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أعلن بايرن ميونيخ االملاني امس على موقعه االلكتروني انه مدد 50
عقد مهاجمه الدولي الفرنسي فرانك ريبيري حتى عام 2015، ووقع 
ريبيري عقده مع ناديه في مدريد، وعبر عن سعادته قائال »عائلتي 
وأنا سعداء للغاية لبقائنا في ميونيخ. أصبح النادي مبثابة العائلة 
الكبيرة لي«. من جهته، قال رئيس النادي االملاني وجنمه الس���ابق 
كارل هاينتس رومينيغه »نحن سعداء لتمديد عقد ريبيري أحد أفضل 

الالعبني في العالم. انه مؤشر لنوايا بايرن للسنوات املقبلة«.

اكدت الصحف الرياضية االسبانية الصادرة امس ان املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو سيوقع عقدا ينتقل مبوجبه الى ريال مدريد ملدة اربع 
سنوات مقابل اجر س���نوي مقداره 10 ماليني يورو. وذكرت صحيفة 
»اس« حتت عنوان عريض »لقد مت التعاقد معه«، مشيرة الى ان االتفاق 
مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مت يوم اجلمعة املاضي عشية 
املباراة النهائية، اما »ماركا« فقالت »ريال مدريد يتعاقد مع بطل« مشيرة 

الى ان مورينيو سيقدم رسميا الى رجال االعالم غدا او بعد غد.

رسمياً.. ريبيري باقِ حتى 2015 مورينيو مدرباً لريال مدريد لـ 4 سنوات

)أ.پ( عناق بني الهولنديني ويسلي سنايدر وآريني روبن   )أ.پ( األرجنتيني خافيير زانيتي محتضنا الكأس وولديه   »التلميذ« جوزيه مورينيو يعانق »األستاذ« لويس ڤان غال

زانيتي: فخور
لكوني قائداً  لإلنتر

سنايدر:لم أتوقع
الفوز بالثالثية

ق���ال األرجنتين���ي 
إنه  خافيي���ر زانيت���ي 
»فخ���ور« بكونه قائدا 
إلنتر ميالن، مضيفا إن 
الفريق إجناز  ما حققه 
تاريخي. واحتفل زانيتي 
)36 عام���ا( بخ���وض 
املباراة رقم 700 له ضمن 
صفوف إنتر ميالن خالل 

15 موسما.
وق���ال زانيتي عقب 
تتوي���ج إنت���ر باللقب 
األوروبي وإكمال ثالثية 
دوري األبطال والدوري 
اإليطالي���ة  وال���كأس 
»الثالثي���ة إجن���از لم 
يحققه فري���ق إيطالي 
آخر، لذلك أشعر بالفخر 
لكوني قائدا لهذا الفريق 

العظيم«.

كان االنتق����ام بعيدا 
عن ذهن ويسلي سنايدر 
عندم����ا أظه����ر لناديه 
السابق ريال مدريد ما 
الذي افتقده باالستغناء 
اداء رائعا  عنه وق����دم 
ليقود انترميالن للفوز 
باللقب. وعاد سنايدر 
)25 عاما(، ضئيل اجلسد 
الى ستاد س����انتياغو 
برنابيو بع����د عام من 
اس����تغناء ريال مدريد 
عنه للمساعدة في متويل 
اع����ادة بناء  مش����روع 
الذي  الفريق االسباني 

تكلف مئات املاليني.
وقال سنايدر »اأعترف 
بأنن����ي لم أتوقع الفوز 
ألقاب باالنتقال  بثالثة 

الى انتر«.

ميليتو: نستحق الفوز ميدالية لموراتي السعيد بالنصر
أكد مهاجم انترميالن االرجنتيني دييغو ميليتو أن انتر استحق 
الفوز باللقب. وقال ميليتو الذي اختير افضل العب في املباراة، انها 
فرحة كبيرة لي، لم اعش هذه اللحظات في مس���يرتي في السابق 
وانا سعيد جدا النترميالن ولرئيسه الذي يستحق اللقب وألنصاره 
الذين انتظروا طويال ملعانقته، واوضح لطاملا بذلت جهودا كبيرة 

وكافحت كثيرا من اجل هذه اللحظة.
وكان ميليتو الذي سيشارك مع منتخب بالده في نهائيات كأس 
العال���م املقبلة في جنوب أفريقيا اتقل مطلع املوس���م احلالي إلى 
صفوف انترميالن قادما من جنوى وفرض نفسه مهاجما أساسيا 

إلى جانب الكاميروني صامويل ايتو.

هنأ رئيس نادي انترميالن ماسيمو موراتي العبي فريقه على 
النصر الرائع الذي حققوه، وكان موراتي اقتفى اثر والده اجنلو الذي 

توج باللقب القاري مع انتر ميالن ايضا عامي 1964 و1965.
واش���اد موراتي ايضا باملدرب القدير جوزيه مورينيو بقوله 
»لقد بكى جوزيه في غرفة املالبس، انه س���عيد جدا بهذا االجناز، 

وبالطبع انا سعيد جدا ايضا«.
واضاف »استحق الالعبون احراز اللقب بعد املجهودات الكبيرة 
التي بذلوها.لقد خضنا بطولة رائعة ويتعني علينا االستمتاع بهذه 
اللحظات واالحتفال«. وكشف مازحا »لقد حصلت على ميدالية علما 
ان رؤساء االندية ال يحصلون عليها عادة، ولن اعيدها بالطبع«.

الصحف اإليطالية مبتهجة ومتحسرة لرحيل مورينيو
أشادت الصحف االيطالية الصادرة امس 
بفوز انترميالن »االسطوري« باللقب لكنها 
حتسرت على رحيل مورينيو رغم عالقتها 

املتوترة معه.
وكتبت »كورييري ديال سيرا« اليومية: 
»انتر العظيم ولد مج���ددا« بعد عقود على 
احرازه اللقب اخ���ر مرة عام 1965، وعبرت 
عن رحيل مورينيو »من األفضل ان تنفصل 

على اال تلتقي بالشخص أبدا«.

من جهته���ا، عنون���ت »ال غازيتا ديللو 
سبورت« فوق صورة لالعبي انتر مع الكأس 

الغالية: »فقط انتر: ميليتو يكسر بايرن«.
وكتبت »ال ستامبا« التي تتخذ من مدينة 
تورينو مقرا لها عن االرجنتيني دييغو ميليتو 
صاحب هدفي الفوز: »العب رائع غير منصف، 
لقد س���جل هدف الفوز في الدوري والكأس 

أيضا«.
وبعد الصراع الش���رس ب���ني مورينيو 

والصحافة االيطالية، نقلت »ال ستامبا« عن 
املدرب البرتغالي: »كرة القدم االيطالية جعلت 
مني مدربا أفضل لكن ال أحب البطاقات احلمراء 

وال اخلالفات«.
أم���ا »إيل جورنال���ي« اليومية فصورت 
مورينيو يصحو ويقول لنفسه ان االنتقال 
الى ريال مدريد لن يكون فكرة جيدة: »يجب أن 
أبقى في انتر ألنها ستكون املغامرة احلقيقية 

املميزة«.

»أعلمه الرماية كل يوم.. فلما اش���تد 
ساعده رماني«، بيت الشعر هذا يؤكد ان 
»التلميذ« البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
انترميالن اإليطالي رمى »أستاذه« مدرب 
بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال 
بانتصار م���دو متغلبا عليه 2-صفر في 
نهائي دوري أبط���ال أوروبا على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« وس���جل الهدفني األرجنتيني دييغو ميليتو 
)35( و)70(، بعد ان كان مترجمه في برشلونة االسباني. مما يعني 

ان انتر ميالن هو »أستاذ« أوروبا اجلديد.
وجلب مورينيو لقب دوري أبطال أوروبا إلنتر ميالن االيطالي الذي 
ينتظره منذ أكثر من أربعة عقود وودعه ليشرف على الفريق الذي 

أحرز في ملعبه اللقب القاري املرموق أي ريال مدريد االسباني.
بك����ى مورينيو وبدا متأثرا وكان كالمه ال لبس فيه: »أنا حزين، 

ألنه بالتأكيد، كانت املباراة األخيرة لي مع انتر ميالن«.

حارب مورينيو وشاكس، ودخل نادي املدربني 
الكبار، عندما أصبح ثال����ث مدرب فقط يتوج 
باللقب االوروبي املرموق مع فريقني مختلفني، 
االول مع بورتو البرتغالي عام 2004، وذلك بعد 
النمس����وي ارنست هابل الذي أحرز اللقب عام 

1970 م����ع فيينورد روتردام الهولندي و1983 مع هامبورغ االملاني، 
واالملاني اومتار هيتس����فيلد الذي توج به مع بوروسيا دورمتوند 
عام 1997 وباي����رن ميونيخ عام 2001، والالفت ان هذا االجناز جاء 
أمام ڤان غال »معلمه« السابق الذي كان يأمل بتحقيق االجناز ذاته 

مع بايرن ميونيخ.
يقول مورينيو )47 عاما( أيضا في تصريح لشبكة سكاي ايطاليا 
»لقد أجنزت املهمة في انتر ميالن، وسأتخلى عن منصبي معه، لكي 

ابحث عن حتيات جديدة مع ناد كبير«.
صراحة مورينيو جتعله محبوبا لدى البعض ولو انها مزعجة، 
ويضيف مورينيو مدرب تشلسي االجنليزي سابقا: »انتر هو بيتي، 

وتشلس����ي أيضا كان بيتي. ترك تشلسي كان 
صعبا، لك����ن هذه هي احلياة. انها كرة القدم... 
بعد تشلسي اعتقدت انه من املستحيل نشوء 
عالقة مماثلة مع ناد آخر. اآلن أصبح لي بيتان، 
ستامفورد بريدج وسان سيرو ورمبا بيت ثالث 

هو سانتياغو برنابيو«.
يتابع »املميز«: »ريال مدريد هو ريال مدريد. كرة القدم االجنليزية 
هي شغفي وسأعود الى اجنلترا. بالنسبة لالعب كبير أو مدرب كبير، 
اذا لم حتترف مع ريال مدريد فهناك فجوة صغيرة في مسيرتك«.

وحدد مورينيو هدفا جديدا له س����يعجب عشاق النادي امللكي 
االسباني صاحب الرقم القياس����ي في إحراز لقب البطولة القارية: 
»هدفي اآلن هو احراز لقب دوري األبطال مع فريق ثالث ثم العودة 

الى اجنلترا«.
وأضاف مورينيو الذي قاد انتر الى احراز لقبه القاري االول منذ 
1965: »ال أعرف بعد ما هو مشروع ريال مدريد، أريد معرفته أوال، لذلك 

ال ميكنني القول بعد انني مدرب ريال مدريد«. وسيشارك انتر ميالن 
في بطولة العالم لالندية املقررة في أبوظبي في ديسمبر املقبل.

وبات انتر ميالن اول فريق يخوض نهائي دوري ابطال اوروبا 
ب� 11 العبا اجنبيا أساس����يا، علم����ا ان قائده ورمزه خافيير زانيتي 
كان يخوض مباراته الرقم 700 منذ ان انتقل الى »نيراتزوري« عام 
195. واس����تحق انتر ميالن الفوز باللقب فهو اخرج تشلسي بطل 
اجنلترا، وبرشلونة حامل اللقب وبطل اسبانيا، قبل ان يتفوق على 
بايرن ميونيخ بطل الثنائية في بالده في املباراة النهائية. وأصبح 
انتر ميالن ثالث فريق من البط����والت اخلمس الكبرى التي يتوج 
بالثالثية في موس����م واحد بعد مان يونايتد )1999(، وبرش����لونة 
العام املاضي، علما بان سلتيك االسكوتلندي وايندهوڤن الهولندي 
حققا الثالثية، االول عام 1967 والثاني عام 1988 بيد ان مستويات 
املنافسة في املس����ابقات احمللية في بالديهما ال توازي نظيرتها في 
اجنلترا اسبانيا. في املقابل، فشل بايرن ميونيخ في احراز الثالثية 

بدوره، واكتفى بلقب الدوري الدوري والكأس.
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رئيس  مع  أوروبا  أبطال  بلقب  فرحين  ميالن  إنتر  العبو 
النادي ماسيمو موراتي وفي اإلطار جوزيه مورينيو يقول 
وداعا إلنترميالن  )أ.پ(


