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الرياضة الدولية

ستيفان الشعراوي
«فرعون» إيطاليا

ستيفان الشعراوي ،موهبة رائعة لفتت أنظار العالم ،اذ رغم صغر
سنه ،بات املصري سري ّعًا أحد أعمدة ميالن .نجم منذ أن كان في
السادسة عشر وهو مصنف من قبل «الفيفا» ضمن قائمة أفضل
املواهب الصاعدة
هادي أحمد
تظهر امل��واه��ب ال�ش��اب��ة ف��ي امل�لاع��ب
العاملية ،منها من يحلق سريعًا الى
األضواء ،ومنها من ينتظر أن تتاح
االيطالي
ل��ه ف��رص��ة ال�ت��أل��ق .ال�لاع��ب
َ
الشاب ستيفان الشعراوي ،الذي ق ِدم
ال��ى ميالن ف��ي صيف  ،2011أصبح
بشكل
من أفضل املهاجمني وأهمهم
ٍ
سريع .صاحب مواهب فطرية غير
ع��ادي��ة ،يشبه إل��ى ح� ّ�د كبير النجم

اإلي� �ط ��ال ��ي أل� �ي� �س ��ان ��درو دل
بييرو ،اذ يملك تقريبًا نفس
األس� �ل ��وب امل�ت�م�ث��ل ب��ال��رؤي��ة
وامل � ��راوغ � ��ة وال� �ت� �س ��دي ��د ،م��ا
يسمح له بفتح الثغر وصنع
االه � ��داف وت�س�ج�ي�ل�ه��ا وه��ي
أب� ��رز ص �ف��ات الع ��ب ال��وس��ط
الهجومي .ق��درات��ه املتعددة
داخل امللعب جعلته سالحًا
تكتيكيًا رائعًا مل��درب ميالن
ماسيمليانو أليغري.
ال�ل��اع� ��ب ال � � ��ذي ي� �ن� �ح ��در م��ن
أص ��ول م�ص��ري��ة ،ب��دأ رحلته
ال �ك��روي��ة ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،وه��و
لم يكن قد تجاوز السادسة
ع � � �ش � ��رة ع � �ن� ��دم� ��ا ل � �ع� ��ب ف��ي
ص � � �ف � � ��وف ال � � �ف� � ��ري� � ��ق األول
ذكرت تقارير صحافية
ل �ج �ن��وى ض ��د ك �ي �ي �ف��و ل �ي �ت� ّ�م
تكريمه بعدها في العاصمة
إيطالية أن مدرب
اإلي �ط��ال �ي��ة روم � ��ا ع �ل��ى ه��ذا
ريال مدريد جوزيه
اإلنجاز ،اضافة الى اختياره
مورينيو قد طلب من
من قبل االتحاد الدولي لكرة
مساعديه جمع أكبر
القدم «الفيفا» ضمن قائمة
حول
عدد من املعلومات
أفضل املواهب الصاعدة.
ستيفان
مهاجم ميالن
ج � � �ن� � ��وى ه � � ��و ع� � � � � ��راب ه � ��ذه
الشعراوي ملعرفة كافة امل � ��وه� � �ب � ��ة اإلي� � �ط � ��ال� � �ي � ��ة ،إال
التفاصيل املتعلقة به .أن م� �ش ��ارك� �ت ��ه م� �ع ��ه ك ��ان ��ت
خجولة ،ف�ك��ان م��وس��م 2008
وأشارت هذه التقارير
–  2009أول م��واس�م��ه حيث
إلى أن مورينيو الحظ
ش� � ��ارك ف� ��ي م � �ب� ��اراة واح � ��دة
أداء الالعب املدهش
ول� ��م ي �س �ج��ل أي ه � ��دف ،أم��ا
مع «الروسونيري» في
في املوسم الثاني له (2009
املباريات املاضية
–  ،)2010فلم تتغير األم��ور
الفتًا
التي شهدت تألقًا
ك�ث�ي�رًا ،اذ ش��ارك ف��ي لقاء ين
ّ
منه ولعب دور البطل
فقط من دون ان يهز الشباك
ايضًا.
خاللها.
م��وه�ب��ة ال �ش �ع��راوي تفجرت
ب �ع ��د إع� ��ارت� ��ه ال � ��ى ب ��ادوف ��ا،
ح�ي��ث أظ�ه��ر ه�ن��اك إم�ك��ان��ات
ً
وم � � � �ه� � � ��ارات ك � �ب � �ي� ��رة ق� �ل� �ي�ل�ا
م ��ا ي �ظ �ه��ره��ا الع� ��ب ف ��ي س �ن��ه .وف��ي
م��وس �م��ه األول م ��ع ال� �ن ��ادي -2010
 ،2011ش� � ��ارك ف� ��ي ث�ل�اث�ي�ن م� �ب ��اراة
ّ
ف��ي ال ��درج ��ة ال �ث��ان �ي��ة ،م��ا م��ك �ن��ه من
تسجيل تسعة أه��داف ف��ي ال��دوري،
األم��ر ال��ذي ف�ت��ح ل��ه ب��اب النجومية
على مصراعيه وادخ�ل��ه في اهتمام
أك�ب��ر ال �ن��وادي ،وم�ن�ه��ا م�ي�لان ال��ذي
أب��دى رغ�ب��ة كبيرة ف��ي ض�م��ه ،وذل��ك
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ح��اول ف�ي��ه العديد
من الفرق الكبيرة أمثال ريال مدريد
وب��رش �ل��ون��ة االس �ب��ان �ي�ين وأرس �ن��ال
االن�ك�ل�ي��زي ال�ظ�ف��ر ب�خ��دم��ات��ه .إال أن
ت �ص��ري �ح��ه ب �ح �ب��ه مل� �ي�ل�ان ،أغ �ل��ق ك��ل
األبواب االخرى ،اذ قال« :بكل تأكيد
لن ألعب إال مليالن».
ّ
م�ش��ارك��ات��ه م��ع م�ي�لان ك��ان��ت موفقة
منذ ال�ب��داي��ة ،اذ ق� ّ�دم ً
أداء ب��اه�رًا في
أول ظهور له بألوان ناديه الجديد
ف��ي ال��دوري اإليطالي ض��د نابولي،

مورينيو
يستقصي
المعلومات

م��ا ج �ع��ل أل �ي �غ��ري ي �ج��دد ال �ث �ق��ة في
ً
العبه ويشركه ب��دي�لا لنجم الفريق
ال�ب��رازي�ل��ي ب��ات��و ال��ذي ك��ان مصابًا،
لينجح بعدها في التوقيع على أول
أهدافه مع ميالن امام أودينيزي.
ً
ووص��وال ال��ى امل��وس��م الحالي حيث
ال ت�ت��وق��ف ال�ص�ح��ف اإلي �ط��ال �ي��ة عن
م��دح��ه ،ي�م��ر ال �ش �ع��راوي ( 20ع��ام��ًا)
بفترة تألق سواء محليًا أو أوروبيًا،
وهو سجل ستة أهداف في آخر سبع
مباريات في الـ «سيري أ» و  7في 10
م�ب��اري��ات ،م��ا جعل الصحف تقارن
ب�ين ال�لاع��ب ال�ش��اب وال�ن�ج��م الكبير
ال �س��وي��دي زالت ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش
ال� ��ذي رح ��ل م��ن م �ي�لان ال ��ى ب��اري��س
س��ان جيرمان الفرنسي .وبالعودة
ال � � ��ى امل � ��وس � ��م امل � ��اض � ��ي ف � �ق� ��د ل �ع��ب
ال �ش �ع��راوي  28م �ب��اراة ،إال أن��ه ه��ذا
امل ��وس ��م ،ك �م��ا ال� �ح ��ارس ك��ري�س�ت�ي��ان
أب �ي��ات��ي ،ل�ع��ب دائ �م��ًا أس��اس �ي��ًا .وف��ي
ظ ��ل س �ي��اس��ة ال �ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي
ال��ذي يبحث عن التجديد والتعاقد
م��ع ش �ب��ان اص �ح��اب م �ه��ارة ع��ال�ي��ة،
اع� �ل ��ن م� �ي�ل�ان ع ��ن ت �ج��دي��د ت �ع��اق��ده
م��ع م�ه��اج�م��ه ح�ت��ى  2017ليشتري
بطاقة ال�ش�ع��راوي كاملة م��ن فريقه
ال� �س ��اب ��ق ج� �ن ��وى ال� � ��ذي ك � ��ان ي�م�ل��ك
 %50م � �ن � �ه ��ا .وف � � ��ي م � �ي�ل��ان ه� �ن ��اك
ع �ن ��اي ��ة ف ��ائ �ق ��ة ل� �ل� �ش� �ع ��راوي ،وس ��ط
محاولة جعله رمزًا للجيل الجديد.
ام��ا ه��و فيظهر ث�ق��ة ع��ال�ي��ة ،اذ ق��ال:
«ل� �ق ��د ف ��زن ��ا ف� ��ي ب� �ع ��ض امل� �ب ��اري ��ات
ب � ��وج � ��ود «إي � � �ب� � ��را» وغ � �ي� ��اب� ��ه ،إن �ن��ا
ق � � � ��ادرون ع� �ل ��ى ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة
م��ن دون � ��ه» ،ق��ال �ه��ا ال �ش �ع��راوي بعد
رحيل ابراهيموفيتش .الع��ب بهذه
ال�س��ن ي�ت�ح��دث ع��ن ح�م��ل مسؤولية
�اد ع��ري��ق ب �ح �ج��م م �ي�ل�ان ه ��و ام��ر
ن�� ٍ
الف ��ت ،وال �ح �م��ل ال�ك�ب�ي��ر أص �ب��ح اآلن
ع�ل��ى ع��ات��ق ال �ش��اب ،ف�ه��و ب��ات رج��ل
امل �س �ت �ق �ب��ل ،وم � ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال ��ذي ��ن
ي �ن �ت �ظ��ر أن ي� �ع � ّ�ول ع �ل �ي �ه��م أل �ي �غ��ري
كثيرًا ليكون القوة الضاربة لفريقه
هذا املوسم.
أما على صعيد املنتخب ،فقد تألق
الشعراوي مع منتخب إيطاليا دون
الـ 17ودون الـ 19سنة سابقًا ،وكانت
ه �ن��اك ب �ع��ض امل� �ح ��اوالت م��ن وال ��ده
ص�ب��ري ال �ش �ع��راوي ألن ي�م�ث��ل ول��ده
ً
املنتخب املصري بدال من اإليطالي،
م� �ب ��دي ��ًا ّ س� �خ� �ط ��ه ع� �ل ��ى ق� � � ��رار ول � ��ده
ال��ذي فضل إيطاليا ،واصفًا خياره
ّ
باملخيب وال يدعو لالفتخار لكون
ّ
ولده تنكر ألصوله العربية وفضل
منتخبًا أوروبيًا .كما حاول االتحاد
امل�ص��ري إق�ن��اع��ه ب��ال��دف��اع ع��ن أل��وان
«ال �ف��راع �ن��ة» ،ل�ك�ن��ه أج ��اب ب��ال��رف��ض:
«ال أحلم إال بقميص اآلزوري» .وفي
ال �ع �ه��د ال �ج��دي��د ،ون �ظ �رًا ل�ل�م�س�ت��وى
ال � ��رائ � ��ع ال� � � ��ذي ق� ��دم� ��ه «دل ب �ي �ي��رو
ال � �ص � �غ � �ي ��ر» ،اس � �ت� ��دع� ��ى ت� �ش� �ي ��زاري
ب��ران��دي�ل�ل��ي امل��دي��ر ال�ف�ن��ي للمنتخب
اإلي �ط��ال��ي ،ال �ش �ع��راوي ،ل�ي�ك��ون أول
الع��ب ذي أص ��ول ع��رب�ي��ة ف��ي ت��اري��خ
إيطاليا يشارك مع املنتخب األول.
رب �م��ا ال ي�ع�ل��م وال ��د ال �ش �ع��راوي أن��ه
باختيار نجله اللعب مع «األزرق»،
س� �ت� �ك ��ون ف ��رص� �ت ��ه ك� �ب� �ي ��رة ل �ي �ك��ون
«ف��رع��ون��ًا» حقيقيًا ،وال ش��ك ف��ي أنه
سيكون من كبار الكرة االيطالية في
املستقبل القريب.

بات الشعراوي من الذين يعتمد عليهم أليغري ليكون القوة الضاربة لناديه هذا املوسم (جوسيبي كاكاتشي  -أ ف ب)

برنامج البطوالت االوروبية الوطنية في عطلة نهاية األسبوع
انكلترا (املرحلة العاشرة)

اسبانيا (املرحلة العاشرة)

ايطاليا (املرحلة الحادية عشرة)

 السبت:مانشستر يونايتد  -ارسنال ()14.45
فوالم  -افرتون ()17.00
سندرالند  -استون فيال ()17.00
توتنهام  -ويغان ()17.00
نوريتش سيتي  -ستوك سيتي ()17.00
سوانسي سيتي  -تشلسي ()17.00
وست هام  -مانشستر سيتي ()19.30

 السبت:ملقة  -رايو فاليكانو ()17.00
برشلونة  -سلتا فيغو ()19.00
ريال مدريد  -ريال سرقسطة ()21.00
فالنسيا  -اتلتيكو مدريد ()23.00

 السبت:ميالن  -كييفو ()19.00
يوفنتوس  -انتر ميالنو ()21.45

 االحد:كوينز بارك رينجرز  -ريدينغ ()15.30
ليفربول  -نيوكاسل ()18.00
 االثنني:وس ��ت ب��روم�ي�ت��ش ال �ب �ي��ون  -س��اوث�م�ب�ت��ون
()22.00

 االحد:ريال سوسييداد  -اسبانيول ()13.00
دي�ب��ورت�ي�ف��و ال ك��ورون�ي��ا  -ري ��ال م��اي��ورك��ا
()17.00
اوساسونا  -بلد الوليد ()18.50
غرناطة  -اتلتيك بلباو ()20.45
اشبيلية  -ليفانتي ()22.30
 االثنني:خيتافي  -بيتيس ()22.30

 االحد:بيسكارا  -بارما ()13.30
بولونيا  -اودينيزي ()16.00
كاتانيا  -التسيو ()16.00
فيورنتينا  -كالياري ()16.00
نابولي  -تورينو ()16.00
سمبدوريا  -اتاالنتا ()16.00
سيينا  -جنوى ()16.00
روما  -باليرمو ()21.45

