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البرتغال

كرة قدم تفوح منها رائحة الليمون

الالعب المفتاح

فرناندو
سانتوس
لعلى الرغم من مشواره
الكروي الباهت كالعب ،إال
ّأن هذا لم يمنع ابن لشبونة
من فرض حضوره في عالم
التدريب في كرة القدم .ظهر كمدرب
الدوري البرتغالي .فرناندو
ناجح بعد مسيرة عادية كمدافع في ّ
سانتوس ذو الـ  63عامًا ،ملع اسمه بعد توليه تدريب عمالقة الدوري
البرتغالي الثالث بورتو وسبورتينغ لشبونة وبنفيكا ،وحصد
لقب كأس أمم اوروبا مع منتخبني مختلفني .سانتوس الذي
تخصص في دراسة هندسة الكهرباء واالتصاالت ،بدأ مسيرته
ناشئًا مع نادي بنفيكا ،ليكمل اللعب لناديي إستوريل وماريتمو
ويعتزل عند بلوغه الثالثة والثالثني .انطلق بعدها ليخوض غمار
عالم ًالتدريب ،ويتولى اإلشراف على كبار الـ«البريمييرا ليغا»،
إضافة إلى تجربته في الدوري اليوناني وتدريبه أليك أثينا
وباناثينايكوس وباوك سالونيكا اليونانية .وبعد النتائج السيئة
التي ٌ حققها املدرب األملاني أوتو ريهاغل مع َّاملنتخب اليوناني،
ٌ
مهمة جديدة كانت في انتظار سانتوس ،إذ تسلم قيادة املنتخب
اليوناني عام  ،2010ليصل معه إلى الدور ربع النهائي من كأس
أمم أوروبا  2012والدور الثاني من كأس العالم .2014
عاد املدرب البرتغالي إلى جذوره ليثبت جدارته مدربًا من بوابة
منتخبه الوطني ،وليشرف على تدريب «برازيل أوروبا» خريف
عام  .2014وقد وقع اختيار االتحاد البرتغالي على سانتوس
ليخلف باولو بينتو الذي أقيل عقب الخسارة املفاجئة أمام
املنتخب األلباني في افتتاح املشوار بتصفيات كأس أوروبا
املقررة في فرنسا عام .2016
ً
رؤية املدرب البرتغالي وخططه املحكمة كانت كفيلة برفع أداء
الفريق في فتر ٍة وجيز ٍة وتحسني مستوى الالعبني .وعلى الرغم
من أن طريقة اللعب كانت تتسم بضعف الطابع الجمالي ،إال ّأن
فرناندو يفضل حصد األلقاب على تقديم كرة قدم ممتعة حسب
وصفه .وقد تمكن بالفعل من تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا
لكرة القدم مع منتخب بالده للمرة األولى عام  ،2016ليكون بذلك
مهندس الكأس القارية األولى للبرتغال في التاريخ.
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

منتخب «المستعمرات»
◄ أوزيبيو
أوزيبيو دا سيلفا فيريرا أوزيبيو ،هو أول
نـجــوم ك ــرة ال ـقــدم الـبــرتـغــالـيــة ،وأح ــد أفضل
الالعبني في العالم .لعب  64مباراة بقميص
املنتخب الـبــرتـغــالــي ،سجل فيها  41هدفًا،
ك ــذل ــك س ـجــل  733ه ــدف ــا ف ــي  745م ـب ــاراة
لعبها محترفًا .خاض تجربة احترافية في
مـجـمــوعــة م ــن ال ـ ــدول ،لـيـحـقــق  32لـقـبــا في
جميع األندية التي لعب لها« .الفهد األسمر»
قــاد املنتخب البرتغالي ألفـضــل إنـجــاز في
تــاري ـخــه ،بــاحـتــال املــركــز الـثــالــث فــي كــأس
العالم  ،1966وت ـ ّـوج هــدافــا للبطولة برصيد
 9أهداف.

شاركت البرتغال  6مرات في منافسات كأس أمم أوروبا

زهراء رمال
خـ ــاض امل ـس ـل ـمــون خـ ــال تــاريـخـهــم
فـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــات عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،وف ـ ـ ـ ــي أوائ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن ال ـ ـ ـثـ ـ ــامـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوا امل ـ ـمـ ــالـ ــك
الـجــرمــانـيــة وس ـي ـطــروا عـلــى معظم
شـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة اإلي ـ ًـب ـ ـيـ ــريـ ــة ،ال ـت ــي
ك ــان ــت ت ـض ــم م ـن ـط ـقــة ع ــرف ــت بــاســم
لــوزي ـتــان ـيــا .ك ــان ي ـفــوح مـنـهــا عطر
زهـ ـ ــر الـ ـلـ ـيـ ـم ــون .ل ــوزيـ ـت ــانـ ـي ــا ال ـت ــي
اشـتـهــرت بــإنـتــاج امل ــوال ــح وب ـمــزارع
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــال وح ـ ـق ـ ــول ال ـح ـم ـض ـي ــات
ال ـغ ـن ـيــة ،أط ـل ــق عـلـيـهــا الـ ـع ــرب اســم
«ب ـ ــاد ال ـب ــرت ـق ــال» ،ل ـي ـت ـحــول االس ــم
الحقًا إلى «البرتغال» .وهذه إحدى
الـقـصــص .القصة الثانية تـقــول ،إن
مدينتني ،هما بورتو وغال اتحدتا.
وق ـص ــص أخ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة .ال ـبــرت ـغــال
تــاريــخ طــويــل ،فــي ال ـح ـضــارة ،وفــي
كــرة ال ـقــدم أي ـضــا« .ج ــارة إسبانيا»
ت ـش ـت ـهــر ب ـج ـب ــال س ـي ـن ـت ــرا ال ـه ــادئ ــة
وشــواطــئ كــاسـكــايــس الــداف ـئــة ،كــرة
ال ـق ــدم ه ــي الـلـعـبــة األش ـه ــر واألقـ ــدم
فيها ،إذ أخــرجــت البرتغال العديد
من الالعبني الالمعني على مستوى
العالم.
نـ ـع ــود ب ــالـ ـت ــاري ــخ إل ـ ــى ع ـ ــام .1914
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،اج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــت  3جـ ـمـ ـعـ ـي ــات
برتغالية مستقلة .لشبونة وبورتو
وبورتا لغري ،لتتفق على تأسيس
«االتـ ـح ــاد ال ـبــرت ـغــالــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم»
ك ــي ي ـكــون امل ـش ــرف ع ـلــى ك ــرة ال ـقــدم
ال ـبــرت ـغــال ـيــة .ول ـك ــن ب ـس ـبــب ال ـحــرب
ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ــى وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ،لــم
يلعب املنتخب مباراته األولى حتى
ع ــام  ،1921ال ـت ــي ان ـت ـهــت بـهــزيـمـتــه
أمام إسبانيا بثالثة أهداف لواحد.

مـشــاركــة البرتغال األول ــى فــي كأس
ال ـعــالــم كــانــت ف ــي ع ــام  ،1966ولـكــن
على الرغم من املستوى املميز الذي
ّ
قــدمــه الــاعـبــون فــي البطولة ،إال أن
عـجـلــة امل ـن ـت ـخــب تــوق ـفــت ف ــي ال ــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد خ ـســارت ـهــم 2
ّ
ـ ـ ـ  1أم ـ ــام م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا ،لـيـحــل
امل ـن ـت ـخ ــب فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة فــي
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم ل ـكــرة ال ـقــدم.
بعد ذلــك ،تأهلت البرتغال  4مــرات
ل ـن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي أع ــوام
 1986و 2002و 2006و ،2010لكنها
لم تفز ٍّ
بأي منها.
وعلى صعيد مشاركاتها في كأس
األم ــم األوروب ـي ــة ،شــاركــت البرتغال
 6مـ ـ ــرات فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس أم ــم
ً
أوروب ــا ،بــدءًا مــن  1984وص ــوال إلى
 .2016وقد شارفت للمرة األولى على
اح ـت ـض ــان ال ـل ـقــب ف ــي  2004عـنــدمــا
ّ
أقـيـمــت الـبـطــولــة عـلــى أرض ــه ،إال أن
املنتخب الـيــونــانــي ك ــان بــاملــرصــاد،
هدف
وفاز في النهائي بعد تسجيل
ٍ
وحيد في مرمى البرتغال.
ً
ـأة سـ ّ
ـارة
لكن عــام  2016حمل مـفــاجـ
ل ـ «املــاحــن» ،إذ تمكن رجــال املــدرب
فرناندو سانتوس أخيرًا من تذوق
ط ـع ــم االن ـت ـص ــار األوروبـ ـ ـ ــي بـعــدمــا
حققوا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم
ع ـل ــى حـ ـس ــاب م ـن ـت ـخــب «ال ـ ــدي ـ ــوك»،
ّ
وامل ـفــارقــة ،أن ذلــك حــدث على أرض
«الـ ـ ــديـ ـ ــوك» تـ ـح ــديـ ـدًا ،ك ـم ــا خ ـســرت
البرتغال على أرضها ،قبل أعوام.
يحتضن امللعب الوطني في لشبونة
متفرج مباريات
الذي يتسع لـ 39ألف
ٍ
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ،ويـ ـشـ ـتـ ـه ــر ب ــال ـق ـم ـي ــص
األحمر الداكن املزين بأرقام ذهبية.
ول ـ ـكـ ــن ،عـ ـ ــدد ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــن ال ــذي ــن

يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ن ـت ـي ـج ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة فــي
م ــوس ـك ــو ي ـت ـج ــاوز  39أل ـف ــا بـكـثـيــر.
الـبــرتـغــالـيــون ذاه ـبــون إلــى روسـيــا،
ذهابهم إلى «الفتوحات» القديمة.

كريستيانو رونالدو :صائد
البطوالت

ه ــو العـ ـ ٌـب ال تـخـفــى ت ـســديــداتــه وال
تغيب مــراوغــاتــه عــن ذهــن أي محب
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم .إن ك ـن ــت م ـح ـبــا ل ــه أو
كـ ــارهـ ــا ،ف ــا ي ـم ـك ـنــك إنـ ـك ــار حـقـيـقــة
أن ـ ـ ــه م ـ ــن األف ـ ـ ـضـ ـ ــل .اب ـ ـ ـ ّـن ال ـط ــاه ـي ــة
وب ـس ـتــانــي امل ــدي ـن ــة ،ش ــق بـمــوهـبـتــه
واجـتـهــاده طريقه نحو النجومية.
هـ ــو ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو دوس
س ــانـ ـت ــوس أف ـ ـي ـ ـيـ ــرو ،أش ـ ـهـ ــر الع ــب
أخرجته البرتغال عبر تاريخها.
اس ـت ـه ــل اب ـ ــن أح ـ ـيـ ــاء مـ ــاديـ ــرا دربـ ــه

تأهلت البرتغال  4مرات لنهائيات
كأس العالم في أعوام 1986
و 2002و 2006و 2010ولم تفز
ال ـ ـكـ ــروي مـ ــع ن ـ ــادي «أن ــدوريـ ـنـ ـه ــا»
لـ ـلـ ـه ــواة ،ح ـي ــث ك ـ ــان والـ ـ ـ ــده مـ ــدرب
الـ ـف ــري ــق .ان ـت ـق ــل ب ـع ــده ــا إلـ ــى ن ــادي
نــاسـيــونــال م ــادي ــرا املـحـلــي ،قـبــل أن
ي ــوق ــع ع ـق ــده م ــع نـ ــادي سـبــورتـيـنــغ
ل ـش ـب ــون ــة ،ال ـ ــذي ب ـ ــرزت ف ـي ــه قـ ــدرات
الشاب كريستيانوومهاراته .هناك،
«مل ـح ــه» ال ـس ـيــر أل ـي ـكــس فـيــرغـســون،
امل ـ ــدرب ال ـســابــق ل ـن ــادي مــانـشـسـتــر
يونايتد .كان أول املهتمني باملوهبة
الـبــرتـغــالـيــة ،لـيـصـبــح رون ــال ــدو إثــر
ذلــك أول العــب برتغالي ينتقل إلى

ص ـف ــوف الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي .ثــاث
سنوات أمضاها «صــاروخ ماديرا»
مع نادي مانشستر يونايتد ،أثبت
ّ
فيها أن ثقة فيرغسون به واختياره
ل ـ ــه كـ ــانـ ــت ف ـ ــي م ـح ـل ـه ــا .لـ ـع ــب 196
مباراة في الدوري اإلنكليزي سجل
خاللها  84هدفًا وصنع  34آخرين.
وهناك حاز الكرة الذهبية ألول مرة،
وحصل على جائزة بوشكاش ،وفاز
بالدوري اإلنكليزي ،كأس االتحاد،
الـ ـ ـ ـ ــدرع الـ ـخـ ـي ــري ــة ،ك ـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ك ــأس ال ـع ــال ــم لــأنــديــة
ودوري أب ـطــال أوروب ـ ــا .ب ـطــوالت ال
ت ـح ـصــى ف ــي خ ــزائـ ـن ــه ،ع ـن ــدم ــا ك ــان
عمره في بدايته.
حـقــق «صــائــد ال ـب ـطــوالت» مــا يحلم
كل العب بتحقيقه مع ناديه .سارع
نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي إلــى
خ ـط ـف ــه ع ـ ــام  2009ب ـص ـف ـقــة بـلـغــت
قـيـمـتـهــا  80م ـل ـيــون ي ـ ــورو 80 .ألــف
مـ ـشـ ـج ــع مـ ـ ـ ـ ــأوا م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات م ـل ـعــب
ً
السانتياغو برنابيو .كان استقباال
مهيبًا لـلــدون .انتظروا منه الكثير.
ً
وفعال ،لم تخب توقعات املشجعني
برونالدو ،إذ حطم النجم البرتغالي
أرقـ ــامـ ــا ق ـيــاس ـيــة ع ــدي ــدة م ــع ن ــادي
ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،وتـ ـ ـ ّـوج بــال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـجــوائــز ال ـفــرديــة وال ـج ـمــاع ـيــة .في
ٌ
ٌّ
تهديفي مميز .لعب
جعبته سـجــل
 422مـ ـب ــاراة بـقـمـيــص املـيــريـنـغـيــز،
س ـجــل خــال ـهــا  430ه ــدف ــا ،وصـنــع
 129ه ــدف ــا آخـ ـ ــر ،ف ــأص ـب ــح الـ ـه ــداف
الـتــاريـخــي لـلـنــادي ولبطولة دوري
أبـطــال أوروب ــا برصيد  109أهــداف.
قاد «رجــل األرقــام القياسية» فريقه
للفوز بكل األلقاب والتتويج بجميع
البطوالت ،ليحصل على أربع كرات

ذهبية ويصبح نجم الفريق األول.
إنجازات البرتغالي لم تقتصر على
ص ـع ـيــد األنـ ــديـ ــة ،ب ــل كـ ــان ملـنـتـخـبــه
الــوطـنــي نـصـيـ ٌـب واف ـ ٌـر مـنـهــا أيـضــا.
ش ـ ـ ــارك ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو مـ ــع امل ـن ـت ـخــب
البرتغالي للمرة األول ــى عــام 2003
في مبارا ٍة فازوا فيها على منتخب
كازاخستان .انضم العام التالي إلى
زمــائــه املـشــاركــن فــي بـطــولــة كــأس
األمم األوروبية ،وسجل أول أهدافه
في املباراة االفتتاحية ضد املنتخب
اليوناني .أسهم «الدون» في وصول
منتخبه إلــى الــدور النهائي ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـســارة إال أن ــه اخـتـيــر
ض ـمــن تـشـكـيـلــة ن ـج ــوم كـ ــأس األم ــم
األوروب ـي ــة لـهــذه الـبـطــولــة .ولـكــن ما
فـعـلــه ال ـن ـجــم ال ـعــاملــي ع ــام  2016لم
يـتـمـكــن م ــن تـحـقـيـقــه أبـ ــرز أســاطـيــر
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ،فـ ـه ــو ق ــاد
البرتغال إلى لقب كأس أمم أوروبا
فــي فــرنـســاّ ،ليحمل ورفــاقــه الـكــأس
التي طاملًا منوا أنفسهم بالحصول
عليها.
نهمه الهجومي ال حــدود له .يحمل
رونـ ــالـ ــدو ل ـقــب الـ ـه ــداف ال ـتــاري ـخــي
أي ـ ـ ـض ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
بـ ــوصـ ــولـ ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف رقـ ـ ـ ــم ،81
كــذلــك فــإنــه األكـثــر مـشــاركــة فــي عدد
املباريات بوصوله إلى حاجز الـ148
م ـ ـب ـ ــاراة .ل ــذل ــك ،ل ــم ي ـك ــن مـسـتـغــربــا
اختيار االتحاد البرتغالي له مطلع
كأفضل العـ ٌ ٍـب فــي تاريخ
عــام 2015
ٌ
البرتغال .مهمة صعبة فــي انتظار
«صاروخ ماديرا» ورفاقه في بطولة
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي شـ ــارفـ ــت عـلــى
االنـ ـط ــاق ،ف ـهــل ي ـت ـ ّـوج ــون بــالـكــأس
التي تفتقدها خزانة املنتخب؟

◄ لويس فيغو
هو لويس فيلبي مادييرا كاييرو فيجو،
أحد أفضل الالعبني الذين مروا في تاريخ
املنتخب البرتغالي بكافة املراحل العمرية.
شارك مع املنتخب في بطولة كأس األمم
األوروبية تحت  16عامًا ،وبعد عامني فاز
مع البرتغال ببطولة كأس العالم تحتً 20
سنةّ .
يعد أحد أكثر الالعبني مشاركة مع
البرتغال ،حيث خــاض مع املنتخب 127
لـقـ ًـاء سجل فيها  32هــدفــا .بــدأ مسيرته
االحترافية مع نادي سبورتينغ لشبونة،
ليلعب بعدها لكال الغريمني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة ،ثــم تــوجــه الحـقــا إلــى إيطاليا
ل ـل ـعــب ف ــي ص ـف ــوف نـ ـ ــادي إن ـت ــر م ـيــان
اإليطالي واعتزل هناك.
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توزعت مستعمرات اململكة البرتغالية مع بداية القرن الخامس عشر ،فامتدت إلى إفريقيا وأميركا
الالتينية وبالتحديد إلى البرازيل .الالفت بعد مئات السنني أن العديد من العبي املنتخب البرتغالي
جاؤوا من إفريقيا وأميركا الجنوبية .منهم من اعتزل ومنهم من ينتظر .ولد كيبلير الفيران ليما
ً
فيريرا «بيبي» في البرازيل مثال ،وبدأ باللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في عام  .2007حقق
مع املنتخب يورو  ،2016ويأتي إلى جانبه أيضًا برونو ألفيس من البرازيل ،وقد سبقهما إلى ذلك
ديكو العب برشلونة وتشلسي سابقًا .لويس كارلوس أمليدا دا كونا «ناني» مواليد  17تشرين
الثاني /نوفمبر  1986في برايا في كيب فيردي (الرأس األخضر) يلعب مع املنتخب منذ عام ،2006
وكانت له تجارب عديدة ،أبرزها مع مانشستر يونايتد في الدوري اإلنكليزي حيث توج معه
بدوري أبطال أوروبا عام  .2008وينحدر أيضًا من أصول إفريقية وبالتحديد كيب فيردي ريناتو
روالندو .جاء إيدير الذي سجل هدف الفوز على
سانشيز ،سيلفيستر فاريال ،غيلسون مارتينزً ،
فرنسا في نهائي كأس أمم أوروبا من غينيا ،إضافة إلى إليسيو ودانيلو.

