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الكرة الهولنديّة

بريميرليغ

هولندا تمرض وال تموت

أياكس وآيندهوفين «عكازات» المنتخب

سنوات عن
بعد غياب ّ
المنافسة ،تمكن المدرب
األلماني يورغن كلوب
في غضون ثالثة مواسم
من إعادة هيكلة نادي
ليفربول اإلنكليزي ،ليصبح
وقت مضى
أقرب من أي ٍ
لتحقيق لقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز

كما الحال مع المنتخب األلماني الــذي فقد الكثير ّ
مما
كان عليه .يمكن ربط معاناة «المانشافت» بالمستوى
السيئ الذي ّ
يقدمه بايرن ميونيخ في المواسم الماضية.
األمر عينه في برشلونة والمنتخب اإلسباني ،فمنذ رحيل
الثنائي المميز تشافي هيرنانديز وأنــدريــس إنييتسا عن
ّ
اإلسبانية .اليوم ،يرتبط النجاح الذي
برشلونة ،تراجعت الكرة
يعيشه المنتخب الهولندي ،باألداء المميز والصحوة التي
ّ
لمتصدر الدوري
يعيشها نادي أياكس ،األمر عينه بالنسبة
آيندهوفين .خــروج األخير من
الهولندي بي أس في
ً
دليال على ضعفه ،فقد كان
دور المجموعات ،ليس ً
في مجموعة تتضمن كــا من إنتر ميالنو وتوتنهام
وبرشلونة .ها هو المنتخب الهولندي ،يستفيد من بريق
الفرق الهولندية ،والعنوان األبرز :المواهب الشابة!

يبحث النادي
اليوم عن مدرب
يعيد له الروح
(أدريان دينيس -
أ ف ب)

ساوثهامبتون يصنع مجد ليفربول!
حسين فحص
صـ ـفـ ـق ـ ٌ
ـات ع ـ ــدي ـ ــدة أب ــرمـ ـه ــا املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب
ّ
األملــانــي ،ساهمت في تصدر الفريق
ٌ
أسماء كاملصري
للدوري حتى اآلن.
مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ـ ــاح ،أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
ال ــ«ب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
س ــادي ــو مــان ـيــه ،أن ـ ــدرو روبــرت ـســون
ّ
وغـيــرهــم مــن الــاعـبــن ،حــقـقــت نقلة
نــوع ـيــة ف ــي ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،ال ــذي
تمكن املــوســم املــاضــي مــن الــوصــول
إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا
ّ
(حل وصيفًا بعد الخسارة من ريال
مدريد).
في موسمه الثاني ،ظهرت العديد من
نـقــاط الضعف بــن عناصر الفريق،
ُ
حالت دون تتويجه باأللقاب .مشاكل
ّ
جمة ظهرت في الخط الخلفي ،دفعت
كلوب إلى فتح خزائن النادي .مبالغ
ّ
خيالية ُصرفت في الصيف املاضي،

ّ
جـ ــاء ع ـل ــى إث ــره ــا كـ ــل م ــن فــابـيـنـيــو
وألـ ـيـ ـس ــون ب ـي ـك ــر الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــن مــن
موناكو وروما على التوالي .وبفعل
ال ـعــاقــة املـتـيـنــة ال ـتــي تــربــط نــاديــي
ليفربول وســاوثـهــامـبـتــون ،اقتنص
ال ــري ــدز امل ــداف ــع ال ـه ــول ـن ــدي فـيــرجــل
فــان داي ــك ،ليكون أب ــرز الـقــادمــن من
ساوثهامبتون إلى الـ«أنفيلد».
نشأت في السنوات القليلة املاضية
عــاقــة وط ـيــدة بــن الـفــريـقــن ،قضت
بانتقال أبــرز نجوم ساوثهامبتون
إلى ليفربول.
منذ عــام  ،2014صــرف الــريــدز قرابة
ال ـ ـ ــ 173م ـل ـيــون يـ ــورو ل ـش ــراء العـبــن
مـ ــن س ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون ،ح ـي ــث ان ـت ـقــل
ثمانية العبني من الساحل الجنوبي
إل ــى الـشـمــال الـغــربــي ،ولـكــن درج ــات
ال ـن ـج ــاح ف ــي مــدي ـنــة الـبـيـتـلــز بقيت
متفاوتة.
شـ ـك ــل نـ ـ ـ ــادي س ــاوثـ ـه ــامـ ـبـ ـت ــون فــي

الفترة األخيرة منجمًا إلدارة الريدز.
اقتصرت آلية ليفربول على اكتشاف
مــدى تأقلم املــواهــب الـتــي يشتريها
ال ــ«قــدي ـســن» مــن األن ــدي ــة املـغـمــورة،
ٌ
مــع ســرعــة الـ«بريميرليغ» .سياسة
أشـ ـبـ ـع ــت ال ـ ـجـ ــانـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ــادي إلدارة

منذ عام  2014صرف الريدز
قرابة الـ 173مليون يورو لشراء
العبين من ساوثهامبتون
ساوثهامبتون ،فيما أخمدت عنصر
املخاطرة في ليفربول.
رغم بيعه أبــرز نجوم الفريق ،تمكن
ســاوثـهــامـبـتــون مــن الـتـتــويــج بلقب
كـ ـ ــأس راب ـ ـطـ ــة األن ـ ــدي ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
امل ـح ـت ــرف ــة ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .وي ـع ــود
الـسـبــب فــي ذل ــك لــوفــرة امل ــواه ــب في

النادي ،بفضل السياسة التي رسمها
أسطورة التدريب الوري ميكينيمي
عندما كان ّ
مدربًا لساوثهامبتون.
ّ
درب الوري نـ ــادي ســاوثـهــامـبـتــون
ب ــن ع ــام ــي  1975و ،1987وت ـم ـكــن
م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أحـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر إنـ ـ ـج ـ ــازات
ال ـنــادي فــي عــامــه الـتــدريـبــي الثاني،
حيث تــوج برفقة فريقه بلقب كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ب ـع ــد أن ه ــزم
مانشستر يونايتد ( .)0-1قام املدرب
أث ـن ــاء تــول ـيــه إدارة ال ـن ــادي بــإنـشــاء
أكــاديـمـيــات فــي ويـلــز وش ـمــال شــرق
إنكلترا .مشاريع ّ
درت املــايــن على
النادي رغم التكلفة القليلة إلدارتها.
ّ
األكاديمية التي أنشأت في
اكتشفت
نيوكاسل املهاجم الدولي آالن شيرر،
أحــد أساطير الـكــرة اإلنكليزية ،كما
ّ
تمكنت أكــاديـمـ ّـيــة بريستول سيتي
مـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف جـ ـن ــاح ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
الحالي الويلزي غارث بيل .استمرت

اليونايتد يستعين بـ«الحرس القديم»
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم تعيني
العـبــه الـنــروجــي الـســابــق أول ــي غــونــار سولسكاير مــدربــا
موقتًا له حتى نهاية املوسم الحالي ،غــداة إقالة البرتغالي
جــوزيــه مورينيو على خلفية النتائج السيئة .ونقل بيان
لـلـنــادي عــن املـهــاجــم الـســابــق ال ــذي ك ــان يـتــولــى حـتــى اآلن
مولده النروجي لكرة القدم ،قوله« :مانشستر
تدريب نادي ِ
يونايتد هو في قلبي والـعــودة بهذا الــدور أمــر رائــع .أتطلع
قدمًا للعمل مع التشكيلة املوهوبة التي لدينا ،الجهاز الفني،
وكل من في النادي» .وسيعاون املدير الفني الجديد البالغ
 45عــامــا ،مــايــك فـيــان كـمــدرب للفريق األول ،إضــافــة إلى
القائد السابق للفريق مايكل كاريك وكيران ماكينا .ونقل
البيان عن نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي إد وودوورد
قوله« :أولــي هو أسطورة في النادي ويتمتع بخبرة هائلة،
أكــان على أرض امللعب أو فــي املـهــام التدريبية» .وأضــاف
«تاريخه في مانشستر يونايتد يعني أنه يعيش ويتنفس
ثقافة املكان هنا ،وكل من في النادي مسرور بعودته وعودة
مايك فيالن (أحد أبرز مساعدي املدرب األسطوري السابق
ّ
سيوحدان
أليكس فـيــرغــوســون) ،نحن واثـقــون مــن أنهما
النصف الثاني من املوسم».
الالعبني واملشجعني مع دخولنا ّ
وكان قرار تعيني سولسكاير متوقعًا إلى حد كبير بعدما
نشر نادي «الشياطني الحمر» عن طريق الخطأ على موقعه
اإللكتروني ليل الثالثاء األربعاء ،شريطًا مصورًا مع تعليق
«سولسكاير يصبح مدربنا املــوقــت» .وعــرض الـنــادي في

مباراة سولسكاير األولى ستكون
ضد كارديف (أندرو ياتس ـ أ ف ب)

الشريط أبرز محطة في مسيرة املهاجم السابق مع الفريق،
أي تسجيله هدف الفوز على بايرن ميونيخ األملاني ()1-2
ّ
النهائية لــدوري أبطال
في الوقت بــدل الضائع من املـبــاراة

أوروب ــا ملــوســم  ،1999-1998مــا منح فريقه اللقب الثاني
ّ
القارية األهم في تاريخه .ويعتبر سولسكاير من
للمسابقة
أبــرز الالعبني الذين دافعوا عن ألــوان يونايتد خالل حقبة
امل ــدرب االسـكـتـلـنــدي الـسـيــر فـيــرغــوســون ،إذ سـجــل 128
هدفًا في  367مباراة خاضها خالل املواسم العشرة التي
أمضاها معهم بعد انتقاله إلى «أولــد ترافورد» عام 1996
مولده.
من ِ
وتــوج النروجي مع يونايتد بعشرة ألـقــاب ،بينها الثالثية
التاريخية (الــدوري املحلي والكأس ودوري أبطال أوروبــا)
عام  .1999كذلك اعتزل الالعب النرويجي اللعب عام 2007
بعدما عانى مــن اإلصــابــات املـتـكــررة ،ال سيما فــي الركبة
ً
ولم يلعب إال قليال في السنوات األربع التي سبقت اعتزاله،
واعتبره املــدرب السير أليكس فيرغوسون أفضل مهاجم
احتياطي في تاريخ النادي وحتى في العالم.
وتــولــى ســولـسـكــايــر تــدريـ ّـب فــريــق الـشـبــاب فــي اليونايتد
بني  2008و ،2010قبل تولي اإلشــراف على مــولـ ِـده مطلع
عام  .2011وفي مطلع  ،2014تولى تدريب فريق كارديف
سيتي الويلزي لبضعة أشهر انتهت بسقوط الفريق إلى
ّ
اإلنكليزية األولــى (تشامبيون شيب) ،قبل العودة
الدرجة
مولده في  .2015وستكون املباراة األولى لسولسكاير
إلى ِ
ك ـمــدرب لـيــونــايـتــد ،مــع فــريـقــه الـســابــق ومضيفه كــارديــف
سيتي السبت ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز.
(األخبار)

هذه األكاديميات باكتشاف املواهب
فـ ــي األلـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة دون حـســن
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ،إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــاء املـ ـ ــدرب
األرجنتيني مــاوريـسـيــو بوكيتينو
عام .2014
رغ ـ ــم ق ـل ــة املـ ـي ــزانـ ـي ــة ،ت ـم ـكــن امل ـ ــدرب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ـ ــن ب ـ ـنـ ــاء م ـن ـظــومــة
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى مـقـعــد
مؤهل لــدوري األبطال .تمثلت خطة
األرجنتيني بالتركيز على املواهب
ال ـش ــاب ــة وإب ـ ــرازه ـ ــا ث ــم ٌب ـي ـع ـهــا بـعــد
االستفادة منها .سياسة عادت على
ـاح ق ـ ّـدرت بـ ــ 186مليون
ال ـنــادي بــأربـ ٍ
جـنـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،م ـنــذ ص ـيــف عــام
.2014
َ
يندرج نادي ساوثهامبتون في إطار
األندية التي تبحث عن الربح املالي
بالدرجة األولى ،حيث يقوم النادي
ب ــاقـ ـتـ ـن ــاص الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـ ــواه ـ ــب،
بأسعار مضاعفة.
ليبيعها فيما بعد
ٍ
منذ عــام  ،2001خـ ّـرجــت أكاديميات
ســاوث ـهــام ـب ـتــون أك ـثــر م ــن  20العـبــا
ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن االح ـ ـت ـ ــراف مـ ــع أن ــدي ــة
ع ـمــاقــة ،لـتـشـكــل أس ـم ــاء ك ـب ـيــرة في
عـ ــالـ ــم كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .العـ ـب ــون
ك ـغ ــاري ــث ب ــاي ــل ،ت ـيــو وال ـ ـكـ ــوت ،أدام
الالنــا ،أليكس أوكسليد تشامبرلني،
ّ
لـ ـ ــوك شـ ــو وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،ش ــكـ ـل ــوا أبـ ــرز
األس ـمــاء الـتــي أظـهــرتـهــا األكــاديـمـيــة
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة .ب ـن ـيــت فلسفة
ال ـنــادي على توحيد أسـلــوب اللعب
فــي جـمـيــع الـفـئــات الـعـمــريــة .تكللت
هــذه السياسة بالنجاح ،حيث لعب
نـ ـظ ــام الـ ـشـ ـب ــاب دورًا رئ ـي ـس ـي ــا فــي
إع ــادة بناء الـنــادي بعد الهبوط من
الدوري اإلنجليزي املمتاز عام ،2005
وس ـق ــوط ــه ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة إلـ ــى دوري
الــدرجــة األول ــى ،ليتمكن مــن الـعــودة
مرة أخرى إلى دوري الدرجة املمتازة
عام .2012
بالرغم من سياسة الفريق الناجحة،
يـ ـع ــان ــي س ــاوثـ ـه ــامـ ـبـ ـت ــون األمـ ــريـ ــن
هـ ــذا امل ــوس ــم ح ـيــث يـ ـص ــارع لـلـبـقــاء
ف ـ ــي دوري األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء .بـ ـع ــد رح ـي ــل
امل ـ ــدرب ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان،
فشلت اإلدارة فــي اسـتـقـطــاب مــدرب
يـ ـت ــاءم فـ ـك ــره م ــع ف ـل ـس ـفــة الـ ـن ــادي،
فتوالت بعض األسـمــاء التي فشلت
بتصحيح مسار الفريق ،كان آخرها
م ــارك هـيــوز ،ال ــذي أقـيــل هــذا املوسم
نتيجة التخبط بالنتائج ،حيث قاد
ال ـف ــري ــق ل ـل ـمــركــز ال ـث ــام ــن ع ـشــر بعد
خ ـس ــارت ــه  13مـ ـبـ ــاراة ،وت ـع ــادل ــه في
ثماني من  27مباراة.

حسن رمضان
أوق ـعــت قــرعــة دور ال ـ ــ 16مــن دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ال ـفــريــق ال ـهــول ـنــدي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب أيـ ـ ــاكـ ـ ــس أم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــردام ف ــي
م ــواج ـه ــة ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي.
ّ
يطبق نظرية
مسيرة الفريق الــذي
الـ ـ ـ ّـراحـ ـ ــل ال ـك ـب ـي ــر يـ ــوهـ ــان ك ــروي ــف
فـ ــي «ال ـت ـش ــام ـب ـي ــون ــزل ـي ــغ» ،تـجـعــل
املـ ـت ـ ّـابـ ـع ــن يـ ـت ــوقـ ـف ــون عـ ـن ــده ــا .لــم
يـتــوقــع أح ــد ب ــأن ي ـقـ ّـدم أيــاكــس هــذا
ّ
ّ
املميزة في
الشخصية
األداء وهــذه
الـبـطــولــة .حـيــث أن بــايــرن ميونيخ
لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز عـلـيــه
ولـ ــو أن امل ـ ـبـ ــاراة ك ــان ــت ف ــي آل ـيــانــز
آريـ ـن ــا .أس ـم ــاء عـ ـ ّـدة يـعـتـمــد عـلـيـهــا
املــدرب إيــرك تن هــاغ ،والتي تعتبر
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة
الـفــريــق الـهــولـنــدي ،صــانــع األلـعــاب
امل ـ ـغـ ــربـ ــي حـ ـكـ ـي ــم ّ
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ،ص ــان ــع
األل ـ ـعـ ــاب اآلخـ ـ ــر ال ـص ــرب ــي دوشـ ــان
ّ
املميز
تاديتش ،العــب خــط الــوســط
الهولندي فرنكي دي يونغ ،إضافة
إلــى الصغير الفائز بجائزة أفضل
الع ـ ـ ــب ش ـ ـ ــاب ف ـ ــي golden« 2018
 »boyامل ــداف ــع مــات ـيــاس دي لـيـخــت.
أس ـ ـمـ ــاء ص ـغ ـي ــرة وش ـ ـ ّ
ـاب ـ ــة ،يـعـتـمــد
عليها أياكس .فريق يعطي الفرص
للشباب على حساب العبي الخبرة،
فـلـطــاملــا أخ ــرج ه ــذا ال ـفــريــق الكثير
مــن األسـمــاء التي ملعت فــي املالعب
األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة
(آخ ــر ه ــؤالء ن ـجــل الع ــب بــرشـلــونــة
ال ـســابــق بــاتــريــك ك ـل ـيــوفــرت ،ونـجــم
روما الحالي جاسنت كلويرفت).
ل ـ ـكـ ــن ،هـ ــل االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فـ ــي م ـس ـت ــوى
الفريق األكبر في هولندا ،أياكس،
يـنـعـكــس وب ـطــري ـقــة إي ـجــاب ـيــة عـلــى
املـنـتـخــب الـهــولـنــدي كـكــل؟ الـجــواب
ّ
س ـي ـكــون ب ـب ـســاطــة ،ن ـع ــم .ي ـك ـفــي أن
«األشـقــريــن» دي ليخت ودي يونغ
ي ـل ـع ـب ــان وبـ ـ ـص ـ ــورة أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة مــع
منتخب «الطواحني» في املباريات
األخ ـيــرة .ه ــذان االس ـمــان ،تتصارع
ال ـيــوم أك ـبــر ال ـفــرق األوروبـ ـي ــة على
ضـمـهـمــا ،بــرش ـلــونــة ،ب ــاري ــس ســان
ج ــرم ــان ،مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،بــايــرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة.
قـيـمــة هــذيــن الــاع ـبـ ّـن عــال ـيــة ج ــدًا،
نـظــرًا إلــى صغر سنهما ،وللجودة
ّ
وال ـق ـي ـمــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي يـتـمــتـعــان
ب ـه ـمــا رغـ ــم أن ـه ـم ــا ل ــم ي ـب ـل ـغــا ال ـ ــ22
ـن العمر .يمتاز فرنكي دي يونغ
مـ ّ
بدقة التمرير ،والثقة العالية التي

يلعب بها ،وتمريراته التي ُيخرج
ب ـهــا ال ـك ــرة م ــن م ـنــاطــق فــري ـقــه إلــى
ّ
ال ـخ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة .الع ــب يـتـمــتــع
بـعـقـلـيــة ال ـن ـج ــوم ال ـك ـب ــار ،ويـمـكـنــه
ّ
تحمل الضغوطات التي من املمكن
أن ت ـف ــرض عـلـيــه ف ــي مـنـطـقــة ج ــزاء
فــري ـقــه .األمـ ــر عـيـنــه بــالـنـسـبــة لــدي
ل ـي ـخــت ،م ــداف ــع ع ـص ــري ،ي ـقــدم أداء
م ـم ـيــزًا م ــع فــري ـقــه وم ـن ـت ـخــب ب ــاده
هولنداُ ،يعد من األعمدة األساسية
إلى جانب أفضل مدافع في العالم
بـ ــرأي ال ـك ـث ـيــريــن ،م ــداف ــع لـيـفــربــول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ـي ــرجـ ـي ــل فـ ـ ــان دايـ ـ ــك.
ثـنــائـ ّـيــة ف ــان داي ــك ودي لـيـخــت ،من
الـ ـ ـن ـ ــادر أن ت ــوج ــد فـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــات
أخرى ،باستثناء املنتخب اإليطالي
ّ
الذي لطاملا اشتهر ّ
بقوة دفاعه .إل
ّ
ّ
أن هذين الــاعـبــن ،يتمتعان بقوة
ج ـس ـمــانـ ّـيــة إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ـضــور
الذهني ،والتي تعتبر الحلقة األهم
التي يجب أن يعتمد عليها املدافع.
ّ
ولـعــل أهــم خطني مــن بــن الخطوط

ال ـثــاثــة ف ــي لـعـبــة ك ــرة ال ـق ــدم ،هما
خ ــط الـ ــدفـ ــاع وخـ ــط الـ ــو ّسـ ــط .وف ــي
املنتخب الـهــولـنــدي يـتــوفــر العـبــان
(دي يــونــغ ودي لـيـخــت) مــن طينة
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـكـ ـب ــار وق ـ ــد ك ـ ــان لـهـمــا
ت ــأثـ ـي ــر ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى أداء امل ـن ـت ـخــب
مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرًا .فـ ـ ـق ـ ــد تـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدر م ـن ـت ـخ ــب
«األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة» امل ـش ـه ــد
ف ــي ال ـب ـطــولــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـجــديــدة
لـلـمـنـتـخـبــات ت ـحــت ع ـن ــوان «دوري
األمم األوروبية».
ليس لفريق أيــاكــس لــوحــده الفضل
فـ ــي مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــن ت ـ ـطـ ــورات عـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي،
ف ـه ـن ــال ــك أي ـ ـضـ ــا ،الع ـ ـبـ ــون خ ــرج ــوا
م ــن م ــدرس ــة ف ــري ــق ه ــول ـن ــدي آخ ــر،
ّ
يقدمون أنفسهم بصورة مميزة مع
املنتخب .لطاملا سمعت الجماهير

ممفيس ديباي

تعطي األندية الهولندية
فرصة كبيرة لالعبين صغار السن
على حساب العبي الخبرة

تشكيلة
المنتخب
ّ
تعج بالشباب
(أرشيف)

ّ
املحلية بني
عن املنافسة الهولندية
كل من أياكس أمستردام ،وفريق بي
أس ف ــي آي ـنــدهــوفــن .م ــا ب ــن هــذيــن
الـفــريـقــن لــوحــدهـمــا  46لـقــب دوري
ه ــولـ ـن ــدي « 25( »eredivisieلـقـبــا
ألي ــاك ــس كــأك ـثــر م ــن ت ـ ـ ّـوج بــال ـل ـقــب،
و 21ل ـق ـب ــا آلي ـ ـنـ ــدهـ ــوفـ ــن) .ل ـفــريــق
امل ــدرب والــاعــب السابق الهولندي
م ــارك ف ــان بــومــل ،أس ـمــاء المـعــة في
املنتخب الهولندي الحالي ،خرجت
ّ
مــن مــدرســة ه ــذا ال ـفــريــق .ل ـعــل أبــرز
هذه األسماء ،هداف ليون الفرنسي
والعــب مانشستر يونايتد السابق
ممفيس ديباي .األخير ،والذي ُيعد
م ــن أب ـن ــاء ب ــي أس ف ــي آي ـنــدهــوفــن،
لـعــب دورًا كـبـيـرًا ومــؤث ـرًا فــي تأهل
املنتخب الهولندي إلى الدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ب ـط ــول ــة دوري األم ــم
األوروبية .كان ديباي هو من يحمل
عـلــى عــاتـقــه ع ــبء ال ـشــق الـهـجــومــي

جورجينيو فينالدوم

ماتياس دي ليخت

ف ــي امل ـن ـت ـخ ــب ،ك ـم ــا كـ ــان أحـ ــد أك ـثــر
الالعبني الذي يأخذون ّ
حريتهم في
ّ
أرضية امللعب (الالمركزية في األداء
والتحركات) .لديباي ،زميل سابق
كان يتشارك معه غرف املالبس في
بــي أس فــي آي ـنــدهــوفــن ،وه ــو أحــد
الــركــائــز الــذي يعتمد عليها املــدرب
األملــانــي يــورغــن كـلــوب فــي ليفربول
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ج ــورجـ ـيـ ـنـ ـي ــو فـ ـيـ ـن ــال ــدوم،
ّ
الع ــب خ ــط ال ــوس ــط امل ـقــاتــل .يتمتع
بلياقة بدنية عــالـيــة .بــدأ فينالدوم
مسيرته الكروية مع فريق هولندي
آخ ــر ،فــريــق فــايـنــورد روتـ ــردام ،لكن
س ــرع ــان م ــا ان ـت ـقــل إل ــى آيـنــدهــوفــن
لـيـسـتـقــر م ـعــه ملـ ـ ّـدة خ ـمــس س ـنــوات.
ه ــا ه ـم ــا الـ ـي ــوم ،ك ــل م ــن ف ـي ـنــالــدوم
ودي ـبــاي ،يـشـكــان نـقــاط ق ـ ّـوة ّ
مهمة
فــي املنتخب الهولندي ،ويعتبران،
جـنـبــا إل ــى جـنــب مــن أك ـثــر الــاعـبــن
تأثيرًا في أداء الطواحني .خــرج من
الـفــريــق الـهــولـنــدي بــي أس فــي على
مـ ـ ّـر الـ ـت ــاري ــخ ال ـك ـث ـيــر م ــن الــاع ـبــن
امل ـ ـم ـ ـيـ ــزيـ ــن ،ه ــولـ ـن ــدي ــن ك ـ ــان ـ ــوا أو
ّ
م ــن ج ـن ـس ـيــات أخ ـ ـ ــرى ،ولـ ـع ــل أب ــرز
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة
رونالدو .هذا في ما يخص الالعبني
الــذيــن خــرجــوا مــن مـتـصـ ّـدر ال ــدوري
الـهــولـنــدي حــالـيــاّ ،أم ــا بالنسبة ملن
ي ـن ـش ـطــون الـ ـي ــوم ف ــي آي ـن ــده ــوف ــن،
ف ـ ــا ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـغ ــاض ــي ع ـ ــن إح ـ ــدى
أبـ ــرز امل ــواه ــب ال ـهــول ـنـ ّ
ـديــة ال ـت ــي لم
ّ
تأخذ حقها ،وهو الشاب الهولندي
ستيفني بــورجـفــايــن ،صــاحــب ال ــ21
ع ـ ــام ـ ــا ،يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم م ـ ــع ف ــريـ ـق ــه ال ـح ــالّ ــي
مــوسـمــا ج ـي ـدًا قـيــاســا لـصـغــر ســنــه.
وه ــو مــن بــن الــاعـبــن األســاسـيــن
فــي تشكيلة امل ــدرب رونــالــد كــومــان
في املنتخب .الغريب في األمــر ،هو
أن هذا الشاب ،يبتعد كل البعد عن
ّ
األحــاديــث التي تتعلق باالنتقاالت
ّ
وامل ــواه ــب ال ـصــاعــدة .رب ـمــا لــوجــود
املكسيكي ايــرفـيـنــغ ل ــوزان ــو ،وال ــذي
ب ــدوره يـعــد اكـتـشــافــا «آيـنــدهــوفـيــا»
ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،كــونــه
ّ
ّ
يتمتع بنضج كروي ّ
مميز ،قد غطى
على موهبة بورجفاين.

