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رياضة

رغم أنه وصل إلى
برشلونة وسط
االنتقادات ،وبدأ على
مقعد البدالء ،إال أن
البرازيلي باولينيو
استطاع أن ُيثبت
وجوده الحقًا ويصبح
المؤثرين
من الالعبين
ّ
في تشكيلة إرنستو
فالفيردي .أدوار عدة
يقوم بها البرازيلي
ويؤدّيها بكفاءة

باولينيو هو الهدّاف الثالث في برشلونة حاليًا (أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

باولينيو مكسب لبرشلونة
حسن زين الدين
صحيح أن النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي بــأهــدافــه الـ ـ  15الـتــي يتصدر
ب ـهــا تــرت ـيــب ال ـه ــداف ــن ف ــي "ال ـل ـي ـغــا"
ومــن بعده الـحــارس األملــانــي مــارك –
أندريه تير شتيغن أخذا ّ
الكم األوفر
م ــن اإلطـ ـ ـ ــراءات ل ــدوره ـم ــا األســاســي
في تصدر برشلونة لترتيب الدوري
اإلسباني ،إال أن هــذا ال يمنع من أن
الع ـب ــا آخ ــر يـسـتـحــق ال ـت ــوق ــف عـنــده
وق ــد ّأدى دورًا مــؤث ـرًا مــع "ال ـبــرســا"،
رغــم أنــه لم يمض ســوى أشهر قليلة
على قدومه إلى ملعب "كامب نو" أال

لم يكتف باولينيو
قدم
بدوره الدفاعي ،بل ّ
اإلضافة هجوميًا
وهو البرازيلي باولينيو ،ال بل يمكن
القول إن ما ّ
قدمه باولينيو في خالل
هذه الفترة فاق كل التوقعات.
إذ كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،ف ـ ـ ــإن وص ـ ــول
بــاولـيـنـيــو إل ــى بــرشـلــونــة تــرافــق مع
انتقادات حتى من الكاتالونيني إزاء
التعاقد بمبلغ  40مليون ي ــورو مع
العب يبلغ  29عامًا وقد ترك املالعب
األوروبية قبل عامني إلى الصني في
وقــت رأى فيه البعض أن أسلوبه ال
يـتـنــاســب م ــع طــريـقــة لـعــب "ال ـبــرســا"

الـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــب مـ ـه ــاري
فـ ــي وسـ ـ ــط املـ ـلـ ـع ــب أكـ ـث ــر مـ ــن الع ــب
يـعـتـمــد بــالــدرجــة األولـ ــى عـلــى قــوتــه
الـبــدنـيــة ،وخ ـصــوصــا أن الجماهير
الكاتالونية كانت ال تــزال تحت وقع
خيبة رحيل البرازيلي اآلخــر النجم
ن ـي ـم ــار إلـ ــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
الفرنسي وكــانــت تتطلع إلــى تعاقد
مع العب على شاكلته .وحــده النجم
السابق لبرشلونة شافي هرنانديز
كـ ـ ــان لـ ــه رأي م ـخ ـت ـل ــف فـ ــي ال ــاع ــب
ال ـب ــرازي ـل ــي ع ـنــدمــا قـ ــال" :ل ـق ــد لعبت
ضــده (بــاولـيـنـيــو) فــي كــأس الـقــارات
وق ــد لـفــت انـتـبــاهــي أن ــا وإينييستا.
إنه قوي .لو أن ريال مدريد ضمه ملا
كانت كل تلك االنتقادات".
ً
وفعال ،فإن باولينيو واجه صعوبات
منذ انطالق مشواره مع "البالوغرانا"،
إذ إن مدربه إرنستو فالفيردي أجلسه
عـلــى مقعد ال ـب ــدالء ،غـيــر أن كــل شــيء
ّ
ّ
بمجرد أن عــاد ومنحه الفرصة
تبدل
ليبرهن البرازيلي عن جدارته باللعب
لبرشلونة ،حيث راح مستواه يتطور
مباراة تلو أخرى مثبتًا أنه من أفضل
الـتـعــاقــدات الـتــي شهدها "الـلـيـغــا" في
الصيف املاضي.
اإلض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ب ــاول ـي ـن ـي ــو
لبرشلونة كانت كبيرة ،إذ إنــه أوجد
التوازن في خط وسط الفريق بحيث
لم يكتف بأداء مهمة التغطية الدفاعية
وق ـطــع ال ـك ــرات إل ــى جــانــب سيرجيو
بوسكيتس ،بل إن تأثيره كان واضحًا
ف ــي ال ـجــانــب الـهـجــومــي لـلـكــاتــالــونــي

ً
حيث أوجد البرازيلي حلوال إضافية
ك ــان يـحـتــاج إلـيـهــا ال ـفــريــق وتنطلق
من وسط امللعب ،وخصوصًا في ظل
اإلصابة املبكرة للقادم الجديد اآلخر
الفرنسي عثمان ديمبيلي الــذي كان
ّ
يعول عليه "البرسا" كثيرًا لتعويض
نـ ـيـ ـم ــار ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن جـ ـي ــرار

ديوليفيو لم ينجح في املهمة .يكفي
ال ـقــول إن بــاولـيـنـيــو سـجــل  6أه ــداف
حتى اآلن في "الليغا" للتأكد من ذلك،
وهو رغم مركزه في وسط امللعب ُي ّ
عد
حــالـيــا ال ـه ــداف ال ـثــالــث ف ــي "ال ـبــرســا"
وراء ميسي واألوروغ ــوي ــان ــي لويس
سـ ــواريـ ــز ( 10أهـ ـ ـ ـ ــداف) ،ول ـل ـم ـفــارقــة

نتائج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )22
 أرسنال  -تشلسي 2-2جــاك ويلشير ( )63واإلسباني هكتور
بـيـلـيــريــن ( )90ألرسـ ـن ــال ،والبلجيكي
إيـ ــديـ ــن هـ ـ ـ ــازار ( 67مـ ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
واإلسـ ـب ــان ــي م ــارك ــوس أل ــون ـس ــو ()84
لتشلسي.
كأس إسبانيا (ذهاب دور الـ )16
¶ األربعاء:
 ليديا إسبورتيو (درجــة ثالثة) -أتلتيكو مدريد 4-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي دي ـي ـغ ــو غ ــودي ــن ()33
وفرناندو توريس ( )37ودييغو كوستا
( )69والفرنسي أنطوان غريزمان (.)90
 الس باملاس  -فالنسيا 1-1األرج ـن ـت ـي ـنــي ج ــون ــاث ــان كــال ـيــري ()36

لالس باملاس ،ورودريغو ( )85لفالنسيا.
 قــادش (درج ــة ثانية) – إشبيلية2-0
نوليتو ( )9وخيسوس نافاس (.)23
 ف ــورمـ ـيـ ـنـ ـت ــرا (درجـ ـ ـ ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة) -ديبورتيفو أالفيس 3-1
¶ الخميس:
 سلتا فيغو  -برشلونة ()20,00 ليغانيس  -فياريال ()20,00 إسبانيول  -ليفانتي ()22,00 نومانسيا (درجة ثانية)  -ريال مدريد()22,00
كأس إيطاليا (ربع النهائي)
يوفنتوس  -تورينو 0-2
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغ ـ ـ ـ ــاس ك ــوسـ ـت ــا ()15
والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)67

فــإنــه سـجــل وح ــده م ــا سـجـلــه ك ــل من
نجمي الغريم ريال مدريد البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ( 4أه ـ ــداف)
وال ـفــرن ـســي ك ــري ــم بـنــزيـمــا (ه ــدف ــان)،
ً
ف ـضــا عــن أن ــه يـجـيــد الـتـسـجـيــل عبر
التسديد واملتابعة للكرات الرئيسية،
أضف إلى أنه أظهر براعة في صناعة
اللعب.
األهم من ذلك هو التناغم الذي أوجده
بــاول ـي ـن ـيــو م ــع خ ــط ه ـج ــوم ال ـف ــري ــق،
وت ـح ــدي ـدًا مـيـســي الـ ــذي ب ــات يستند
إلـيــه فــي كـثـيــر مــن الـهـجـمــات كـمــا في
ه ــدف ــه ف ــي م ــرم ــى إيـ ـب ــار ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ال ـب ــرازي ـل ــي مع
األرجنتيني وتـبــادال الـكــرة ليسددها
ميسي في الشباك.
ع ـل ــى أن املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي أث ـب ـت ــت م ــدى
األهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــات يـ ـحـ ـظ ــى ب ـهــا
باولينيو في تشكيلة "البرسا" كانت
ف ــي "ال ـكــاس ـي ـكــو" أمـ ــام ريـ ــال مــدريــد،
حـيــث ق ـ ّـدم ع ـطــاء كـبـيـرًا فــي منتصف
امللعب وكــاد أن يسجل في مناسبتني
من تسديدة وكــرة رأسية ،كما تسبب
بركلة الجزاء التي سجلها ميسي.
باولينيو فــي "ال ـبــرســا" هــو اسـتـمــرار
لقصص النجاح التي سبق أن حققها
نجوم كبار برازيليون في "كامب نو"
أمـثــال رومــاريــو ورونــالــدو وريـفــالــدو
ورون ــال ــدي ـن ـي ــو ون ـي ـم ــار .ص ـح ـيــح أن
باولينيو ال يوازي هؤالء بالنجومية
والـشـهــرة ،لكن يكفيه أنــه يحمل اسم
ال ـب ــرازي ــل اآلن بــأف ـضــل م ــا يـمـكــن في
برشلونة.

