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الطموح...
هل يكفي للفوز
باللقب؟

ناينغوالن

الخسارة الكبيرة
ّ
عنيف فــي طــريـقــة لـعـبــه ،تــدخــاتــه الـقـ ّ
شخصية امل ـحــارب البلجيكي
ـويــة جــزء مــن
صاحب األصول اإلندونيسية رادجا ناينغوالن .رغم استبعاده عن التشكيلة الذاهبة
إلى روسيا ،يبقى «النينجا» أحد أبرز العبي الجيل البلجيكي الحالي .يحب التدخني
وعلبة السجائر ال تفارق يديه ،فاعتراف مــدرب املنتخب البلجيكي السابق مارك
فيلموتس يبرهن عــن مــدى تعلق «النينجا» بالتدخني« :فــي حالة عــدم السماح له
بتدخني  5أو  6سجائر في اليومّ ،
يدمر غرفته» .بدأ رادجا مسيرته الكروية مع فريق
«بياتشنزا» اإليطالي الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا (Serie
 .)Cبعدها انتقل للعب في فريق كالياري .فترة البلجيكي ـ اإلندونيسي في كالياري
ُت َع ّد االنطالقة التي ظهر فيها رادجا على الساحة اإليطالية بقوة .طريقة لعبه ّ
تميزه
عن باقي العبي خط الوسط ،فيمتاز رادجا باللعب الهجومي والدفاعي في آن واحد
( ،)box to boxباإلضافة إلى تسديداته القوية وصالبته الدفاعية ّ
وقوته البدنية.
في  2014خطف نادي العاصمة اإليطالية روما املوهبة البلجيكية الثمينة مقابل 9
ماليني يورو فقط .مستوى ناينغوالن ارتفع خالل السنوات التي قضاها والتي ال
يزال يقضيها مع روما .أصبح أكثر شجاعة في التسديد ،يلعب في عدة مراكز ،العب
ارتكاز ،العب وسط متقدم ،صانع ألعابّ .
قصات شعره الغريبة تلفت النظر في كل
مباراة يشارك فيها ،باإلضافة إلى األوشــام التي تمأل جسده .هذا املظهر املخيف
لنجم روما جعل أحد النزالء في مدينة أنفيرس البلجيكية يدخلون في حالة هلع بعد
رؤيته ،ظانني أن األمر يتعلق بإرهابي ،ما جعلهم يتصلون بالشرطة البلجيكية .أثار
استبعاده عن املنتخب ضجة كبيرة في بلجيكا.

يشارك منتخب بلجيكا في مونديال روسيا بجيل
هو األفضل في تاريخ البالد يضم العديد من أبرز
النجوم في الكرة األوروبية حاليًا .اإلنجاز األبرز لبلجيكا
كان نصف نهائي مونديال  .1986الطموح يبدو كبيرًا
اآلن لتكرار هذا اإلنجاز أو حتى تحقيق ما هو أفضل.
لكن ،هل هذا كاف؟
حسن زين الدين
مــن بــن مشاركاتها الـ ـ  12السابقة
ّ
ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ت ـح ــن
ب ـل ـج ـي ـكــا إل ـ ــى فـ ـت ــرة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
والتسعينيات ،تحديدًا إلى مونديال
 .1986هناك ،تحت شمس املكسيك،
تألق البلجيكيون في بطولة كانت
ش ــاه ــدة ع ـلــى إبـ ــداعـ ــات األسـ ـط ــورة
دييغو أرماندو مارادونا .هناك ،في
املـكـسـيــك ،ك ــان نـجــم بلجيكي اسمه
إن ـ ــزو ش ـي ـفــو ي ـس ـحــر ال ـج ـم ـيــع بـعــد
ديـيـغــو وي ـن ــال ج ــائ ــزة أف ـضــل العــب

ّ
كان متوقعًا أن يواصل البلجيكيون
تألقهم في المونديال التالي بعد 4
سنوات في إيطاليا عام 1990
ّ
تمكن منتخب بلجيكا من أن
يتصدر مجموعته بـ  9انتصارات
مقابل تعادل واحد

شاب .في ذلك الجيل البلجيكي ،كان
أيضًا حارس كبير اسمه جان ـ ماري
ب ـفــاف الـ ــذي ل ـعــب ل ـبــايــرن ميونيخ
األملاني ،وغير قليل أن يكون حارس
العمالق البافاري من خارج أملانيا،
ّ
كفاءة
وهــذا إن دل على شــيء فعلى ّ
ب ـف ــاف .ه ـن ــاك ،ف ــي املـكـسـيــك ،حققت
بلجيكا أفضل إنجاز مونديالي لها
عندما وصـلــت إلــى نصف النهائي
ّ
بعد أن تخطت «املاتادور» اإلسباني
في ربع النهائي قبل الخسارة أمام
األرجنتني َ
بهدفي مارادونا .طبعًا لم

يكن باإلمكان تحقيق ما هو أفضل
في ظل ّوجود دييغو.
كان متوقعًا أن يواصل البلجيكيون
تألقهم فــي املــونــديــال التالي بعد 4
س ـنــوات فــي إيـطــالـيــا ع ــام  ،1990إال
أن الحظ لم يبتسم لهم بخسارتهم
ف ــي دور الـ ـ ـ  16أم ـ ــام إن ـك ـل ـت ــرا بـعــد
ال ـت ـم ــدي ــد ،ب ـه ــدف دي ـف ـيــد بـ ــات في
الــدق ـي ـقــة  .119حـيـنـهــا ،ك ــان شيفو
أحــد نـجــوم املــونــديــال ،رغــم املـشــوار
ّ
الـقـصـيــر ،وح ــل وراء األمل ــان ــي لــوثــر
ماتيوس في جائزة أفضل العب في
البطولة ،وكان اسمه في تشكيلتها
املـثــالـيــة .بـعــد انـتـهــاء حقبة شيفو،
ج ــاءت حقبة م ــارك فيلموتس ،لكن
الـ ـك ــرة الـبـلـجـيـكـيــة ك ــان ــت ق ــد ب ــدأت
مــرحـلــة ال ـت ــراج ــع .ه ـك ــذا ،ل ــم تتمكن
حتى مونديال  2002من تخطى دور
الـ  .16هذا أكثر ما استطاع تحقيقه
البلجيكيون.
َ
في مونديالي  2006و 2010شهدت
الـ ـك ــرة الـبـلـجـيـكـيــة أس ـ ــوأ مــراحـلـهــا
وعاشت الصدمة مرتني متتاليينت
بفشلها ف ــي ال ـتــأهــل .ك ــان الـتــراجــع
ك ـب ـي ـرًا وال مـثـيــل لـ ــه .ك ــان ــت مــرحـلــة
الفراغ الكبير .وفي  2014ولد الجيل
الـ ـ ــذي ان ـت ّـظ ــرت ــه ب ـل ـج ـي ـكــا م ـن ــذ أم ــد
منتخب
بعيد .تــوقــع كثر أن يذهب
َّ
«ال ـش ـي ــاط ــن الـ ـحـ ـم ــر» ،ك ـم ــا ُي ـل ــق ــب،
بعيدًا في مونديال البرازيل مع بروز
ال ـن ـج ــوم إي ــدي ــن هـ ـ ــازار وك ـي ـفــن دي
بروين وروميلو لوكاكو وفينسنت
كومباني ويــان فيرتونغني ومــروان
ف ـ ـيـ ــاي ـ ـنـ ــي ورادجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ــاي ـ ـن ـ ـغـ ــوالن
والحارس ثيبو كورتوا وغيرهم ،إال
أن بلجيكا بقيادة فيلموتس ـ الذي
أصبح مدربًا ـ ّ
ودعت في ربع النهائي
بــال ـخ ـســارة أم ــام األرج ـن ـتــن بـهــدف

رولينبرغ في كل األماكن
بعد تراجع الكرة البلجيكية بعد مونديال  2002وغيابها الحقًا عن خمس بطوالت
كبرى بني كأس العالم وكأس أوروبــا تراجعت شعبية املنتخب البلجيكي في بالده
ّ
وتقلص عدد مشجعيه الذين يــؤازرونــه في املالعب .لكن مشجعًا واحـدًا بقي وفيًا
ملنتخب بــاده على ال ــدوام .هــذا املشجع اسمه لــودو رولينبرغ ،الــذي واصــل مرافقة
املنتخب في كل مبارياته التي استهلها منذ عام  1990ولم يغب إال عن بطولة «كيرين»
ّ
ّ
استمر في
الودية في اليابان عام  1999باإلضافة إلى مباراتني عام  .2006رولينبرغ
تشجيع املنتخب رغم تراجعه في عام  2007إلى املركز  71في تصنيف «الفيفا»،
حتى أنه كان املشجع الوحيد له في املباراة أمام أرمينيا عام  2009وأمام أذربيجان
عام  .2011وفي كأس أوروبا  2016فاجأ نجم بلجيكا إيدين هازار الجميع عندما
ّ
توجه إلــى املــدرجــات إللقاء التحية على رولينبرغ في الوقت الــذي غــادر فيه زمــاءه
امللعب بعد املباراة أمام املجر .وقال رولينبرغ عن ذلك« :في أيلول  2009في أرمينيا،
كنت املشجع البلجيكي الوحيد .األمر ذاته حصل أمام أذربيجان في  ،2011وأعتقد
أيضًا أنني كنت الوحيد أمام كازاخستان عام  .2010هل حاول إيدين مكافأتي على
وفائي؟» .باختصار ،لودو رولينبرغ هو املشجع رقم  1ملنتخب بلجيكا.
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ّ
ضحيته فيه العب كيفو فيرونا ،فيديريكو
■ أبرز تدخالت «النينجا» ،ذلك الذي كان
ماتيالو ،وقد أبعده عن املالعب ألكثر من سنة.
■ في شهر أيــار من عــام  2009كانت أول مشاركة لناينغوالن مع منتخب بالده
بلجيكا أمام تشيلي.
■ صاحب أصول إندونيسية ،أب إندونيسي وأم بلجيكية.
■ حصل على جائزة ضمن أفضل فريق للدوري اإليطالي في ثالثة مواسم متتالية:
.2017-2016 /2016-2015 /2015-2014
■ ّتوج بجائزة أفضل العب في نادي «الذئاب» روما موسم .2017-2016
■ كانت أول مباراة له مع روما عام  2014أمام سمبدوريا ،حني فاز فريق العاصمة
بنتيجة  0-1في بطولة كأس إيطاليا.

ميزة منتخب بلجيكا هي ّ
قوته الهجومية

غونزالو هيغواين .بالطبع ،لم تكن
املحصلة مرضية للبلجيكيني ،رغم
أنهم عــادوا إلــى ربــع النهائي للمرة
األولى منذ التأهل إلى نصف نهائي
.1986
ث ــم جـ ــاء ال ـف ـش ــل ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي ك ــان
وقـ ـ ـع ـ ــه أقـ ـ ـس ـ ــى فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــأس أوروبـ ـ ـ ـ ــا
 2016بـ ــال ـ ـخـ ــروج م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدور رب ــع
ُالنهائي بالخسارة أمــام ويلز .3-1
أقـ ـي ــل فـيـلـمــوتــس واخـ ـت ــار االت ـح ــاد
ً
البلجيكي مــدربــا أجنبيًا بــديــا له
ه ــو اإلس ـب ــان ــي روب ــرت ــو مــارتـيـنـيــز
الذي كان يحقق نتائج إيجابية في

املالعب اإلنكليزية مع إفرتون .أدرك
البلجيكيون أن املشكلة في املنتخب
ّ
هــي مشكلة ذهـنـيــة تـحــتــم التعاقد
مع مــدرب يستطيع تكوين منتخب
ـاف ــس وت ـح ـم ــل صـ ـف ــات ال ـب ـط ــل،
مـ ـن ـ ِ
خ ـصــوصــا ف ــي ُظ ــل َوجـ ــود املــواهــب
والنجوم الذين أضيفت إليهم الحقًا
مواهب أخرى أمثال درايس ميرتينز
وتوماس مونييه وموسى ديمبيلي
وغيرهم .وأمام هذه التشكيلة القوية
تـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـه ـج ــوم ــي،
ارتــأى البلجيكيون أن يكون النجم
وال ـهــداف الفرنسي الـســابــق تييري

ه ـن ــري م ـس ــاع ـدًا ملــارت ـي ـن ـيــز ل ــزي ــادة
الفعالية في هذا الخط ،نظرًا للخبرة
والتجربة الكبيرتني لالعب أرسنال
السابق ،خصوصًا أن أكثر النجوم
ي ـل ـع ـب ــون فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
ال ــذي يـعــرفــه هـنــري ج ـي ـدًا ،كـمــا هي
الحال مع مارتينيز .النتيجة جاءت
ّ
مثمرة ،إذ تمكن منتخب بلجيكا من
أن يتصدر مجموعته بـ  9انتصارات
م ـقــابــل ت ـع ــادل واحـ ـ ــد ،م ـب ـت ـع ـدًا ب ـ ـ 9
نـقــاط عــن نظيره اليوناني الثاني،
وقد كان أول منتخب أوروبي يتأهل
إلــى املــونــديــال مــن خــال التصفيات

منتخب «البريميير ليغ»!
املشاركة في مونديال روسيا أن 15
يبدو الفتًا بني كل املنتخبات
ِ
العبًا ارتدوا قميص منتخب البلجيكي في اآلونة األخيرة يلعبون
حاليًا في الدوري اإلنكليزي املمتاز ،واألهم أنهم في الفرق الكبرى.
رقم مدهش طبعًا ،ألن هؤالء يلعبون في دوري األضــواء ،والقول
إنه األقوى في العالم هو قول مبالغ فيه إلى درجة السذاجة .ويأتي
في مقدمة هؤالء الالعبني كيفن دي بروين وفينسنت كومباني
مع مانشستر سيتي ،وإيدين هازار وثيبو كورتوا مع تشلسي،
وروم ـي ـل ــو لــوكــاكــو ومـ ـ ــروان فـيــايـنــي م ــع مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد.
أمــا الـعــدد األكـبــر ،ففي توتنهام ،بــوجــود موسى ديمبيلي ويــان
فيرتونغن وتــوبــي ألديرفيريلد .وبطبيعة الـحــال ،ستكون كثرة
ً
الالعبني البلجيكيني في «البريميير ليغ» عامال مساعدًا لهم في
املواجهة األبرز في مجموعتهم في املونديال أمام إنكلترا ،إذ إنهم
يعرفون كرتها جيدًا.

بعد روسيا املستضيفة.

ّ
مرشح للقب أو حصان أسود؟

م ــا ال ش ــك ف ـي ــه ،أن بـلـجـيـكــا تمتلك
اآلن أقــوى التشكيالت فــي مونديال
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا .ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف م ـك ـت ـم ـل ــة ،مــن
حـ ــراسـ ــة املـ ــرمـ ــى إل ـ ــى الـ ـهـ ـج ــوم .فــي
ك ــل امل ــراك ــز ه ـن ــاك ن ـج ــوم .األهـ ــم من
ذل ــك أن املـنـتـخــب البلجيكي يمتلك
ّ
مقعد بدالء مميزًا يشكل فريقًا بحد
ذاتــه يمكنه املنافسة في أي بطولة،
وه ـ ــذا األم ـ ــر ت ـت ـش ــارك ف ـيــه بلجيكا
م ــع أملــان ـيــا وفــرن ـســا وإس ـبــان ـيــا في
امل ــون ــدي ــال ال ــروس ــي .م ـيــزة منتخب

بلجيكا هي ّ
قوته الهجومية ،حيث
يميل مارتينيز إلى الكرة الهجومية،
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل وج ـ ـ ــود الع ـب ــي
ّ
وسط ومهاجمني يتمتعون بكفاءة
عــال ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـج ــان ــب .لـلـتــذكـيــر،
ف ــإن الـبـلـجـيـكـيــن سـ ّـج ـلــوا  43هــدفــا
ف ــي  10مـ ـب ــاري ــات ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات،
مـ ــا مـ ـع ـ ّـدل ــه  4أه ـ ـ ـ ــداف فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الــواحــدة ،وهــو رقــم ممتاز تشاركوا
فـيــه مــع منتخب أملــانـيــا فـقــط .األهــم
م ــن ذلـ ــك ،أن الـتـشـكـيـلــة البلجيكية
الحالية اكتسبت التجربة والخبرة
ّ
والنضج ،وهذا ما عانت منه وشكل

نقطة الـضـعــف فــي مــونــديــال .2014
ه ــذا ال ـت ـبـ ّـدل يـمـكــن رؤي ـت ــه بــوضــوح
ً
م ـثــا عـلــى أداء هـ ــازار مــع تشلسي،
وتـحــديـدًا دي بــرويــن مــع مانشستر
سيتي الذي ّ
تطور مستواه على نحو
ّ
هائل وبات يتمتع بصفات القيادة.
ب ــالـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن هـ ــذيـ ــن ال ـن ـج ـم ــن،
ّ
سيشكل املــونــديــال الــروســي محطة
مهمة لكليهما في مسيرتهما .بعد
مــونــديــال أول خـطــف فـيــه زميلهما
الـ ـش ــاب ديـ ـف ــوك أوريـ ـج ــي األض ـ ــواء
منهما (قبل أن يتراجع الحقًا) تبدو
ال ـفــرصــة ســانـحــة ب ـق ـ ّـوة أم ــام ه ــازار
ودي بــرويــن لقول كلمتهما وإفــراغ
كــل مــا فــي جعبتهما فــي مــونــديــال
روسـيــا .تقع بلجيكا فــي املجموعة
امل ــون ــدي ــال ـي ــة ال ـس ــاب ـع ــة ال ـت ــي تـضــم
إنكلترا وتونس وبنما .التأهل إلى
دور الـ  16يبدو في املتناول ،حتى إن
صـ ُّـدر
البلجيكيني سيسعون إل ــى تـ ّ
املـجـمــوعــة فــي منافستهم املتوقعة
مع اإلنكليز ،خصوصًا أنهم يعرفون
جيدًا خصومهم بالنظر إلى احتراف
الكثير من الالعبني البلجيكيني في
ً
«البريميير ليغ» فضال عــن مشوار
مارتينيز كـمــدرب ومساعده هنري
كـ ــاعـ ــب فـ ـيـ ـه ــا .م ـ ــا ه ـ ــو واضـ ـ ـ ــح أن
ً
بلجيكا تمتلك جيال ذهبيًا لم يسبق
لـ ــه م ـث ـيــل فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد .ال ـط ـم ــوح ــات
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة .ث ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــرى م ـن ـت ـخــب
بلجيكا منافسًا على ّ لقب مونديال
روسـيــا ،وآخ ــرون يرشحونه ليكون
«ال ـ ّح ـصــان األسـ ـ ــود» .البلجيكيون
يفضلون اللقب طبعًا ،لكنه في ضوء
املعطيات الحالية ،ما زال فضفاضًا
عليهم.

