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رياضة

يوفنتوس

الثالثاء
21:45

برشلونة

أسوأ كوابيس برشلونة اسمه يوفنتوس
ال يخفى أن غالبية الفرق التي دخلت قرعة
ربع نهائي دوري األبطال كانت تخشى أن
تقع في مواجهة يوفنتوس .االمتحان
اإليطالي كان من نصيب برشلونة (الليلة،
 )21:45الذي يمكن القول إنه في وضعه
الحالي سيلعب أمام أسوأ كوابيسه
شربل ّ
كريم
إذا عــدنــا عــامــن ال ــى الـ ــوراء تقريبًا،
فسنقول إن يوفنتوس سيخسر أمام
برشلونة بمجرد التفكير بمجريات
تلك املباراة النهائية التي سقط فيها
ب ـطــل إي ـطــال ـيــا أم ـ ــام ب ـطــل إسـبــانـيــا
 3-1على ملعب برلني األوملـبــي .لكن
إذا عدنا الى أرض الواقع فسنلمس
أن أش ـي ــاء ك ـث ـيــرة ت ـغـ ّـيــرت م ـنــذ تلك
ً
امل ــوقـ ـع ــة ،وص ـ ـ ــوال الـ ــى ربـ ــع نـهــائــي
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا الـ ــذي ينطلق
الليلة بمواجهة نارية بني اثنني من
أفضل الفرق في العالم.
وق ــد ي ـك ــون ال ـح ــدي ــث ع ــن بــرشـلــونــة
وتشريحه فنيًا مستهلكًا الــى أبعد
الـ ـح ــدود ،وخ ـصــوصــا أن ال ـك ــل بــات
يعرف مشاكل الفريق الكاتالوني ،ال
بــل إن خصومه بــاتــوا يـقــرأونــه مثل
كتاب مفتوح .لكن كل هذا وكل الكالم
ال ــاح ــق ال يـسـقــط أبـ ـدًا م ــن إمـكــانـيــة
ح ـس ــم "ال ـ ـبـ ــرسـ ــا" ل ـل ـم ــواج ـه ـت ــن مــع
"اليوفي" فهو بطبيعة الحال فرض
رهبته على الكل فــي "التشامبيونز
ليغ" عبر تلك العودة التاريخية أمام
بــاريــس س ــان جـيــرمــان بـطــل فرنسا
في الدور السابق.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرادًا يـ ــأتـ ــي ال ـ ـك ـ ــام ل ـل ـقــول
بـ ــأن يــوف ـن ـتــوس ه ــو أص ـع ــب خصم
ـق أوروب ــي حاليًا ،ال بــل إنه
ألي فــريـ ٍ
ال ـخ ـصــم األق ـس ــى لـبــرشـلــونــة إذا ما
أخ ــذن ــا ف ــي ع ــن االعـ ـتـ ـب ــار مـعــايـيــر
ّ
معينة.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ن ـ ـح ـ ـكـ ــي ع ـ ـ ــن فـ ـ ــريـ ـ ــق ك ــام ــل
متكامل ،إذ إنــه كما هــو معلوم كان
واضـ ـح ــا ف ــي ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ب ــأن
ه ـ ــدف "الـ ـي ــوف ــي" ه ــو ل ـق ــب األبـ ـط ــال
ب ـع ــدم ــا ش ـب ــع م ــن األل ـ ـقـ ــاب املـحـلـيــة
ّ
ومـ ــل م ــن حـمــل "ال ـس ـكــودي ـتــو" دون ــه
اللقب الـقــاري .لــذا ،لم يكن صدفة أن
يخرج أخيرًا بشعار "حان الوقت" في

إشارة منه الى أن املوسم الحالي هو
ال ــوق ــت امل ـنــاســب الس ـت ـعــادة الـعــرش
ّ
التوجه لجلب
القاري .ومن هنا ،كان
العبني ،إما يملكون خبرة كبيرة في
دوري األبـطــال مثل البرازيلي دانــي
الفيش الذي فاز باللقب الكبير على
حساب فريقه الحالي تحديدًا ،وإما
الع ـب ــن يـ ـس ــدون ال ـ ـفـ ــراغ ف ــي م ــراك ــز
حساسة وأساسية إلصابة النجاح،
ف ـك ــان ال ـت ـعــاقــد م ــع الـ ـه ــداف ال ـقــاتــل،
األرجنتيني غونزالو هيغواين.
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار أي ـ ـضـ ــا ،رأي ـن ــا
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس كـ ـي ــف وضـ ـ ــع كـ ــل ثـقـلــه
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدام ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــي مـ ـي ــرالـ ـي ــم
بـيــانـيـتــش م ــن رومـ ــا إلض ــاف ــة الع ـ ٍـب
خــاق وديناميكي الــى خــط وسطه،

ّ
تغير يوفنتوس
كثيرًا منذ خسارته
أمام برشلونة في
النهائي قبل عامين

مــا غـ ّـيــر مــن النمطية الـتــي عرفناها
عنه في املواسم السابقة في االنتقال
من الدفاع الى الهجوم.
األم ـ ـ ــر ال ي ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ـ ّـد،
ب ــل إن "ال ـي ــوف ــي" وص ــل ال ــى مــرحـلــة
يـمـكـنــه ف ـي ـهــا هــزي ـمــة "الـ ـب ــرس ــا" من
دون أن يرف له جفن .وهنا الحديث
ع ــن الـن ـضــج الـ ــذي أصـ ــاب الع ـبــن ال
يمكن االستغناء عنهم في التشكيلة
األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــدرب ماسيميليانو
ال ـ ـي ـ ـغـ ــري .وإلعـ ـ ـط ـ ــاء مـ ـث ــل عـ ــن ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة ،يـمـكــن ذك ــر اس ــم جــورجـيــو
كييلليني ،الــذي ال يخفى على أحد
أنــه لم يعد ذاك املدافع املتهور الذي
ً
ي ــزي ــد م ــن م ـش ــاك ــل ف ــري ـق ــه بـ ـ ــدال مــن
ّ
حلها ،كما أنه لم يعد يرتكب أخطاء
ّ
ساذجة تكلف الحارس جانلويجي
بوفون أغلى األثمان.
وهنا الحديث أيضًا عن العب وسط
يعيش أفضل أيامه منذ بداية املوسم،
وهــو األملــانــي سامي خضيرة ،الــذي

نضج مع فريق "السيدة العجوز" من
الناحية الهجومية ،فرأيناه يسجل
األهداف بكثرة ،وبينها أهداف كانت
حاسمة.
وعند الحديث عن النضج ،ال يمكن
إطالقًا عدم التوقف عند الشخصية
القوية التي يبدو عليها األرجنتيني
ب ــاول ــو ديـ ـب ــاال ،وال ــدل ـي ــل أن ال ـشــاب
املـ ـ ــوهـ ـ ــوب ل ـ ــم يـ ـت ــأث ــر أبـ ـ ـ ـ ـدًا بـ ـق ــدوم
هيغواين ،ال بل فرض مركزه وأهدافه
وأجـبــر كــل مــن حــولــه على االعتماد

ع ـل ـي ــه ،ف ـل ــم ي ـت ـم ـكــن هـ ـ ــداف نــابــولــي
السابق من سرقة كل األضواء وحده،
أو أقله لم يأخذ من قيمة ديباال لدى
جمهور يوفنتوس واملتابعني.
وبعيدًا عن األرقام أيضًا التي تعطي
ف ـك ــرة ع ــن قـ ــوة ه ـج ــوم يــوف ـن ـتــوس،
حيث سجل هيغواين حتى اآلن 27
هدفًا فــي املسابقات املختلفة ،ال ّ
بد
مــن ال ـقــول إن "ال ـيــوفــي" هــو الخصم
األص ـع ــب لـبــرشـلــونــة ألن ــه يـمـلــك ما
ال يـمـلـكــه "ال ـب ــاوغ ــران ــا" حــال ـيــا ،أي

ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ي ـت ـم ـت ـعــون ب ــأق ــدام
ع ــدائ ــي أل ـع ــاب ال ـق ــوى ،م ــا يــزيــد من
الحيوية والسرعة لدى هذا الفريق،
ويرفع من منسوب صموده البدني
ّأيًا كان الخصم .وربما االطالع على
أداء ال ـكــولــوم ـبــي خ ـ ــوان ك ـ ـ ــوادرادو
وال ـغــانــي كـ ــوادوو أس ــام ــواه ،الدليل
البارز حول هذا الكالم.
"ال ـيــوفــي" هــو الـخـصــم األق ـســى على
برشلونة أيضًا ليس ألنه سيلعب من
دون غيابات مؤثرة (يكفي أنه يغيب

حروب إعالمية ـ نفسية تشعل «التشامبيونز ليغ»
أطلق
يوفنتوس
حملة «حان
الوقت» قبل
المباراة أمام
برشلونة

تتميز مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،وتحديدًا
في أدوارها المتقدمة،
بالحروب اإلعالمية
والنفسية التي تخوضها
الفرق قبل المباريات،
حيث تزيد من َّحماوتها.
هي حروب تعزز دورها
وتأثيرها مع االنتشار
المتزايد لمواقع التواصل
االجتماعي

حسن زين الدين
أقـ ــل م ــا ي ـق ــال إن أم ـس ـي ـتــن نــاري ـتــن
تنتظران عشاق دوري أبطال أوروبا،
اليوم وغـدًا ،مع انطالق ربع النهائي
كما العادة في هذه البطولة الرائعة.
م ــاع ــب أوروب ـ ـيـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة س ـت ـكــون
مسرحًا ملعارك محتدمة تحت شعار
"ق ــات ــل أو م ـق ـتــول" ق ـبــل خ ـطــوتــن من
ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـحـ ـل ــم ف ـ ــي ك ـ ـ ــاردي ـ ـ ــف ،ح ـيــث
املباراة النهائية.
وبـعـيـدًا عــن الـتـحـلـيــات الـفـنـيــة التي
تسبق امل ـبــاريــات وال ـتــي ينتفي جــزء
كبير منها عـنــدمــا تشتعل املنافسة
في امليدان وتصبح الكلمة في األقدام
ُ
وت ـص ـن ــع امل ـس ـت ـح ـيــات ك ـم ــا ش ـهــدت
ه ـ ــذه ال ـن ـس ـخ ــة ح ـت ــى اآلن ،ف ـ ــإن مــن
املـهــم الـتــوقــف هنا عند مسألة ّ
تميز

هذه البطولة وترتبط بالتحضيرات
وال ـ ـح ـ ــروب ال ـن ـف ـس ـي ــة الـ ـت ــي تـشـنـهــا
امل ـع ـس ـك ــرات ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـعــض
ً
قبل انطالق املباريات وتأخذ أشكاال
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـح ــت عـ ـ ّن ــوان واحـ ـ ــد وه ــو
الــدور ّ
الفعال واملــؤثــر لــإعــام والــذي
أخ ــذ ب ـع ـدًا أك ـبــر م ــع م ـن ـصــات مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــي تـطـلــق
منها الفرق وجماهيرها "الصواريخ"
باتجاه املعسكر اآلخر مع مؤازرة من
صـحــف ب ـلــدان ه ــذه ال ـفــرق وال ـتــي قد
تصبح منحصرة بــاملــدن كـمــا الـحــال
ف ـي ـم ــا لـ ــو تـ ــواجـ ــه ب ــرش ـل ــون ــة وري ـ ــال
ً
مدريد اإلسبانيان مثال.
بداية من الصحف التي تحاول بشتى
ال ـطــرق رف ــع مـعـنــويــات ف ــرق بـلــدانـهــا
أو مدنها والتأثير على الخصم من
خ ــال ال ـع ـنــاويــن ذات ال ــوق ــع الـكـبـيــر

