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رياضة

دوري أبطال اوروبا

«جيش اليديش» في تورينو :يوفنتوس أمـ
ينطلق دور الـ  16في دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم
الليلة بموقعة مرتقبة
بين يوفنتوس اإليطالي
وضيفه توتنهام اإلنكليزي،
هي األولى بينهما في
هذه المسابقة .مواجهة
تحمل في ّ
طياتها العديد
من النقاط والعناوين.
«كالسيكو» إيطالي ـ إنكليزي
ّ
مصغر
حسن زين الدين
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي الـلـيـلــة .أول ــى قمم
دور ال ـ ـ  16ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا -
بــاإلضــافــة إل ــى مــواجـهـتــي ري ــال مــدريــد
اإلس ـبــانــي ض ــد ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
ال ـفــرن ـســي وب ــرش ـل ــونــة اإلس ـب ــان ــي ضد
تشلسي اإلنكليزي  -يستضيفها ملعب
«يــوف ـن ـتــوس أريـ ـن ــا» ف ــي ت ــوري ـن ــو .هي
املواجهة األولى بني هذين الفريقني في
تــاريــخ مشاركتهما فــي «التشامبيونز
ل ـي ــغ» .لـكـنـهــا قـطـعــا لـيـســت األولـ ــى بني
اإلن ـك ـل ـي ــز واإليـ ـط ــالـ ـي ــن .إذًا ،س ـيــأتــي
«جـيــش الـيــديــش» مــن شـمــال لـنــدن إلــى
ت ــوري ـن ــو ال ـل ـي ـل ــة .م ــواج ـه ــة ت ـح ـمــل فــي
ّ
طياتها العديد ً مــن النقاط والعناوين
ال ـب ــارزة ،خــاصــة وأن الـتـجــربــة الـجــديــة
األخ ـي ــرة لـتــوتـنـهــام فــي دوري األب ـطــال
ّ
ضد فريق إيطالي ،كانت ناجحة ،حيث
أقصى ميالن.
ً
أوال يـ ـج ــدر الـ ـق ــول إن امل ـع ـن ــوي ــات فــي
الـطــرفــن تـبــدو فــي أعـلــى درجــات ـهــا .كل
منهما يعيش فترة مميزة في بطولته
املحلية« .اليوفي» يواصل انتصاراته.
آخرها كــان الفوز في معقل فيورنتينا
 0-2الصعب ،بعد السباعية أمام الضيف
ّ
ســاســوولــو ،فـيـمــا ي ـحــل تــوتـنـهــام على
تــوري ـنــو م ــزه ـ ّـوًا بــان ـت ـصــاره امل ـهــم على
جاره اللدود أرسنال في القمة اللندنية
والتي تلت سلسلة نتائج إيجابية في
اآلونــة األخيرة كان أبرزها التعادل في
ملعب ليفربول  2-2والفوز على الضيف
مانشستر يونايتد .0-2
انطالقًا مــن هــذه النتائج فــإن الفريقني
يتمتعان بفاعلية في تسجيل األهداف.
الـحــال تـبـ ّـدل فــي «البيانكونيري» ،عما
كان يشتهر فيه الفريق بلعبه الدفاعي
الصرف ،حيث بات الفريق أكثر قوة في
الهجوم كما تعكس أرقامه في «السيري
أ» ،ب ـ ــوج ـ ــود ال ـ ـثـ ــاثـ ــي األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غــونــزالــو هـيـغــوايــن وال ـك ــروات ــي مــاريــو
م ــان ــدزوك ـي ـتــش وال ـب ــرازي ـل ــي دوغـ ــاس
ك ــوس ـت ــا ،الـ ـ ــذي م ــن امل ـن ـت ـظــر أن ي ـكــون
حــاض ـرًا ال ـيــوم مــع االحـتـمــال الضعيف
ُملشاركة األرجنتيني اآلخر باولو ديباال
املصاب.
في الجهة املقابلة يكفي القول إن هاري
كاين موجود في التشكيلة .هذا النجم
ي ــواص ــل ت ــأل ـق ــه ف ــي هـ ــذا امل ــوس ــم وه ــو
ي ـت ـص ــدر الئـ ـح ــة ت ــرت ـي ــب الـ ـه ــداف ــن فــي
«الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» ،ه ــذا بــاإلضــافــة إلــى
الجنوبي هيونغ
وجود السريع الكوري
ّ
– مني سون ومن خلفهما املتألقني ديلي
آلي والدنماركي كريستيان إيريكسن.
تــال ـيــا ،ف ــإن أك ـثــر م ــا يـلـفــت األن ـظ ــار في
امل ـ ـبـ ــاراة ه ــو امل ــواجـ ـه ــة ب ــن ه ـي ـغــوايــن
وكـ ــايـ ــن ،الـ ـل ــذي ــن س ـج ــا فـ ــي م ـب ــارات ــي
فريقيهما في عطلة األسبوع .هيغواين
مــن جهته سـيـحــاول أن يظهر بـصــورة
مـخـتـلـفــة ع ـمــا اع ـت ــاد تـقــديـمــه ف ــي هــذه
الـبـطــولــة ب ــال ــذات حـيــث سـجــل ف ــي دور
امل ـج ـمــوعــات ه ــذا امل ــوس ــم هــدفــن فـقــط.
في املقابل فــإن كاين يتألق هــذا املوسم

أوروبـيــا كما الحال محليًا حيث سجل
هــذا املــوســم  6أه ــداف ،غير أن التحدي
ي ـبــدو مـخـتـلـفــا ه ــذه املـ ــرة ف ــي مــواجـهــة
دف ـ ـ ــاع «ال ـ ـيـ ــوفـ ــي» ال ـ ـقـ ــوي وم ـ ــن ورائ ـ ــه
الحارس الكبير جيانلويجي بوفون.
ّ
ستحمل
هــل قلنا بــوفــون؟ هــذه املـبــاراة
طـ ــاب ـ ـعـ ــا خ ـ ــاص ـ ــا ل ـ ـقـ ــائـ ــد ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس.
ص ـح ـي ــح أنـ ـه ــا ل ـي ـس ــت الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،غـيــر
أنـهــا الـخـطــوة األول ــى فــي الـطــريــق نحو
هـ ــذا ال ـن ـه ــائ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن بــوفــون
سـيـحــاول بكل مــا أوت ــي مــن قــوة تقديم
الــدعــم لـفــريـقــه بــالــوقــوف بــوجــوه كاين
ورفـ ــاقـ ــه ،خ ـصــوصــا أنـ ــه ي ـخ ــوض على
األرجح آخر مواسمه في املالعب .يتوق
«جيجي» إلنهاء مسيرته الحافلة بلقب
«الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ال ــذي تـخـلــو منه
خــزائـنــه تـحــديـدًا بـعــد الـضــربــة الكبيرة
التي تلقاها بغياب منتخب بــاده عن
مونديال روسيا ،في ذلك اليوم الحزين
عندما ذرف دمــوع الحسرة الـتــي يأمل
بأن تتحول إلى دموع الفرح في نهائي
كييف.
كـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن م ــواجـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى مــرت ـق ـبــة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة عـ ـل ــى خ ـ ــط امل ـل ـع ــب
ب ــن امل ــدرب ــن مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغــري
م ــن ج ــان ــب ي ــوف ـن ـت ــوس واألرج ـن ـت ـي ـنــي
ماوريسيو بوكيتينو ،ملعرفة األسلوب
ّ
ال ــذي سيتبعه كــل منهما فــي اللقاء إن
ك ــان ألـيـغــري سيلعب بخطة هجومية
وي ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـص ـ ـمـ ــه ،فـ ـيـ ـم ــا أن
بوكيتينو قــد يلجأ إلــى أسـلــوبــه الــذي
اع ـت ـم ــده ض ــد ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي

وبوروسيا دورتموند األملاني في دور
املـجـمــوعــات عندما تــرك الـكــرة للخصم
وباغته بالهجمات املرتدة السريعة.
غ ـي ــر أن ال ـن ـق ـط ــة الـ ـت ــي ي ـخ ـت ـلــف فـيـهــا
ّ
وتصب في مصلحة «اليوفي»،
الطرفان
هــي رصـيــده فــي هــذه البطولة وخبرته
وت ـجــرب ـتــه فـيـهــا إذ إن فــريــق «ال ـس ـيــدة
ّ
الـعـجــوز» لـطــاملــا شــكــل رقـمــا صعبًا في
ّ
دوري األبـ ـط ــال وأحـ ـ ــرز ال ـل ـقــب م ــرت ــن.
وصــل إلــى النهائي فــي األع ــوام األربعة
األخيرة مرتني وخسرهما أمام برشلونة
وريال مدريد تواليًا ،وهو يلعب دور الـ
 16للمرة التاسعة بمسماها الجديد.
فــي املـقــابــل ف ــإن تــاريــخ «ال ـس ـب ـيــرز» في
البطولة يبدو ضعيفًا وهو يلعب دور الـ
 16للمرة الثانية فقط إذ في األولى كان
قــد تخطى فريق إيطالي آخــر (مـيــان)،
غير أن األداء الذي ّقدمه الفريق في دور
امل ـج ـمــوعــات ه ــذا امل ــوس ــم م ــن شــأنــه أن
يلغي ه ــذا الـهــامــش بــن الـفــريـقــن بعد
أن ّ
تفوق توتنهام على الكبيرين الريال
ّ
ودورتـ ـم ــون ــد وتـ ـص ــدر م ـج ـمــوع ـتــه ،إال
أن دور خ ــروج املـغـلــوب يبقى مختلفًا.
ّ
متمرس في هذا الدور.
«اليوفي»
فـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى امل ـ ـب ـ ــاراة لـ ــم ي ـت ــوان
مارتشيللو ليبي املدرب القدير السابق
ل ـي ــوف ـن ـت ــوس وم ـن ـت ـخ ــب إي ـط ــال ـي ــا عــن
تـشـبـيــه تــوت ـن ـهــام ب ـبــرش ـلــونــة مـعـتـبـرًا
أنــه خـصــم ق ــوي .لـكــن «الـسـبـيــرز» يجب
أن ي ـ ـكـ ــون ح ـ ـ ـ ـ ــذرًا .سـ ـيـ ـخ ــوض ال ـل ـي ـل ــة
مباراته على امللعب الذي لم يخسر فيه
يوفنتوس في آخر  26مباراة أوروبية.
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