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SPORT

إيدين هازار يرسم مالمح نجم عالمي
سار مستوى نجم تشلسي
البلجيكي إيدين هازار في خط
تصاعدي منذ مجيئه إلى الـ»بلوز»
واللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو.
اليوم ،صار المرشح األبرز لخالفة
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
في النجومية
هادي أحمد
هــو بــات ساحر املـبــاريــات الصعبة.
الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن هـ ــازار عـلــى بعد
خ ـ ـطـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة مـ ــن ح ـم ــل ج ــائ ــزة
أفضل العــب فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،ولم تكن املباراة
األخ ـي ــرة ب ــن تـشـلـســي ومــانـشـسـتــر
ً
ي ــون ــايـ ـت ــد إال دل ـ ـيـ ــا جـ ــدي ـ ـدًا عـلــى
استحقاقه هذا اللقب.
ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي انـ ـتـ ـه ــت ب ـف ــوز
تشلسي  0-1على ملعبه «ستامفورد
ب ــري ــدج» ،وض ــع الـجـنــاح البلجيكي
الـكــرة فــي الشباك بتسديدة أرضية
متقنة مـ ّـرت من بني ساقي الحارس
ً
اإلس ـبــانــي داف ـيــد دي خـيــا ،مسجال
هدفه ال ـ  13في ال ــدوري هــذا املوسم
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ثـ ـمـ ــانـ ـيـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف وسـ ـب ــع
تمريرات حاسمة في آخر  17مباراة.
ه ـ ـ ــذه مـ ـهـ ـمـ ـت ــه ،صـ ـن ــاع ــة األه ـ ـ ـ ــداف
وتسجيلها على ٍّ
حد سواء ،وقد بات
متسلحًا بـثـقــة أن ال ـفــريــق محمول
عـ ـل ــى ك ـت ـف ـي ــه وأن مـ ــا قـ ـ ــام بـ ــه ه ــذا
املوسم مــرارًا هو ما جعل الـ»بلوز»
في صدارة الـ»بريميير ليغ».
«ال نـ ـظـ ـي ــر لـ ـعـ ـبـ ـق ــري ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــازار إال
ان ـض ـب ــاط ــه ال ـش ــدي ــد وع ــزي ـم ـت ــه فــي

يهدف هازار إلى الفوز بدوري األبطال الموسم المقبل (أدريان دينيس ـ أ ف ب)

كــل مــا يتعلق بتشلسي ال ــذي دافــع
بشكل جيد وواجه ضغطًا كبيرًا من
ضيفه .ال شك في أنه من املرشحني
األبـ ــرز لـجــائــزة الع ــب ال ـع ــام» .هكذا
امـتــدحــه مــدربــه الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو بعد انتهاء امل ـبــاراة .هذه
الـكـلـمــات نـطــق بـهــا بــاسـمــه وبــاســم
ال ـنــادي والجماهير الــذيــن يــريــدون
م ــن ه ـ ـ ــازار أن ي ـب ـقــى داخـ ـ ــل أسـ ــوار
«ستامفورد بريدج».
قبل فـتــرة ،قــال ه ــازار إنــه قــد يرحل

عــن صـفــوف تشلسي فــي املستقبل،
لـكــن ف ــي «الـلـحـظــة الـحــالـيــة ،أن ــا في
حــالــة جـيــدة مــع الـفــريــق .أق ــول دائمًا
بــأن ـنــي أريـ ــد ال ـب ـق ــاء ،والـ ـف ــوز بــأكـبــر
عدد ممكن من البطوالت ،ولكن بعد
ذل ــك سـنــرى مــا س ـي ـحــدث ».تصريح
م ـل ـت ـب ــس ،ي ـج ـع ــل ال ـج ـم ــاه ـي ــر غـيــر
مطمئنني لقرار بقائه من عدمه ،لكن
اآلن ال يريدون منه سوى ما يجعلهم
راضني بما يحققه على أرض امللعب.
ال ينكر هازار ( 24عامًا) فضل الفرق

التي صنعته ّ
وربته كرويًا .يقول إنه
إذا ما عــاد الــى فرنسا يومًا مــا ،فلن
يلعب ســوى لـنــادي ليل الــذي انتقل
مـنــه ال ــى تشلسي مـقــابــل  32مليون
جنيه استرليني.
ه ــذا مـسـتـبـعــد جـ ـدًا أن ي ـع ــود العــب
بحجم ه ــازار ،وبعمره ،الــى الــدوري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي .مـ ــا يـ ـق ـ ّـدم ــه ي ـم ـن ــع ذلـ ــك،
وال يـمـكـنــه أن ي ـق ـبــل إال ال ـب ـق ــاء في
الــ»بــريـمـيـيــر ل ـيــغ» أو ال ـخ ــروج منه
نـحــو ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،لـلـعــب مع

ري ــال مــدريــد أو بــرشـلــونــة تـحــديـدًا.
يمكن القول إنه من نوعية الالعبني
الذين ترغب بضمهم الفرق األقــوى
عامليًا ،لتزيد قوتها ،ال لجعله نجمًا.
الع ـ ٌـب مــوهــوب يمكنه حسم الكثير
م ــن املـ ـب ــاري ــات ال ـص ـع ـبــة ل ــو واص ــل
بنفس األداء الــذي ّ
يقدمه في اآلونة
األخ ـ ـيـ ــرة ،س ـت ـك ــون ف ــرص ـت ــه كـبـيــرة
لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـن ـج ــم
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو.
ُي ـق ـ َ
ـارن حــالـيــا مــع األخ ـيــر بــأسـلــوب
اللعب ،رغم أن هازار قورن سابقًا مع
من يراه مثله األعلى أي «األسطورة»
الفرنسي زين الدين زيــدان ،وهو ما
يريد أن يصير إليه .يجيب هازار عن
ســؤالــه باملقارنة مــع زي ــدان بالقول:
«إنه شيء جيد بالطبع ألن الجميع
يعرف بأن زيدان مثلي األعلى ،نحن
نلعب بشكل مختلف ،ولكن إن تمت
املقارنة بيننا ،فذلك شرف كبير لي».
س ـ ــار هـ ـ ـ ــازار ب ـم ـس ـت ــوى ت ـص ــاع ــدي
م ـنــذ مـجـيـئــه ال ــى تـشـلـســي والـلـعــب
تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ،ال ـ ـ ــى أن
وص ــل ن ـحــو ه ــدف ــه األخـ ـي ــر ،لـيـتــوج
مجهوده بقيادة فريقه نحو اللقب.
ت ـبــدو األمـ ــور مـحـســومــة عـلــى نحو
كبير لــوصــول الــ»بـلــوز» إلــى منصة
التتويج ،والثقة الـتــي يتحدث بها
هذا النجم تؤكد أن ال مجال للعودة
ال ــى ال ـ ــوراء .فــالـهــدف املــوســم املقبل
ـ وإن كانت مهمة دونها صعوبات
ـ ـ هــو قـيــادة فريقه نحو لقب دوري
أبطال أوروبا.
ي ـ ـقـ ــف اسـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ــازار حـ ــال ـ ـيـ ــا خ ـلــف
اس ـم ــي رونـ ــالـ ــدو ون ـج ــم بــرشـلــونــة
األرج ـن ـت ـي ـنــي لـيــونـيــل م ـي ـســي .لكن
ب ـع ــد مـ ــواسـ ــم ق ـل ـي ـل ــة ،يـ ـب ــدو ه ـ ــازار
املرشح األبرز ليكون عنوان املرحلة
املقبلة لحقبة كروية جديدة.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )33

إسبانيا (المرحلة )32

إيطاليا (المرحلة )31

ألمانيا (المرحلة )29

فرنسا (المرحلة )33

تشلسي  -مانشستر يونايتد 0-1
البلجيكي إيدين هازار (.)38

برشلونة  -فالنسيا 0-2
األوروغوياني لويس سواريز ( )1واألرجنتيني
ليونيل ميسي (.)90

يوفنتوس  -التسيو 0-2
األرجنتيني كــارلــوس تيفيز ( )17وليوناردو
بونوتشي (.)28

هوفنهايم  -بايرن ميونيخ 2-0
سيباستيان روده ( )33وأنــدريــاس بيك (90
خطأ في مرمى فريقه).

ريال مدريد  -ملقة 1-3
سيرجيو رامــوس ( )24والكولومبي خاميس
رودريغيز ( )69والبرتغالي كريستيانو رونالدو
( )90لريال مدريد ،وخوانمي ( )71مللقة.

روما  -اتاالنتا 1-1
فرانشيسكو توتي ( 3من ركلة جــزاء) لروما،
وجيرمان دينيس ( 23من ركلة جزاء) ألتاالنتا.

فولسبورغ  -شالكه 1-1
البلجيكي كيفن دي بروين ( )78لفولسبورغ،
وليروي سانيه ( )53لشالكه.

ليون  -سانت اتيان 2-2
كلينتون نجي ( )24وكريستوف جاييه ()48
لـلـيــون ،ومــاكــس – أل ــن غــراديــل ( 31مــن ركلة
جزاء) ورومان هاموما ( )45لسانت اتيان.

كالياري – نابولي 3-0
اإلسباني خوسيه كاييخون ( )24وأنطونيو
بالزانو ( 45خطأ فــي مرمى فريقه) ومانولو
غابياديني (.)59

باير ليفركوزن  -هانوفر 0-4
الـتــركــي عمر تــوبــراك ( )20وجــولـيــان بــرانــدت
( )40واليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ()49
وشتيفان كيسلينغ (.)70

كييفو  -أودينيزي 1-1
سيرجيو بيليسيير ( )39لكييفو ،وبوسجان
سيزار ( 72خطأ في مرمى فريقه) ألودينيزي.

بوروسيا دورتموند  -بادربورن 0-3
األرميني هنريك مخيتاريان ( )48والغابوني
ب ـي ــار -اي ـم ـيــريــك اوب ــام ـي ــان ــغ ( )55وال ـيــابــانــي
شينجي كاغاوا (.)80

مانشستر سيتي  -وست هام 0-2
جيمس كولينز ( 18خطأ فــي مــرمــى فريقه)
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو (.)36
نيوكاسل  -توتنهام 3-1
ج ــاك كــول ـبــاك ( )46لـنـيــوكــاســل ،والبلجيكي
ناصر الشادلي ( )30والدنماركي كريستيان
إيريكسن ( )53وهاري كاين ( )90لتوتنهام.
ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس  -وس ـ ــت بــروم ـي ـتــش
ألبيون 2-0
إفرتون  -بيرنلي 0-1
ليستر سيتي  -سوانسي 0-2
ستوك سيتي  -ساوثمبتون 1-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  76نقطة من  32مباراة
 -2أرسنال  66من 32
 -3مانشستر يونايتد  65من 33
 -4مانشستر سيتي  64من 33
 -5ليفربول  57من 32
كأس إنكلترا (نصف النهائي)
ريدينغ (درجــة أولــى)  -أرسنال  2-1بعد
التمديد
غاريث ماكليري ( )54لريدينغ ،والتشيلياني
ألكسيس سانشيز ( 40و )105ألرسنال.
أستون فيال  -ليفربول 1-2
البلجيكي كريستيان بينتيكي ( )36وفابيان
ديلف ( )54ألستون فيال ،والبرازيلي فيليبي
كوتينيو ( )30لليفربول.

ديبورتيفو ال كورونيا  -أتلتيكو مدريد
2-1
أوري ــول ريـيــرا ( )78لــا كــورونـيــا ،والفرنسي
أنطوان غريزمان ( 5و )22ألتلتيكو.
غرناطة – إشبيلية 1-1
دييغو ماينز ( )16لغرناطة ،وماينز ( 69خطأ
في مرمى فريقه) إلشبيلية.
اتلتيك بلباو  -خيتافي 0-4
ليفانتي  -اسبانيول 2-2
رايو فاييكانو  -أمليريا 0-2
فياريال – قرطبة 0-0
إيبار  -سلتا فيغو 1-0
إل ـت ـش ــي  -ري ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد (ال ـل ـي ـلــة
)21,45
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  78نقطة من  32مباراة
 -2ريال مدريد  76من 32
 -3أتلتيكو مدريد  69من 32
 -4فالنسيا  65من 32
 -5إشبيلية  63من 32

انتر ميالنو – ميالن 0-0
ساسوولو  -تورينو 1-1
امبولي  -بارما 2-2
باليرمو  -جنوى 1-2
سمبدوريا  -تشيزينا 0-0
فـيــورنـتـيـنــا  -ه ـيــاس ف ـيــرونــا (الـلـيـلــة
)21,45

اي ـن ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت  -ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ 0-0
هيرتا برلني  -كولن 0-0
فرايبورغ  -ماينتس 3-2
اوغسبورغ  -شتوتغارت 1-2
فيردر بريمن  -هامبورغ 0-1

 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  73نقطة من  31مباراة
 -2التسيو  58من 31
 -3روما  58من 31
 -4نابولي  53من 31
 -5سمبدوريا  50من 31

 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  73نقطة من  29مباراة
 -2فولسبورغ  61من 29
 -3ليفركوزن  54من 29
 -4مونشنغالدباخ  54من 29
 -5شالكه  42من 29

نيس  -باريس سان جيرمان 3-1
مــات ـيــو ب ــودم ـيــر ( )45ل ـن ـيــس ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي
خافيير باستوري ( 39و )63واألوروغوياني
إيدينسون كافاني ( 69من ركلة جــزاء) لسان
جيرمان.
نانت  -مرسيليا 0-1
التوغولي سيرج غاكبي (.)20
موناكو  -رين 1-1
البرتغالي برناردو سيلفا ( )28ملوناكو ،وحبيب
حبيبو مــن جمهورية افريقيا الوسطى ()87
لرين.
باستيا  -رينس 2-1
غانغان  -ايفيان 1-1
لوريان  -تولوز 1-0
متز  -لنس 1-3
ليل  -بوردو 0-2
مونبلييه – كاين 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليون  65نقطة من  33مباراة
 -2سان جيرمان  65من 32
 -3موناكو  59من 33
 -4مرسيليا  57من 33
 -5سانت اتيان  57من .33

