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)أ.پ( مشجعو انتر ميالن يحتفلون بالفوز في ميالن   مشجعو بايرن ميونيخ غطوا الستاد باللون األحمر

)سعود سالم(ماسيمو ودييو وماثيو يتحدثون لـ »األنباء«

)أ.ف.پ( نائب رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه يصافح لويس ڤان غال خالل تكرمي الالعبني  

الزميل سهيل احلويك وزوجته وابنته شتيڤي يتابعون املباراة

الزميلة بشرى الزين تتابع باهتمام النهائي الكبير
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ڤان غال: لم نكن في »قمة« نزعتنا الهجومية وغياب ريبيري غير مؤثرإيطاليون لـ »األنباء«: التنظيم الجيد إلنتر وراء فوزه باللقب

رومينيغه وبكنباور وهونيس أجمعوا على اليأسفوربس: الرياضة منافسة سلمية تقرب بين الشعوب

وأضاف »ال يوجد س���بب يدعونا إلى 
اخلجل، املب���اراة النهائية لدوري األبطال 
عام 2012 تقام في ميونيخ، لذا فإن العبينا، 
الصغ���ار منهم خاص���ة، لديهم العديد من 

األسباب لكي يحلموا«.

نخوض هذه املباراة كل عام، والكثير من 
العبينا صغير السن للغاية«.

وأك���د اولي هونيس رئي���س بايرن أن 
الهزمية لن تفسد »املوس���م الرائع« الذي 
توج خالله بايرن بلقبي الدوري والكأس.

عاد بايرن ميوني���خ إلى دياره متقدما 
موكب املواساة إلى مقر مجلس املدينة ولكن 
بدون كأس دوري أبطال أوروبا الذي كان 

سيزين موسم الفريق.
وأشاد كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس 
النادي، في حفل العشاء الذي أعقب اللقاء 
باملوسم املبهر للفريق، مناديا بالسير على 
نفس املنوال الذي سمح بتحقيق الكثير من 

اإلجنازات الرائعة.
وقال »دعن���ا نتعامل مع األمر مثل عام 
1999.. الالعبون كانوا في امللعب في حالة 
يأس ولكن ذهبوا إلى اجازة واس���تعادوا 
توازنه���م ليبدأوا مس���يرة جديدة، أرغب 
ف���ي الوص���ول للنهائي مجددا ث���م الفوز 

باللقب«.
من جهته قال فرانتس بكنباور الرئيس 
الشرفي لبايرن ميونيخ، ان غياب الفرنسي 
فرانك ريبيري كان مريرا ورمبا كنا سنفوز 
بلقب البطولة في حال وجوده داخل ملعب 
سانتياغو برنابيو بدال من متابعة املباراة 

من املدرجات.
بدوره، أك���د الهولندي لويس ڤان غال 
املدير الفني لبايرن أن فريقه لعب بشكل 
جيد بدون ريبيري هذا املوسم، وأن غيابه 

يجب أال يتم استخدامه كعذر للهزمية.
وأوضح »أمام فريق مثل إنتر، وبنزعتنا 
الهجومية، يجب أن تكون في قمة مستواك، 

ولكننا لم نكن كذلك، ولكننا بشر«.
وأضاف »املباراة جرت كما توقعت متاما، 
لقد هاجمنا واكتفى انتر برد الفعل، بالطبع 
من األس���هل أن تدافع أكثر من أن تهاجم، 
ولكن برغم ذلك استحق إنتر الفوز، توقيت 
األهداف كان حاسما، والالعبون تعلموا أن 

األشياء الصغيرة تصنع الفارق«.
واعترف العبو ومسؤولو بايرن بأن فريق 
جوزيه مورينيو كان االكثر دقة، وفي الوقت 
الذي استغل فيه دييغو ميليتو الفرصتني 
اللتني سنحتا له على النحو األمثل، أهدر 
الصاعد توم���اس موللر )20 عاما(، أخطر 

فرصة لبايرن في بداية الشوط الثاني.
وق���ال املدافع الدول���ي فيليب الم »كنا 
مترددين للغاية في الشوط األول وافتقدنا 
الشجاعة، ولكنه نهائي دوري االبطال، ولن 

على بايرن ميوني���خ وبالتالي 
احلصول على اللقب.

أما دييو الذي يقيم في الكويت 
منذ ثالث سنوات فرأى ان حضور 
مشاهدة هذه املباراة مع افراد من 
اجلالية االملانية هو فرصة للقاء 
اجتماعي ورياضي في الوقت ذاته، 
مشيرا الى ان املباراة لم تكن سهلة 
رغم فوز انتر ميالن، معبرا عن 
يقينه بأن فريقه املفضل هو الذي 

سيفوز باللقب.
وبدوره قال زميله ماثيو ان 
مجرى املقابلة تغير في الدقيقة 
20 من الشوط األول حيث سجل 
الهدف األول النتر ميالن وحتول 
الضغط على فريق بايرن ميوينخ، 
مبينا ان التغييرات التي احدثها 
مدرب فريق انت���ر ميالن كانت 

مناسبة وأتت بهدف الفوز.
الديبلوماس���ي االيطالي  اما 
مس���يمو س���ابوني فقد وصف 
اجواء املباراة بأنها متكافئة الى 
حني تسجيل اول هدف للفريق 
االيطال���ي، معبرا عن س���عادته 
بحصول انتر ميالن على اللقب 
االوروبي، مذكرا بأن املباراة كانت 
صعبة نظرا للمس���توى العالي 

الذي يتمتع به كال الفريقان.

وتابع »نك���ن احتراما كبيرا 
لفريق بايرن ميونيخ والتنظيم 
اجليد الذي حظي به العبو فريق 
انتر ميالن سهل املهمة لهم بالفوز 

مبادرة السفير االملاني بأنها رائعة، 
مضيف���ا ان هذه اخلطوة خلقت 
ج���وا جميال بني افراد اجلاليتني 

االيطالية واالملانية.

بشرى الزين
لم يغب حديثه عن الرياضة إلى 
جانب ما تطرق إليه السفير األملاني 
ميشائيل فوربس من تعليقات 
ح���ول مواضيع ته���م »اللعبة« 

السياسية واالقتصادية.
فوربس الديبلوماسي الشغوف 
بلعبة »كرة القدم« قادته فطرته 
»اجلرمانية« إلى إقامة أمسية في 
مقر اقامته مس���اء أول من امس 
دعا اليها مشجعي بايرن ميونيخ 
وانصار انتر ميالن من االيطاليني 
ملشاهدة مباراة ابطال اوروبا بني 

الفريقني.
ورغم تأكيد فوربس في بداية 
املباراة عل���ى ان بايرن ميونيخ 
ميلك حظوظا كبيرة للفوز باللقب 
إال ان اميانه بأن الرياضة منافسة 
سلمية تقرب بني الشعوب وعلى 
اجلمي���ع تقبل النتيج���ة كيفما 

كانت.
بدورهم، اع���رب انصار انتر 
ميالن االيطاليني عن سعادتهم 
بفوز الفريق االيطالي على فريق 
الدوري  ف���ي  مع���روف بنديته 

االوروبي.
أدنيو املواطن اإليطالي الذي 
حضر االمسية الرياضية وصف 

مقتل إيطالي انتقد »األجانب« 
ف���ي الوقت الذي احتفلت فيه إيطاليا بفوز نادي إنتر ميالن باللقب، ش���ب 

شجار داخل أحد البارات بني شخصني حول جدارة ميالن بالفوز.
وذكرت الش���رطة ان رجال مسنا )63 عاما( قال إن إنتر ميالن لم يعد فريقا 
إيطاليا لكثرة الالعبني األجانب به، وهنا وبخه أحد اجللساء وتطور األمر إلى 

تشاجر باليد مما دفع صاحب البار إلى طرد الشخصني.
وخ���ارج البار تواصل اخلالف وانتهى بطعنات بالس���كني في صدر وذراع 
الرجل املسن نقل على اثرها إلى املستشفى، حيث لفظ أنفاسه األخيرة. وذكرت 
وسائل اإلعالم اإليطالية أن الشرطة اس���تجوبت العديد من الشهود للتعرف 

على اجلاني الذي فر هاربا.

وا حتى الصباح وا الباڤاري.. والطليان غنَّ مشجعو بايرن حيَّ

مدريد ـ ناجي شربل
بدل مشجعو بايرن ميونيخ 
من عادة رافقت جمهور الفرق 
اخلاس����رة في نهائي دوري 
ابطال أوروبا، بعدم مغادرتهم 
امللعب، واالستمرار في الهتاف 
لفريقهم، من املدرجات التي 
تقع على يس����ار املنصة الرسمية في ملعب »سانتياغو 
برنابيو«، وقد أش����ار املدرب لويس فان غال الى العبيه 
بالتوج����ه الى اجلمهور، فاش����تعلت املدرجات بااللعاب 
النارية، التي متكن عدد من املشجعني االملان من ادخالها 

في غفلة من رجال االمن االسبان.
فيما وقف جمهور االنتر منشدا االغنية اخلاصة بفريقه، 
ومرددا اسم املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. واالخير 
حترك في اجت����اه املدرجات وهو يرتدي بذلة رس����مية 
وينتعل حذاء رياضيا في الوقت عينه وانتهى املش����هد 
املدريدي بتوجه رجل املباراة االرجنتيني دييغو ميليتو 
الى املدرجات املقابلة للمنصة الرسمية حامال طفله الصغير 

وسط تصفيق من مناصري الفريقني.

وميكن القول ان الس����لطات االسبانية وفرت افضل 
اخراج تنظيمي ملباراة نهائية في دوري االبطال من اعوام، 
بتمكني اجلمهور من الوصول الى وسائل النقل سريعا، 
وركوب س����يارات االجرة بأرخص االس����عار، فضال عن 
فتح اخلط العاش����ر في شبكة املترو واملؤدي من امللعب 
الى املطار حتى الساعة السادسة صباحا، بسبب اعتماد 
قسم كبير من اجلمهور املغادرة مباشرة بعد املباراة. كما 
اصطفت احلافالت اخلاصة بنقل املش����جعني الى كل من 
املانيا وايطاليا خارج امللعب على مس����افة طولها ثالثة 

كيلومترات. 
وحدها املساحة الضيقة في ارجاء امللعب الواقع ضمن 
ضاحية جتارية وسكنية راقية، تسببت في ازدحام على 
ابواب الدخول. اال ان الالفت هذه السنة، وللمرة االولى 
منذ 2005 غياب روائح الكحول عن االجواء بسبب غياب 
املشجعني اإلجنليز. وقد س����محت السلطات االسبانية 
باستمرار بيع الكحول في احلانات »ألننا ال نخشى وقوع 
اعمال شغب في غياب املشجعني اإلجنليز«، كما قال أحد 
ضباط الشرطة مبتسما ل� »األنباء«. وقد اضاف: »املشهد 
اليوم عاديا بالنس����بة الى امللع����ب الذي يعرف ازدحاما 

مماثال في مباريات ريال مدريد في الليغا االس����بانية«. 
وحدها س����احة سيبيليس شعرت باحلزن بسبب غياب 
أهل العريس عنها، عنينا مشجعي الفريق امللكي. ولفت 
الى ان اجلمهور االسباني كان يردد في الساحات وداخل 
املترو لدى رؤيته مشجعني يرتدون قمصان االنتر وبايرن 
»ريال« او »بارسا«. كان احلزن باديا على االسبان، وان 
كان البعض من مشجعي الفريق امللكي ردد غير مرة اسم 

مورينيو كمنقذ عتيد للريال.

 مساحات واسعة 

كما لفت ايضا الى توسيع السلطات االسبانية رقعة 
العمل للمشجعني بفتح مساحات واسعة لهم في اكثر من 
س����احة، بينها منتزه ريتيرو الضخم الذي يضم بحيرة 
وعشرات اآلالف من االمتار. وقد شهد اقباال على القرية 
اخلاصة باملسابقة، والتي يقيمها االحتاد األوروبي لكرة 
القدم س����نويا في املدن التي حتتضن املباراة النهائية. 
وأفادت احدى مندوب����ات املبيعات »عن ارهاق تعرضنا 
له جرا ء االقبال على الشراء من مشجعي الفريقني، وان 
كان����ت الصفوف الطويلة قد غابت، بس����بب وفرة نقاط 

البيع في اكثر من ساحة«. وفي هذا السياق، لفت اقبال 
املشجعني على الشراء حتى بعد املباراة النهائية. ولفت الى 
ان القمصان اجلديدة اخلاصة ببايرن ميونيخ قد نقشت 
عليها خمس جنمات، في إشارة الى الفوز املرتقب للفريق 
الباڤاري بالكأس للمرة اخلامسة في تاريخه، االمر الذي 

حال دونه دييغو ميليتو ورفاقه في االنتر.

سهرة إسبانية

وقد سهرت العاصمة االسبانية حتى الصباح، وهي 
التي ال تنام غالبا. وغصت ساحات سول ومايور واسبانيا 
ودي كامبو وفالديبيرناردو والس ناسيونيس باملشجعني 
كل حسب منطقة س���كنه، وان كان االزدحام طغى في 
كل من جادتي س���ول ومايور. فيما سارع اخلارجون 
من »سانتياغو برنابيه« الى تناول الطعام في املقاهي 
احمليطة بامللعب، وقد انتظم قس���م منهم في صفوف 
طويل���ة في مطاعم الوجبات الس���ريعة. ولفت الى ان 
مشجعي الفريقني اعتمدوا طريقني مختلفني للصول الى 
امللعب، وان كان االختالط بينهما قد اس���فر عن تبادل 
االناشيد دون سواها، في غياب اعمال االستفزاز املعتادة 

في هكذا مباريات. والبد من املالحظة الى غياب الطلب 
الكثيف على بطاقات السود السوداء، بسبب انضباط 
مشجعي الفريقني، وعدم توافد غير حملة البطاقات منهما 
الى العاصمة االسبانية. ولوحظ غياب يافطات »نريد 

بطاقات« التي اعتاد رفعها اجلمهور االجنليزي. 
املشهد املدريدي انتهى بتتويج االنتر عريسا بنجمة 
ثالثة، وبإعادة اطالق بايرن ميونيخ نحو عالم الكبار 
في القارة القدمية. مشهد فيه شيء من التناقض وسنة 
احلياة عل���ى املدرجات املؤدية الى املنصة الرس���مية 
للتتويج: كارل هاينتس رومينيغه يصعد مع العبيه 
بصفته رئيسا للنادي، وهو الذي كان العبا في االنتر 
في بداية ثمانينيات القرن املاضي. فيما كان ماس���يمو 
مورات���ي طليعة وفد االنتر ال���ى التتويج. وفي ارض 
امللعب، كس���ب التلميذ موريني���و املعركة ضد معلمه 

القدمي لويس فان غال. 
هكذا هي احوال كرة القدم. يوم لكل فريق وملشجعيه، 
وايام كثيرة عليه. ورمبا اعتادت جماهير البايرن ذلك، 
فاستمرت تهتف لفريقها وملبادئ كرة القدم التي تقوم 

على تقبل اخلسارة، متهيدا لربح يأتي يوما.

»مشهد مدريدي« هادئ في غياب الجمهور اإلنجليزي 


