق بقوله »لقد عاملوني بشكل سيئ لكنني 
ال أريد التحدث في ه����ذا املوضوع. ما حصل 

كان امرا غريبا جدا. املدرب كان يقول لي انه في 
حاجة الى خدماتي، لكن يبدو ان هناك أش����خاصا 

آخرين ال يريدونني في صف����وف الفريق«. واضاف »ال 
استطيع ان أنكر انني كنت سعيدا هنا، ويؤملني انني اضطررت 

الى الرحيل، لكن هذه هي احلياة«.
رمبا لدى ريال مدريد أس����بابه التي يجهلها كثيرون، على 
اي حال، فإن العبني آخرين هما األرجنتينيان والتر صامويل 
وايستيبان كامبياسو يعرفان هذا األمر جيدا كونهما لم يكن 
مرغوبا في خدماتهما ايضا في صفوف ريال مدريد قبل مواسم 
عدة، وها هما يس����تعدان لقيادة انترميالن الى اللقب القاري. 

وال شك ان بيريز ال يضحك في أعماق قلبه.


