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لمن الغلبة الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا... للريال أم يوفنتوس؟
§كارديف - د ب أ

للنجاح  االسباني  مدريد  ريال  يطمح   [
دوري  لقب  عن  للدفاع  القياسية  حملته  في 
أبطال أوروبا اليوم )السبت( لكنه سيصطدم 
بأحالم يوفنتوس اإليطالي الذي يتطلع إلى 
منذ  األولى  للمرة  التتويج  لمنصة  الصعود 

21 عاما.
كارديف  في  تقام  التي  النهائية  المباراة 
خط  بين  خاص  نوع  من  مواجهة  ستشهد 
القناص  بقيادة  الملكي  النادي  هجوم 
أن  بعد  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
النسخة  في  هدفا   32 تسجيل  في  نجحوا 
مواجهة  في  األبطال،  دوري  من  الحالية 
الحارس  بقيادة  ليوفنتوس  الصلب  الدفاع 
شباك  تهتز  لم  حيث  بوفون،  جانلويجي 
الفريق سوى بثالثة أهداف خالل 12 مباراة.

»بي.بي.سي« هو المسمى الذي يطلق على 
خط هجوم الريال في إشارة إلى غاريث بيل 
فيما  رونالدو،  وكريستيانو  بنزيمة  وكريم 
ليوناردو  من  يوفنتوس  دفاع  خط  يتشكل 
وجورجيو  بارتزالي  واندريا  بونوتشي 

كيليني.
زين  الفرنسي  للريال  الفني  المدير  وقال 
من  الكثير  يستقبلون  ال  »إنهم  زيدان:  الدين 
األهداف،  من  الكثير  نسجل  ونحن  األهداف 
ما سيحدث، ستكون  على  يؤثر  لن  هذا  لكن 

مباراة رائعة«.
أنحاء  في جميع  بثها  التي سيتم  المباراة 
العالم تشهد صراعا برازيليا في الدفاع بين 
مارسيلو مدافع الريال ومواطنه داني الفيش 
ألمانيا في وسط  ظهير يوفنتوس، وصراعا 
وسامي  )الريال(  كروس  توني  بين  الملعب 
المهاجمان  يواجه  كما  )يوفنتوس(،  خضيرة 
واالسباني  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني 

الفارو موراتا فريقيهما السابقين.
لدوري  القياسي  البطل  مدريد  ريــال 
البطولة،  في  الـ12  لقبه  عن  يبحث  األبطال 

أول  منه  سيجعل  النهائي  في  الفوز  أن  كما 
منذ  متتالتين  مرتين  باللقب  يتوج  فريق 
انطالق البطولة في شكلها الحالي في موسم 

.1992/1993
يوفنتوس توج باللقب مرتين من قبل في 
1985 و1996 ولكنه خسر منذ ذلك الحين في 
6 مباريات نهائية للبطولة، آخرها كان على 

يد برشلونة في 2015.
عاما(   39( بوفون  سيمنح  اليوم  الفوز 
العالم  إيطاليا بلقب كأس  الفائز مع منتخب 
2006، أول لقب قاري له مع يوفنتوس، كما 

سيصبح أكبر حارس مرمى ينال اللقب.
موناكو  على  الفوز  بعد  بوفون  وقال 
عامين  »قبل  الذهبي:  المربع  في  الفرنسي 

اعتقد الجميع أنه سيكون النهائي األخير لي، 
لكن عليك أن تثق في حلمك«.

راموس  سيرخيو  الريال  قائد  وأشــاد 
قال  فيما  باألسطورة،  ووصفه  ببوفون، 
كيليني: »أشعر بأنني محظوظ للعب طوال 
اإليطالي  والمنتخب  يوفنتوس  في  مسيرتي 
وجانلويجي بوفون يقف خلفي في المرمى«.
وأكد كيليني أن دفاع يوفنتوس قادر على 
في  حدث  مثلما  الريال،  هجوم  خط  إيقاف 

المربع الذهبي لدوري األبطال العام 2015.
مدريد  ريال  هجوم  خط  »قوة  وأوضح 
ليست سرا، علينا أن نبقي الكرة بعيدة عن 

مرمانا على قدر استطاعتنا«.
بشكل  واالستعداد  بالقوة  »نشعر  وتابع 

أفضل لهذا النهائي عما كنا عليه قبل عامين، 
لقد نضجنا منذ ذلك الحين«.

ماسيميليانو  يوفنتوس  مدرب  وأعرب 
اليغري عن أمله في تتويج فريقه بالثالثية 
والكأس  الدوري  في  المتمثلة  التاريخية 
تاريخ  في  األولى  للمرة  األبطال،  ودوري 
للمرة  الــدوري  بلقب  الفوز  بعد  النادي، 
قياسي،  رقم  في  التوالي  على  السادسة 
البطولتين  لقبي  بين  الجمع  بجانب 
في  التوالي  على  الثالث  للموسم  المحليتين 

رقم قياسي آخر.
ولدينا  النهائي  إلى  »نذهب  اليغري:  وقال 

القناعة بقدرتنا على العودة باللقب«.
المرشح  هو  الريال  بأن  اليغري  واعترف 

الثقة بالنفس هي مفتاح  للفوز، لكنه أكد أن 
دور  من  ببرشلونة  أطــاح  الــذي  فريقه، 

الثمانية.
ويحلم الريال المتوج حديثا بلقب الدوري 
االسباني، بالحفاظ على لقب دوري األبطال 
في إنجاز تاريخي، كما يطمح إلى الجمع بين 
ثنائية المحلية واألوروبية للمرة األولى منذ 

العام 1958.
المباراة  ندخل  أن  »ينبغي  رونالدو:  وقال 
المعهود  أدائنا  إظهار  مع  ولكن  بتواضع 
وشخصيتنا، أن نظهر أننا األفضل، يوفنتوس 

فريق رائع ولكني أعتقد أننا أفضل«.
جيدة،  حالة  في  بأنني  »أشعر  وأضاف 
نستغل  أن  وعلينا  جيدة،  حالة  في  الفريق 
إلحراز  التاريخية  الفرصة  لدينا  ذلــك، 
الثنائية، ونتمنى يوم السبت أن نتوج بلقب 

دوري األبطال«.
وسجل رونالدو 103 أهداف خالل مسيرته 
األوروبية، من بينها 5 أهداف في شباك بايرن 
ميونيخ األلماني في دور الثمانية، و3 أهداف 
في شباك اتلتيكو مدريد في المربع الذهبي، 
واآلن يطمح إلى الفوز بدوري األبطال للمرة 
مانشستر  مع  باللقب  فاز  أن  بعد  الرابعة 
اللقب  وحصد   2008 في  اإلنجليزي  يونايتد 

مع الريال في 2014 و2016.
مؤثرة،  إصابات  من  الفريقان  يعاني  وال 
زيدان  كان  إذا  ما  بعد  يتضح  لم  ولكن 
في  الكروية  مسيرته  من  جزءا  قضى  الذي 
من  العائد  بيل  بغاريث  سيدفع  يوفنتوس، 
اإلصابة، أم المتألق ايسكو، في مركز الجناح.

وتحظى المباراة النهائية بإجراءات أمنية 
إذ تم نشر قرابة  غير مسبوقة في كارديف، 
أنحاء  جميع  في  وضابط  جندي  6االف 
الملعب الذي يتسع لـ66 الف مشجع، وكذلك 
غلق  وسيجري  المدينة،  انحاء  شتى  في 
سقف الملعب للمرة األولى في نهائي دوري 

األبطال.

هل ينجح ريال مدريد في تحقيق اللقب الثاني على التوالي أم يوفق يوفنتوس في »كسر العقدة« للمرة الثالثة؟

كيف يحسم الريال أو يوفنتوس النهائي األوروبي؟
§برلين - د ب أ

اإلسباني  مدريد  ريال  مهاجم  يصبح  هل   [
البرتغالي كريستيانو رونالدو أو نجم يوفنتوس 
نجما  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني  اإليطالي 
أوروبا  أبطال  دوري  لبطولة  النهائية  للمباراة 
تحسم  أم  كارديف،  في  )السبت(  اليوم  المقررة 

المباراة من خالل أحد األخطاء؟
وتمثل المباراة بين الفريقين اليوم مواجهة مثيرة 
والسطور  حاليا،  أوروبا  في  فريقين  أقوى  بين 
التالية توضح نقاط القوة والعف لكل من الفريقين:

نقاط القوة في ريال مدريد:
- النهم لألهداف: هز ريال مدريد الشباك في كل 
مباراة خاضها هذا الموسم، وسيكون على ثقة في 
مواصلة هذه النزعة خالل المباراة النهائية اليوم. 
سجل  في  أسماءهم  الفريق  العبي  جميع  وسجل 
الهدافين باستثناء فابيو كوينتراو الذي شارك في 
مباراة فشل  المباريات. وتعود آخر  نادر من  عدد 
خاللها الريال في هز الشباك إلى الموسم الماضي 
سيتي  مانشستر  مع  سلبيا  الفريق  تعادل  عندما 
اإلنجليزي في 26 أبريل/ نيسان2016 بالدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
النصف  في  ورونالدو:  إيسكو  بين  الربط   -
الثاني من الموسم الحالي، لجأ الفرنسي زين الدين 
زيدان المدير الفني للريال إلى تغيير طريقة لعب 
وضع  خالل  من   2  /4  /4 إلى   3  /3  /4 من  الفريق 
للفريق.  الماسي  الوسط  خط  العبي  بين  إيسكو 
الذي  إليسكو  بالنسبة  للغاية  مناسبا  هذا  وكان 
تحرر من المسئوليات الدفاعية، كما سمح له هذا 
نفس  وفي  يجيده.  الذي  الدور  أداء  في  بالتركيز 
الوقت، تألق رونالدو داخل منطقة جزاء المنافسين 
بعدما انتقل للعب دور رأس الحربة بدال من مركزه 

الذي اعتاد عليه في الماضي كمساعد هجوم.
- القوة في العمق: يمكن لزيدان أن يعتبر نفسه 
محظوظا للغاية ألنه يدرب فريقا هو األكثر عمقا في 
الجاهزة،  البدائل  الريال جيشا من  العالم. ويمتلك 
بالفريق  االحتياطيين  مجموعة  أن  أحيانا  ويبدو 
يمكنهم الفوز بلقب البطولة. كما يمثل كل من ماركو 
ورائعا  جاهزا  بديال  فاسكيز  ولوكاس  أسينسيو 

يمكنه قلب األمور وحسم المباريات.
نقاط الضعف في الريال:

الفضل في  المطمئن: يعود بعض  الدفاع غير   -
قوة الجانب الهجومي للريال إلى مشاركة مدافعيه 
دائما في أداء الدور الهجومي. وعلى سبيل المثال، 
في  دائما  مارسيلو  البرازيلي  المدافع  يتواجد 
األيسر  بالجانب  وذلك  للفريق  الهجومي  النصف 
الدفاعية  الناحية  ضعف  إلى  يؤدي  هذا  ولكن 
بلقب  الريال  فوز  ورغم  أحيانا.  الجانب  هذا  في 
الدوري اإلسباني، استقبلت شباك الريال 41 هدفا 
شباك  استقبلت  فيما  الموسم  هذا  المسابقة  في 
وشباك  هدفا   37 الثاني  المركز  صاحب  برشلونة 

أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث 27 هدفا.
- خطر فقدان االنضباط: على رغم تمتع الفريق 
بخبرة هائلة، يفقد ريال مدريد أعصابه وانضباطه 
أحيانا. ويدخل كريستيانو رونالدو في اشتباكات 
المنافس أحيانا بدون كرة فيما يوصم  مع العبي 
البطاقات  على  حصوله  بكثرة  راموس  سيرخيو 
العب  أعصاب  تتوتر  الوقت،  نفس  وفي  الحمراء. 

البرازيلي كاسيميرو بشكل شبه  المدافع  الوسط 
دائم، وأكد النقاد أن الحظ حالفه ليفلت من الطرد 
األلماني  ميونيخ  بايرن  أمام  الفريق  مباراة  خالل 

في دور الثمانية لدوري األبطال.
ال  المباريات:  أجواء  إلى  الدخول  في  البطء   -
يدخل الريال أحيانا في أجواء المباريات بالدرجة 
المطلوبة. وفي مباراة نهائية مثل مباراة اليوم قد 
يكلفه هذا كثيرا. ويحتاج الريال أحيانا إلى استثارة 
من الفريق المنافس قبل أن يبدأ في الدخول ألجواء 
اللقاء وتقديم مستواه. وجاء 14 من آخر 15 هدفا 
للفريق في دوري األبطال في الدقيقة 42 وما بعدها.

نقاط القوة في يوفنتوس:
الفريق )بي بي سي(: يعتمد يوفنتوس  - دفاع 
على خط دفاع حديدي مكون من الثالثي المخضرم 
وجورجيو  بونوتشي  وليوناردو  بارزالي  أندريا 
سي(  بي  )بي  برمز  إليهم  يشار  والذين  كيليني 
إضافة لوجود مهدي بن عطية الذي انتقل للفريق 
االعتماد  يمكن  جاهزا  بديال  ليصبح  الموسم  هذا 
المرمى  حارس  القوي  الدفاع  خط  وساعد  عليه. 
على  الحفاظ  في  بوفون  جانلويجي  المخضرم 
إذ  المباريات،  من  العديد  في  الفريق  شباك  نظافة 
 12 في  فقط  أهداف   3 يوفنتوس  شباك  استقبلت 
أوروبا  أبطال  بدوري  اآلن  حتى  خاضها  مباراة 
هذا الموسم. وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 
مباراتي الذهاب واإلياب بدور الثمانية للبطولة في 
مواجهة فريق برشلونة اإلسباني المفعم بالنجوم.

المنافسين  من  العديد  واجه  رائعان:  جناحان   -
مشكلة كبيرة خالل الموسم الحالي إليقاف خطورة 
في  ألفيس  داني  أو  كــوادرادو  خوان  احتواء  أو 
األيسر  والظهير  يوفنتوس  لفريق  األيمن  الجانب 
مباراته  اليوم  ألفيس  ويخوض  ساندرو.  أليكس 
األوروبي  األبطال  دوري  بطولة  في   100 رقم 
سبق  إذ  الرابعة  للمرة  بلقبها  الفوز  إلى  ويطمح 

السابق  فريقه  مع  مرات  ثالث  باللقب  الفوز  له 
برشلونة المنافس التقليدي العنيد للريال.

الهجومي  الثنائي  نجح  الهجوم:  نجوم   -
في  ديباال  وباولو  هيغواين  غونزالو  األرجنتيني 
في  سويا  لهما  موسم  بأول  شراكتهما  تحسين 
هيغواين  وقدرات  طاقة  وتمتزج  الفريق.  صفوف 
مع ابتكارات زميله الشاب ديباال فيما يهدد ماريو 
وجود  مع  اليسرى  الناحية  من  ماندزوكيتش 

مساندة من الدفاع.
نقاط الضعف في يوفنتوس:

- الدفاع الممل: يحرص المدير الفني ليوفنتوس 
فريقه  تذكير  على  دائما  أليغري  ماسيميليانو 
بالحاجة إلى تحسين قدراتهم في االحتفاظ بالكرة 
وبناء الهجمات بداية من منطقة جزاء الفريق أكثر 
من االعتماد على تشتيت الكرة. وإضافة لهذا، وعلى 
اإلحصاءات  من  الفريق  يستمدها  التي  الثقة  رغم 
يمكن  »ال  قائال:  فريقه  كيليني  حذر  به،  الخاصة 

تصور أال نمنح فريقا مثل الريال بعض الفرص«.
مشجعي  من  العديد  أعرب  الخاطئ:  الهجوم   -
يوفنتوس عن شكواهم من الفرص العديدة المهدرة 
في منطقة جزاء الفرق المنافسة وهي الفرص التي 
مواجهة  أجل حسم  من  للغاية  تكون ضرورية  قد 
فاصلة أمام فريق مثل الريال. وكشفت االحصاءات 
مطلع  في  تورينو  مع  الديربي  بمباراة  الخاصة 
مايو/ أيار المنقضي إهدار الفريق 11 فرصة من 18 
تسديدة في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1/ 1.
لكن  متفائال  أليجري  يبدو  قاسية:  مسيرة   -
نهائية  مباريات   4 آخر  في  يوفنتوس  خسارة 
خاضها بدوري أبطال أوروبا ال تصب في مصلحة 
معنويات الفريق. ويشهد سجل الفريق بما في هذا 
نهائي كأس أوروبا العام 1985 على فوز يوفنتوس 
في مباراتين نهائيتين فقط من 8 مباريات نهائية 

الـ»ميلينيوم ستاديوم«خاضها في البطولة األوروبية على مدار التاريخ.

ءات أمنية  »سقف مغلق« وإجرا
غير مسبوقة في كارديف 

لتأمين النهائي األوروبي
§لندن - د ب أ

التي سيتم  األمنية  اإلجراءات  بين  من  كان  االستاد،  غلق سقف   [
)السبت(  اليوم  أوروبا  أبطال  لدوري  النهائية  المباراة  خالل  تطبيقها 

في كارديف.
تجمع  التي  المواجهة  خالل  أشدها  على  ستكون  األمنية  اإلجراءات 
بين ريال مدريد االسباني ويوفنتوس اإليطالي في »ميلينيوم ستاديوم« 
هجوم  في  22 شخصا  مقتل  أعقاب  في  كارديف،  الويلزية  بالعاصمة 

إرهابي وقع في مانشستر االسبوع الماضي.
أعقاب  الحرجة في  الدرجة  إلى  بريطانيا  التأهب في  وتم رفع حالة 
شخص  ألف   170 فيه  يتواجد  الذي  الوقت  وفي  االرهابي،  الهجوم 
في ساحات  أو  الملعب  داخل  من  المباراة سواء  لمتابعة  كارديف  في 
الجماهير، أو حتى في الحانات، أخذت الشرطة في حسبانها كل التدابير 

األمنية الممكنة.
غلق  في  سيتمثل  نفسها  المباراة  على  سيؤثر  الذي  األكبر  المعيار 

سقف الملعب للمرة األولى في تاريخ نهائي دوري األبطال.
إمكانية وقوع هجوم بطائرات بدون طيار كان من بين العوامل التي 
التنفيذي  الرئيس  فورد  لجوناثان  وفقا  القرار،  هذا  اتخاذ  في  تسببت 

لالتحاد الويلزي لكرة القدم.
داخل  محدد  تهديد  أي  لدينا  يكن  لم  الذي  الوقت  »في  فورد:  وقال 
الملعب، هناك طائرات بدون طيار ترفيهية، وفي تلك األثناء لن يعرف 

الحكم إذا ما كانت هذه الطائرات ترفيهية أم ال«.
تلك  الملعب في  الالعبين من أرض  وأضاف »قد يضطرون إلخراج 
المهم  من  كان  النهاية  وفي  غلقه،  السهل  ومن  سقف،  هناك  الحالة... 
اتخاذ هذا القرار لضمان أن أنشطة الشرطة تركز على الجوانب المهمة 

فقط«.
وفي  الشرطة  رجال  أعداد  في  زيادة  هناك  سيكون  االستاد  خارج 
مع  االستاد  إلى  الحقائب  جلب  حظر  وسيتم  األمنة،  المحيطة  المنطقة 

قيام الشرطة بعمليات تفتيش واسعة إذا اقتضت الضرورة.
وفي الوقت الذي لم ترد فيه أي تهديدات محددة، فإن الشرطة تقوم 
بكل ما في وسعها لتأمين المباراة على النحو األمثل من خالل نشر 6 

آالف رجل أمن في أكبر عملية أمنية في كارديف.
»الخطة  لويس:  ريتشارد  ويلز  جنوب  شرطة  رئيس  مساعد  وقال 

األمنية المفصلة واالستعدادات تم تحديدها منذ أشهر«.
وأضاف »طوال الفترة الماضية خطتنا واستعداداتنا كانت تسير في 
اتجاهها، مستوى التهديدات في جميع أنحاء بريطانيا يظل مرتفعا، وكل 

خطتنا األمنية تعكس ذلك«.


