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رياضة

دوري أبطال أوروبا

نكهة الماضي بطموح الحاضر
يـحــل بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد ضيفًا على
يوفنتوس ،الليلة (الساعة  21,45بتوقيت
بيروت) ،في دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا
فــي مــواج ـهــة قــويــة تـحـمــل ذكــريــات
عام  1997عند تواجههما في النهائي
الذي فاز به دورتموند .مواجهة يكفي
اختصارها بأنها إيطالية  -ألمانية
حسن زين الدين
ال يمكن الحديث عن موقعة يوفنتوس
اإلي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــه بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
دورتموند األملاني ،الليلة ،في ذهاب
دور الـ  16لدوري أبطال
أوروبـ ــا فــي ك ــرة ال ـقــدم،
مـ ــن دون ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
الـتــاريــخ وتـحــديـدًا إلــى
ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـش ـه ـي ــر فــي
نـهــائــي املـســابـقــة ذاتـهــا
ع ــام  ،1997عـلــى ملعب
«أومل ـ ـب ـ ـيـ ــاش ـ ـتـ ــاديـ ــون»
فــي ميونيخ ،يــوم غلب
األملان الطليان بثالثية
ح ـم ـلــت تــوق ـيــع ك ـ ــارل -
ه ــايـ ـن ــز ري ـ ــدل ـ ــه م ــرت ــن
والناشىء وقتها الرس
ريكن الــذي سجل هدفًا
رائعًا بتسديدة لوب في
إذا كان ملعب «يوفنتوس شباك الحارس أنجيلو
أرينا» سيحتضن مواجهة
بيروتزي ،مقابل هدف
قوية ،فإن ملعب «االتحاد» ،أليساندرو دل بييرو.
في التوقيت عينه ،سيكون فــي تـلــك الـلـيـلــة شهدت
املباراة مشاركة العبني
مسرحًا لموقعة نارية بين
ع ـ ـظ ـ ـمـ ــاء ف ـ ــي صـ ـف ــوف
مانشستر سيتي اإلنكليزي
ال ـف ــري ـق ــن مـ ــن ي ــورغ ــن
وضيفه برشلونة اإلسباني.
كــولــر وشتيفان رويتر
عنوان
وتحمل المواجهة
ومـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ــام ـ ــر
اإلنكليزي
الثأر بالنسبة للفريق
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ــول ـ ــر
الذي ّ
في
المسابقة
ودع
والـســويـســري شتيفان
شــابــويــزات مــع الفريق
دور الـ  16في الموسم
األص ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــر ،وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرو
الماضي أمام الفريق
ف ـ ـ ـيـ ـ ــرارا وال ـف ــرن ـس ـي ــن
الكاتالوني عندما خسر
دي ــدي ـي ــه دي ـش ــان وزي ــن
أمامه  2-0ذهابًا في
الدين زيدان والكرواتي
مانشستر و 2-1إيابًا في
أالن ب ـ ــوكـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
برشلونة.
وك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ف ـي ـي ــري
ودل بـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرو مـ ـ ــع ال ـ ـ ـ
«بيانكونيري».
صحيح أن يوفنتوس كــان قد حصل
على لقب كأس االتحاد األوروبي عام
 1993بـفــوزه على دورتـمــونــد بالذات
وبـنـتـيـجــة كــاس ـحــة  ،1-6إال أن ليلة

موقعة نارية
في «االتحاد»

كارل  -هاينز ريدله بطل فوز دورتموند على يوفنتوس في نهائي األبطال عام ( 1997أرشيف)

نهائي «أوملبياشتاديون» دخلت في
سـجــات الــذكــريــات ال ـس ــوداء لليوفي
نظرًا ملــا تعنيه هــذه البطولة ،ونظرًا
ألن ف ــري ــق «ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز» دخــل
املباراة وقتها بأفضلية الترشيحات،
إال أن األمل ــان ــي أوتـ ـم ــار هـيـتـسـفـيـلــد،
ّ
م ــدرب دورت ـمــونــد ،عــرف كيف يعطل
م ـفــات ـيــح الـ ـق ــوة ف ــي تـشـكـيـلــة املـ ــدرب
مارتشيللو ليبي.
هـ ـ ــذا املـ ــاضـ ــي سـ ـي ــرخ ــي بـ ـظ ــال ــه ،ال
ش ــك ،عـلــى ملعب «يــوفـنـتــوس أريـنــا»
ّ
وتبدلت
الليلة وإن تـغـ ّـيــرت األج ـيــال
األح ـ ــوال حـيــث إن م ــن ك ــان عـلــى قمة
ال ـ ـكـ ــرة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أي ي ــوف ـن ـت ــوس،
وقتها لــم يعد كــذلــك« .الـيــوفــي» عرف
تــراجـعــا كـبـيـرًا فــي الـسـنــوات الالحقة
على املستوى الـقــاري تــاركــا اللمعان
اإليـ ـط ــال ــي فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة األوروب ـ ـيـ ــة
ً
ملـ ـي ــان ّاوال وت ــالـ ـي ــا إلنـ ـت ــر م ـيــانــو،
قبل أن يخفت بــريــق الـكــرة اإليطالية
ّ
برمتها على الساحة القارية .حتى ان
عودة يوفنتوس وسيطرته على الكرة

اإليطالية منذ  4سنوات لم «تصرفا»
أوروب ـي ــا ،إذ مـنــي «ال ـيــوفــي» بالفشل
في «التشامبيونز ليغ» وهذا ما جعل
عــامــات التعجب وال ـســؤال والحيرة
ترتسم حول بطل إيطاليا.
انطالقًا من هنا ،فــإن للمواجهة أمام
دورتموند في دور ال ـ  16هــذا املوسم
ً
أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـل ـي ــوف ــي ،إذ ف ـضــا
عــن رغبته فــي الـثــأر مــن خصمه ،فإن
مباراتيه أمــام الفريق األملــانــي تعدان
بــوابـتــه نـحــو ال ـعــودة اوروب ـي ــا ،إذ إن
ع ـبــوره مــن عقبة دورت ـمــونــد سيمثل
ً
دفـعــا معنويًا هــائــا لفريق «السيدة
الـعـجــوز» لبقية املـشــوار فــي البطولة
هذا املوسم.
الـ ـ ـق ـ ــول ،كـ ـم ــا ي ــذه ــب إلـ ـي ــه ال ـب ـع ــض،
ب ـ ــأن م ـه ـمــة ي ــوف ـن ـت ــوس س ـه ـلــة أمـ ــام
دورتـ ـم ــون ــد يـ ـب ــدو خ ــاط ـئ ــا ،او عـلــى
األقل كان يمكن أن يكون كذلك لو كان
توقيت املباراة عندما كان دورتموند
ي ـت ـخ ـبــط ف ــي الـ ـه ــزائ ــم الـ ــواحـ ــدة تـلــو
ً
األخـ ــرى فــي ال ـ ــدوري األمل ــان ــي ،فـضــا

عــن فـقــدانــه الـعــديــد مــن نـجــومــه وفــي
م ـق ــدم ـه ــم مـ ــاركـ ــو روي ـ ـ ــس وإيـ ـلـ ـك ــاي
غ ــون ــدوغ ــان بـسـبــب اإلصـ ــابـ ــة .اال ان
تطورًا إيجابيًا ،تلقته مدينة تورينو
بـسـلـبـيــة ط ـب ـعــا ،ح ـص ــل ف ــي امل ــراح ــل
الـثــاث األخ ـيــرة فــي «البوندسليغا»
عبر تحقيق الفريق األصفر االنتصار
ً
فيها ،فضال عن اكتمال صفوفه للمرة
االولـ ـ ـ ــى ،ل ـي ــس هـ ــذا امل ــوس ــم ب ــل مـنــذ
املوسم املاضيّ ،
بدل املشهد تمامًا.
ال ــوض ــع إذًا ي ـبــدو مـخـتـلــف اآلن ،فال

يحمل يوفنتوس
مهمة اعادة البريق
للكرة االيطالية

دورتـ ـم ــون ــد ه ــو ذاتـ ـ ــه ق ـب ــل ش ـه ــر أو
قـبــل الـعـطـلــة الـشـتــويــة وال الـخـيــارات
املتاحة بني يدي املدرب يورغن كلوب
هي ذاتها ،إذ بات األخير يستند إلى
توليفة مميزة على امللعب وفي مقعد
ال ـبــدالء ،وفــي مقدمها روي ــس املتألق
دومــا وأب ـدًا ،والــذي مد فريقه بجرعة
م ـع ـن ــوي ــات ه ــائ ـل ــة ب ـت ـم ــدي ــده ع ـق ــده،
حيث استعاد ّدورتموند سرعة أدائه
وه ــذا مــا سـيـمــثــل ضـغـطــا عـلــى دفــاع
يــوف ـن ـتــوس ال ـب ـط ــيء ،ك ـمــا ال ـح ــال في
امل ـقــابــل ،مــع اإلزع ـ ــاج ال ــذي سيسببه
هجوم «اليوفي» بقيادة الفرنسي بول
بوغبا واألرجنتيني كــارلــوس تيفيز
واإلسباني ألفارو موراتا أو مواطنه
فــرنــانــدو يــورنـتــي لــدفــاع دورتـمــونــد
وحارسه رومان فايدنفلر.
لكن ،للتذكير ،هي قبل كل شيء معركة
إيطالية  -أملانية الليلة فــي تورينو.
هذا العنوان يبدو كافيًا الستخالص
مضمون ما ستكون عليه بقية القصة
في امليدان.

الدوري األميركي للمحترفين

جيمس يتخطى نجم طفولته أيفرسون

جيمس صاعدًا للتسجيل في سلة نيويورك (أ ف ب)

واص ــل «امل ـلــك» لـيـبــرون جيمس تألقه
وق ــاد فــريـقــه كليفالند كــافــالـيـيــرز الــى
ال ـفــوز عـلــى مضيفه نـيــويــورك نيكس
 ،83-101في الدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وسجل جيمس  18نقطة رافعًا رصيده
الى  24383نقطة منذ بدايته في الدوري
االم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفــن ق ـبــل  12عــامــا
ليرتقي الــى املــركــز ال ـ  22فــي الترتيب
الـتــاريـخــي ل ـهــدافــي ال ـ ــدوري متخطيًا
نجم طفولته هداف فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز السابق الن أيفرسون.
ويبلغ معدل افضل العب في الدوري 4
مرات حتى اآلن 27,4 ،نقطة في املباراة
الــواحــدة منذ بــدايــة مسيرته اي ثالث
افضل معدل في التاريخ خلف مايكل

ج ـ ــوردان ( 30,12نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة)
وويلت تشامبرالين ( 30,07نقطة في
املباراة).
وبات جيمس على بعد  122نقطة عن
املركز الـ  21الذي يحتله زميله السابق
في ميامي هيت راي ألن.
وب ـ ــرز كـ ــايـ ــري اي ــرف ـي ـن ــغ فـ ــي ص ـفــوف
كليفالند كافالييرز ايـضــا بتسجيله
 18ن ـق ـطــة ،ام ــا ف ــي ص ـف ــوف ال ـخــاســر،
فكان النغستون غالواي افضل مسجل
برصيد  13نقطة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد راس ـ ـ ـ ـ ـ ــل وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروك ف ــريـ ـق ــه
اوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي ث ــان ــدر إل ــى ال ـفــوز
مـ ـج ــددًا ف ــي ظ ــل غـ ـي ــاب زم ـي ـل ــه كـيـفــن
دوران ـ ــت بـسـبــب اإلص ــاب ــة وجـ ــاء على
حساب دنفر ناغتس .94-119

وت ــأل ــق وسـ ـتـ ـب ــروك بـتـحـقـيـقــه «دابـ ــل
داب ـ ــل» ،حـيــث سـجــل  21نـقـطــة م ــع 17
تمريرة حاسمة ،علمًا بأنه كان قريبًا
مــن الـثــاثـيــة امل ــزدوج ــة «تــريـبــل داب ــل»
ألنه حقق  8متابعات.
في املقابل ،كــان تــاي الوســون األفضل
ل ــدى دن ـفــر بـ ـ  17نـقـطــة لــم تـكــن كافية
لتجنيب فريقه الخسارة الـ  35في 55
مباراة.
وف ـ ــي ب ــاق ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـ ــاز اتــان ـت ــا
هوكس على ميلووكي باكس ،86-97
ودي ـتــرويــت بيستونز عـلــى واشـنـطــن
ويـ ـ ــزاردز  ،89-106وان ــدي ــان ــا بــايـســرز
على غولدن ستايت ووري ــرز ،98-104
واورالنـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك ع ـل ــى فـيــادلـفـيــا
سـفـنـتــي سـيـكـســرز  ،98-103وداالس

مــافــريـكــس عـلــى ت ـشــارلــوت هــورنـتــس
 ،81-92وبورتالند ترايل باليزرز على
م ـم ـف ـيــس غ ــري ــزل ـي ــس  ،93-92ول ــوس
انجلس اليكرز على بوسطن سلتيكس
 111-118بعد التمديد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :كليفالند
كافالييرز  -نيويورك نيكس ،اتالنتا
هــوكــس  -ميلووكي بــاكــس ،واشنطن
ويزاردز  -ديترويت بيستونز ،غولدن
س ـتــايــت ووريـ ـ ــرز  -ان ــدي ــان ــا بــاي ـســرز،
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  -اورالندو
مــاج ـيــك ،دن ـفــر نــاغ ـتــس  -اوكــاهــومــا
سـيـتــي ث ــان ــدر ،ت ـشــارلــوت هــورنـتــس -
داالس مافريكس ،ممفيس غريزليس
 بــورتــانــد تــرايــل ب ــاي ــزرز ،بوسطنسلتيكس  -لوس انجلس اليكرز.

