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»الشياطني احلمر« و»البلوغرانا« في ملحمة كروية في ختام دوري األبطال

 »النهائي احللم« بني برشلونة ومان يونايتد على »وميبلي«

ترتيب هدافي املسابقة حاليا مع 
11 هدفا، وبحاجة لهدف واحد كي 
يعادل رق����م الهولندي رود ڤان 

نيستلروي )12 هدفا(. 
واعتبر ميسي )23 عاما( ان 
نهائي اليوم س����يكون مختلفا 
عن نهائ����ي 2009 وان املباراة 
س����تكون اكثر تقاربا في االداء 
مم����ا كان علي����ه الوض����ع في 
مواجهة امللعب االوملبي في روما، 
مضيفا »الذكريات اجلميلة التي 
اختبرناها في روما اصبحت من 
التاري����خ اآلن ونهائي وميبلي 

سيكون مختلفا متاما«. 
امام مهمة  وسيكون ميسي 
تخطي حائط مان يونايتد الدفاعي 
املك����ون من الصرب����ي نيمانيا 
ڤيديتش وريو فرديناند، لكن 
االرجنتيني ميلك العدة الالزمة 
للتفوق على أعتى املدافعني في 
العالم. لكن فيرغس����ون أكد ان 
فريقه ميلك احلل الذي يخوله 
التعامل مع ميسي وذلك بعدما 
عانى م����ان يونايت����د االمرين 
للتعام����ل معه عندم����ا تواجه 

الفريقان في روما. 
وشدد فيرغس����ون على ان 
فريقه لن يسمح لنفسه بحصر 
بالدفاع على ميس����ي  اهتمامه 
واهمال جنوم النادي الكاتالوني 
اآلخري����ن، مضيفا »لعبنا ضد 
برش����لونة في ثالث مناسبات 
بوجود ميسي. هناك دائما حل 

لكل العب جيد. 
نأم����ل ان جند ح����ال. لكنهم 
ميلكون العبني جيدين آخرين، 
واالمر نفس����ه ينطبق علينا، 
ولهذا الس����بب ستكون املباراة 

مثيرة جدا. 
انا متأكد من ان برش����لونة 
يعي هذا االمر ايضا«. وسيتولى 

املسابقة عام 1992 كالعب، ليصبح 
سادس من يفوز باللقب كالعب 
وكمدرب، كما اصبح ثالث العب 
يحقق هذا االجن����از مع الفريق 
نفس����ه بعد االس����باني ميغيل 
مون����وز )فاز كالع����ب مع ريال 
مدريد عامي 1956 و1957 وكمدرب 
1960 و1966(، وااليطالي كارلو 
انشيلوتي )فاز مع ميالن كالعب 
عامي 1989 و1990 وكمدرب عامي 

2003 و2007(. 
واصبح غوارديوال عام 2009 
عندما كان بعمر 38 عاما و129 
يوما، اصغر مدرب يحرز لقب 
املس����ابقة منذ 49 عاما، وثالث 
اذ  اصغر مدرب ف����ي تاريخها، 
سبقه ميغيل مونوز الذي كان 
عمره 38 عاما و121 يوما عندما 
قاد ريال مدريد للفوز بنس����خة 
عام 1960، في ح����ني أن اصغر 
مدرب فاز باللقب على االطالق 
كان خوسيه فيالونغا بعمر 36 
عاما و185 يوما عندما فاز ريال 

مدريد بنسخة 1956. 
وقد ميل����ك يونايتد افضلية 
نس����بية كونه يخوض املباراة 
في بالده، علما انه في املباريات 
النهائية اخلمس التي اقيمت على 
القدمي، فازت  ملعب »وميبلي« 
االندي����ة االجنليزية مرتني، مع 
يونايتد عام 1968 وليڤربول عام 
1978 على حساب بروج البلجيكي 

.0 - 1
وستكون االنظار شاخصة 
نحو العبقري االرجنتيني ليونيل 
ميس����ي أفضل العب في العالم 
عام����ي 2009 و2010، وصاحب 
الهدف الثاني لبرشلونة منذ عامني 
في روما، الذي يعتبر من أنقى 
املواهب التي اجنبتها مالعب كرة 
القدم في التاريخ، وهو يتصدر 

 وهذا اللقاء احلادي عشر بني 
الفريق����ني، ففاز كل منهما ثالث 
مرات وتعادال 4 مرات، علما ان ايا 
من الفريقني لم يفز على خصمه 

مرتني على التوالي. 
وفي حال ف����وزه في مباراة 
اليوم، س����يدخل برشلونة بني 
نخب����ة االندية التي س����يطرت 
على البطولة القارية في فترات 
معينة، عل����ى غرار ريال مدريد 
القرن املاضي،  في خمسينيات 
الهولندي  وأياكس أمس����تردام 
وباي����رن ميوين����خ االملاني في 
السبعينيات، وميالن االيطالي 
في نهاية الثمانينيات، كونه احرز 
البطولة مرتني في االعوام الستة 

االخيرة. 
الكبير  الف����ارق  وعلى رغم 
في خبرة مدرب����ي الفريقني، اال 
ان السير االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون )69 عاما( هو اجنح 
مدرب في تاريخ الكرة اإلجنليزية، 
في حني قدم جوسيب غوادريوال 
)40 عاما( جناحا منقطع النظير 
مع برشلونة في املواسم الثالثة 
املاضية. ويأمل فيرغس����ون ان 
يصب����ح ثان����ي م����درب يتوج 
باللقب في ثالث مناسبات بعد 
الراحل بوب بايس����لي الذي قاد 
ليڤربول الى هذا االجناز سابقا 
اعوام 1977 و1978 و1981، علما 
ان االسكوتلندي هو ثاني اكبر 
مدرب يتوج بلقب هذه املسابقة 
بعد البلجيكي رميون غوتالس 
الذي قاد مرسيليا الفرنسي للقب 
على حساب ميالن االيطالي عام 
1993 وه����و يبلغ 71 عاما و232 

يوما.
الكأس  أما غوارديوال، فرفع 
الثانية في مسيرته عام  للمرة 
2009 بعد ان ت����وج بلقب هذه 

على مواطنه تشلس����ي بفضل 
ڤان در س����ار الذي صد الركلة 
الترجيحية احلاسمة. وسيخوض 
ڤان در سار النهائي اخلامس له 
في املسابقة االوروبية االم بعد 
ان توج باللقب ع����ام 1995 مع 
اياكس امس����تردام على حساب 
مي����الن االيطالي ثم خس����ر في 
املوس����م التالي امام يوڤنتوس 
االيطال����ي قب����ل ان يبلغ نهائي 
2008 و2009 وهذه املرة مع مان 
يونايتد فتوج بلقبه الثاني على 
حساب تشلسي قبل ان يخسر 

امام برشلونة بالذات. 
ومتحورت تصريحات العبي 
الفريقني حول قدرة برشلونة على 
ممارسة هوايته املعهودة بتمرير 
الكرة باس����تمرار واالستحواذ 
عليها بني العبي وسطه شافي 
اينييستا، والطريقة  واندريس 
التي س����يواجهه فيها يونايتد. 
وقال داڤيد ڤيا مهاجم برشلونة 
»انهم فريق يحب االس����تحواذ 
الكرة ولن يسعى لتدمير  على 
طريقة لعبنا بل لفرض اسلوب 
لعبه. الفريق الذي سينجح في 
االس����تحواذ عل����ى الكرة خالل 
النهائي س����يكون االقرب للفوز 

باللقب«. 
فيما تطرق زميله سيرجيو 
بوس����كيتس عن اسلوب لعب 
الطرفني، قائ����ال »نحن فريقان 
نتمتع بأس����لوب لع����ب محدد. 
نحب االس����تحواذ عل����ى الكرة 
والفريقان سيسعيان للحصول 
عليها وعندما نخسر الكرة نعمل 
بجهد كبير جدا الس����تعادتها«. 
ورأى بوسكيتس ان مدرب املان 
االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
»ميلك فريقا مهاجما لكنه قد يلجأ 

الى تشكيلة اكثر دفاعية«.

املدافع الدولي جيرار بيكيه )24 
عام����ا( حماية املنطقة اخللفية 
لبرش����لونة بع����د ان لعب في 
صف����وف مان يونايت����د عندما 
كان في الس����ابعة عش����رة من 
عمره، لكن����ه جنح منذ عودته 
الى برشلونة عام 2008 في فرض 
الركائز االساسية  نفس����ه من 
للن����ادي الكاتالوني واملنتخب 
الذي توج الصيف  االس����باني 

بلقبه املونديالي االول.
 ويب����رز ف����ي خ����ط الدفاع 
الكاتالوني ايضا البرازيلي داني 
الفيش و»قلب األسد« كارليس 
بويول واحلارس ڤيكتور ڤالديز، 
علما ان االخيرين كانا اساسيني 

في نهائي 2006 امام ارسنال.
 من جهة يونايتد، سيكون 
الدولي  االعتماد هجوميا على 
واين روني واملكسيكي الواعد 
خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« 
الذي كانت بصماته واضحة في 
ختام الدوري االجنليزي. وحتدث 
االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
الذي يعرف مان يونايتد جيدا 
كونه لعب في الدوري اإلجنليزي 
م����ع ليڤربول، عن خطر ثنائي 
الهجوم روني � تشيش����اريتو 
في مان يونايتد، قائال »مينحهم 
تشيش����اريتو العمق الهجومي 
ورون����ي االس����تحواذ عل����ى 

الكرة«.
 وسيسدل احلارس الهولندي 
العمالق ادوين ڤان در سار )40 
عاما( الستار على مسيرة كروية 
بدأت قب����ل 20 عاما، وهو ميني 
النفس ب� »احساس رائع اخير« 
من خالل رفع الكأس االوروبية 
املرموقة للمرة الثالثة في مشواره 
والثانية مع »الشياطني احلمر« 
بعد 2008 عندما تغلب االخير 

عندما خسر امام بنفيكا 2 - 3، 
و1986 حني خس����ر امام ستيوا 
الروماني بركالت  بوخارس����ت 
الترجي����ح 0 - 2 بعد تعادلهما 
0 - 0 ف����ي الوقت����ني االصل����ي 
واالضافي، و1992 عندما فاز على 
سمبدوريا االيطالي 1 - 0 بعد 
التمديد، و1994 عندما خسر امام 
ميالن االيطالي 0 - 4، و2006 
عندما توج باللقب على حساب 
ارسنال 2 - 1، و2009 عندما فاز 

على يونايتد 2 - 0. 
جتدر االشارة الى ان مباراة 
اليوم ستكون النهائي الثالث بني 
الفريقني على الصعيد االوروبي 
بعدما تواجه����ا في نهائي كأس 
الكؤوس االوروبي����ة عام 1991 
وخرج مان يونايتد فائزا 2 - 1 
بفضل هدفني من الويلزي مارك 
هيوز الذي منح فيرغسون لقبه 
الق����اري االول مع »الش����ياطني 

احلمر«. 
وفي النهائي الثاني عام 2009، 
حسم برشلونة لقب دوري االبطال 
على امللع����ب االوملبي في روما 
ملصلحته 2 - 0، بفضل هدفني من 
الكاميروني صامويل ايتو )انتر 
ميالن االيطالي حاليا( ورأسية 

االرجنتيني ليونيل ميسي.
 وتواجه الفريقان أيضا في 
دور املجموعات من دوري االبطال 
عامي 1994 و1998 فتعادال 2 - 2 
وفاز برشلونة 4 - 0 في االولى، 
ثم تعادال ذهابا وايابا في الثانية 
وبنتيجة واحدة 3 - 3، ثم التقيا 
في نصف نهائي موسم 2007 - 
2008 فتعادال 0 - 0 في »كامب 
نو« وفاز م����ان يونايتد ايابا 1 
- 0 في طريقه الى اللقب على 
حساب مواطنه تشلسي )بركالت 

الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1(.

من صاف����رة احلكم املجري 
ڤيكت����ور كاس����اي س����تنطلق 
اليوم  مسرحية كروية ملتهبة 
على ملعب »وميبلي« في لندن، 
ينتظرها املاليني من عشاق اللعبة 
في مختلف انح����اء العالم، بني 
برشلونة االسباني ومان يونايتد 
ف����ي نهائي دوري  االجنليزي، 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
 ستجمع املواجهة بني فريقني 
س����طع جنمهما محلي����ا وقاريا 
هذا املوس����م، اذ جنح برشلونة 
بالتفوق في الدوري االس����باني 
على غرميه التقليدي ريال مدريد 
محرزا لقب »الليغا« للموس����م 
الثالث على التوالي، في حني أحرز 
ال� »برميير ليغ«  يونايتد لقب 
للمرة التاسعة عشرة في تاريخه 
لينفرد بالرقم القياسي الذي كان 

يتقاسمه مع ليڤربول.
 وسيعود برشلونة الى امللعب 
الذي ت����وج فيه بلقبه االول في 
املسابقة االوروبية العريقة االم 
عام 1992 )على حساب سمبدوريا 
االيطالي( لكن بحلته اجلديدة، 
واالمر ذاته ينطب����ق على مان 
يونايتد الذي احرز لقبه االول 
في املسابقة على هذا امللعب ايضا 
عام 1968 )على حساب بنفيكا 

البرتغالي(.
النهائي   وس����يخوض مان 
للمرة اخلامسة في تاريخه بعد 
اعوام 1968 عندما فاز على بنفيكا 
4 - 1 بعد التمديد، و1999 على 
بايرن ميوني����خ االملاني 2 - 1، 
و2008 على مواطنه تشلسي 6 - 
5 بركالت الترجيح بعد تعادلهما 
1 - 1، و2009 عندما خسر امام 
منافسه برش����لونة 0 - 2. أما 
برشلونة فيخوض النهائي للمرة 
الس����ابعة في تاريخه بعد 1961 

أنظار العالم من عشاق كرة القدم تتجه صوب ستاد وميبلي والنهائي احللم بني مان يونايتد وبرشلونة  )أ.ف.پ(

تدريبات برشلونة اتسمت بالقوة واإلثارة ولم تخل من »الغشمرة« و»الوناسة«

فرحة مهاجم مان يونايتد خافيير هرنانديز »تشتشارتيو« بهدفه في مباراة سابقة

جنم برشلونة ليونيل ميسي يحمل كأس دوري أبطال أوروبا عام 2009 مهاجم مان يونايتد واين روني يحمل كأس دوري أبطال أوروبا عام 2008

»تشيتشاريتو« باٍق في صفوف مان يونايتد

نهائي دوري األبطال يطغى 
على كل شيء في املكسيك

كاريك متحفز ملالقاة برشلونة 

متصفحو »يويفا« يختارون 3 العبني
من الفريقني في منتخب العام

أعلن ادواردو هرنانديز مدير اعمال مهاجم مان يونايتد بطل الدوري 
االجنليزي الدولي املكسيكي خافيير هرنانديز »تشيتشاريتو« اال نية 
لالخير في االنتقال الى صفوف ريال مدريد االسباني كونه سعيد جدا 
في صفوف فريقه احلالي. وكان هرنانديز انتقل الى مان يونايتد مطلع 
املوسم احلالي قادما من شيڤاز املكسيكي مقابل 10 ماليني دوالر، وتألق 
بشكل الفت في موسمه االول بتسجيله 20 هدفا في 44 مباراة وساهم 
بفوز فريقه باحراز بطولة الدوري االجنليزي املمتاز وفي بلوغ نهائي 
دوري ابطال اوروبا ضد برشلونة االسباني. وقال مدير اعماله »ريال 
مدريد ناد كبير، لكن م���ان يونايتد كبير ايضا. على اي حال خافيير 

سعيد جدا ومدين جدا ملان يونايتد ألنه منحه الفرصة«.

تصدر املهاجم املكس���يكي خافيير هيرنانديز »تشيتش���اريتو« 
هداف مان يونايتد اإلجنليزي والنجم األرجنتيني ليونيل ميس���ي 
العب برشلونة كل عناوين الصحف الرياضية في املكسيك. وحملت 
صحيفة »إستو« الرياضية في صفحتها األولى صورة لتشيتشاريتو 
وهو يرفع ذراعيه عاليا ويشير بأصبعيه السبابة إلى السماء. وفي 
الصفحة األخيرة وضعت صورة مليس���ي وهو يقوم بنفس اإلشارة 
معلقة أن »كالهما يطلب املجد من الرب«. وأبرزت الصحيفة الصباحية 
»ال أحد يتحدث عن ش���يء آخر بخالف دوري األبطال. نهائي اليوم 
اليزال يخلق اهتماما أكبر والالعبان س���يكون لهما دور حاسم في 
فريقيهما«. أما الصفحة الرئيسية لصحيفة »إكسيلسيور« فحملت 
صورة لنفس الالعبني من الظهر، وهما يرتديان الزي املميز للفريقني، 

األحمر للنادي اإلجنليزي واألحمر واألزرق للفريق الكاتالوني.

أكد جنم وسط فريق مان يونايتد مايكل كاريك أن هناك خليطا 
بني مشاعر اإلثارة والعصبية قبل ساعات من املواجهة املرتقبة أمام 
برشلونة. وأوضح كاريك للموقع الرسمي ملان يونايتد »إنها مناسبة 
ضخمة، ذات ربحية هائلة، ونحن نتطلع لهذه املوقعة، علينا فقط 

أن نلعب وفقا لقوتنا املعهودة ونحاول الفوز باملباراة«.

اختار متصفحو املوقع الرس���مي لالحت���اد األوروبي لكرة القدم 
)يويف���ا( 11 العب���ا ملنتخب العام في أوروبا يض���م ثالثة من العبي 
برش���لونة وثالثة العبني من مان يونايت���د. وضمت قائمة الالعبني 
اندريس انيس���تا واألرجنتيني ليونيل ميس���ي وجيرارد بيكيه من 
برشلونة، فيما ضمت القائمة الهولندي ادوين ڤان دير سار حارس 
مرمى مان يونايتد بجانب ريان غيغز ونيمانيا ڤيديتش. وش���ملت 
القائمة خمس���ة العبني آخرين هم: مارسيلو ومسعود أوزيل )ريال 
مدريد( وسرنا )شاختار دونيتسك( وغاريث بال )توتنهام( وراوول 

غونزاليز )شالكه(. 

مان يونايتد

برشلونة
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األندية األكثر ألقابا
ريال مدريد )1956 و57 و58 و59 و60 و66 و98 و2000 و2002(9 ألقاب
ميالن )1963 و69 و89 و90 و94 و2003 و2007(7 ألقاب
ليفربول )1977 و78 و81 و84 و2005(5 ألقاب
اياكس )1971 و72 و73 و95(4 ألقاب
بايرن ميونيخ )1974 و75 و76 و2001(4 ألقاب

الدول األكثر ألقابا
إسبانيا وايطاليا12 لقبا
اجنلترا11  لقبا
أملانيا وهولندا6 ألقاب

سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا
 ليفربول 1984 ريال مدريد 1956
 يوفنتوس 1985 ريال مدريد 1957
 ستيوا بوخارست 1986 ريال مدريد 1958
 بورتو 1987 ريال مدريد 1959
 ايندهوفن 1988 ريال مدريد 1960
 ميالن 1989 بنفيكا 1961
 ميالن 1990 بنفيكا 1962
 النجم االحمر 1991 ميالن 1963
 برشلونة 1992 انتر ميالن 1964
 مرسيليا 1993 انتر ميالن 1965
 ميالن 1994 ريال مدريد 1966
 اياكس 1995 سلتيك 1967
 يوفنتوس 1996 مان يونايتد 1968
 بوروسيا دورمتوند 1997 ميالن 1969
 ريال مدريد 1998 فيينورد 1970
 مان يونايتد 1999 اياكس 1971
 ريال مدريد 2000 اياكس 1972
 بايرن ميونيخ 2001 اياكس 1973
 ريال مدريد 2002 بايرن ميونيخ 1974
 ميالن 2003 بايرن ميونيخ 1975
 بورتو 2004 بايرن ميونيخ 1976
 ليفربول 2005 ليفربول 1977
 برشلونة 2006 ليفربول 1978
 ميالن 2007 نوتنغهام 1979
 مان يونايتد2008 نوتنغهام 1980
 برشلونة 2009 ليفربول 1981
 انتر ميالن 2010 استون فيال 1982
 ؟؟؟؟2011 هامبورغ 1983


