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الدولية
الرياضة
ّ

ستكون األنظار شاخصة نحو ملعب «ستامفورد بريدج» ،الليلة الساعة  21,45بتوقيت بيروت ،حيث يحتضن املوقعة املرتقبة بني
تشلسي وباريس سان جيرمان ،في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ( 1-3ذهابًا) .أنظار ستتجه ،ال شك ،نحو مورينيو أكثر من غيره

مورينيو «ملك»
التحديات
واللعب على
النفسيات (غلني
كيرك ــ أ ف ب)

تشلسي × باريس سان جيرمان :ماذا يخبّئ «الداهية»؟
حسن زين الدين
ن��ال��ت ال�ل�ق�ط��ة ال �ت��ي ظ �ه��ر ف�ي�ه��ا نجم
ت �ش �ل �س��ي اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي ،ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي
إيدين ه��ازار ،عقب مباراة ذهاب ربع
ن�ه��ائ��ي دوري أب �ط��ال أوروب ��ا
أم ��ام ب��اري��س س��ان ج�ي��رم��ان،
ف � � ��ي امل � �ن � �ط � �ق� ��ة امل� �خ� �ص� �ص ��ة
ل �ل �م �ق��اب�لات ال �ص �ح��اف �ي��ة ف��ي
م �ل �ع��ب «ب � � ��ارك دي ب ��ران ��س»
وه� ��و ي ��رت ��دي ق �م �ي��ص ف��ري��ق
ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة بعدما
اس �ت �ب��دل��ه ب�ق�م�ي�ص��ه م��ع أح��د
الع � �ب� ��ي األخ� � �ي � ��ر ف � ��ي ن �ه��اي��ة
اللقاء ،استحسانًا كبيرًا في
باريس على وجه الخصوص
وف ��رن � �س ��ا ع � �م ��وم ��ًا .م � ��ذ ت �ل��ك
ال�ل�ق�ط��ة ،م��ا ان�ف�ك��ت الصحف
وامل � ��واق � ��ع ال �ف��رن �س �ي��ة ت�ح�ل��ل
وت �ن ��اق ��ش «م� ��ا ب�ي�ن س �ط��ور»
هذا الظهور ،وفي ما إذا كان
إش ��ارة م��ن ال�لاع��ب ال��ى نيته
ّ
االن �ت �ق��ال إل ��ى س ��ان ج�ي��رم��ان
يحل ريال مدريد
ف� ��ي ال� �ق ��ري ��ب ال� �ع ��اج ��ل .ل �ك��ن،
اإلسباني ضيفًا على
�ان آخ��ر ،ب��دا ف��ي غ��زارة
ف��ي م�ك� ٍ
بوروسيا دورتموند
ظ � �ه � ��ور ه � � ��ذه ال� �ل� �ق� �ط ��ة ع �ل��ى
األملاني (الساعة
امل ��واق ��ع ال �ف��رن �س �ي��ة م �ح��اول��ة
 ،)21.45وهو مرتاح
واض � � �ح� � ��ة م� � ��ن ال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن
بسبب فوزه 0-3
ل �ل �ت �ش��وي��ش ع �ل��ى أه� ��م الع��ب
في تشلسي حاليًا ،واستفزاز
ذهابًا ،وهو سيستعيد
اإلنكليز .بدا أن معركة اإلياب
الليلة خدمات نجمه
ُ
ً
بني الفريقني تلعب قبال على
كريستيانو رونالدو
الجزئيات و«النفسيات» ،إذ
الذي كان قد أراحه
ف ��ي األث� �ن ��اء ك� ��ان م ��ال ��ك س��ان
أنشيلوتي
املدرب كارلو
ج � �ي� ��رم� ��ان ،ال � �ق � �ط ��ري ن��اص��ر
السبت املاضي أمام
الخليفي ،يكشف ب��أن م��درب
ريال سوسييداد.
ف ��ري� �ق ��ه ال � �س ��اب ��ق ،اإلي� �ط ��ال ��ي
ك � ��ارل � ��و أن � �ش � �ي � �ل ��وت ��ي ،ال � ��ذي
يشرف ه��ذا املوسم على ري��ال مدريد
اإلسباني ،بعث له برسالة عقب فوز
امل �ل �ك��ي ع �ل��ى ب ��وروس� �ي ��ا دورت �م��ون��د
األملاني  ،0-3مفادها أنه ينتظره في

ريال مدريد
في ضيافة
دورتموند

ُيتوقع أن يكون
المتابعون أمام لقطات
معبرة لمورينيو
ّ

نهائي املسابقة األوروبية ّ
األم ،وهي
رس ��ال ��ة ،ال ش ��ك ،غ ��رق ال�خ�ل�ي�ف��ي بني
سطورها في بحر من األحالم.
لكن الفرنسيني ،والباريسيني ،وأكثر
املتفائلني ،وقبلهم الخليفي صاحب
امل�لاي�ين ،ي��درك��ون جيدًا أن ك��ل ه��ذا ال
ي �ج ��دي ن �ف �ع��ًا ب ��وج ��ود ش �خ��ص ع��اد

ّزوجة هازار تقرر!

ال ��ى ل �ن��دن ف��ي ال �ص �ي��ف وه� ��و ،ب�ح��ق،
«م �ل ��ك» ال �ت �ح��دي��ات واالس� �ت� �ف ��ادة من
ال�ج��زئ�ي��ات وال�ل�ع��ب ع�ل��ى النفسيات.
كل هؤالء يوقنون تمام اليقني أن كل
األح�ل�ام الباريسية يمكن أن تتكسر
عند أعتاب رمشة عني من البرتغالي
جوزيه مورينيو لالعبيه في امليدان،

رد النجم البلجيكي إيدين هازار على اهتمام
باريس سان جيرمان بضمه ،على نحو طريف،
ً
حيث رأى أن األمر بيد زوجته ،قائال« :إذا قالت
لي أنا أرغب في االنتقال الى باريس ،فسآخذ
االمر بعني االعتبار».

ه��و ال ��ذي ل��م ي �ت��وان ع��ن ال�ت��وج��ه إل��ى
ه��ؤالء قبل أي��ام ،كما أوردت صحيفة
ً
«ذا داي�ل��ي س�ت��ار» اإلنكليزية ،ق��ائ�لا:
«م��ن ال��واض��ح أن األم��ر ل��م ينته بعد.
إذا ك � ��ان ه� �ن ��اك أي الع � ��ب ال ي�ع�ت�ق��د
ذل� ��ك ،ف �م��ن األف �ض ��ل ل ��ه أن ي�ب�ق��ى في
املنزل» ،مضيفًا «الجماهير أيضًا إن

كم ستبلغ المكافأة؟
ستتحدد بعد املباراة امام تشلسي املكافأة
املالية لالعبي سان جيرمان من ادارتهم ،اذ
في حال التأهل الى نصف النهائي ،سيحصل
كل منهم على  450ألف يورو ،اما في حال
الخروج ،فسيكون املبلغ  250ألفًا.

ل��م ت�ص��دق ب��وج��ود ف��رص��ة لتشلسي،
فعليها أن تبقى ف��ي امل�ن��زل وتشاهد
امل� � � �ب � � ��اراة األخ � � � � ��رى ب �ي��ن ب ��وروس � �ي ��ا
دورت � � �م � ��ون � ��د وري � � � � ��ال م � ��دري � ��د ع �ل��ى
التلفاز».
الليلة إذًا ،ودون أدنى شك ،هي ،على
نحو كبير ،ليلة «السبيشيل وان».
وك � � �م � ��ا أن ال � �ف� ��رن � �س � �ي�ي��ن ي � ��درك � ��ون
ج �ي �دًا م ��دى خ �ط ��ورة ال ��رج ��ل ،امل�ل�ق��ب
ب �ـ«ال��داه �ي��ة ،ال� ��ذي س�ي�ق��ف بوجههم
الليلة ،ف��إن مورينيو ي��درك أيضًا أن
ّ
أن�ظ��ار ال�ع��ال��م قاطبة ستكون م��رك��زة
عليه ،أكثر من غيره ،بدءًا من اللحظة
ال� �ت ��ي س �ت �ط��أ ف �ي �ه��ا ق� ��دم� ��اه ال �ع �ش��ب
األخضر .مورينيو يعلم تمامًا ،كذلك،
ّ
أن اآلمال في عاصمة الضباب معلقة
بقوة عليه لتعويض خسارة الذهاب
وقيادة الفريق الى املربع الذهبي ،وما
يرفع من منسوبها لدى اللندنيني أن
البرتغالي لم يفشل مطلقًا في املرات
السبع التي خ��اض فيها رب��ع نهائي
دوري األبطال إن مع بورتو في بالده
أو إن �ت��ر م �ي�لان��و اإلي �ط��ال��ي أو ري ��ال
مدريد أو تشلسي نفسه.
األس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة ح ��ول م ��ا سيفعله
م��وري�ن�ي��و ال�ل�ي�ل��ة ،وم��ا ال�خ�ط��ة التي
سيلعب بها واألس�م��اء التي ّ سيبدأ
ب �ه��ا ،وامل� �ف ��اج ��آت ال �ت��ي ي �ح��ض��ره��ا.
ل �ك��ن األه � ��م م ��ن ذل� ��ك أن ال �ت��وق �ع��ات
ت �ب��دو ك�ب�ي��رة ب ��أن ي �ك��ون امل�ت��اب�ع��ون
على موعد م��ع الكثير م��ن اللقطات
الساحرة لهذا البرتغالي من خالل
حركاته وتعابير وجهه في تفاعله
مع مجريات اللقاء ،هو الذي اعتاده
املتابعون مرارًا في مثل هذه املواقف
املصيرية.
لكن س��واء نجح مورينيو كعادته أو
فشل في هذه املرة ،فإن الترقب يسبق
اآلمال ملوقعة ملتهبة تحوي عناصر
تشويق ال ّ
تعد وال تحصى ،ألمسية
لندنية م��ن أمسيات أوروب��ا الكروية
املبهرة.

