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سبوت اليت

ديباال أمام امتحان جديد
هل يخرج «الجوهرة» من ظل ميسي؟
حسن زين الدين

تعتبر مباراة مارسيليا والتسيو األبرز في قرعة الدوري االوروبي (فاليري هاش ا ف ب)

الدّوري األوروبّي

قرعة متوازنة في «يوروبا ليغ»
مواجهات سهلة لتشيلسي وميالن واصطدام مارسيليا بالتسيو
أس ـ ـفـ ــرت ق ــرع ــة ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ــي
«يـ ـ ـ ــوروبـ ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــغ» عـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــات
مـ ـت ــوازن ــة مل ـع ـظ ــم األن ـ ــدي ـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
ك ــأرس ـن ــال وتـشـيـلـســي اإلنـكـلـيــزيــن
وم ـ ـيـ ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي .الـ ـق ــرع ــة ال ـت ــي
سحبت في إمــارة موناكو الفرنسية
أوقعت نادي مارسيليا الفرنسي في
املـجـمــوعــة ذات ـهــا مــع ن ــادي التسيو
اإليـ ـط ــال ــي ،إض ــاف ــة الـ ــى أي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت األملــانــي وأبــولــون ،وهي

ّ
المقرر أن تبدأ
من
البطولة في  20أيلول
بمشاركة  48فريقًا

املجموعة التي تعتبر األصعب.
وأوقـعــت القرعة نــادي أرسـنــال الــذي
ب ـلــغ ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي املــوســم
امل ــاض ــي ،ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة،
بــرف ـقــة س ـبــورت ـي ـنــغ ل ـش ـبــونــة ،وق ــره
ب ــاج ،وفــورس ـكــا بــولـتــافــا .كـمــا وقــع
مـ ـي ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر فــي
ه ــذه الـبـطــولــة امل ــوس ــم امل ــاض ــي أم ــام
أرس ـ ـنـ ــال م ــن ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي،
فــي املجموعة الـســادســة برفقة ريــال
بيتيس ،وأوملبياكوس ،ودوديالنج.
وأس ـ ـفـ ــرت ال ـق ــرع ــة أي ـض ــا ع ــن وق ــوع
تشيلسي الــذي فشل في التأهل إلى
دوري أبطال أوروبا بمجموعة سهلة
مع باوك ،وباتي بوريسوف ،وفيدي.
وم ـ ـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّ
ـويـ ـ ــة ه ــي
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـض ــم:
ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز ،ف ـ ـيـ ــاريـ ــال ،راب ـ ـيـ ــد فـيـيـنــا
وسبارتاك موسكو.
ّ
وت ـح ـت ــل ال ـب ـطــولــة امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي من
ّ
ح ـيــث ال ـش ـع ـبـ ّـيــة ف ــي س ــل ــم ال ـب ـطــوالت
ّ
األوروب ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـه ـ ـ ّـم ـ ــة .حـ ـي ــث تـ ـت ــرك ــز
األه ـمـ ّـيــة عـلــى بـطــولــة دوري األب ـطــال
«تـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» ال ـتــي تـضــم عــادة
ّ
أنـ ــديـ ــة ال ــط ـل ـي ـع ــة فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،فـيـمــا
ّ
يضم ال ـ ّـدوري األوروب ــي أندية الصف
الثاني ،رغم أن بعض األندية كميالن
وتشيلسي تعتبر مظلومة لوجودها
فــي ال ــدور األوروب ــي ،نتيجة الظروف
ال ـت ــي عــاكـسـتـهــا امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
دوريــاتـهــا ،وأبــرزهــا الـظــروف اإلداريــة
واملالية في ميالن ،وسوء النتائج في
تشيلسي.
وتشارك األندية في هذه املسابقة بناء
على نتائجها في البطوالت الوطنية،
وك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ت ـق ــام مــن
مواجهتني (ذهــابــا وإيــابــا) ،ولكن في
عام ّ ،1998
تم تغيير النظام وأصبحت
امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ت ـق ــام ع ـلــى مـلـعــب
ّ
محايد ،يتم تحديده من قبل االتحاد
ّ
ّ
األوروبي لكرة القدم .والجدير ذكره أن
ّأول فريق فاز بلقب البطولة هو نادي
تــوت ـن ـهــام هــوتـسـبـيــر اإلن ـك ـل ـي ــزي في
ّ
عــام  1972عندما تغلب على منافسه

وولفرهامبتون وانزرز .2-3
وال تختلف قوانني دوري مجموعات
ّ
األوروبي عن دوري مجموعات
الدوري
ّ
دوري أبطال أوروب ــا حيث لن يتمكن
ناديان من ّ
الدوري نفسه من أن يلتقيا
ّ
ف ــي دوري املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،وس ـي ـتــأهــل
فريقان من كل مجموعة إلى دوري الـ
 ،16ويمكن لناديني من البلد نفسه أن
يلتقيا ابـتـ ً
ّ
اإلقصائية.
ـداء مــن األدوار
وكــان نهائي املوسم املاضي قد جمع
ن ـ ــادي أت ـل ـي ـت ـي ـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي،
ومــارسـيـلـيــا ال ـفــرن ـســي ،حـيــث انتهت
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مل ـص ـل ـح ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ب ـثــاثــة
أهداف نظيفة.
وم ــن امل ـق ــرر أن ت ـبــدأ الـبـطــولــة ف ــي 20
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر الـ ـج ــاري .وش ـهــدت
القرعة مشاركة  48فريقًا ّ
قسمت إلى
ّ
 12مجموعة ،تأهل  17فريقًا إلى دور
املجموعات تلقائيًا قبيل بدء القرعة،
فيما عبر  21فريقًا مــن خــال األدوار
ال ـت ـم ـه ـيـ ّ
ـديــة 6 ،فـ ــرق ب ـعــد خـســارتـهــا
ّ
األدوار التمهيدية بدوري األبطال ،و4
فرق بعد خسارتها في الدور التمهيدي
الثالث من دوري األبطال ،وجاءت هذه
املستويات على النحو اآلتي :املستوى
ّ
األول :إشـبـيـلـيــة ،أرس ـن ــال ،تشيلسي،
زينيت ،دينامو كييف ،بشكتاش ،ريد
بول سالزبورغ ،أوملبياكوس ،فياريال،
أنــدرل ـخــت ،التـسـيــو ،بــايــر لـيـفــركــوزن.
املستوى الثاني :سبورتينغ لشبونة،
لودوجوريتس ،كوبنهاغن ،مارسيليا،
سيلتيك ،باوك ،ميالن ،جينك ،أستانا،
فنربخشة ،كــراسـنــودار ،رابـيــد فيينا.
امل ـس ـتــوى ال ـثــالــث :ري ــال بـيـتـيــس ،قــره
باج ،باتي بوريسوف ،دينامو زغرب،
اليبزيغ ،أينتراخت فرانكفورت ،رين،
م ــامل ــو ،س ـب ــارت ــاك مــوس ـكــو ،س ـتــانــدار
لـيــاج ،زيــوريــخ ،ب ــوردوّ .أم ــا املستوى
ً
الـ ـ ـ ـ ّـرابـ ـ ـ ــع ،ف ـ ـضـ ـ ّـم ك ـ ـ ــا م ـ ـ ــن :أب ـ ــول ـ ــون،
روزنـبــرغ ،فورسكال بولتافا ،سالفيا
ب ــراغ ،بيليديسبور ،جــابـلــونـيــك ،آيــك
الران ـك ــا ،ف ـيــدي ،ري ـن ـجــزز ،دودي ــان ــج،
سبارتاك ترنافا وساربسبورغ.

غريزمان يتوج
بجائزة أفضل
العب في الدوري
األوروبي
حصد الدولي الفرنسي والعب
نــادي أتليتيكو مــدريــد أنطوان
غريزمان ،جائزة أفضل العب
في الدوري األوروبي عن املوسم
املاضي .ولم يحضر غريزمان
ح ـفــل تـسـلـيــم الـ ـج ــائ ــزة ،ال ــذي
أقيم بإمارة موناكو الفرنسية،
على هامش سحب قرعة دور
املـجـمــوعــات ل ـلــدوري األوروب ــي
ب ــامل ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد ( 2018ـ
 .)2019وت ـ ـفـ ــوق غ ــري ــزم ــان،
ع ـل ــى زم ـي ـل ــه األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
دييغو غــوديــن مــدافــع الــروخــي
بالنكوس ،ومواطنه ديميتري
ب ــايـ ـي ــت نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي أومل ـب ـي ــك
مــارسـيـلـيــا ال ـفــرن ـســي ،الـلــذيــن
تــرشـحــا لـلـجــائــزة م ـعــه .يـشــار
إلــى أن النجم الفرنسي ساهم
بـ ـ ـص ـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ت ـتــويــج
«األت ـل ـتــي» ب ــال ــدوري األوروبـ ــي،
خ ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،وذل ــك
بـعــدمــا أحـ ــرز  6أهـ ــداف خــال
منافسات البطولة .وربما كانت
ح ـظــوظ بــاي ـيــت ل ـت ـكــون كـبـيــرة
بــالـحـصــول عـلــى أفـضــل العــب
لـ ـ ــوال اإلص ـ ــاب ـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ــرض
لـهــا فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة أمــام
أتليتيكو مدريد.

ع ـ ــادت ال ـح ـي ــاة إلـ ــى م ــدي ـن ــة ت ــوري ـن ــو،
وتحديدًا إلى عشاق نادي يوفنتوس.
ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ف ــرح ــت امل ــدي ـن ــة ب ـقــدوم
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
من ريال مدريد ،ولكن عشاق «السيدة
ال ـع ـجــوز» عــاشــوا  24ســاعــة عصيبة،
ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــام عـ ـ ــن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة رحـ ـي ــل
األرجنتيني بــاولــو ديـبــاال عــن النادي
بداية األسبوع .األخبار كاذبة ،وديباال
ب ــاق مــع الـيــوفــي لـيــواصــل الـلـعــب إلــى
جــانــب رون ــال ــدو .قـصــة يتمنى عشاق
يوفنتوس أن تكون نهايتها سعيدة،
وأن تتكلل باأللقاب.
ال ـك ــل ان ـت ـظــر م ـش ــارك ــة رونـ ــالـ ــدو إلــى
جــانــب دي ـبــاال .فــي أول مـبــاراتــن ظهر
الـ ـ ـ ـ ـ ــ«دون» م ـن ـس ـج ـمــا مـ ــع امل ـج ـم ــوع ــة.
ّ
منصبًا على
ومنذ اليوم كان االهتمام
ثنائيته مع باولو ديباال« ،الجوهرة»
سيلعب اآلن إلــى جانب «ال ــدون» بعد
أن فشلت تجربته مع ليونيل ميسي.
ً
«أهـ ــا بــك رون ــال ــدو» .ب ـهــذه الـتـغــريــدة
سـ ـب ــق األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــاول ـ ــو ديـ ـب ــاال
ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ل ـل ـتــرح ـيــب
بزميله الجديد البرتغالي كريستيانو
رونالدو .قد يبدو هذا الترحيب عاديًا
وطبيعيًا مــن الع ــب فــي فــريــق لزميله
الـجــديــد ،لكن عندما يـكــون مــن ديباال
لــرونــالــدو وي ـس ــارع «ال ـج ــوه ــرة» إليه
فيمكن أن يأخذ أبعادًا أخرى هنا.
ف ــي ال ـب ــداي ــة كـ ــان ديـ ـب ــاال ي ــرح ــب قـبــل
كــل شــيء بشريكه الـجــديــد فــي هجوم
«الـيــوفــي» .الـكــل كــان يعلم أن مواطنه
غ ـ ــون ـ ــزال ـ ــو هـ ـيـ ـغ ــواي ــن سـ ـيـ ـخ ــرج مــن
«البيانكونيري» مــع وصــول «ال ــدون»
ال ـبــرت ـغــالــي ،وهـ ــذا م ــا ح ـصــل بــالـفـعــل
ّ
عندما حل على ميالن .في اللقاء األول
لرونالدو مع زمالئه الجدد في صالة
التمارين الرياضية كانت التحية الفتة
بــن األرجنتيني الـشــاب والبرتغالي.
ال ـص ــورة نــالــت إع ـجــاب كـثـيــريــن وبــدأ
ال ـح ــدي ــث حـيـنـهــا ع ــن ال ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
ّ
س ـي ـش ــك ـل ـه ــا دي ـ ـبـ ــاال ورونـ ـ ــالـ ـ ــدو .فــي
تــدري ـبــات الـفــريــق اس ـت ـعــدادًا للموسم
ال ـج ــدي ــد كـ ــان «الـ ـج ــوه ــرة» و«س ـ ــي آر
 »7ي ـت ـ ّ
ـدرب ــان أك ـثــر ال ــوق ــت س ــوي ــا .بــدا
واضحًا أن ثنائيتهما تلوح في األفق
فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس ول ـ ـكـ ــن! ل ـع ــب دي ـب ــاال
ورونـ ــالـ ــدو م ــع بـعـضـهـمــا ف ــي م ـب ــاراة
ك ـي ـي ـفــو ،بـ ــدا االن ـس ـج ــام واضـ ـح ــا بــن
الالعبني ،وقدم البرتغالي مباراة ّ
طيبة.
أم ــا ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة م ــع التـسـيــو
فقد غــاب ديـبــاال عــن الـلـقــاء ،بحجة أن
امل ـ ــدرب ي ـقــوم بـتـغـيـيــر األسـ ـل ــوب .قــال
حينها امل ــدرب ماسيميليانو أليغري
أنه «بــدون ديباال ،تصبح األمــور أكثر
صـعــوبــة ،فــي االن ـت ـقــال بــن الـخـطــوط،
لـكـنـنــا داف ـع ـن ــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،وتـمـكـنــا
م ــن ال ـظ ـهــور بـشـكــل ج ـيــد ف ــي ال ـشــوط
الـثــانــي ،أنــا سعيد بـ ــاألداء ،كــانــت أول
م ـب ــاراة م ـبــاشــرة لـنــا مــع أح ــد األنــديــة
ال ـك ـب ــرى ب ــال ـب ـط ــول ــة ،وس ـ ـ ــارت بـشـكــل
ج ـي ــد» .وقـ ــال أل ـي ـجــري« :م ــا يشغلني
حاليًا هو اختيار التشكيلة األساسية
لـ ـلـ ـسـ ـي ــدة ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز ف ـ ــي ك ـ ــل مـ ـ ـب ـ ــاراة،
ب ـيــرنــاردي ـس ـكــي ي ــرب ــط ب ــن الـخـطــوط
م ـثــل ديـ ـب ــاال ،ل ـكــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا في
كأس العالم ،وصلوا متأخرين ملعسكر
الـيــوفــي» .مــا جــرى فــي مـبــاراة التسيو
لم ُيرق كثيرًا لالعب االرجنتيني الذي
لــم يـخــف غضبه مــن ع ــدم إش ــراك ــه في
الـلـقــاء .وبـحـســب صحيفة «كــوريـيــري
َّ
تــوري ـنــو» اإلي ـطــال ـيــة ،ف ــإن دي ـبــاال كــان
جــاه ـزًا تـمــامــا لـلـمـشــاركــة فــي امل ـبــاراة،
الـتــي ف ــاز بـهــا البيانكونيري بهدفني
دون رد .وج ــاء فــي الصحفية «ديـبــاال
أصـيــب بخيبة أم ــل لـعــدم وج ــوده في
التشكيلة األساسية في املباراة ،حيث
دفــع ماسيميليانو أليجري بالثنائي
مــاريــو مــانــدزوك ـي ـتــش ،وكــريـسـتـيــانــو
رونالدو».

فــي مــدريــد ،سبق أن لعب رونــالــدو مع
هيغواين ،لكن األمــور ستكون مختلفة
مع مواطنه ديباال ،إذ إن «الدون» يبحث
دائمًا عن الالعب الــذي ّ
يقدم له الكرات
وي ـص ـنــع ل ــه األه ـ ـ ـ ــداف .ديـ ـب ــاال يمتلك
ال ـق ــدرة الـفــائـقــة عـلــى فـعــل ذل ــك ،أم ــا ال ـ
«بـيـبـيـتــا» فـمـهـ ّـمـتــه مـخـتـلـفــة .الجميع
ّ
سيؤدي الثنائي األرجنتني
ينتظر كيف
ّ
البرتغالي .لكن ما يهم ديباال هنا أنه
سيلقى العبًا يستطيع التفاهم معه وال
يحصل تــداخــل فــي األدوار بينهما ،إذ
سيلعب «الـجــوهــرة» إمــا وراء «الــدون»
كالعب «تسعة ونصف» أو إلى جانبه

سبق أن لعب
رونالدو مع
هيغواين لكن األمور
ستختلف مع ديباال

أو ف ــي ال ـج ـهــة الـيـمـنــى بـحـســب خطط
وت ـك ـت ـي ـك ــات امل ـ ـ ـ ــدرب مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو
أليغري .ولكن الخوف في إيطاليا اليوم
أن ي ـتـكــرر س ـي ـنــاريــو مـ ـب ــاراة التـسـيــو،
وأن ال يشارك األرجنتيني أساسيًا في
املباريات املقبلة.
ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن ث ـنــائ ـيــة رون ــال ــدو
ودي ـب ــاال يـحـضــر لـيــونـيــل مـيـســي .هي
مفارقة وضعت «الجوهرة» إلى جانب
«الدون» في «اليوفي» ،وهو في الوقت
ذاته زميل لغريم البرتغالي و«غريمه»
هــو أيـضــا ،إذا صــح الـقــول ،ميسي في
منتخب األرجنتني.
بطبيعة ال ـحــال هـنــا ،ف ــإن ثـمــة تحديًا
لديباال فــي لعبه إلــى جانب رونــالــدو.
ّ
املسألة تتعلق باملشاكل التي طفت إلى
السطح قبل مونديال روسيا أو حتى
مـنــذ ب ــروز مــوهـبــة دي ـب ــاال بـيـنــه وبــن
«ليو».
ديباال عاش ،وال يزال ،أيامًا صعبة مع
ميسي فــي «األلبيسيليستي» .وصل
األم ــر ب ــأن خ ــرج بـتـصــريــح عـلـنــي قــال
فيه بأنه ال يمكنه أن يلعب إلى جانب
ميسي ،وهذا ما استدعى توضيحًا من
«ليو» ،بعد أن أثار التصريح ضجة في

األرجـنـتــن ،ذكــر فيه أنــه و«الـجــوهــرة»
ّ
ويؤديان الدور
يلعبان في املركز ذاته
ذاتـ ــه .لــم تـنـجــح بــن الـفـيـنــة واألخ ــرى
إشــادات أحدهما باآلخر .في النهاية،
على أرض امللعب ،كانت الكلمة مليسي
ح ـتــى ق ـيــل إن ــه ك ــان سـبـبــا ف ــي إح ــدى
الـفـتــرات فــي إبـعــاد زميله عــن صفوف
املنتخب .في مونديال روسيا ،فشلت
األرجنتني بقيادة ميسي .خرج ميسي
أك ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن ،وم ـع ــه كـ ــان دي ـبــاال
خــاسـرًا حيث بقي على مقعد الـبــدالء
ولــم يـشــارك إال لــدقــائــق م ـعــدودة .كــان
ّ
«ال ـجــوهــرة» واقـعــا بــن فــكــي خورخي
سامباولي من جهة وميسي من جهة
ّ
ثــانـيــة .ظــلــت موهبة ديـبــاال فــي الظل،
هي التي ملعت أمام ميسي نفسه عندما
ق ــاد يــوفـنـتــوس قـبــل عــامــن لــإطــاحــة
ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا بتألقه الالفت وتسجيله هدفني
رائـ ـع ــن .خ ـطــف حـيـنـهــا «ال ـج ــوه ــرة»
األضواء تمامًا من «ليو».
األم ــور تـبــدو مختلفة اآلن مــع ديـبــاال
إل ـ ــى ج ــان ــب غ ــري ــم م ـي ـســي رونـ ــالـ ــدو،
وهنا أيضًا ليس مستبعدًا أن يسعى
«الـ ـ ـ ــدون» م ــن ج ـه ـتــه مل ـس ــاع ــدة زمـيـلــه
الـ ـج ــدي ــد وذل ـ ـ ــك ل ـت ـس ـج ـيــل ن ـق ـط ــة فــي
«حربه» مع ميسي ولو أنهما لن يكونا
وجهًا لوجه من اآلن فصاعدًا .ولكن في
املقابل ربما يكون الليغري رأي آخر،
ربما يفضل مدرب اليوفي إعطاء دور
لــرونــالــدو على حساب ديـبــاال ،فيكون
ب ــذل ــك األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ـ ــرج مـ ــن ال ـظــل
إلـ ــى الـ ـظ ــل .ف ـن ـيــا ع ـلــى أرض املــاعــب
لـيــس ه ـنــاك تــداخــل فــي مــراكــز كــل من
ديـبــاال ورون ــال ــدو ،ولـكــن ربـمــا معركة
النجومية تعود لتلوح في األفق.
ولكن في نظرة هادئة ،يمكن التكهن أن
الكلمة الفصل هــي عند اليغري ،على
اعتبار أن الحديث عن منافسة ستنشأ
بــن رونــالــدو ودي ـبــاال الـطــامــح ليكون
ال ـن ـجــم األوحـ ـ ــد وأي ـق ــون ــة يــوفـنـتــوس
فـهــو غـيــر دق ـي ــق ،إذ إن األخ ـي ــر ُي ــدرك
صعوبة تخطيه رونــالــدو العـتـبــارات
عديدة حتى لو ّ
تفوق عليه في امللعب،
بــاإلضــافــة إلــى أن وج ــود «الـ ــدون» في
«اليوفي» سيكون مرحليًا ّ
لتقدمه في
الـســن فيما سـتـكــون الـسـنــوات املقبلة
أمام ديباال ،ال بل العكس فهو سيكسب
مــن اللعب إلــى جــانــب رون ــال ــدو ،إذ إن
نجاح البرتغالي في «اليوفي» يعني
ن ـجــاح دي ـب ــاال .ه ــذا مــا يــدركــه االث ـنــان
جيدًا.

ّ
اساسيا (أ ف ب)
تخشى جماهير يوفنتوس ان ال يشارك ديباال

كان حفل توزيع الجوائز األوروبية مختلفًا عن سابقيه (فرانشسكو ليونغ ــ أ ف ب)

ّ
رونالدو «يتكبر»
على حفل الجوائز األوروبي
حسن رمضان
بعد هيمنة النجمني البرتغالي كريستيانو رونالدو ،واألرجنتيني ليونيل ميسي على
الجوائز واأللقاب األوروبية خالل العشر سنوات األخيرة ،كان ال ّبد من ظهور وجه
ّ
األوروبية يكسر هذه الهيمنة والسيطرة الكبيرة على جائزة أفضل
جديد على الساحة
العب في العالم وأوروبا .ما حدث في يوم الخميس خالل مراسم قرعة دوري أبطال
أوروب ــا ملوسم  2019/2018يعتبر ك ــ«إشــارة» حسنة انتظرها كثير مــن املتابعني،
ّ
وال ــذي تمثل برفع الـكــرواتــي العــب خــط وســط ريــال مــدريــد لوكا مودريتش لجائزة
أفضل العب في أوروبا.
مع تحقيق وصيف بطل كــأس العالم لهذه الجائزة ،أكــد الجميع أن مودريتش كان
يستحق الجائزة ،وتحديدًا بعد ما ّقدمه مع فريقه ريــال مدريد خالل بطولة دوري
األبـطــال املــوســم املــاضــي .بــاإلضــافــة إلــى اقـتــرابــه كثيرًا مــن تحقيقه اإلنـجــاز األغلى
بالده
واألثمن في كرة لقدم ،بعد وصوله إلى املباراة النهائية لكأس العالم مع منتخب ّ
كرواتيا ،والخسارة أمام منتخب «الديوك» الفرنسية في املباراة النهائية .لكن لنتوقف
ً
هنا قليال ،ال يمكننا أن ننكر أن غالبية أو كثيرًا من اآلراء اليوم قد أجمعت على أن لوكا
مودريتش يستحق الفوز بالجائزة األوروبية ،ولكن يبقى السؤال األبرز ،هل سيرفع
لوكا الكرة الذهبية ويفوز بجائزة أفضل العب في العالم ألول ّ
مرة بعد سيطرة كل من
رونالدو وميسي آخر عشر سنوات؟ (آخر من فاز بالجائزة هو البرازيلي ريكاردو
كاكا بعد موسمه مع فريقه اإليطالي مـيــان) .ما يجعلنا نطرح مثل هــذا السؤال،
وج ــود تجربتني سابقتني لكل مــن الفرنسي فــرانــك ريـبـيــري العــب بــايــرن ميونيخ
وأندريس إنييستا االسباني العب برشلونة اللذين فازا بجائزة أفضل العب
األملاني
ّ
في أوروب ــا ،إل أن االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم « »FIFAكــان له رأي آخــر في تسليم
جائزة أفضل العــب في العالم خــال املوسم ذاتــه إلــى كل من رونــالــدو وليو ميسي.
ً
هل يعتبر االتحاد الدولي لكرة القدم كال من النجمني األرجنتيني والبرتغالي واجهة
له؟ ما الحظه الجميع أول من أمس خالل حفل توزيع الجوائز ،هو غياب كريستيانو
رونالدو ،على رغم من أن اسمه كان من ضمن املرشحني الثالثة للجائزة األكبر إلى
جانب كل من محمد صالح نجم املنتخب املصري ونادي ليفربول اإلنكليزي ولوكا
مودريتش .ملاذا؟ ّربما يمكننا اعتبار ما أقدم عليه رونالدو «تكبرًا» من العب معروف
بغروره الذي كان يظهر عليه في كثير من تصريحاته السابقة ،على غرار «أنا أفضل
العب في آخر  20سنة» ،وغيرها من التصريحات .أو من املمكن أن «الدون» كان على
علم مسبقًا بأنه لن يكون الفائز ّ
مما دفعه إلى عدم القدوم في خطوة اعتدنا عليها
من البرتغالي في مراسم توزيع جوائز فردية سابقة .إضافة إلى غياب رونالدو ،افتقد
حفل توزيع جوائز الـ«يويفا» التي سيطر عليها العبو ريال مدريد بالكامل (كيلون
نافاس الكوستاريكي أفضل حارس ،سيرجيو راموس أفضل مدافع ،لوكا مودريتش
كأفضل مهاجم في أوروبــا) ،كل من
أفضل العب خط وسط وكريستيانو رونالدو ّ
ليو ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان اللذين قلال بطريقة أو بأخرى من الـ«وهج
اإلعالمي» للحفل .فعدم وجود ّ
هداف الدوريات األوروبية في املوسم املاضي وحامل
لقب الدوري اإلسباني وكأس امللك ،إضافة إلى غياب بطل الـ«يوروبا ليغ» وبطل كأس
العالم لن يكون أمرًا اعتياديًا في حفل كهذا.
خالل املقابالت القصيرة التي تقوم بها ّ
مقدمة الحفل األوروبي مع الالعبني املرشحني
للجائزةُ ،و ّجه سؤال للنجم املصري محمد صالح الذي يمكن أخذه من وجهة نظر
أوروبية «عنصرية» تجاه «الفرعون املصري» .جاء في السؤال« :ما هو شعورك وأنت
«كمصري» تقف هنا بني أفضل الالعبني في العالم؟» .ما الهدف من مثل هذا السؤال؟
ألــم يـفــز مـنــذ مــوسـمــن ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز بـجــائــزة أفـضــل العــب فــي ال ــدوري
اإلنكليزي؟ وها هو اآلن محمد صالح يثبت من جديد أن الالعب «العربي» ال يختلف
عن غيره من الالعبني األوروبيني والغربيني ،وأن االندماج بات واضحًا من قبل هؤالء
الالعبني العرب في املالعب األوروبـيــة .سيقول البعض هنا ،بأن هناك بلدانًا أفضل
من غيرها في كــرة الـقــدم ،ولها تاريخ أكبر بكثير من تاريخ مصر في كــرة القدم.
ّ
نعم هذا أمر مؤكد ،ولكن هل لو كان زالتان ابراهيموفيتش أو كريستيان إيركيسن
ّ
على سبيل املثال ،اللذان ينحدران من دول لم تقدم الشيء الكبير في كرة القدم عبر
ّ
سيوجه إليهما السؤال عينه؟
تاريخها ،مكان محمد صالح،
ول ــم تـغــب الـحـســاسـ ّـيــات بــن سيرجيو رام ــوس قــائــد ري ــال مــدريــد والـنـجــم السابق
للفريق كريستيانو رونالدو .فاألخير وبعد انتقاله إلى نادي السيدة العجوزّ ،
صرح
بأن الجو ّ
ّ
مميز في تورينو ،واصفًا ّإيــاه كالعائلة .فلم يكن أمام رامــوس سوى الرد
ً
على رونالدو خالل الحفل قائال« :قائد ريال مدريد امتياز كبير ومسؤولية أتحملها
بقيادة مجموعة كبيرة من الالعبني من ثقافات مختلفة .بصرف النظر عن كونك
عضوًا بالفريق يجب أن تشعر بأنك في عائلة هنا» .وعن قرار رونالدو في ترك ملعب
سانتياغو بيرنابيو ّ
متجهًا إلى ملعب آليانز الخاص بنادي يوفنتوس قال راموس:
النهاية رونالدو من حقه أن يفعل
«لقد فوجئنا بما حدث بعد النهائي في كييف .وفي
ّ
ما يريد» .في النهاية ،كــان الحفل مغايرًا عن سابقيه ،إل أنــه قـ ّـدم لنا قرعة لــدوري
مجموعات يعد بالكثير ملشجعي كرة القدم.

