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بوندسليغا

«األزرق الملكي»

ّ
ّ
من مناجم الفحم إلى منصات الذهب

ّ
«حتى لو هرمت ّ
سأظل أذهب إلى شالكه» .هكذا تقول األغنية القديمة ّللنادي األلماني .أغنية كتبها ّ
العمال بلوح من الفحم على جدار
فت
وخر
ّ
ّ
ّ
أحد المناجم ،وقد مثلت هذه األخيرة بدورها ّ
كل مولود جديد يبكي عند لحظة الوالدة ،بكى ّ
العمال بعد
ولد منه كبير ألمانيا .وكما
ذي
ال
حم
الر
ّ
تأسيس ناديهم ّالذي خرج من مناجم الفحم إلى ّ
منصات الذهب
حسين فحص
ّ
تأسس نــادي شالكه عام  1904على
ّ
ّ
يد عمال في مناجم الفحم .كان ّالعمال
ي ـخ ـ ّـص ـص ــون كـ ــل وق ـت ـه ــم لـ ـل ــن ــادي،
ّ
ح ـيــث كـ ــان ال ــاعـ ـب ــون األس ــاس ـ ّـي ــون
مـنـهــم ي ـ ّـدخ ــرون مـجـهــوداتـهــم أثـنــاء
العمل ،فينامون في املنجم استعدادًا
ّ
اإلحتياطيون
ينجز
للمباراة ،فيما ّ
بـقـ ّـيــة الـعـمــل .ومــثــل ظـهــور «املــولــود
الـ ـح ــدي ــث» بـ ـش ــرى سـ ـ ـ ـ ّ
ـارة ألمل ــان ـي ــا،
ح ـيــث عــاشــت املـمـلـكــة وق ـت ـهــا أزه ــى
ّأيامها وذلك بعد ّ
تطور استخدامات
ّ
ُ
الفحم الحجري ،الذي اكتشف للمرة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ج ـي ـل ـس ـن ـك ـيــرشــن سـنــة
الص ّ
 ،1840حيث كانت املدينة ّ
ناعية
ّ
الضخمة اليوم ،ال تزال قرية صغيرة
ال يتجاوز عدد سكانها  600نسمة.
بـســرعــة هــائـلــة ت ـحـ ّـولــت ال ـقــريــة إلــى
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر امل ـ ــدن الـ ّـص ـنــاع ـيــة
في أوروبــا بعد أن بلغت أوجها في
تسعينات القرن املاضي.
ل ـطــاملــا ك ــان نـ ــادي شــال ـ ّكــه امل ـع ــروف
بـ ـ ـ ـ ـ ــ«األزرق امل ـل ـك ــي» م ــرش ـح ــا ل ـل ـفــوز
ّ
بــألـقــاب الـبـطــوالت الـتــي يـشــارك بها،

س ـت ـط ــاع أن يـكـتــب تــاري ـخ ــا كـبـيـرًا
وا ّ
بالذهب خالل مشواره في البطوالت
واألوروبـ ـ ّـيـ ــة،
امل ـح ـل ـيــة داخـ ــل أمل ــان ـي ــا ّ
ح ـيــث ت ـح ـتــوي خ ــزائ ــن ال ــن ــادي على
الكثير من األلقاب جاءت على فترات
و،2011
م ـت ـبــاعــدة ب ــن ع ــام ــي
ّ 1934
ّ
وكــانــت البطولة األول ــى الـتــي حققها
هي بطولة ّ
الدوري عام  ،1934تبعتها
 6بـ ـ ـط ـ ــوالت دوري أملـ ـ ــانـ ـ ــي ،خ ـمــس
ب ـط ــوالت ك ــأس أمل ــان ـي ــا ،ك ــأس ســوبـ ًـر
أملاني ،كأس الـ ّـدوري األملاني ،إضافة
ًّ
لفوزه ّ
مرة واحدة.
بالدوري األوروبي
يـلـعــب ن ــادي شــالـكــه مـبــاريــاتــه على
أكثر
ملعب
فيلتينز أريـنــا ،وهــو مــن ّ
ّ
املــاعــب تــطــورًا فــي الـعــالــم ،حيث أنــه
مـصـ ّـمــم عـلــى شـكــل قــاعــة عـمــاقــة لها
ّ
سقف ّ
ّ
أرضية امللعب
متحرك ،كما أن
ّ
تتعرض
إلى خارج امللعب كي
تسحب ّ
ّ
ألش ـع ــة ال ــش ـم ــس ،وي ــت ـس ــع امل ـل ـعــب لـ
 62,271مـ ّتـفــرج يـقـبــع أغـلـبـ ّـيـتـهــم في
امل ـ ـ ّ
ـدرج الــشـمــالــي حـيــث يــوجــد أكثر
ّ
املشجعني تعصبًا «االلتراس» ،وشيد
ّ
النفق ّ
ّ
أرضية امللعب على
املؤدي إلى
ّ
شكل منجم لتذكير اللعبني بتاريخ
ّ
النادي العريق.

ّ
وشــال ـكــه كـغـيــره مــن ال ــن ــوادي ،لديه
األع ـ ـ ــداء األزل ـ ّـي ــن امل ــوج ــودي ــن تبعًا
ّ
ل ـل ـح ـكــم الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــداوة
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ــار بـ ــروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
ت ـع ــود ألسـ ـب ــاب ت ــاري ـخ ـ ّـي ــة مــرتـبـطــة
بــالـ ّـس ـيــاســة أكـ ـث ــر ،ف ــال ـج ــار األص ـفــر
ّ
يقبع عـلــى مـســافــة  15كـلــم من
ال ـ ّـذي
ّ
ّ
الــضــفــة الــثــانـيــة لـنـهــر ال ـ ـ ّـرور ،رفــض
االنـ ـضـ ـم ــام فـ ــي ث ــاث ـي ـن ـ ّـي ــات ال ـق ــرن

عودة أمين حارث باتت قريبة
لتدريبات النادي األلماني

يعتبر نادي
شالكه من ركائز
الكرة األلمانية

ّ
املــاضــي إلــى الحكم ال ــن ــازي ،بعد أن
اسـتـنـكــر حــاكــم دورت ـم ــون ــد األع ـمــال
ّ ّ
ّ
الوحشية الـتــي كانت تتبع مــن قبل
هـتـلــر ،فـ ُـعــزل وقـتـهــا عــن الـقـيــام بــأي
نشاط ريــاضــي مــدى الـحـيــاة .ويقال
ّ
إن ن ــادي ّ شــالـكــه ك ــان ِع ـشــق ّأدول ــف
هيتلر الثاني بعد أملانيا ،وأنــه كان
يشاهد املباريات بشكل شبه منتظم،
حـيــث ع ــاش األزرق املـلـكــي املـجــد ما
ب ــن ع ــام ــي  1933و  1943ب ـع ــد أن

اس ـت ـطــاع ال ــوص ــول لـ ّنـهــائــي بـطــولــة
أملانيا تسع مرات وحقق البطولة في
ست مناسبات منها.
ّ
ّ
وتـ ـج ــل ــت الـ ـك ــراه ـ ّـي ــة بـ ــن ال ــن ــادي ــن
وشالكه) ،بعد أن قامت
(دورتموند
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـ ّـن ـ ّ
ـازي ــة بــال ـق ـبــض على
عــام ـلــن ف ــي دورت ـم ــون ــد وأعــدمـتـهــم
ل ـط ـبــاع ـت ـهــم مـ ـنـ ـش ــورات ض ـ ـ ّـد ن ـظــام
ال ـ ّح ـكــم ف ــي أواخ ـ ــر ال ـح ــرب الـعــاملـ ّـيــة
ّ
الثانية ،مــا ولــد كرهًا عظيمًا داخــل
ّ
القلعة ّ
ّ
الصفراء أدى إلى حذف الرقم
ّ
 04م ــن طــواب ـيــر ال ــت ــذاك ــر ف ــي ملعب
دورتموند ،ملا يرمزه ّ
الرقم من تاريخ
ّ
إنشاء النادي األزرق.
وشـ ـه ــد «ديـ ــربـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ّـرور» س ـي ـطــرة
كـبـيــرة ل ـنــادي شــالـكــه عـلــى حـســاب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن ع ّــام ــي
 1925و ،1943ح ـيــث م ـنــي ال ــن ــادي
األص ـفــر بـ ـ  17هــزيـمــة ول ــم يستطع
ّ
ال ـف ــوز ب ـم ـبــاراة واحـ ــدة حــتــى أم ــان
شالكه ،ما جعل أنصار دورتموند
ّ
ّ
ّ
يــت ـه ـمــون ال ـح ــك ــام بــالــت ـعــاطــف مــع
ّ ّ
شالكه لكسب رضــى هيتلر .إل أن
نادي شالكه في تلك املرحلة أصدر
س ـت ـن ـكــر ف ـيــه عـ ــودة أس ـبــاب
ب ـيــانــا ا ّ
الحقبة لدعم
تلك
في
ادي
الن
نجاح
ّ
هـتـلــر ،وأ ّعـ ــادوا سـبــب الــنـجــاح إلــى
اعتماد النادي وقتها على أسلوب
جديد في كرة القدم ،عماده الكرات
ّ
ال ـق ـص ـيــرة ال ـ ّـس ــري ـع ــة ،والـ ـت ــي نــالــت
ّ
األملانية
الجماهير
بدورها إعجاب
ّ
ّ
ك ــاف ــة ،واس ـت ـط ــاع ال ــن ــادي األمل ــان ــي
عن طريقها أن يسيطر على الكرة
األمل ــان ـ ّـي ــة ف ــي ح ـق ـبــة ت ـع ـ ّـد األف ـض ــل
ّ
لعمال املناجم.
لـ ــم ت ـب ـخ ــل م ـن ــاج ـ ّـم ال ـف ـح ــم ب ــإظ ـه ــار
بعض املــواهــب الــذهـبـ ّـيــة ،حيث ّ
تعد
م ــدرس ــة جـيـ ّلـسـنـكـيــرشــن م ــن أنـجــح
ّ
األملانية،
املــدارس املؤثرة على الكرة
ي ـش ـهــد ع ـل ــى ذل ـ ــك وجـ ـ ــود  5أس ـم ــاء
ل ـع ـب ــت ل ـل ـم ــان ـش ــاف ــت فـ ــي م ــون ــدي ــال
روسـ ـي ــا  2018ت ـخ ـ ّـرج ــت م ــن ن ــادي
شالكه في وقت سابق ،وهم مانويل
نويير ح ــارس مــرمــى بــايــرن ميونخ
الـحــالــي ،مـسـعــود أوزي ــل نـجــم نــادي
أرسـ ـن ــال ،بـيـنــديـكــت هــوفــديــس قلب
دفــاع يوفنتوس اإليـطــالــي ،جوليان
دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر جـ ــوهـ ــرة وسـ ًـ ــط ب ــاري ــس
سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان إض ـ ــاف ـ ــة ل ـل ـمــوه ـبــة
األمل ــان ـ ّـي ــة امل ـن ـت ـق ـلــة ح ــدي ـث ــا ل ـبــايــرن
مـيــونــخ لـيــون غــوريـتــزكــا ،مــع األخــذ
باالعتبار االستبعاد املفاجئ لجناح
ساني الذي
مانشستر سيتي ليروا ّ
ّ
نشأ في شالكه ،بينما يمثل اللعب
أمــن حــارث اليوم أحــد أبــرز املواهب
ّ
املـ ــوجـ ــودة بــال ـفــريــق والـ ـت ــي ينتظر
م ـن ـه ــا أن ت ـع ـي ــد الـ ـعـ ـم ــاق األمل ــان ـ ّـي
ّ
ّ
منص ّات التتويج .فيما تتمثل
إلــى
ّ
ّ
أساطير النادي بهدافهم التاريخي
ّ
كـ ـ ــاوس ف ـي ـشــر وال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ثــانــي
ّ
أفـ ـض ــل ه ـ ـ ـ ّـداف ً ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري
ّ
األملاني ،إضافة لكل من ايبي ساند،
ارنست كوزورا ،كالوس فليتشر ،ينز
ليمان وغيرهم.
وغ ـ ــاب ن ـ ــادي ش ــال ـك ــه ع ــن امل ـنــاف ـســة
ع ـلــى األلـ ـق ــاب ل ـف ـتــرة ط ــوي ـل ــة ،وذل ــك
أن أصـبــح يعتمد على سياسة
بعد ّ
لالستفادة من عوائدها
جوم
الن
بيع ّ ّ ّ ّ
املالية ،إل أن النادي األملاني استطاع
أن ّ
يقدم موسمًا ّ
مميزًا العام الفائت
ّ
ج ـع ـلــه ي ـح ـت ــل م ــرك ــز ال ــوص ـي ــف فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري األملـ ـ ــانـ ـ ــي بـ ـع ــد الـ ـعـ ـم ــاق
البافاري بايرن ميونخ.

المستقبل
ألمين حارث
ّ
األملانية
سطعت في سماء الكرة ّ ّ
العربية التي
العديد من األسماء
تركت بصمة في البونديسليغا،
على غرار قلب دفاع بايرن ميونخ
ّ
ّ
عب املغربي مهدي بن
الس ّابق الل ً
عطية ،إضافة لقائد نادي ّ كولن
ّ
السابق ،نجم ّالدفاع اللبناني
ّ
ّ
ّ
اللعب يوسف محمد ،فيما يمثل
ّ
اللعب املغربي أمني حارث ،آخر
ّ ّّ
األسماء العربية الرنانة في سماء
البوندسليغا.
أمني حارث هو العب وسط
ميدان مغربي من مواليد ،1997
بدأ مشواره االحترافي مع نادي
نانت الفرنسي بعد أن صعد
من مدرستهم عام  ،2016ولم
يستطع ّاللعب أن يقنع ّ
املدرب
وقتها ،حيث ّ
سجل هدفًا واحدًا
في ثالثني مباراة لعبها رفقة
ّ
النادي الفرنسي .رغم ذلك لفت
ّ
ّ
أداء اللعب ّكشافي نادي شالكه
األملاني ،فوقعوا معه عام 2017
في عقد ّ
يمتد ألربع سنوات مقابل
ٍ
ّ ّ
 10ماليني يورو .قدم اللعب في
أولى مواسمه مستويات ّ
جيدة
رفقة األزرق امللكي ،وظهرت
ً
طينته املميزة بعدما دخل بديال
في ديربي ّالرور أمام دورتموند،
حيث كان املارد األصفر ّ
متفوقًا
ّ
ّ
ّ 0-4عند نهاية الشوط األول،
ّ
إل ّأن دخول اللعب في الدقيقة
ّ
ّ
مثل نقطة الت ّ
حول حيث
33
ساهم في تغيير املباراة بعد أن
ّ
ّ
سجل الهدف الثاني وساهم في
ّ
ّ
صناعة الهدفني الثالث والرابع،
ّ
لتسببه في طرد مهاجم
إضافة
دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ،
ّ
لتنتهي املباراة وقتها بالتعادل
اإليجابي  4-4في عودة ّ
تعد
األجمل في تاريخ ّالدوري األملاني.
ّ
وفاز اللعب املغربي بجائزة
ّ
وري
أفضل العب صاعد في الد ّ
األملاني ملوسم  ،2018/2017إل
ّأنه لم ّ
يقدم الكثير رفقة منتخب
بالده في مونديال روسيا حيث
لم تستطع املغرب ّ
الصعود
لدوري الـ ،16وأثناء إجازة ما بعد
املونديال ُحكم عليه ّ
بالسجن
ّ
أربعة ً أشهر مع وقف التنفيذ
إضافة لدفع مبلغ  900دوالر
وذلك بعد أن وجد في ّ
الس ّيارة
ّ
ّ
تسببت في مقتل مواطن
التي
ّ
مغربي يبلغ من العمر  28عامًا،
ّ
ّ
والتي كان ّيقودها أخوه الصغير
ّ
بإذن منه .إل أن اللعب سيعود
ّ
قريبًا للتدريبات وفقًا ملا أداله
املدير ّالرياضي لنادي شالكه،
ّ
األساسية
ّوسيكون أمني ّالركيزة
مطلع
التي يعتمد عليها الفريق ّ
املوسم الجديد للمنافسة على كل
لقب ممكن.

أنشيلوتي مطالب بتحقيق األلقاب إلرضاء جماهير نابولي

كالشيو

أنشيلوتي في نابولي

«ابن الشعب يعود إلى الشعب»
رحل ساري إلى
تشيلسي .رحل وأخذ معه
العبه اإليطالي صاحب
األصول البرازيلية جورجينيو
من نابولي .لكن ساري
مدرب يختلف عن باقي
المدربين .لم يأخذ ساري
ألقابه معه ،فهذه األلقاب
غير موجودة من األصل.
على عكس أنطونيو
كونتي مدرب تشيلسي
الذي أقاله الفريق .المدرب
الذي كان قد حصد خالل
موسمين له مع الـ«بلوز»
بطولتين :الدوري وكأس
االتحاد اإلنكليزي
حسن رمضان
مــاوري ـس ـيــو سـ ــاري ل ــم ي ــأخ ــذ ألـقــابــا
معه إلــى نــادي تشيلسي اإلنكليزي،
ً
بــل أخ ــذ طــريـقــة الـلـعــب وأف ـك ــاره بــدال
منها .األمــر أصبح مختلفًا ،فطريقة
ل ـعــب ن ــاب ــول ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
املاضية وتحت إشراف املدرب ساري،
ك ــان ــت م ــن ب ــن أف ـض ــل وأجـ ـم ــل طــرق
الـلـعــب ال ـتــي مــن املـمـكــن أن يستمتع
أحد بمشاهدتها .كرة القدم ّ
السهلة،
التمريرات القصيرة و«التيكي تاكا»
ّ
ح ـت ــى أن ـ ــه بـ ـ ــدأت بـعــض
اإليـ ـط ــال ــي ــةّ .
الصحف والـنــقــاد يـقــارنــون «نابولي
سـ ـ ــاري» ب ــ«مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بيب
غــوارديــوال» ،وب ـ «برشلونة ميسي».
نعم هكذا كــان الحال مع ســاري ،فقد

ّ
قدم نابولي أجمل كرة قدم في أوروبا
فــي امل ــواس ــم املــاض ـيــة ،لـكــن «الـعـقـبــة»
الــوحـيــدة واأله ــم ّ
ربـمــا التي واجهها
ّ
ّ
«املدرب املدخن» هي األلقاب!
لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع سـ ـ ــاري أن ي ـح ـق ــق لـقـبــا
واح ـ ـدًا م ــع ف ــري ــق ال ـج ـن ــوب اإلي ـطــالــي
خ ـ ــال ث ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات قـ ـض ــاه ــا عـلــى
رأس ال ـج ـهــاز الـفـنــي ل ـن ــادي الـجـنــوب
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي م ـل ـعــب الـ ـس ــان ب ــاول ــو.
وهنا أصل الحكاية :أقيل ساريّ ،
وعي
مـكــانــه م ـ ـ ّ
ـدرب ،م ــن ب ــن ك ـبــار املــدربــن
ُ
ّ
«الـ ـطـ ـلـ ـي ــان» .ع ـ ــن ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
مدرب ميالن ويوفنتوس وريال مدريد
السابق كمدرب جديد للـ«بارتينوبي».
س ـن ـك ــون أمـ ـ ــام ن ـه ــاي ــة ح ـق ـبــة وب ــداي ــة
أخرى ،وسيبدأ مسلسل جديد عنوانه،
ه ـ ــل سـ ـي ــوق ــف أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي س ـي ـط ــرة
يوفنتوس املطلقة على بطولة الدوري
ط ـي ـل ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة وي ـح ـقــق
الجواب سيكون عند كارلو،
املعجزة؟ ً
ال ــذي ونـسـبــة لتاريخه الـتــدريـبــي ،من
ّ
املؤكد بأنه سيعطي اإلضافة الكبيرة
لنادي الجنوب .املعاناة التي قاساها
نــابــولــي فــي املــواســم الـثــاثــة األخـيــرة،
هـ ــو ال ـف ـش ــل فـ ــي «ت ـح ـق ـي ــق األل ـ ـقـ ــاب»،
ّ
ح ـت ــى أن كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ل ــم يـسـتـطــع
نــابــولــي تحقيقها مــع س ــاري .األخـيــر
ّ
كان دائمًا ما يركز بشكل أساسي على
بطولة ال ــدوري اإليطالي كأولوية في
حـســابــاتــه .وأكـبــر دلـيــل على ذل ــك ،هو
ّ
التنحي عن بطولة ال ــدوري األوروبــي
ـوروب ـ ــالـ ـ ـي ـ ــغ» امل ـ ــوس ـ ــم املـ ــاضـ ــي،
«الـ ـ ـي ـ ـ ّ
حيث فضل ســاري الـخــروج املبكر من
البطولة على يد نادي اليبزغ األملاني،
ّ
ّ
م ــركـ ـزًا ج ــل اه ـت ـمــامــاتــه ع ـلــى الـ ــدوري
وعلى منافسة يوفنتوس.
ل ـ ــدى أن ـش ـي ـل ــوت ــي املـ ـع ــادل ــة مـخـتـلـفــة.
مــدرب كتب التاريخ مع ميالن ،وأعــاد
ري ــال مــدريــد للهيمنة األوروب ـي ــة مــرة
أخ ـ ــرى ب ـعــد غ ـي ــاب دام ألك ـث ــر م ــن 10
س ـ ـنـ ــوات .ك ــان ــت ل ـح ـظــة رفـ ـع ــه ل ـكــأس
«ذات األذنــن» نقطة البداية ملا أصبح
عليه النادي امللكي اآلن .لكننا جميعًا
نعلم مــن هــو أنشيلوتي ،ونعلم بأنه

ّ
سيفضل ال ـفــوز بــاأللـقــاب عـلــى تقديم
كـ ــرة قـ ــدم ج ـم ـي ـلــة .ول ـك ــن ف ــي الـنـهــايــة
ُ
ســتــرفــع األلـ ـق ــاب وهـ ــذا ه ــو امل ـط ـلــوب.
سبب آخر دفع بأنشيلوتي للقدوم إلى
نــابــولــي وب ــأن يتسلم رئــاســة الجهاز
الفني في النادي ،هو «كرهه الشديد»
ّ
لـنــادي يوفنتوس وتعطشه لهزيمته
وان ـتــزاع اللقب مــن بــن يــديــه .فقد قال
مـ ّ
ـدرب نــابــولــي الـجــديــد فــي كـتــابــه عن
يــوفـنـتــوس «أبـ ـدًا لــم أح ــب يوفنتوس،
ولن أحبه .قصتي مع يوفنتوس قصة
حب لم تبدأ من األساس ،كنا مختلفني
تمامًا ،أنــا ابــن الشعب وهــم متأنقون
ف ــي ال ـس ـت ــرات ،أن ــا بــاسـتـيــك وه ــم من
ذه ـ ــب» .وأيـ ــن ي ــا ت ــرى سـيـكــون املـكــان
امل ـنــاســب لتحقيق ك ــل ه ــذه األمـنـيــات
وتـ ـف ــري ــغ كـ ــل هـ ـ ــذه ال ــرغـ ـب ــة ب ـهــزي ـمــة
يوفنتوس؟ نابولي طبعًا.
ً
ـش قليال في شــوارع مدينة
اذهــب وامـ ِ
ال ـج ـن ــوب ،واس ـ ــأل أي ــا م ــن امل ـ ّـاري ــن في
شوارعها الجميلة رأيه بفريق «السيدة
ال ـع ـجــوز» ،اإلجــابــة مـعــروفــة طـبـعــا .أو
ستخرج مــن أفواههم بعض الكلمات
ً
التي ال يمكن ذكرها .نعطي مثاال على
ذلك ،ما يباع اآلن في أســواق وشوارع
املــديـنــة ،صــور لكريستيانو رونــالــدو،
ال ــاع ــب الـ ــذي اش ـت ــراه يــوفـنـتــوس في
األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة ،م ـط ـب ــوع ــة عـلــى
ّ
سلت املهمالت .هذه هي نابولي وهذا
هو رأيها في يوفنتوس.
ه ـك ــذا ،سـتـكــون ال ـعــاقــة ب ــن نــابــولــي
وكارلو أنشيلوتي وأهدافهم الواحدة
بـمـثــابــة «الـ ـش ــرارة» ال ـتــي سينطلقون
م ـن ـهــا ل ـت ـح ـق ـيــق م ـب ـت ـغــاهــم وت ـجــريــد
يوفنتوس مــن لقب ال ــدوري ألول مـ ّـرة
م ــن س ـبــع سـ ـن ــوات .م ــع ق ـ ــدوم ك ــارل ــو،
قــد تختلف طريقة اللعب الـتــي اعتاد
عليها الفريق ،ولكن علينا االنتظار،
ّربما األمور لن ّ
تتجه إلى تغيير طريقة
اللعب ،أو إلى خلق طرق لعب جديدة
من قبل أنشيلوتي .فاملدرب اإليطالي
«املخضرم» يعرف كيف ّ
يسير األمــور
نـ ـظـ ـرًا ل ـخ ـبــرتــه ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــاع ــب
اإليـ ـط ــال ـ ّـي ــة .وم ـ ــا ي ـع ـط ــي ال ـج ـمــاه ـيــر

«الـنــابــولـيـتــانـيــة» بعضًا مــن الـتـفــاؤل،
هو بأن هنالك رقمًا كبيرًا من الالعبني
الذي لعبوا إلى جانب بعضهم البعض
ّ
ـأن املـ ّ
ـدرب الجديد
لثالث سنوات ،أي بـ
لــن يـجــد صـعــوبــة فــي إي ـجــاد التفاهم
بــن الــاع ـبــن ،كــل مــا عـلـيــه هــو وضــع
ً
ال ــ«ب ـص ـمــة» .وب ــدأ ف ـعــا فــي وضـعـهــا،
ف ـق ــد انـ ـت ــدب ــت إدارة ال ـ ـنـ ــادي الع ـبــن
جــددًا ،كسيموني فيردي من بولونيا،
أحــد أبــرز املــواهــب فــي ال ــدوري املوسم
امل ــاض ــي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــاقــدهــا مع
الع ــب خــط الــوســط اإلس ـبــانــي فــابـيــان
روي ـ ـ ــز الع ـ ــب ري ـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ال ـس ــاب ــق
ك ـب ــدي ــل «جـ ــاهـ ــز» ل ــرح ـي ــل ال ـب ــرازي ـل ــي
اإليـطــالــي جورجينيو إلــى تشيلسي.
اجتاز أنشيلوتي مع نابولي العقبة أو
التحدي ّ
األول له في الدوري اإليطالي
بـعــد أن حـقــق ف ــوزًا صعبًا عـلــى فريق

يفضل كارلو أنشيلوتي وجود ً
مهاجم صريح ينهي الكرات بدال
من المهاجم الوهمي
الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة التـسـيــو .نتيجة
 1-2ليس هي ما يمكننا االنطالق منه
للصق بعض التعليقات واالنتقادات،
عليها مــن قبل
فهذه النتيجة اعتدنا
ّ
مدرب كأنشيلوتي الذي يفضل الثالث
ن ـقــاط عـلــى م ــا سـيـقـ ّـدمــه عـلــى أرضـيــة
امللعب .لكن األمر مع نابولي سيختلف
ّرب ـم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ك ــارل ــو وأفـ ـك ــاره،
ف ـن ــاب ــول ــي الـ ــ«هـ ـج ــوم ــي» ل ــم ت َـفـتـ َقــده
َ
امل ــاع ــب اإلي ـط ــال ـي ــة ،ن ــاب ــولــي ض ــغ ــط،
َ
نــابــولــي ح ـ ــاول ون ــاب ــول ــي س ـ ّـج ــل .في
النهاية ،الفوز في ملعب «األوملبيكو»
ل ـي ــس ب ــاألم ــر ال ـ ّـس ـه ــل ول ـك ــن «ال ـح ـبــل
ّ
عالجرار».
ً
ـا ع ـل ــى جـمــاهــر
األم ـ ــر ل ــن ي ـك ــون س ـه ـ ّ
نـ ــابـ ــولـ ــي ،فـ ـم ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ب ـ ــأن ي ـغـ ّـيــر
ً
أنشيلوتي في طريقة اللعب ولو قليال،
وأن تشاهد الجماهير «نابولي جديد»

ّربـ ـم ــا« ،ن ــاب ــول ــي ك ــارل ــو انـشـي ـلــوتــي».
ولـكــن مــن املـمـكــن أيـضــا أن يـبـقــي إرث
س ـ ـ ــاري فـ ــي سـ ـم ــاء س ـ ــان بـ ــاولـ ــو وأن
يضيف بعض «اللمسات» عليه .علينا
باالنتظار.
ّ
فنيًا ،سيكون األمــر مختلفًا بالنسبة
إلى كارلو أنشيلوتي ،فبخالف طريقة
ال ـل ـعــب ب ــن امل ــدرب ــن سـ ــاري وك ــارل ــو،
ّ
إل أن ــه ه ـنــاك بـعــض الـتـفــاصـيــل الـتــي
يـحـبــذهــا مـ ــدرب وال يـحـبــذهــا اآلخ ــر.
عـلــى سبيل امل ـثــال ،لـطــاملــا كــان يفضل
«امليستر» أنشيلوتي وجود رأس حربة
ينهي ال ـكــرات ،أو بمعنى أدق ،وجــود
رقم  .٩فترته مع باريس سان جيرمان
كـ ــان ف ـي ـهــا زالت ـ ــان ال ـس ــوي ــدي زالتـ ــان
اب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش واالوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
إي ــدي ـس ــون ك ــاف ــان ــي .م ــع ري ـ ــال مــدريــد
كان يوجد كل من غونزالو هيغوايني
وكــريــم بنزيما .حتى فــي الـفـتــرة التي
ّ
يتفق الجميع بأنه لم ينجح فيها مع
بــايــرن ميونيخ األملــانــي ،فــإن روبيرت
لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي ك ـ ـ ــان حـ ـ ــاض ـ ـ ـرًا .فــي
نابولي األمــر فــي السنتني املاضيتني
كـ ـ ــان م ـخ ـت ـل ـف ــا ،سـ ـ ـ ــاري ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
البلجيكي دريس ميرتينز (في األصل
كــان يلعب فــي مــركــز الـجـنــاح األيـســر)
كرأس حربة وهمي مع االستغناء عن
هيغوايني لليوفي ،مع االستفادة من
البولندي أركــاديــوش ميليك فــي خط
الهجوم أيضًا كالعب بديل .مع كارلو
ّ
«السارية البيب
ربما لن تنجح الخطة ّ
غــوارديــولـيــة» .فمن املتوقع أن يعتمد
أنشيلوتي على ميليك كمهاجم رأس
حربة.
نقطة أخ ــرى ،س ــاري ك ــان يـحــب كثيرًا
الع ـبــا إسـبــانـيــا ضـمــن ص ـفــوف فريقه
ال ـســابــق نــابــولــي ،وال يـمـ ّـســه بتبديل
ّ
حتى ،بل يعتبره من بني ركائز نادي
نــابــولــي .خــوسـيــه كــال ـي ـخــون ،الــاعــب
الـ ــذي أخ ــرج ــه أن ـش ـي ـلــوتــي ب ـ ــدوره من
ح ـســابــاتــه ع ـنــدمــا كـ ــان م ــدرب ــا لــريــال
مــدريــد ،فخيار كاليخون كــان مــن قبل
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في
األساس.

