 30رياضة

السبت  2تشرين الثاني  2013العدد 2143

َ
حلم ...ففقد وطنًا!
دييغو كوستا :بحث عن ٍ

الرياضة الدولية

رمى دييغو كوستا خلف ظهره كل ماضي طفولته ومطلع شبابه
في مدينته الغارتو في البرازيل بمجرد أن بدأ اسمه يلمع في مدريد مع
اتلتيكو ،حيث اختار ان يرتدي قميص اسبانيا التي حصل لتوه على
جنسيتها في املونديال ،غير آبه بنداءات بلده األصلي
حسن زين الدين
ل��م ُي�ب�ص��ر دي�ي�غ��و دا س�ي�ل�ف��ا كوستا
ال �ن��ور ف��ي م��دري��د ع��ام  .1988ل��م تكن
ن��اف��ورة ساحة «سيبليس» الشهيرة
ف��ي العاصمة اإلسبانية أول
م��ا وق ��ع ع�ل�ي��ه ن��اظ��را دي�ي�غ��و
عند ق��دوم��ه إل��ى ال�ح�ي��اة .ولم
ت �ك ��ن ن ��زه ��ة دي �ي �غ��و األول� � ��ى،
عندما بدأ يمشي ،في حديقة
«كامبو دي��ل م��ورو» الخالبة.
أنفاس دييغو كوستا االولى
على هذه األرض كانت بعيدًا
ب� � ��آالف االم � �ي� ��ال ع ��ن م ��دري ��د.
هناك ف��ي مدينة الغ��ارت��و في
البرازيل ،ولد هذا الشاب.
ف��ي أزق��ة ه��ذه املدينة الفقيرة
ك ��ان ��ت رك� �ل ��ة ك��وس �ت��ا األول� ��ى
للكرة ال�ت��ي أح�ب�ه��اُ .ي ��روى ان
كوستا كان شديد البأس في
ص�غ��ره وك��ان ب��ارع��ًا ف��ي لعبة
«كرة الشوارع» ومنها استمد
قوته وتدخالته العنيفة التي
طوت البرازيل صفحة
ط�ب�ع��ت أس �ل��وب ل�ع�ب��ه ف��ي ما
بعد ...لكنه كان موهوبًا.
دييغو كوستا نهائيًا
وك��أت��راب��ه ف��ي ال �ب ��رازي ��ل ،شد
بعد ان ساد الغضب
ك��وس�ت��ا ال ��رح ��ال ع��ن مدينته
البالد عقب قرار العب
وع ��ن ب�ل��اده ب��رم �ت �ه��ا ،ع�ن��دم��ا
أتلتيكو مدريد تمثيل
«اش�ت��د ع��وده» ،ق��اص�دًا الحلم
اسبانيا في مونديال
ال �ك �ب �ي��ر ،خ �ل��ف امل� �ح� �ي ��ط ،ف��ي
استغراب
 ،2014وسط
ليالي أوروبا الساحرة.
مدرب «السيليساو»،
ف � ��ي ب � ��راغ � ��ا ،ك� ��ان� ��ت م �ح �ط �ت��ه
لويز فيليبي سكوالري.
األول� � ��ى م ��ع ك� ��رة أوروب � � ��ا ف��ي
ن� � ��ادي ّامل ��دي� �ن ��ة ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة،
بيد ان األخير اكد،
ّ ُّ
وك��ان مل��ا يبلغ الثامنة عشرة
امس ،أن تمنع كوستا
م��ن ع �م��ره ب �ع��د ،ام ��ا الغ��ارت��و
عن اللعب لبالده فتح
فكانت ال تزال ُ
بعد في القلب.
الباب امام ويليان،
ال �ط �ف��ول��ة وال� ��رف� ��اق ك ��ان ��وا ال
ّ
العب تشلسي ،لاللتحاق
ي � ��زال � ��ون ي �س �ت �ح ��ل ��ون م �ك��ان��ًا
بـ«راقصي الساميا».
كبيرًا في أحالم دييغو عندما
ك� � ��ان ي �خ �ل ��د إل� � ��ى ال � �ن � ��وم ف��ي
مسكنه ف��ي ب��راغ��ا ...وك��ذا في
دموعه عندما ك��ان يقف على
الشرفة في أمسيات الغربة املوحشة.
م � ��رت ال � �س � �ن ��وات س ��ري� �ع ��ة ،وه � ��ا ه��و
دييغو يعود إلى مدريد في اسبانيا
بعد ان حط فيها الرحال للمرة االولى

ع ��ام  2007م��ع أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د وم��ن
ث��م تنقل م�ع��ارًا ف��ي العديد م��ن الفرق
اإلسبانية.
ف��ي ملعب «فيسنتي ك��ال��دي��رون» راح
اس ��م دي�ي�غ��و ك��وس�ت��ا ي�ك�ب��ر ي��وم��ًا إث��ر

يوم حتى بات النجم االول في الفريق
حاليًا .أح�ل�ام ال�ش��اب البالغ  25عامًا
ب��ات ال يحدها أف��ق بعد ان ملس طعم
الشهرة في مدريد.
كثيرة ه��ي األش �ي��اء ال�ت��ي تغيرت في
حياة كوستا في السنوات السبع في
اوروبا منذ قدومه اليها في  .2006بات
اسم الشاب البرازيلي حديث الصحف
االسبانية واألوروبية والعاملية بفعل
تألقه الكبير مع اتلتيكو مدريد .بات
حساب دييغو في مصارف اسبانيا
واوروبا اكبر .بات مسكنه في مدريد

أوس ��ع ،وس �ي��ارات��ه أف �خ��م .ب��ات��ت لكنة
دييغو االسبانية أفضل ،وف��ي جيبه
جواز سفر اسباني.
بات دييغو يمشي مزهوًا في شوارع
س �ي �ب �ل �ي��س وال ي �ن �ت �ه��ي م� ��ن ت��وق �ي��ع
ً
«االوت ��وغ ��راف ��ات» ل�ل�ع�ش��اق ،وم�خ�ت��اال
ب��رف�ق��ة كلبه ف��ي ح��دي�ق��ة «ك��ام�ب��و دي��ل
مورو».
ب� � � ��ات دي � �ي � �غ� ��و ي � �غ � �ف ��و ع � �ل� ��ى ص� ��وت
موسيقى «خوليو ايغليزياس» ملء
ج� �ف ��ون ��ه ،وي� �ح� �ل ��م .ي �ح �ل��م ب��إس �ب��ان �ي��ا
ولذيذ العيش فيها .يحلم بأن يحمل

ف� ��ي ال �ص �ي ��ف ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م م��رت��دي��ًا
قميص منتخب اسبانيا الذي فضله
على بلده األم رغ��م ال�ن��داءات العديدة
ال�ت��ي وج�ه��ت ال�ي��ه م��ن خ�ل��ف املحيط،
لكن ،عبثًا ،فقد ّ
صمت أذناه عنها في
مدريد .ام��ا الغ��ارت��و ،مدينة الطفولة،
�رى م��ن امل��اض��ي.
فأصبحت م�ج��رد ذك� ّ
زق��اق ال�ح��ي وال��رف��اق مل��ا يعد لهم من
مكان في أحالم دييغو.
غ � �دًا (ف� ��ي ال �ص �ي��ف) س �ي �ع��ود دي�ي�غ��و
ك��وس �ت��ا ال� ��ى ال� �ب ��رازي ��ل ،ل� �ك ��ن ...زائ � �رًا
ه� � ��ذه امل � � � ��رة .س �ي �ل �ع��ب ب� �ط ��ول ��ة ك ��أس

اختار كوستا أن يلعب السبانيا في مونديال  2014على البرازيل بلده األم والذي ولد فيه (ألكسندر كالين ــ أ ف ب)

البرازيل
تطوي
صفحته

سوق االنتقاالت

موناكو يسعى وراء والكوت بـ  34مليون يورو
ي�س�ع��ى م��ون��اك��و ال�ف��رن�س��ي للتعاقد
م ��ع ن �ج��م أرس� �ن ��ال االن �ك �ل �ي��زي ،ث�ي��و
وال � � � �ك � � ��وت ،ف � ��ي س � � ��وق االن � �ت � �ق� ��االت
ال �ش �ت��وي��ة ف��ي ك��ان��ون ال �ث��ان��ي امل�ق�ب��ل
مقابل  34مليون جنيه إسترليني،
بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا دايلي
مايل» البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن إدارة موناكو
ت� �ح ��اول ض ��م وال � �ك ��وت إل� ��ى س�ل�س�ل��ة
الصفقات القوية التي عقدها النادي
في فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة
ملواصلة مشوار املنافسة مع باريس
س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان ع �ل��ى ل �ق��ب ال� � ��دوري
الفرنسي هذا املوسم.
من جهته ،رفع ريال مدريد عقده مع
حارسه االساسي دييغو لوبيز إلى
 4.5ماليني ي��ورو سنويًا وذل��ك بعد
املجهود الكبير الذي بذله مع الفريق
طوال الفترة املاضية.
وح � �ج ��ز ل ��وب� �ي ��ز م� �ق� �ع ��ده األس ��اس ��ي

رفع ريال مدريد عقده مع حارسه االساسي دييغو لوبيز إلى  4.5ماليني يورو سنويًا (أ ف ب)

على حساب إيكر كاسياس .وأك��دت
ص�ح�ي�ف��ة «م� ��ارك� ��ا» أن ل��وب �ي��ز أب ��دى
سعادته بالتقدير ال��ذي منحته إياه
إدارة ال � �ن ��ادي وت �م �س �ك �ه��ا ب ��ه ح�ت��ى
نهاية عقده عام  .2017ولعب لوبيز
دورًا اساسيًا في انقاذ مرمى الفريق
من الكثير من الفرص خالل مباريات
امل��وس��م ال�ح��ال��ي خ��اص��ة ف��ي ال ��دوري
اإلسباني وهو ما دفع إدارة النادي
للبحث ع��ن ط��ري�ق��ة مل�ك��اف��أت��ه .وت��أت��ي
ه��ذه الخطوة وس��ط تكهنات برحيل
ك��اس �ي��اس ع ��ن ال �ف��ري��ق ب �س �ب��ب ع��دم
لعبه اساسيًا في مباريات امللكي في
«الليغا» ال سيما أنه الحارس األول
للمنتخب اإلسباني.
ال��ى ذل ��ك ،أوردت صحيفة «آس» أن
الع��ب ري��ال م��دري��د ،تشابي ألونسو،
أع��اد فتح إمكانية تجديد عقده مع
ال� �ن ��ادي امل �ل �ك��ي ،وال � ��ذي ي�ن�ت�ه��ي في
حزيران املقبل.

