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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

إنكلترا تفضح نجوم «السيليساو»
أصاب فيليبي كوتينيو رقمًا
لم يسبقه إليه أي برازيلي في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم .تلك
البطولة التي لم تكن سهلة يومًا
على أبناء «السيليساو» الذين حصدت
غالبيتهم الفشل الذريع هناك
شربل ّ
كريم
 30هــدفــا سـجـلـهــا الـنـجــم الـبــرازيـلــي
فيليبي كوتينيو بقميص ليفربول
فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي امل ـم ـتــاز .رقـ ٌـم
ً
ال يتوقف عنده املتابعون ع ــادة ،ألن
الكثيرين من هدافي "البريميير ليغ"
تخطوه بفارق كبير .لكن عند إدراك
َّ
أن ه ـ ــذا الـ ــرقـ ــم هـ ــو األف ـ ـضـ ــل لــاعــب
ب ــرازيـ ـل ــي مـ ـ ّـر ف ــي م ــاع ــب اإلن ـك ـل ـيــز،
يصبح هناك الكثير من الكالم.
َّ
ي ـت ـفــق ك ـث ـي ــرون ع ـل ــى أن ال ـب ــرازي ـل ــي
جونينيو باوليستا ال ــذي داف ــع عن
ألوان ميدلسبره لفترات متقطعة بني
مـنـتـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ومـنـتـصــف
األلفية الـجــديــدة ،هــو أنجح برازيلي
لعب في إنكلترا .ذاك الالعب القصير
الـ ـق ــام ــة ( 1.68م) ،أكـ ـ ــد هـ ـ ــذا األمـ ــر
بــاألرقــام أيضًا ،إذ قبل كوتينيو كان
ً
ه ــو األفـ ـض ــل ت ـس ـج ـيــا ف ــي الـ ـ ــدوري

أهدرت األندية اإلنكليزية
الماليين في التعاقد مع العبين
برازيليين غير نافعين
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ــأه ــداف ــه الـ ـ ـ  ،29إض ــاف ــة
إل ــى تـقــديـمــه م ـس ـتــوى يـعـكــس متعة
ً
أداء الــاعــب البرازيلي املمهور عــادة
ّ
والحس التهديفي
باملهارة والسرعة
املرهف ،حتى لو كان الالعب مدافعًا.
ل ـكــن ق ـبــل جــونـيـنـيــو وب ـع ــده ،وحـتــى
وصول كوتينيو ،كان الفشل القاسم
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـ ـ ــن غـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ــاعـ ـب ــن
الـبــرازيـلـيــن الــذيــن داف ـعــوا عــن ألــوان
َّ
األندية اإلنكليزية ،وحتى إن بعضهم
فريق آخر بأبخس األثمان،
انتقل إلى
ٍ
وطنية ال تلتقي
بطوالت
إلى
أو ذهب
ُ
أب ـدًا مــع الضجة التي أثـيــرت حولهم
قبل عبورهم من "بــاد السامبا" إلى
الجزيرة البريطانية.
وربـ ـم ــا أك ـث ــر ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن يمكن
ض ــرب املـثــل بـهــم فــي اآلون ــة األخـيــرة
هــم أولـئــك الــذيــن ال يــزالــون يدافعون
ع ـ ــن ألـ ـ ـ ـ ــوان "الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو" ح ــال ـي ــا،
وعـلــى رأسـهــم باولينيو ،ال ــذي أهــدر
توتنهام هوتسبر بسببه  17مليون
جنيه إسـتــرلـيـنــي .ه ــذا الــاعــب الــذي
ح ــاز ال ـكــرة الـبــرونــزيــة كـثــالــث أفضل

ً
كوتينيو (في الخلف) محتفال مع مواطنه فيرمينو بهدف األخير في مرمى ستوك (أ ف ب)

الالعبني في كأس القارات عام ،2013
لم يجد نفسه في "وايت هارت الين"،
ّ
فحل أخـيـرًا فــي ال ــدوري الصيني مع
غوانغجو إيفرغراندي.
ك ــذل ــك ،ي ـن ـط ـبــق الـ ـق ــول ع ـل ــى الع ـ َـب ــن
بشخصيتني مزدوجتني ،هما ثنائي
َتشلسي أوسـكــار ورامـيــريــش ،اللذان
ق ِدما إلى "ستامفورد بريدج" بسمعة
طـ ّـيـبــة ،لكن الحقيقة أنــه رغــم اعتبار
ك ـث ـي ــري ــن أن ـه ـم ــا ح ـق ـق ــا ن ـج ــاح ــا فــي
"البريميير لـيــغ" ،فــإن هــذا األم ــر غير
َّ
دق ـيــق ،ألن نجاحهما ك ــان م ـحــدودًا،
َّ
والدليل أن استمرارهما في إنكلترا
لم يدم لفترة طويلة ،بعيدًا أيضًا من

َّ
اعـتـبــار الـبـعــض أن إغـ ــراءات األم ــوال
ال ـص ـي ـن ـيــة ه ــي ال ـت ــي أب ـعــدت ـه ـمــا عن
مالعب إنكلترا.
أوس ـك ــار يـمـلــك لـقـبــا ف ــي "الـبــريـمـيـيــر
ل ـ ـ ـيـ ـ ــغ" ،لـ ـك ــن ت ـش ـل ـس ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـلــك
برازيليًا آخر "عاديًا" اآلن هو ويليان،
يبك على أطالل رحيله ،بل ّ
مر األمر
لم ِ
مرور الكرام لدى القاعدة الجماهيرية
للنادي اللندني.
لكن كــل ه ــؤالء ال يــزالــون رحـمــة أمــام
الـ ـض ــرب ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا مــان ـش ـس ـتــر
سيتي عندما قرر نقل روبينيو إليه
َّ
مــن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي ،حيث إن
الـ ـ  33مـلـيــون جنيه الـتــي دفـعـهــا في

الــاعــب املــذكــور لــم تجلب إليه سوى
 14هدفًا في  41مباراة .السيتي ّ
تجرع
أ ُكـثــر مــن م ــرة مــن ال ـكــأس الـبــرازيـلـيــة
املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،إذ األكـ ـي ــد أن ـ ــه ال يـ ـ ــزال يــذكــر
"الضرب" الذي أكله بذاك املهاجم الذي
ّ
خزينة النادي
يدعى جو والذي كلف َ
 19مليون جنيه عندما قـ ِـدم إليه من
سسكا موسكو الروسي.
ال ـقــائ ـمــة ت ـط ــول ،فـتـضــم كـلـيـبــرســون
الـ ـ ــذي ب ـ ــدا م ــع مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
ش ـب ـحــا لـ ـ ــذاك ال ــاع ــب الـ ـ ــذي ف ـ ــاز مــع
"السيليساو" بمونديال  .2002كذلك،
تضم انــدرســون ال ــذي ملــع مــع بورتو
البرتغالي وخبا نجمه مع "الشياطني

ال ـح ـم ــر" الـ ـ ــذي دف ـ ــع ف ـي ــه  20م ـل ـيــون
ج ـن ـي ــه .ك ــذل ــك ،ه ـن ــاك م ــن ي ـق ــول ب ــأن
ً
بـطــا آخــر للعالم هــو أس ــوأ برازيلي
مـ ّـر في تاريخ إنكلترا ،والحديث عن
امل ــداف ــع روك ـ ــي ج ــون ـي ــور ال ـ ــذي لعب
لفترة وجيزة مع ليدز يونايتد ،حيث
لــم يـعــرف فــي مـبــاريــات قليلة لعبها
س ــوى األخـ ـط ــاء وال ـب ـط ــاق ــات املـلــونــة
والهزائم املتتالية...
ً
فـ ـع ــا هـ ــي ق ــائ ـم ــة ط ــويـ ـل ــة .أم ـ ــا س ـ ّـر
ال ـن ـجــاح فـهــو غـيــر خ ـفـ ّـي أب ـ ـدًا :الـقــوة
البدنية لإلسباني  -البرازيلي دييغو
كوستا ،والديناميكية املوجودة لدى
كوتينيو ،تختصران املطلوب.

سوق االنتقاالت

مورينيو وأوزيل :موعد فلقاء ...فانتقال؟
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
مستقبل األمل ــان ــي مـسـعــود أوزي ــل
غ ـيــر واض ـ ــح ،سـ ــواء بــالـتـمــديــد أو
الــرح ـيــل ع ــن أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي،
دخــل البرتغالي جوزيه مورينيو
مـ ــدرب مــانـشـس ـتــر يــونــاي ـتــد عـلــى
ال ـخ ــط م ــن خـ ــال اه ـت ـم ــام ــه بـضــم
الالعب ،الذي قاده سابقًا في ريال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،إل ـ ــى ص ـفــوف
«الشياطني الحمر».
ويـ ــرغـ ــب «الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـش ــال وان» فــي
االستفادة من الوضع غير الثابت

لـ ــأملـ ــانـ ــي م ـ ــع «ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــرز» ال ـ ــذي
ينتهي عقده معه في صيف 2018
من أجــل نقله من لندن إلــى ملعب
«أولد ترافورد».
وبـ ـحـ ـس ــب ص ـحـ ـيـ ـف ــة «ذا داي ـ ـلـ ــي
ميرور» اإلنكليزية ،فإن مورينيو
يريد عقد لقاء مع أوزيل للتباحث
في هذه املسألة.
وب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال ،ف ـ ــإن ح ـص ــول
م ـثــل ه ــذا ال ـل ـقــاء سـ ُـيـشـعــل غضب
جماهير «املدفعجية» التي سبق
أن ثارت ضد العب الفريق السابق

الهولندي روبــن فــان بيرسي عند
انتقاله إلى «الشياطني الحمر».
وعـ ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي مــدي ـنــة
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ،ال يـ ـ ـ ــزال اإلسـ ـب ــان ــي
ج ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــب غ ـ ـ ـ ـ ــواردي ـ ـ ـ ـ ــوال مـ ـ ـ ــدرب
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي م ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
الـتـعــاقــد م ــع اإلي ـطــالــي ل ـيــونــاردو
ب ــون ــوتـ ـش ــي م ـ ــداف ـ ــع ي ــوف ـن ـت ــوس،
بـ ـحـ ـس ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر
إيفينينغ نيوز».
ووفـ ـق ــا ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ،فـ ــإن تـصـمـيــم
غوارديوال على ضم الالعب البالغ

م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  29عـ ــامـ ــا س ـي ـج ـع ـلــه
مـسـتـعـدًا لــدفــع مبلغ  55,5مليون
يــورو مــن أجــل الحصول عليه من
«اليوفي».
وفي أملانيا ،أعلن اليبزيغ أنه ضم
الحارس السويسري الشاب ايفون
مفوغو ( 22عامًا) من يونغ بويز
حتى  2021من دون مقابل.
وخ ـ ـ ـ ــاض مـ ـف ــوغ ــو الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
األصــل  42مـبــاراة مــع يونغ بويز،
ودافـ ــع ع ــن ألـ ــوان مـنـتـخــب شـبــاب
سويسرا (دون  21عامًا) ،وسيكون

احـتـيــاطـيــا ل ـلــدولــي امل ـج ــري بيتر
غوالتشي ( 26عامًا).
وقــال املدير الرياضي في اليبزيغ
رالف رانغنيك« :ايفون يتميز برد
فعله الـســريــع وهــو ريــاضــي جيد.
ه ــو ف ــي س ــن ال ـثــان ـيــة وال ـع ـشــريــن،
وسـ ـيـ ـك ــون ح ــارسـ ـن ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة .ل ـ ــدي ـ ــه ب ـ ـعـ ــض الـ ـخـ ـب ــرة
اكتسبها فــي ال ــدوري السويسري
وم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
(يـ ـ ـ ــوروبـ ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــغ) ومـ ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ــب
الشباب».

