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دوري أبطال أوروبا

شاختار  xمانشستر سيتي

روما  xسيسكا موسكو

«دومباس آرينا» سيبقى منزل فيرناندينو األول
 50مليون يورو هي قيمة
صفقة انتقال العب خط
الوسط البرازيلي فريد إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
من نادي شاختار األوكراني.
يعتبر فريد ،وحتى هذه
اللحظة ،آخر المنتقلين
من أحد أهم مناجم
صناعة واكتشاف الالعبين
في أوروبا ،نادي شاختار
دونيتسك .اشتهرت سياسة
إدارة األخير باستقطاب
العبين صغار في السن،
والعمل على تطوير
مواهبهم ،ومن ّ
ثم بيع
هؤالء الالعبين بمبالغ كبيرة
ألشهر الفرق األوروبية .من
الالعبين ،والذي
بين هؤالء ّ
سيكون محط األنظار في
المباراة« ،حجر األساس» في
بناء غوارديوال :فرناندينيو
حسن رمضان
نشأ فيرناندو لويس روزا في مدينة
ل ــون ــدري ـن ــا ج ـن ــوب الـ ـب ــرازي ــل .مــديـنــة
إنكليزية املنشأ ،حيث أن املستثمرين
أو بمعنى أصح املستعمرين اإلنكليز،
هم من أطلقوا هذه املدينة إلى العالم
حسب «رؤيتهم» .مدينة «لوندرينا»
والتي تعني باللغة البرتغالية مدينة
«ل ـنــدن الـصـغـيــرة» ،هــي املــديـنــة التي
عــاش فيها العــب ال ــدوري اإلنكليزي
الحالي فيرناندينيو طفولته .صدفة

غريبة من نوعها ،أن تكون في املدينة
ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـسـ ـب ــب امل ـس ـت ـع ـم ــري ــن
اإلنكليز ،أن تصبح اآلن ،أحــد نجوم
الــدوري الخاص باألندية اإلنكليزية.
فــي  ،1985ول ــد فـيــرنــانــديـنـيــو مــن أب
وأم بــرازي ـل ـيــن (أمـ ــه كــريـسـتـيــان دي
أوليفيرا ،وأباه لويس كارلوس روزا).
ل ــم ي ـخــض مــرح ـلــة ال ـل ـعــب ف ــي ال ـفــرق
الخاصة بالفئات العمرية الصغيرة،
نظرًا للفقر املدقع الــذي كانت عائلته
تعاني مـنــه .عمل فــي أكـثــر مــن مجال
في طفولته ليساعد والديه في تأمني
ال ـط ـع ــام ال ـي ــوم ــي ،وفـ ــي أب ـ ــرز أوقـ ــات
فــراغــه ك ــان يــذهــب مــع أصّــدقــائــه إلــى
ال ـش ــوارع ،الـتــي كــانــت تـمــثــل بــدورهــا
ملعب كــرة القدم .الــدوري كــان يحدث
هناك ،في الشارع.
اسـ ـتـ ـم ــر ف ـي ــرن ــان ــدي ـن ـي ــو ب ـم ـم ــارس ــة
الرياضة األحــب إلى قلبه في شوراع
مدينته ،أو ما يعرف بالـ«فافيالس».
ش ــوارع وأح ـي ــاء مــن الـصـفـيــح ،تنتج
يوميًا الكثير من الالعبني البرازيليني
الـ ــذيـ ــن قـ ــد ي ـص ـب ـح ــون فـ ــي ي ـ ــوم م ــا،
نجومًا «مربحني» في عالم كرة القدم.
خ ــرج مــن ه ــذه املـنــاطــق رونــالــديـنـيــو
وروب ـي ـن ـي ــو وغــاري ـن ـش ـيــا وري ـف ــال ــدو
وغيرهم الكثير والكثير من النجوم
مثل
ال ـبــرازي ـل ـيــن ال ــذي ــن ن ـش ــأوا ف ــي ّ
هــذه األح ـيــاء .،فرناندينيو ،ولــو أنــه
فـنـيــا يـبـتـعــد ع ــن ال ـك ـبــار امل ــذك ــوري ــن.
لكنه خــرج مــن املـصــدر ذات ــه ،واملـكــان
ذاتــه ،والنجومية في املستقبل أيضًا
أصبحت ذاتـهــا .بعد أن ّادخ ــر مبلغًا
مــن امل ــال ،سـ ّـجــل فيرناندينيو نفسه
في إحدى املــدارس لتعليم كرة القدم،
لتجربة موهبته وعرضها على أبرز
ال ـفــرق الـبـ ّـرازيـلـيــة .فـتــرة قليلة كانت
كافية لـيــوقــع العــب السيتي الحالي
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ّ
األول ،ف ــري ــق أت ـل ـت ـي ـكــو
ّ
ب ــاران ـي ــس .ث ــاث سـ ـن ــوات ،ه ــي امل ــدة
ال ـ ـتـ ــي قـ ـض ــاه ــا الع ـ ــب خ ـ ــط ال ــوس ــط
البرازيلي في بلده األم ،قبل أن يلفت
أنظار «منجم الالعبني البرازيليني»،
النادي األوكراني شاختار دونيتسك.

جاد طويل

مشاعر
كبيرة بين
فرناندينيو
وفريقه
السابق

فــي  ،2005تـعــاقــد ال ـن ــادي األوكــران ــي
معه .لم يستغرب األجــواء األوكرانية
كثيرًا ،بل وجد نفسه محاطًا بالعبني
بــرازي ـل ـيــن آخ ــري ــن ،سـبـقــوه ف ــي هــذه
املـغــامــرة األوّكــران ـيــة .وكــأنــه فــي حـ ّـي
بــرازيـلــي ،لكنه تابع ملدينة أوكرانية
(اع ـت ــاد ال ـن ــادي عـلــى ش ــراء الــاعـبــن

في أوكرانيا شعر البرازيلي
أنه في بيئة محببة وكان
محاطًا بالبرازيليين
الـبــرازيـلـيــن فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة).
ف ـ ــي بـ ــدايـ ــاتـ ــه م ـ ــع شـ ــاخ ـ ـتـ ــار ،ش ـغــل
فرناندينيو الكثير من املراكز (مركز
الجناح األيمن ،العب االرتكاز ،صانع
األلـ ـ ـع ـ ــاب)ّ .م ـت ـع ــدد املـ ــراكـ ــز واملـ ـه ــام،
الع ــب ي ـت ـمــنــاه أي مـ ــدرب ف ــي فــريـقــه.

يـمـتــاز بـقــدراتــه الــدفــاعـيــة وشــراسـتــه
فــي افتكاك الـكــرة ،وفــي الــوقــت عينه،
ق ــدرات ــه ال ـه ـجــوم ـيــة جـعـلـتــه م ــن بني
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الع ـ ـ ـبـ ـ ــي خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ف ــي
ال ـ ـ ــدوري األوك ـ ــران ـ ــي .ث ـم ــان س ـن ــوات،
فـ ـت ــرة ل ـي ـس ــت ب ــال ـق ـص ـي ــرة ،ق ـضــاهــا
فـيــرنــانــدو لــويــس روزا مــع شاختار،
وفي  ،2013جاءت املرحلة االنتقالية
في حياته ومسيرته الكروية :الذهاب
إل ــى إن ـك ـل ـتــرا ،وت ـح ــدي ـدًا إل ــى مــديـنــة
م ــان ـش ـس ـت ــر .فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الـ ـج ــدي ــدة،
والبلد الـجــديــد ،أح ـ ّـس فيرناندينيو
بنوع من الغربة الحقيقية هذه ّ
املرة.
ّ
ّال وجود لالعبني برازيليني غيره .إل
أن ــه س ــرع ــان م ــا انـسـجــم ف ــي الـفــريــق،
وأصـ ـب ــح م ــن أعـ ـم ــدت ــه ،ت ـح ــت ق ـي ــادة
املدرب التشيلي مانويل بيليغريني.
اليوم ستكون هناك مشاعر كبيرة بني
فرناندينيو وفريقه السابق شاختار.

مسيرته األوروبـيــة انحصرت ما بني
هــذيــن ال ـفــري ـقــن .شــاخ ـتــار م ــن جـهــة،
ومــانـشـسـتــر سـيـتــي مــن جـهــة أخ ــرى.
األخير ،حقق أول انتصار له في بطولة
دوري األب ـط ــال ف ــي ال ـجــولــة املــاضـيــة
أمـ ــام هــوف ـن ـهــايــم األمل ــان ــي ،وخ ـس ــارة
ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى أم ـ ــام ل ـي ــونّ .أم ــا
شاختار ،فقد تلقى هزيمة في الجولة
األولى أيضًا أمام هوفنهايم ،وتعادل
أمام ليون في الجولة الثانية .املباراة
س ـت ـك ــون خ ـ ّ
ـاص ــة ل ـل ـس ـي ـتــي ،الع ـت ــاء
ص ــدارة املجموعة ،بينما هــي مباراة
خـ ّ
ـاص ــة وش ـخ ـصـ ّـيــة أي ـض ــا بــالـنـسـبــة
إلى فرناندينيو ،الالعب الذي سيعود
من جديد إلــى أوكــرانـيــا ،وإلــى ملعبه
السابق «دومباس» .هو برازيلي ،هذا
يعني أنه لن ينسى من أين أتى ،ومن
أين بدأ ،قبل أن تصبح مسيرته مليئة
باإلنجازات.

مانشستر يونايتد  xيوفنتوس
ً
كال من مانشستر يوناتيد اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطاليّ .
ّتتجه األنظار اليوم إلى ّ
قمة بكل ما تعنيه الكلمة من
ستجمع
والتي
،
ا
أوروب
أبطال
دوري
بطولة
من
الثالثة
الجولة
ة
قم
ّ
ّ
والورقية» .دائمًا ما تكون مثل هذه المباريات لها حساباتها الخاصة،
سيكون ملعب األولد ترافورد ممتلئًا عن آخره .سيتخطى اللقاء بين الفريقين المعايير «المنطقية
معنىً .
متجاهلة ترتيب هذا الفريق أو ذاك في الدوري المحلي لكل منهما .ثالث شخصيات ستكون حاضرة وجاهزة ،ثالثة نجوم سيستحوذون على األضواء :كريستيانو رونالدو من
يوفنتوس ،بول بوغبا من اليونايتد ،ومدرب «الشياطين الحمر» البرتغالي جوزيه مورينيو .األخير ،لطالما كان نجمًا في مباريات كهذه ،نظرًا إلى تصريحاته المثيرة للجدل ،ناهيك عن
الحادثة األخيرة في ملعب الستامفورد بريدج ،والتي فقد أعصابه فيها

مباراة عاطفية بالـ«جملة»
«السير» مجددًا
الدون البرتغالي تحت أنظار ِ

خيول سارحة وذئاب جائعة في األولمبيكو

ّ
البرتغال .مدينة
النجومية .ناديه األول خارج
هو النادي الذي أطلقه إلى
بلده األم ّ
ّ
ّ
مانشستر تعني الكثير ألفضل العب في العالم خمس مرات .املحطة التي تطور
أداؤه فيها ،وفاز بجائزة الكرة الذهبية األولــى في مسيرته الكروية .كريستيانو
رونــالــدو ،النجم البرتغالي الــذي لعب فــي صفوف اليونايتد ســت سـنــوات .ستة
مواسم من التألق واإلنجازات الفردية والجماعية .وألن لكل سبب مسبب ،الفضل
األكبر في بداية وانطالقة مسيرة «الــدون» يعود إلى شخص واحد فقطّ :
«عراب
الشياطني» ،املدرب األسطوري والتاريخي لليونايتد ،املدرب االسكتلندي« ،السير»
أليكس فيرغيسون .كلمات رونــالــدو نفسه فــي تصريح لــه لصحيفة «املـيــرور»
ّ
ّ
«لقد علمني كل
البريطانية ،تعبر عن أهمية هذا اإلنسان في حياة النجم البرتغاليّ :
ّ
شيء وكان كأب لي ،لقد ساعدني كثيرًا في مانشستر يونايتد ،وعلمني كيف أغير من أفكاري وعقليتي».
عالقة رونالدو مع فريقه ومدربه السابقني ،عالقة خاصة .يكفينا مشاهدة جماهير اليونايتد اليوم ،كيف
ّ
ّ ّ
ّ
يكنون له ّ
ـودة حتى اآلن ،على الرغم من
املحبة واملـ
يتكلمون عن النجم الذي غادر الفريق منذ تسع سنوات.
تركه الفريق ،والذهاب إلى مدريدّ .
سجل رونالدو هدفني خالل مسيرته مع ريال مدريد في مرمى اليونايتد.
ماذا يمكن أن يحدث اليوم؟ لم يحتفل رونالدو بهدفيه ،والقت الجماهير أهداف نجمها السابق بكل رحابة
صدر ،وبدأت بالتصفيق لولد فريقها املدلل .اليوم الحياة دارت لتضع رونالدو في منزله األول بعد الخروج من
لشبونة .سيحاول أن يقتل الفريق الذي ّ
يحبه ،والتسجيل في مرمى دي خيا« ،ومن الحب ما قتل» ،قد يطلق
«رصاصة الرحمة» على مواطنه مورينيو.

بول بوغبا يواجه تاريخه ومستقبله؟
الكثير من املنتقدين واملحللني ،أثنى على أن انتقال النجم الفرنسي وأحد أفضل العبي الدوري
ّ
باملنطقية
اإليطالي حينه ،بول بوغبا ،من اليوفي إلى مانشستر يونايتد .كانت خطوة ليست
ّ
من ِقبل بطل كأس العالم .بوغبا ،وتحديدًا عندما كان العبًا في يوفنتوس ،أكــد للعالم أجمع
ً
بأن إمكانياته وقدراته ّ
تخوله ليكون أفضل العب خط وسط في العالم .وهــذا ما حدث فعال،
في  ،2015أي في السنة األخيرة له كالعب في صفوف فريق «السيدة العجوز» ،كان بول من
بني أفضل  11العبًا في تشكيلة الـ«فيفا» .كما هي الحال مع كريستيانو ،فاملسؤول األول عن
ّ
الثقة التي شاهدها الجميع والتي يتمتع بها بوغبا ،هو مدرب الفريق اإليطالي أنطونيو كونتي.
شارك بوغبا في كثير من املناسبات وهو في الـ 21من عمره .وهذا أمر يحسب لكونتي ،ولكيفية
تعامله مع الالعبني الشباب .بوغبا سيواجه فريقه السابق ،سيواجه الفريق الذي دفعه ليكون
نجمًا ،وليكون أغلى العب في العالم بـأكثر من  100مليون يورو (قيمة انتقاله من يوفنتوس إلى اليونايتد في .)2016
ّ
كثير من الحنني ،سيكنه بوغبا ليوفنتوس ولزمالئه السابقني ،على الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي األكبر
في إيطاليا محليًا .لم يبق من التشكيلة «اليوفنتينية» التي كان بوغبا جزءًا منها سوى كل من قلبي الدفاع ،جورجيو
كيليني وبونوتشي ،إضافة إلى ماندزوكيتش وصديقه ّ
املقرب باولو ديباال .تغييرات كبيرة حدثت في تشكيلة فريق
ّ
االسم يبقى خالدًا ،ويوفنتوس يبقى
السيدة العجوز ،لعل أبرز تغيير بالنسبة إلى بوغبا هو غياب قائد الفريق بوفون .لكن ّ
يوفنتوس .هي مباراة عاطفية بالنسبة إلى بول ،ولكن هو اآلن العب لليونايتد ،وسيتخطى كل هذه املشاعر اليوم ،ويلعب
لقميصه الجديد ،قميص الشياطني الحمر .وفي حال بقي مورينيو على ما هو عليه ،قد يغادر بوغبا ،ويكون االتجاه
معكوسًا ...ربما يعود إلى تورينو ،يومًا ما.

ذئ ــاب روم ــا ت ــواج ــه خ ـيــول مــوسـكــو،
ربـ ـم ــا ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان األفـ ـض ــل إلب ـ ــراز
طبيعة املواجهة بــن رومــا اإليطالي
وس ـي ـس ـكــا مــوس ـكــو الـ ــروسـ ــيّ .
األول
ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى م ــدي ـن ــة الـ ـع ــال ــم ،روم ـ ــا،
املــديـنــة الـخــالــدة ،نــاد لــه تــاريــخ كبير
في إيطاليا وأوروبا ،كما أعطى للكرة
الـعــاملـ ّـيــة أس ـمــاء كـبـيــرة لـيــس آخــرهــا
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو تـ ــوتـ ــي .عـ ـل ــى ال ـج ـهــة
املقابلة هناك سيسكا ،نادي الجيش
الـ ــريـ ــاضـ ــي املـ ـ ــركـ ـ ــزي ف ـ ــي م ــوس ـك ــو.
أنصار الفريق يلقبونه بـ«كوني» أو
ّ
«الخيل» .تمكن سيسكا في عام 2005
مــن ال ـفــوز ب ـكــأس االت ـح ــاد األوروبـ ــي
(يوروباليغ) على حساب سبورتينغ
لشبونة البرتغالي ،على أرض األخير
فــي لـشـبــونــة ،وه ــو مــن حـيــث األرق ــام
والبطوالت يعتبر من أبرز األندية في
روسيا.
في مباراة دوري األبطال الكفة تميل
ألصـ ـح ــاب األرض ،رغـ ــم أن سيسكا
ّ
هـ ــزم ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،إل أن «الـ ـن ــادي
امللكي» يعاني اليوم مع املدرب غولني
لوبيتيغي ،وهو ليس الـ«امليرينغي»
صاحب األلقاب األوروبية الثالثة ،في
السنوات الثالث املاضية .روما خسر
م ــن ريـ ــال م ــدري ــد ع ـلــى أرض األخ ـيــر
بثالثية مـقــابــل ال ش ــيء ،ثــم استعاد
توازنه على أرضه في الجولة الثانية،
وهـ ـ ــزم ف ـي ـك ـت ــوري ــا بـ ـل ــزن بـخـمــاسـيــة
ن ـظ ـي ـف ــة .تـ ــاريـ ــخ املـ ــواج ـ ـهـ ــات يـصــب
ملـصـلـحــة ذئ ـ ــاب روم ـ ــا ،ح ـيــث الـتـقــى
الفريقان في دوري األبطال أيضًا عام
 ،2014فاز روما على أرضه في الذهاب
( 5ـ  ،)1وتعادل الفريقان في موسكو

في مباراة اإلياب بهدف ملثله.
في هذا اللقاء سيدخل املدرب إيزيبيو
دي فرانشيسكو في ظل غياب املهاجم
دييغو بيروتي الذي ّ
تعرض في الـ16
من الجاري إلصابة بربلة الساق خالل
التدريبات .ولكن ليس من التوقع أن
تؤثر هذه اإلصابة على الفريق على
اعتبار أن بيروتي ّ
تعرض للعديد من
اإلصــابــات خــال الفترة املاضية ولم
يشارك سوى في ثالث مباريات منذ
بداية املوسم .وكان املدافع الهولندي
ري ــك كـ ــارسـ ــدورب ق ــد ت ـع ـ ّـرض أيـضــا
إلصابة سبتعده ّ 10أيام عن املالعب.
وم ــن امل ـتــوقــع أن يــرحــل ك ــارس ــدورب
ّ
الشتوية املقبلة
فــي فترة االنـتـقــاالت
عن الفريق كونه لم يقنع املــدرب دي
فرانشسيكو .رغــم أن روم ــا سيدخل
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ـت ـش ـك ـي ـل ــة م ـ ـثـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ت ـضــم
السويدي روبــن أولسني في حراسة
املرمى ،وفي الدفاع سيكون االعتماد
على كوستاس مانوالس ،اليكساندر
كـ ـ ـ ــوالروف وف ـي ــدري ـك ــو فـ ــازيـ ــو ،وف ــي
الوسط سيتحمل خافيير باستوري
م ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة م ــع دان ـي ـي ـلــي دي
روسـ ـ ــي ك ــون ـه ـم ــا ص ــاح ـب ــي ال ـخ ـبــرة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .وسـ ـيـ ـك ــون دور س ـت ـي ـفــان
الشعراوي والشاب الهولندي جاسنت
كلويفرت (فــي حــال مشاركته) مهمًا
عـلــى األطـ ـ ــراف ،إلي ـص ــال ال ـك ــرات إلــى
املهاجم إيدن دزيكو.
ورغم أن تشكيلة روما مكتملة وليس
هناك غياباتّ ،إل أن الـنــادي ال ّ
يقدم
املستوى املطلوب مؤخرًاّ ،
خاصة في
ال ـ ــدوري امل ـح ـلــي .يـحـتــل رومـ ــا الـيــوم
املــركــز الـســابــع ،بعد أن أنـهــى املوسم
املاضي في املركز الثالث .وخسر روما
مـبــاراتــه األخـيــرة أمــام سبال بهدفني

ن ـظ ـي ـف ــن عـ ـل ــى م ـل ـع ــب األوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو.
وقـبــل م ـبــاراة سيسكا أع ــرب جيمس
ب ــال ــوت ــا رئ ـ ـيـ ــس روم ـ ـ ـ ــا ،عـ ــن غـضـبــه
الشديد من املستوى الضعيف الذي

أعرب رئيس نادي روما جيمس
بالوتا عن عدم رضاه على
مستوى الفريق

يمتلك روما
أفضلية في
المواجهات
المباشرة
(أرشيف)

ي ـقــدمــه ال ـفــريــق ف ــي الـ ـ ــدوري املـحـلــي.
وكشفت تقارير صحافية أن بالوتا
ّ
محددة
أعطى دي فرانشيسكو مهلة
ّ
لـتـصـحـيــح ال ـن ـت ــائ ــج ،وإل فـسـيـكــون
مصيره اإلقالة .وقالت بعض املواقع
اإلي ـط ــال ـي ــة ،وم ـن ـهــا م ــوق ــع كــالـتـشـيــو
ميركاتو أن بالوتا تـ ّ
ـريــث بموضوع

إقــالــة دي فــرانـشـيـسـكــو ،بـسـبــب عــدم
وج ــود بــديــل لــه حــالـ ّـيــا ،وألن األخـيــر
ي ـح ـظ ــى ب ـث ـق ــة رامـ ـ ـ ـ ــون رودري ـ ـج ـ ـيـ ــز
فيرديخو «مونشي» املدير الرياضي
للفريق.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه يـ ــدخـ ــل ن ـ ـ ـ ــادي س ـي ـس ـكــا
موسكو اللقاء من دون ضغوط .نادي
«الـ ـخـ ـي ــل» ي ـح ـتــل امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث فــي
تــرتـيــب الـ ــدوري ال ــروس ــي( ،املـتـصــدر
سان بطرسبورغ) وهو يمر بمرحلة
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار بـ ـع ــد ال ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى ري ـ ــال
مدريد ،كما فاز باملباراة األخيرة في
ال ـ ــدوري أم ــام آن ــزه ــي .م ــدرب الـفــريــق
فيكتور جونشارينكو ،وهــو امل ـ ّ
ـدرب
البيالروسي الوحيد في دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـشـكـيـلـتــه
األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة مـ ــع ن ـي ـك ــوال فــاس ـي ـتــش
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـه ـ ــدف ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ري ـ ــال

مــدريــد ،إضافة إلــى الياباني تاكوما
ن ـي ـش ـي ـمــورا .وك ــون ــه سـيـلـعــب خ ــارج
مـلـعـبــه ،س ـي ـقــوم بــإق ـفــال مـلـعـبــه عبر
مدافعيه مــاريــو فيرنانديز ونيكيتا
شـ ـي ــريـ ـن ــوف ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ه ـ ـ ــوردور
ماغنوسون.
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ق ـ ـ ّ
ـوي ـ ــة س ـت ـج ـم ــع ال ـف ــري ـق ــن
ع ـلــى مـلـعــب األومل ـب ـي ـكــو ،واألكـ ـي ــد أن
روم ــا سيسعى إلــى تصحيح املسار
وم ـص ــال ـح ــة جـ ـم ــاهـ ـي ــره ،خ ــاص ــة أن
الفوز سيساعد على إعادة االستقرار
اإلداري للفريق بعد الظروف الصعبة
ال ـت ــي ش ـهــدهــا م ــؤخـ ـرًا ،وال ـت ــي ب ــدأت
ت ــؤث ــر ع ـلــى امل ـج ـم ــوع ــة .ومـ ــن نــاحـيــة
سـيـسـكــا فـ ــإن الـ ـن ــادي سـيـعـمــل على
مواصلة نتائجه اإليجابية ،مستفيدًا
من غياب اإلصابات وحالة االستقرار
داخل النادي.

أياكس أمستردام  Xبنفيكا

كرة القدم لألظافر الناعمة والكسب الكثير!
حسين فحص
يستقبل أياكس أمستردام الهولندي
بنفيكا البرتغالي ،فــي افتتاح
نــادي
ّ
الـجــولــة الــثــالـثــة مــن دور مجموعات
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا وذلـ ـ ــك عـلــى
ملعب يــوهــان كــرويــف .ال يبدو األمــر
مبهرًا .ولكن اسم امللعب وحده كفيل
ّ
ب ــإظ ـه ــار إرث أي ــاك ــس ،ح ـيــث يـشــكــل
ّ
الهولندية واح ــد من
أسـطــورة الـكــرة
ّ
ســة الـكــرويــة
ـدر
ـ
مل
ا
ـر
ـ
ب
ـ
ع
كثيرين م ـ ّـروا
ّ
العريقة .مــواهـ ٌـب ّعــدة شقت طريقها
ّ
جومية ،جعلت من
من هولندا إلى الن
ّ
ـرويــة
ـ
ك
ـ
ل
ا
ـة
ـ
س
ـدر
ـ
مل
ا
ـردام
أيــاكــس أم ـس ـتـ
ّ
األشهر في العالم .لكن الجدير بالذكر
ّ
هو أن بنفيكا يمتلك مدرسة ضخمة
ّ
ل ــاع ـب ــن ال ـش ـب ــاب ت ـضــاهــي مــدرســة
ّ
أي ــاك ــس ع ـلــى رغ ــم ق ــل ــة شـهــرتـهــا في
األوسـ ــاط ال ـكـ ّ
ـرويــة .مــواجـهــة ضخمة
ب ــن مــدرس ـتــن كـبـيــرتــن تـتـشــابـهــان
ب ـس ـيــاســة ن ــادي ـه ـم ــا ،ح ـي ــث ي ـع ـمــدان
عـلــى اسـتـقـطــاب امل ــواه ــب الـ ّـصـغـيــرة،
ّ
ّ
العمرية ،تألقها
تدريجها في الفئات
ّ
ّ
النادي ّ
ثم بيعها بمبالغ خيالية.
مع
ّ
ـوات ع ــدة
ع ـل ــى رغ ـ ــم اب ـت ـع ـ ّـاده ــا س ـ ـنـ ـ ٍ
ع ــن ّم ـس ــارح ال ـتــتــويــج األوروب ـ ـ ــي ،لم
ّ
البرتغالية عن تقديم
األندية
تتوقف
ّ
امل ــواه ــب الـ ـف ــذة ،ح ـيــث م ــا زالـ ــت هــذه
ّ
األنــديــة تشكل األرض الخصبة التي
ّ
تحصد منها األنــديــة كبار اللعبني.
فــي البرتغال ،توجد مــدرســة بنفيكا
التي أخرجت للعالم مواهب ضخمة،
ل ــم ت ــأب ــه ال ـج ـمــاه ـيــر ب ـم ـصــدرهــا ،بل
اكتفت عند األنــديــة الـتــي ب ــرزت بها.

لـطــاملــا اعـتـمــد بنفيكا ف ــي الـ ّـسـيــاســة
ّ
الـتــي يتبعها عـلــى مــواهــب مدرسته
ّ
الكروية .العبون كثيرون ّ
تخرجوا من
ّ
النادي األنجح في البرتغال من حيث
ّ
ّ
ّ
لوا الركائز األساسية في
األلقاب ،شك ّ
األندية التي ّمثلوها ،وجلبوا العوائد
ـادي ال ـبــرت ـغــالــي جـ ـ ّـراء
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ــن ـ ّ
النادي على ّ
مر التاريخ
بيعهم .أظهر
مواهب كبيرة من طراز روي كوستا،
ّ
تأت ببذخ إل مع نهاية
لكن األسماء لم ِ
العقد ّ
األول مــن الـقــرن الحالي ،حيث
ّ
تم افتتاح «»Caixa Futebol Campus
ّ
فــي ّ ،2006وه ــي أكــاديـمــيــة ك ــرة قــدم،
أنـشــأهــا ال ــن ــادي لـبـنــاء فــريــق يعتمد
بشكل كامل على ّ
خريجيها ،بحسب
ّ
ّ
ما ّ
صرح رئيس النادي وقتها .تتميز
ّ
األكــاديـمــيــة بــاعـتـمــادهــا الكبير على
ّ
ّ
الت ّ
طور التكنولوجي ،عبر استخدام
ّ
تقنيات تدريبية مبتكرة للمساعدة
ف ــي تـهـيـئــة الـبـيـئــة املــائ ـمــة لتطوير
ال ـش ـبــاب .األكــادي ـمـ ّـيــة ال ـتــي تـضــم 15
فــري ـقــا ش ــاب ــا تـ ـتّ ــوزع ع ـلــى  9مــاعــب
عشبية و 172كشافًا منتشرين حول
ّ
أكاديمية عام
العالم ،نالت لقب أفضل
حفل توزيع «غلوب سوكر».
 2015في ّ
مـ ـ ّش ــروع ال ـ ــن ـ ــادي س ــرع ــان م ــا الق ــى
ال ـ ّـن ـج ــاح ــات ،ح ـيــث اس ـت ـطــاع شـبــاب
ـول ل ـن ـهــائـ ّـيــي دوري
الـ ــنـ ــادي ال ــوص ـ ّ
أب ـطــال أوروبـ ــا لـلــشـبــاب مــن ّ أص ــل .4
وعـلــى رغــم الـخـســارة فــي الن ّ
هائيني،
ّ ّ
إل أن إن ـج ــازًا ك ـهــذا خـيــر دل ـيــل على
حجم املواهب املــوجــودة في صفوف
ّ
ال ــن ــادي .إلــى ذل ــك ،فــإن ظـهــور شباب
بـنـفـيـكــا ب ـص ــورة الئ ـقــة ف ــي الـبـطــولــة

روي
كوستا أهم
موهبة في
تاريخ النادي
(أرشيف)

ّ
ّ
األندية
األوروبــيـ ّـة ،صــوب ّ أ ّعــن كبار ّ
األوروب ـ ـ ــي ـ ـ ــة لـ ـلـ ـت ــس ــوق مـ ــن الـ ــنّـ ــادي
الـبــرتـغــالــي .وم ــع ّ ع ــدم ق ــدرة الــنــادي
على مـضــاهــاة الــنـفــوذ املــالــي الكبير
ال ـ ــذي تـتـمـتــع ب ــه أن ــدي ــة ال ـن ـخ ـبــة في
بنفيكا ف ــي تحقيق
أوروبـ ـ ــا ،فـشـلــت
ّ
ال ـه ــدف الـ ّـرئ ـي ـســي ل ـل ــن ــادي ،ب ـعــد أن

تـمـكـنــت هـ ــذه األن ّ ــدي ــة م ــن ّاق ـت ـنــاص
أغ ـلــب مــواهــب ال ــن ــادي ال ـف ــذة .هـكــذا،
ّ
شك ّلت أسماء بعض األندية العمالقة،
محفزًا كبيرًا النتقال مواهب بنفيكا،
وق ــد وج ــدت ه ــذه األخ ـي ــرة بــاألمــوال
ٍّ
ّ
ال ــط ــائ ـل ــة ج ـ ـ ـ ّـراء ب ـي ـع ـهــمّ ،خ ـي ــر م ـعــز
لخسارتها ،حيث جنى النادي قرابة
الـ ــ 376مليون ي ــورو بعد أن ب ــاع 12
العـبــا فــي الفترة األخ ـيــرة .متى تبدأ
الـفـتــرة األخ ـيــرة؟ ربـمــا مـنــذ أكـثــر من
عقد .فــي  ،2007خطف نــادي بنفيكا
مــوه ـبــة روزاري ـ ـ ــو أن ـخ ـيــل دي مــاريــا
ّ
ّ
مقابل  6ماليني ي ــورو .تــألــق اللعب
في ّ الـ ّـدوري جذب أنظار ريــال مدريد
فوقع معه مقابل  25مليون يورو في
ّ
ّ ،2010
ثم أعاد ريال ّ
الكرة العام التالي
ّ
ّ
ل ـي ــوق ــع م ــع ال ــظ ـه ـي ــر األيـ ـس ــر فــابـيــو
كــوي ـن ـتــراو مـقــابــل  30مـلـيــون ي ــورو.
ّ
املوهبة الكبيرة التي ّتمتع بها ابن
ّ
التانغو ّ
صوبت أعني كشافي األندية
ّ
الـكـبـيــرة عـلــى ن ــادي بنفيكا ،فتمكن
نـ ــادي تـشـيـلـســي م ــن ج ـلــب رام ـيــريــز
ب ـعــد أن مل ــس ل ــدي ــه ّال ـ ـ ـ ّـروح الـقـتــالـ ّـيــة
واملوهبة العالية .النجاح الذي عرفه
را ّم ـي ــري ــز ّف ــي ص ـف ــوف ال ـب ـل ــوز جعل
يبحثون عن موهبة
كشافي الــنــادي
ّ
أخ ــرى فــي خــزائــن الــنــادي ،فـكــان لهم
م ــا أرادوا ب ـعــد أن ح ـظ ــوا بــاملــوهـبــة
ّ
فاعية ّ
الد ّ
املميزة (آنذاك) دايفيد لويز.
ّ
اللعب الــذي جــاء من فريق فيتوريا
البرازيلي إلى بنفيكا ،لم يحتج ّ أكثر
ّ
من سنتني ليتألق ويرحل إلى النادي
ّ
اللندني كأغلى صفقة بيع في تاريخ
بنفيكا مقابل  30مليون يورو .ذهب

مــاتـيـتــش إل ــى بنفيكا مـ ّـن تشيلسي
ـزء م ــن ال ـص ـف ـقــة ،ل ـكــنــه ع ــاد مع
ك ـج ـ ٍ
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو إلـ ــى س ـتــام ـفــورد
بريدج مقابل  26مليون يورو بعد أن
فاز بجائزة أفضل العب في الـ ّـدوري
البرتغالي.
مــواهـ ٌـب أخــرى ملع اسمها في أوروبــا
ت ـ ـكـ ـ ّـونـ ــت ف ـ ــي بـ ـنـ ـفـ ـيـ ـك ــا ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
ّ
البلجيكي أكـسـيــل فيتسيل ،الــاعــب
املـ ـنـ ـتـ ـق ــل ح ــديـ ـث ــا إل ـ ـ ــى دورت ـ ـمـ ــونـ ــد.
أن ــدرس ــون تــالـيـسـكــا ،أن ــدري غوميز،
غ ـ ــون ـ ــزال ـ ــو غ ـ ــوي ـ ــدي ـ ــس ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــارس
ال ـع ـم ــاق يـ ــان أوبـ ـ ــاك ح ــام ــي عــريــن
أتليتيكو مدريد.
ل ــم ت ـكــن األك ــادي ـم ـ ّـي ــة مـنـطـلــق نـجــاح
لــاعـبــن ف ـقــط ،بــل أن ـهــا بــاتــت إحــدى
الــركــائــز األس ــاس ـ ّـيــة ال ـتــي يـقـتــات من
خاللها وكالء األعمال أيضًا .خورخي
م ـي ـنــديــز ،أحـ ــد أك ـب ــر وك ـ ــاء األع ـم ــال
فــي الـعــالــم ،جنى الكثير مــن املاليني
بـعــد أن جـعــل م ــن أكــادي ـمـ ّـيــة بنفيكا
أح ــد أب ــرز املـنــاجــم ال ـتــي يــرعــى منها
الع ـب ــن ،ح ـيــث اس ـت ـخــدم الـبــرتـغــالــي
ح ــرم مــوطـنــه كايكسا ليساهم بنقل
العـبــي األكــادي ـمـ ّـيــة إل ــى أنــديــة أخــرى
ب ـغ ـي ــة جـ ـن ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـك ــان سـبـبــا
رئ ـي ـسـ ّـيــا بــان ـت ـقــال ن ـجــم يـ ــورو 2016
ريناتو سانشيز إلــى بــايــرن ميونخ،
وبّـ ـ ــرنـ ـ ــاردو س ـي ـل ـف ــا ،أفـ ـض ــل مــوه ـبــة
للنادي منذ روي كوستا ،إلى موناكو
تصرف ّ
ّ
أضر بنفيكا كثيرًا،
الفرنسي.
ّ
ووقــف حائطًا أمــام مشروعه فتحول
املشروع إلى استثمار بهدف تحصيل
األموال ،ال أكثر.

