8

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

9

بورتريه
كالم بدر خالل الجمعية
العمومية كان مفاجئًا
للصقال الذي اختار
اإلعالم للرد (عدنان
الحاج علي)

من المالعب إلى المكاتب،
انتقلت الحساسية بين
النجمة واألنصار لتشتعل
في اإلعالم أكثر من أي
وقت مضى .اتهامات
ٍ
متبادلة ّ بين الطرفين وال
بوادر لحل الخالفات في
المدى المنظور ،إذ إن
حتى وجودهما في دائرة
مرجعية سياسية واحدة لم
تخفف من النار المشتعلة،
والتي تشير المعطيات إلى
أنها لن تنطفئ ،ال بل إن
أحداثًا مرتقبة تنذر بتأجيج
الصراع أكثر

النجمة واألنصار :ال سالم بعد الـيوم
األنصار يشارك في الدوري والنجمة لم يتخذ قراره
أشار رئيس نادي األنصار نبيل بدر في حديثه إلى «األخبار» ،بأن
ناديه راسل االتحاد اللبناني لكرة القدم يوم أمس إلبالغه بموافقته على
املشاركة في الدوري بصيغته الجديدة املرتقبة.
لكن الكتاب األنصاري لم يخرج عن مراسالت النادي السابقة ،والتي
أشار فيها إما إلى طروحات أو مالحظات ،حيث أبدى تحفظه على
ّ
يضر
استبعاد األجانب من البطولة ،إذ أن هذا األمر بحسب األنصار
باملستوى العام ،وخصوصًا أن الالعب
األجنبي يرفع من قيمة اللعبة ومن الصورة
الفنية للمباريات .ويختصر بدر« :نحن
سام وهو الحفاظ على مجتمع
لدينا هدف ٍ
كرة القدم وعلى سمعة لبنان في آسيا،
وما االستغناء عن العنصر االجنبي إال
ّ
مشكلة تضر بالفرق اللبنانية وحظوظها
في الخارج ،وهي التي سعت غالبًا لتعزيز
بأسماء أجنبية بارزة لتحقيق
صفوفها
ٍ
النتائج اإليجابية خارجيًا».
وفي
وقت ّتم تداول في كالم مفاده بأن
ٍ
النجمة ذاهب نحو عدم املشاركة في الدوري
نظام للهبوط إلى
اعتراضًا على عدم إقرار
ٍ
الدرجة الثانية ،قال صقال« :نحن ندرس كل
الخيارات ضمن املهلة التي أعطاها االتحاد
ناد تثير
لألندية وال شيء مستبعد .بصراحة مسألة عدم إسقاط أي ٍ
ّ
مستحبة .هناك  6أندية
قلقنا ألنها تفتح الباب على سيناريوهات غير
ستتنافس على دخول املربع الذهبي ،وأريد أن تكون األجواء صحية وال
تشوبها شائبة ،إذ أن آخر ما ينقصنا هو وضع عالمة استفهام على
ظرف صعب تحتاج فيه اللعبة إلى
بعض املباريات ،وخصوصًا أننا في
ٍ
شكل ممكن».
تضافر الجهود إلحيائها بأفضل
ٍ

شربل ّ
كريم
ل ــم ت ـك ــن ي ــوم ــا الـ ـع ــاق ــة ّ
ودي ـ ـ ــة بــن
ّ
ال ـن ـج ـم ــة واألن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،أقـ ــلـ ــه إذا مــا
تحدثنا ّ
عما تشهده املباريات على
ّ
ارض امللعب من ندية بني الالعبني،
ّ
او بالتأكيد في ما ّ
الحدة
خص تلك
امل ـ ــوج ـ ــودة بـ ــن ج ـم ـه ــوري ـه ـم ــا فــي
املدرجات والشارع الكروي.
مـ ـن ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة ،أخـ ـ ـ ــذت الـ ـع ــاق ــة غ ـيــر
الـعــاديــة منعطفًا جــديــدًا ،فخرجت
مـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه امل ـ ـكـ ــاتـ ــب،
وتحديدًا فــي مــا خـ ّـص العالقة بني
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن اس ـ ـعـ ــد ص ـ ـقـ ــال ون ـب ـي ــل
ب ـ ـ ــدر ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـص ـف ـه ـم ــا ال ـب ـع ــض
بـ ــال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــن ،والـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض اآلخـ ـ ــر
بالغريمني.
األك ـ ـيـ ــد أن ـ ــه ع ـن ــدم ــا ي ــرت ـب ــط األمـ ــر
بـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة واالنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار،
ًّ
ف ـ ــإن كـ ـ ــا م ــن ال ــرجـ ـل ــن يـ ـخ ــرج عــن
ك ـ ــل ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي ال ت ـل ـت ـقــي
م ــع مـصـلـحــة ن ــادي ــه .ه ــو أم ــر أك ــده
الــرجــان فــي مـحـطــات مـهـمــة ضمن
مـ ـ ـش ـ ــوار ن ــاديـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،حـ ـي ــث ك ــان ــا
ح ــاض ــري ــن ل ـح ـمــاي ـت ـه ـمــا م ــن خ ــال
الـتــركـيــز عـلــى رفـعــه دون األخ ــذ في
الحسبان مصلحة اي طرف آخر.
ه ــو ام ــر م ـن ـط ـقــي ،ل ـكــن م ــا ال يـبــدو
مـنـطـقـيــا بـنـظــر الـكـثـيــريــن ان تصل
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـن ــادي ــن الـتـقـلـيــديــن
ـق اعــامــي من
فــي لـبـنــان ال ــى تــراشـ ٍ
ـت قــد يعتبر
الـعـيــار الثقيل ،فــي وقـ ٍ
فيه بعض املتابعني أن مــا يحصل
حاليًا هو ربما تحتاج إليه ساحة
كــرة الـقــدم للتأكد بــأن هـنــاك مــن ال
ي ـ ــزال ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـي ــاة ال ـك ــروي ــة،

ف ـي ـع ـيــد ش ـي ـئ ــا مـ ــن ت ـل ــك ال ـح ـمــاســة
الـتــي تـفـتـقــدهــا الـلـعـبــة ،وشـيـئــا من
الـ ـح ــرارة ال ـتــي غــابــت ع ــن مــاعـبـهــا
منذ اشهر.
مشكلتان بارزتان كانتا وراء «نزالني
عنيفني» قبل انطالق املوسم الجديد،
وم ـ ــن ثـ ــم خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي:
واحــدة يقول النجماويون ان رئيس
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـبـ ــب وراء هـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والثانية يقول االنصاريون ان رئيس
النجمة هو من أشعلها بتصريحات
ّ
تخطت الحدود بنظرهم.

اإلدارة األن ـصــاريــة امــامـنــا او علنًا،
لكن يكون لديها اجندة مغايرة تسير
ـت الح ـ ــق» .ويـضـيــف:
وف ـق ـهــا ف ــي وقـ ـ ٍ
«ال يمكن ان يلتزموا بــاتـفــاق ،وهو
مــا يشهد عليه الـجـمـيــع ايـضــا بعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـخ ـم ــاس ــي ،ح ـي ــث طـلــب
األن ـصــار اعـتـمــاد الـهـبــوط وتصفير
النقاط فقط ،ولــم يناقش اال مسألة
االبـقــاء على العنصر االجنبي التي
توقف عندها حصرًا».
هذا الكالم يتناقض طبعًا مع الطرح

ال اتفاقات أو تحالفات
م ـ ــا ه ـ ــو م ـ ــؤك ـ ــد ،ف ـ ـ ــإن الـ ـعـ ــاقـ ــة غـيــر
طـبـيـعـيــة ب ــن ص ـق ــال وبـ ـ ــدر ،ف ــاألول
يصفها بأنها عادية وعالقة مبنية
عـلــى تـعــامــل وت ــواص ــل بــن رئيسني
ل ـنــاديــن ك ــروي ــن ،وه ــو أم ــر يــوافـقــه
الثاني لكنه ينفي ما ّ
تم تداوله غالبًا
بأنهما صديقان مـقـ ّـربــان ،مــا يعني
أن أي نظرية حول تحالف بينهما ال
ّ
تمت الى الحقيقة بصلة.
بطبيعة ال ـحــال ،أثـبـتــت األحـ ــداث أن
ال ات ـفــاقــات وال تـحــالـفــات وال هــدنــة
وج ـ ـ ــدت ط ــري ـق ـه ــا ال ـ ــى الـ ـع ــاق ــة بــن
الرئيسني العتيدين ،وهــو مــا يفتح
الباب على إعــادة فتح ملف الشرارة
ّ
األولى التي وترت العالقة قبل أشهر
والـتــي تتمثل برحيل قــائــد منتخب
ل ـب ـنــان ح ـســن م ـع ـتــوق ع ــن الـنـجـمــة،
ومن ثم انتقاله الى األنصار.
ويقول صقال لـ«األخبار»« :ما حصل
وقتذاك هو نسخة طبق األصل عن كل
االتفاقات التي نبرمها مع األنصار
او اذا صــح التعبير مــا تتحدث عنه

مشكالت َ
قطبي
بيروت تعطي مؤشرًا
بأن كرة القدم ال تزال
على قيد الحياة

ق ـصــة م ـع ـتــوق مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا عـ ّـمــا
اشــاعــه نـظـيــره فــي الـنـجـمــة ،معتبرًا
ان ــه خـطــف الــاعــب مــن الـعـهــد ال من
غريمه الـبـيــروتــي «وذل ــك بعد مــرور
شهر
كامل على ابالغي ادارة النجمة
ٍ
ٍ
بــأنـنــي ل ــم ات ــوص ــل ال ــى ات ـف ــاق مـعــه،
لـكــن بـعــدمــا ق ــرر مـعـتــوق نفسه تــرك
ناديه السابق واالنتقال الــى العهد،
ومن ثم فتح يوسف محمد الباب من
جديد على التفاوض معنا ،قمنا بما
تمليه عليه مصلحتنا وبما يجيزه
الـقــانــون لـنــا وتـعــاقــدنــا مــع الع ــب لم
ً
يكن يريده النجمة أصال».
وإذ يـصــف ب ــدر مــا يحصل فــي هــذا
اإلط ـ ــار ب ــ«امل ـع ــارك الــوه ـم ـيــة» ،فــإنــه
يرفض الغوص في جــدال مع صقال
ان اكــون
عـلــى اعـتـبــار «عـنــدمــا اري ــد ّ
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ،ف ـ ــإن م ــن امل ـف ــض ــل ان
ـص يـمـلــك امل ــؤه ــات
ت ـك ــون م ــع ش ـخ ـ ٍ
فناد مثل
الالزمة ليكون في موقعهٍ ،
رئيس بحجمه».
النجمة يحتاج الى ّ ٍ
يجسد كالمي فهي
ويضيف« :أما ما
الـتـصــاريــح وامل ــواق ــف الـغــريـبــة التي
تصدر عنه هنا وهناك».

دور المرجعية السياسية
الذي خرج به نبيل بدر في الجمعية
العمومية غير العادية لالتحاد ،اذ
بــرأيــه «تحدثنا بــوضــوح منذ اليوم
االول ل ـ ــأزم ـ ــة ،وراسـ ـلـ ـن ــا االتـ ـح ــاد
بنفس الـتـ ّ
ـوجــه ال ــذي دخـلـنــا بــه الــى
الجمعية الـعـمــومـيــة ،مــا يعني اننا
ـاد آخر
لــم نتفق مــع النجمة او اي ن ـ ٍ
بشكل جماعي».
طرح للسير به
على
ٍ
ٍ
كـمــا ي ـصـ ّـر رئ ـيــس األن ـص ــار عـلــى ان

كـ ــام بـ ــدر ي ـب ــدو ّ
ردًا واضـ ـح ــا عـلــى
تشكيك صـقــال بحظوظ «األخـضــر»
في مسابقة كــأس االتحاد اآلسيوي
خـ ــال م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أج ــراه ــا
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وهـ ــو ي ـب ــدو انــه
ّ
تعمد عــدم الــرد انطالقًا من قناعات
شخصية ّ
معينة على حـ ّـد قــولــه ،او
ربما ألن هناك تقاسمًا ل ــأدوار في
األنـ ـص ــار ،حـيــث ك ــان ّ
رد أم ــن الـســر
عباس حسن قاسيًا ،وقــرأه البعض

بشكل غير مباشر
بأنه تناول ايضًا
ٍ
«عـ ــراب» وص ــول صـقــال ال ــى الـنــادي
«النبيذي» عندما قــال« :الـلــي قنعو
ل ـن ـب ـيــل ب ـ ــدر ان ـ ــو قـ ـ ــادر ي ــاخ ــد ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،بــاخ ـت ـصــار هو
نفس الشخص اللي قنعك وبعدو عم
يكذب عليك بإنك عنجد انــت رئيس
نادي».
هـ ــذا ال ـت ـصــريــح ي ـف ــرز ب ــا ش ــك اســم
مـسـتـشــار الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ل ـل ـشــؤون الــريــاضـيــة ورئ ـيــس قـطــاع
الــريــاضــة فــي تيار املستقبل الزميل
حسام زبيبو ،الذي ّ
مهد الطريق امام
وص ــول صـقــال ال ــى رئــاســة النجمة،
وال ــذي كما هــو حــال األن ـصــار يــدور
ً
في فلك «املستقبل» ،ما يطرح سؤاال
حـ ــول «الـ ـ ـ ــدور ال ـس ـي ــاس ــي» ف ــي ه ــذا
اإلط ـ ــار لـ ــرأب ال ـص ــدع ب ــن ال ـنــاديــن
املـفـتــرض بنظر الكثيرين ان يكونا
ـدق واح ـ ــد ف ــي ظ ــل تـمــوضــع
ف ــي خ ـن ـ ٍ
األندية األخــرى مع بعضها البعض
ف ــي «خ ـن ــادق ـه ــا امل ـنــاط ـق ـيــة» (أن ــدي ــة
الجنوب على سبيل املثال ال الحصر)
لتعزيز حظوظها في الحصول على
مطالبها.
ـات خ ـ ــاص ـ ــة
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ٍ
ل ــ«األخ ـب ــار» عـمــل زبـيـبــو عـلــى جمع
ص ـقــال وب ــدر أك ـثــر مــن خـمــس مــرات
لتخفيف ال ـتــوتــر بـيـنـهـمــا ،وق ــد بــدا
ال ــرج ــان مـتـفــاهـمــن ف ــي ن ـهــايــة كل
ُ
جـلـســة .لـكــن هــل نـقـلــت ه ــذه األج ــواء
الـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري إلنـ ـه ــاء أي
خالف مستقبلي؟
ٍ
ي ـ ـشـ ــرح صـ ـ ـق ـ ــال« :انـ ـ ـ ــا ال أع ـ ـمـ ــل فــي
ّ
السياسة داخل نادي النجمة ،بل جل
ّ
ينصب على تعزيز مصلحة
عملي
الـ ـن ــادي ،وط ـب ـعــا ال أخ ـف ــي ان هـنــاك
مراعاة لتوجهات املرجعية» .العبارة
األخـ ـي ــرة تـلـتـقــي م ــع م ــا ي ـقــولــه بــدر
بهذا الخصوص ايضًا ،فيقول« :انا
مستقل ب ـقــراراتــي ول ــو ان ـنــي أراع ــي
ب ـع ــض األم ـ ـ ــور والـ ـتـ ـي ــار ال ـس ـيــاســي
املذكور ،لكن طبعًا ما لم يتعارض أي
أمــر مــع مصلحة األنـصــار التي ّ
تعد
بالنسبة لي قبل كل اعتبار» .ويتابع:
«امـ ــا ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص ال ـت ـقــاء نــا تحت
سقف مرجعية واح ــدة ،فــأســأل هنا
وبكل محبة وتقدير :أين هو ّ
منسق
القطاع الرياضي في تيار املستقبل
الــذي استقدم رئيس النجمة؟ أليس
من املفترض ان يكون ضابطًا إليقاع
العمل ،وهل يقبل بكل ما يحصل أم
لديه انشغاالت اخرى؟».
وف ــي ظ ــل ك ــل ه ــذه األجـ ـ ــواء امل ـلـ ّـبــدة،
يـ ــدور هـمــس ف ــي امل ـجــالــس الـضـ ّـيـقــة
بأن األنصار بات يعتمد قاعدة ّ
للرد
مــن خ ــال تـحــويــل مـلـفــات نجماوية
ّ
مـعــقــدة ملـصـلـحـتــه ،مــا يـعـنــي ان ــه قد
ي ـخ ـطــف ن ـج ـمــا ج ــديـ ـدًا م ــن غــري ـمــه،
وه ـ ــو ك ـ ــام ال ي ـن ـف ـيــه ب ـ ــدر ب ــال ـق ــول:
«عـنــدمــا تــواصـلــوا مــع عــدنــان حيدر
ّ
لضمه لــم نهاجمهم او
فــي مـحــاولــةٍ
ُ
نعاتبهم ،ومــن ثــم ومــن خــال حسن
ادارت ـنــا ومصداقيتنا تعاقدنا معه
مجددًا ،لذا اقول ان اي العب محترف
ّ
ـق لضمه،
وم ـمــيــز سـيـسـعــى اي ف ــري ـ ٍ
ونـحــن لدينا الـحــق ايـضــا بالدخول
سباق من هذا النوع ال «نكاية»
في اي
ٍ
بالنجمة ،بل لتلبية حاجاتنا».
هـنــا يـطـفــو اس ــم نـ ــادر م ـطــر ال غـيــر،
وهو النجم الذي سعى النجمة بكل
ج ـه ــده ل ـت ـجــديــد ع ـق ــده ف ــي الـصـيــف
املـ ــاضـ ــي ،وم ـ ـجـ ــرد سـ ـ ــؤال األنـ ـص ــار
عــن وضـعــه واس ـت ـعــداده لـلــدفــاع عن
ً
القميص األخ ـضــر سيعني مـعــادلــة
واحـ ـ ـ ـ ــدة :ال سـ ـ ــام بـ ـع ــد ال ـ ـيـ ــوم بــن
النجمة واألنصار.

فيديريكو فالفيردي...
«صاروخ» مدريد الجديد
انتهت القمة المدريدية
التي جمعت أتليتيكو
بنظيره الريال ،بتتويج هذا
األخير في بطولة كأس
السوبر اإلسبانية بعد أن
احتكم الفريقان إلى ركالت
الجزاء ،إثر التعادل السلبي
الوقتين األصلي
في َ
واإلضافي .بطولة جديدة
حققها رجال المدرب
ّ
زين الدين زيدان على
حساب الـ«روخيبالنكوس»،
ستعطي دفعة كبيرة
لالعبي الـ«ميرينغي» في
استحقاقات الموسم
الحالي ،واألهم هي والدة
نجم جديد في سماء
العاصمة اإلسبانية
حسين فحص
تـحــديــات كبيرة تــواجــه ري ــال مدريد
هــذا املــوســم على مختلف األصـعــدة،
بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن اإلدارة مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاملـ ــدرب
والالعبني ،وذلك بعد سوق االنتقاالت
الضخم الــذي عرفه النادي مع عودة
امل ــدرب الفرنسي مــرة أخ ــرى .اإلدارة
ّ
تعول على العبيها الجدد ،ولكن ما
ّ
هــو الف ــت ك ــان األداء املـمــيــز ملتوسط
املـ ـي ــدان األوروغـ ــويـ ــانـ ــي فـيــديــريـكــو
فــال ـفــردي ،ال ــذي يـقــدم مــوسـمــا كبيرًا
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،وق ــد زاد وه ـجــه إثــر
ارتكابه مخالفة في الدقائق األخيرة
أمـ ــام أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد لـعـبــت دورًا
كـبـيـرًا فــي تحقيق الـلـقــب .بـعـيـدًا عن
«ال ـجــانــب األخ ــاق ــي» لـلـعــرقـلــة ،ومــا
تعكسه من خصال في سلوك الالعب،
يعد فالفيردي أحد أبرز العبي الريال
ّ
ه ــذا امل ــوس ــم ،وق ــد نـجــح بـفـعــل أدائ ــه
الــافــت بتثبيت قدميه فــي منظومة
زين الدين زيدان.

ولد فيديريكو سانتياغو فالفيردي
دي ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــا ع ـ ـ ـ ــام  1998ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
مونتيفيديو ب ــاألوروغ ــواي .التحق
عــام  2008بأكاديمية بـيـنــارول لكرة
ال ـقــدم حـيــث ط ـ ّـور موهبته الـكــرويــة،
ليتلقى بعدها دع ــوة لتمثيل ألــوان
منتخب األوروغ ــواي تحت  15عامًا.
كـ ــان ذلـ ــك ب ـع ــد ع ــام ــن م ــن ال ـت ـحــاقــه
باألكاديمية.
فـ ــي م ــوس ــم ّ ،2016/2015اتـ ـخ ــذت
مـسـيــرة فــالـفـيــردي منعطفًا جــدي ـدًا،
بـعــد أن الـتـحــق أس ـط ــورة ك ــرة الـقــدم
األوروغوانية دييغو فورالن بالفريق
األول لـ ـبـ ـيـ ـن ــارول ،ل ـي ـص ـبــح ب ـعــدهــا
أف ـض ــل العـ ــب ف ــي كـ ــأس ع ــال ــم 2010
ب ـم ـثــابــة األب ال ــروح ــي ل ـفــال ـف ـيــردي،
بعد أن ق ـ ّـدم لــه الكثير مــن النصائح
والتوجيهات.
ف ــي ذل ــك امل ــوس ــم ،ح ـصــل فــال ـف ـيــردي
على فرصة اللعب مع ملهمه فورالن،
بعد ترفيعه إلى الفريق األولّ ،
ليتوج
ب ـ ـي ـ ـنـ ــارول ح ـي ـن ـه ــا ب ـل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
األوروغ ــوي ــان ــي .تــرك ف ــورالن الفريق
ٍّ
بـعــدهــا وذه ــب إل ــى ت ـحــد جــديــد .مع
تـ ـ ّـألـ ــق ف ــالـ ـفـ ـي ــردي الـ ــافـ ــت ،ان ـه ــال ــت
العروض من األندية األوروبـيــة على
ليتمكن ريــال مدريد
ابــن ال ــ 17عــامــا،
ّ
من الحصول على خدماته في نهاية
املطاف.
شارك فالفيردي مباشرة مع الفريق
تمكن من
الثاني لريال مــدريــد ،وقــد ّ
ح ـج ــز م ـك ــان أس ــاس ــي لـ ــه ،لـيـحـصــل
بـعــدهــا عـلــى اس ـتــدعــاء م ــن منتخب
أوروغ ـ ـ ــواي لـتـحــت الـ ـ ــ 20ع ــام ــا .بعد
مـ ـش ــاركـ ـت ــه ب ــرفـ ـق ــة املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،أراد

تضاعفت أهمية
فالفيردي في خط
وسط الـ«ميرينغي»
وأصبح الالعب األهم
في تسيير «ريتم»
المباراة

المتعمد أهدى الريال اللقب (أ ف ب)
خطأ فالفيردي
ّ

فالفيردي إثبات إمكانياته للمشاركة
مع الفريق امللكي األول ،ولكن حينها
تـمــت إع ــارت ــه ل ـن ــادي ديـبــورتـيـفــو ال
قدم من خالله
كورونا ،النادي الذي ّ
الالعب أوراق اعتماده في األراضــي
اإلسبانية .في إحدى املباريات أمام
بــرش ـلــونــة خ ــال ف ـتــرة إع ــارت ــه ،قــدم
أداء استثنائيًا مــا جعل
فــالـفـيــردي ً
مــواطـنــه لــويــس ســواريــز يتبعه إلى
غــرفــة املــابــس بـعــد امل ـب ــاراة ليطلب
ق ـمـي ـصــه .م ــع ان ـت ـهــاء ف ـت ــرة إع ــارت ــه،
عــاد فــالـفـيــردي إلــى ري ــال مــدريــد في
الحقبة األســوأ للنادي امللكي أخيرًا.
ك ـ ــان ذل ـ ــك ف ــي م ــوس ــم 2019/2018
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي
جــولـيــان لوبيتيغي مــدربــا للفريق.
ش ــارك فــالـفـيــردي حينها فــي بعض
تمكن من إقناع املدرب
املباريات ،كما ّ
الـ ـ ــذي ج ـ ــاء ب ـع ــد لــوب ـي ـت ـي ـغــي ،وه ــو
سانتياغو س ــوالري ،ليثبت قدميه
بـشـكــل أســاســي مــع زي ـ ــدان ،تـحــديـدًا
هذا املوسم.
أداء
ـي
ـ
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ـ
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ـوا
ـ
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ـب
ـ
ع
ي ـقــدم ال ــا
ً
الفـ ـت ــا فـ ــي خـ ــط وسـ ـ ــط نـ ـ ــادي ريـ ــال
مـ ــدريـ ــد م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـ ــم .قـيـمــة
فـنـيــة كـبـيــرة أظ ـهــرهــا ال ــاع ــب تحت
ق ـي ــادة زيـ ــدان جـعـلـتــه بـمـثــابــة الــرئــة
تقدم
الـجــديــدة للفريق األبـيــض .مــع ّ
لــوكــا مــودري ـتــش بــالـعـمــر وانـحـســار
أغلب وظــائــف كاسيميرو فــي الشق
الدفاعي ،تضاعفت أهمية فالفيردي
في خط وسط الـ«ميرينغي» وأصبح
ال ــاع ــب األهـ ـ ــم ف ــي ت ـس ـي ـيــر «ري ـت ــم»
املـبــاراة .في ظــل اعتماد خطة ال ــ-3-4
ّ
 ،3بــرزت أدوار فالفيردي في سحب
الفريق إلى األمام والوجود في مراكز
تسلم ال ـكــرة ،إضــافـ ًـة إلــى التحركات
مــن دون كــرة فــي العمق التي أعطت
فــريــق زي ـ ــدان كـثــافــة أك ـثــر ف ــي الـشــق
الهجومي.
ال يــزال فالفيردي في الــ 21من عمره.
بعد حــادثــة كــأس الـســوبــر ،انقسمت
اآلراء فــي األوس ــاط الكروية حــول ما
فـعـلــه الــاعــب بــن مــؤيـ ٍـد وم ـعــارض،
خـ ــاصـ ـ ًـة بـ ـع ــد ن ـي ـل ــه جـ ــائـ ــزة أف ـض ــل
العــب فــي املـبــاراة مــا اعتبره البعض
تـشـجـيـعــا لــاعـبــن عـلــى الـلـعــب غير
النظيف .مــا هــو أكـيــد ،أن فالفيردي
يـمـتـلــك مــوهـبــة اسـتـثـنــائـيــة سيكون
لها شأن كبير في املستقبل القريب.

