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رياضة

رياضة

بانوراما الالعبين
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إعداد حسين فحص
ّ
شكل عام  2017الموسم األول الذي يغيب
فيه المدرب أرسن فينغر عن دوري أبطال أوروبا
منذ  22سنةّ .
ّ
المتخبط للكتيبة
بالرغم من األداء
اللندنية في ذلك الموسم ،ساهم تألق نجم
الفريق ألكسيس سانشيز في إنقاذ موسم الغانرز،
وذلك بعد قيادته للتتويج ببطولة كأس االتحاد
موسم ّ
ٌ
سيئ حظى به أرسنال آنذاك ،رغم
اإلنكليزي.
ّ
تسجيل  24هدفًا
من
التشيلي
الالعب
ن
تمك
ذلك
ً ًّ
ّ
في البريميرليغ ،ليخلف مباشرة كل من هداف
الدوري هاري كاين وروميلو لوكاكو في جدول
ّ
تكرر الموسم ّ
الهدافينّ .
السيئ في العام التالي،
ّ
ليقرر سانشيز الرحيل في االنتقاالت الشتوية إلى

طويل مع مانشستر
صراع
ٍ
مانشستر يونايتد بعد ٍ
سيتي ،حيث لعب المبلغ ًالذي عرضه الشياطين
الحمر على الالعب ،إضافة الى إدراج هنريك
مخيتاريان ضمن الصفقة ،عاملين حاسمين لجلب
سانشيز إلى مسرح األحالم .رغم أنه أحد أفضل
العبي الدوري اإلنكليزي برفقة أرسنال ،فشل الالعب
التشيلي من إثبات نفسه ضمن أسوار األولد ترافورد،
حيث ّ
سجل ثالثة أهداف فقط خالل سنة من
التحاقه بصفوف الشياطين الحمر .أرقام سانشيز
بشكل أساسي في
الضئيلة حالت دون إشراكه
ٍ
تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو ،ليالزم دكة البدالء
في أغلب مواجهات الفريق .فور مجيئه ،اتصفت

العبون في الضوء

الصفقة بأنها األفضل لمانشستر في العقد ًالجديد،
نظرًا إلى ضآلة قيمة الصفقة المادية ،مقارنة
بمستوى الالعب وتوقيت الصفقة .لعب العامل
األخير جزء كبيرًا في تدني مستوى الالعب ،حيث
فشل ألكسيس في التأقلم مع المجموعة بعد
قدومه خالل االنتقاالت الشتوية ،نظرًا الى اختالف
الثقافة الكروية بين ناديي أرسنال ومانشستر
يونايتد ،ما أثر سلبًا على مستوى النجم التشيلي.
سابقًا ،خدم أسلوب ّ
المدرب أرسن ً فينغر إمكانيات
ّ
سانشيز ،حيث شكل الالعب محطة للتسجيل
والصناعة مستفيدًا من إمكانيات الالعبين الفنية،
غير أن األمور اختلفت في ناديه الجديد .فور

بأدوار دفاعية
مجيئه إلى مانشستر ،ألزم الالعب
ٍ
لم يألفها من قبل ،وبفعل أسلوب لعب مورينيو،
لم يعد سانشيز الالعب األهم في الفريق ،نظرًا الى
منظومة البرتغالي على المهاجم روميلو
اعتماد
ّ
لوكاكو ،كمحط ٍة إلنزال الكرات الهوائية للقادمين
ٌ
أسلوب دفاعي بحت حال دون ظهور
من الخلف.
الالعب بالصورة التي كان عليها مع أرسنال .مع
إقالة المدرب جوزيه مورينيو ،قد تفتح صفحة
مانشستر
جديدة لالعب التشيلي في مسيرته مع
ّ
ّ
يونايتد ،إذا ما قام النادي باستقطاب مدرب يتحلى
بخصائص هجومية ،قادر على إظهار قدرات
سانشيز من جديد

العبون في الظل

لوكاس توريرا

جايدن سانشو
موهبة فذة تكونت في إنكلترا
وت ـف ـجــرت ف ــي أملــان ـيــا .بــالــرغــم
ّ
من نظرته الثاقبة بما يتعلق
باملواهب الشابة ،فشل املدرب
اإلسباني بيب غــوارديــوال في
حـســن تـقــويــم مــوهـبــة جــايــدن
سانشو ،ليسمح لــه بالرحيل
م ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي إل ــى
فريق بروسيا دورتموند .مع
تعاقب الجوالت ،تمكن الالعب
مـ ــن ح ـج ــز م ــرك ــز أسـ ــاسـ ــي لــه
فــي حـســابــات امل ــدرب لوسيان
فـ ـ ــافـ ـ ــر لـ ـي ـ ـصـ ـبـ ــح أحـ ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز
ن ـجــوم ال ـفــريــق .ب ــأدائ ــه الــرائــع
وت ـم ــري ــرات ــه ال ـح ــاس ـم ــة ،لـعــب
سانشو دورًا ّ
مهمًا في صدارة
دورت ـم ــون ــد لـ ـل ــدوري األمل ــان ــي
ّ
حتى اآلن.

باكو ألكاثير
يعد الالعب األورغواياني أحد
أبرز مفاجآت الدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ه ــذا امل ــوس ــم ،نـظـرًا الــى
األداء العالي الذي ّ
يقدمه برفقة
ّ
الغانرز .تمكن الالعب لوكاس
تــوريــرا مــن إع ــادة ال ـت ــوازن الــى
خط وســط الفريق ،الــذي عانى
األمرين في ّحقبة أرسن فينغر
األخـ ـي ــرة .مــث ـلــت الـصـفـقــة احــد
األسماء القليلة التي استقطبها
أرسـ ـن ــال ف ــي ال ـص ـيــف املــاضــي.
ي ـعــود الـفـضــل بـمـجــيء الــاعــب
ال ـ ــى كـ ـش ــاف الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـج ــدي ــد
ب ــن وارغ ـي ـل ـس ــورث الـ ـق ــادم من
ليستر سيتي ،ال ــذي تمكن في
وقت سابق من اكتشاف رياض
ٍ
محرز مع ليستر سيتي ،أفضل
العب في موسم .2016

فريد
نـ ـج ــح ال ـ ــاع ـ ــب املـ ـنـ ـس ــي ع ـلــى
م ـق ــاع ــد ب ـ ـ ــدالء ب ــرشـ ـل ــون ــة ،مــن
ف ـ ـ ـ ــرض نـ ـفـ ـس ــه ك ـ ــأح ـ ــد أفـ ـض ــل
املهاجمني في الــدوري األملاني،
وذلـ ــك بـعــد ذه ــاب ــه عـلــى سبيل
اإلعـ ــارة مــع أحـقـيــة ال ـشــراء إلــى
بــروسـيــا دورت ـمــونــد .رغ ــم عــدم
م ـشــارك ـتــه ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي مع
ّ
ال ـف ــري ــق األملـ ــانـ ــي ،ت ـمــكــن بــاكــو
ألـ ـك ــاسـ ـي ــر مـ ــن ت ـ ـصـ ـ ّـدر جـ ــدول
ال ـهـ ّـدافــن فــي الـ ــدوري األملــانــي،
ّ ً
ال أعـلــى نسبة لــأهــداف،
مسج ً
م ـقــارنــة بــالــدقــائــق الـتــي شــارك
فيها .لعبت أهداف الالعب دورًا
بارزًا في اعتالء جدول الترتيب
العام ،ما جعل دورتموند يفعل
خيار الشراء البالغ  22.7مليون
يورو.

كيبا أريزاباالغا

ألفارو موراتا
يعد ّ
خريج ريــال مــدريــد ،ونجم
يوفنتوس الـســابــق ،أحــد أفشل
صفقات تشيلسي على اإلطالق،
كما أنه يندرج تحت إطار أفشل
صفقة فــي البريميرليغ أخيرًا،
ن ـظ ـرًا ال ــى املـبـلــغ الـضـخــم الــذي
جاء على أثره .استقطب املدرب
السابق أنطونيو كونتي الالعب
م ـقــابــل  70م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .رق ـ ٌـم
جـعــل ال ــاع ــب أغ ـلــى صـفـقــة في
ّ
اإلمكانيات
تاريخ النادي .رغم
الفنية الكثيرة في الفريق وسيل
الـ ـف ــرص ال ـت ــي أت ـي ـحــت لــاعــب،
لم يتمكن الالعب من استكمال
بــدايـتــه الـقــويــة فــي ال ـجــوالت ال ـ
 7األول ــى ،ليفشل في التسجيل
ـات عـ ــديـ ــدة ،ك ـ ــان مــن
ب ـم ـن ــاس ـب ـ ٍ
شأنها تغيير مسار الفريق.

ال يـعــد سانشيز الــاعــب الوحيد
الذي فشل في مانشستر يونايتد،
ح ـيــث دخ ــل الع ــب ال ــوس ــط فــريــد،
ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة صـ ـفـ ـق ــات م ــوري ـن ـي ــو
املـخـ ّـيـبــة أي ـضــا .ج ــاء فــريــد مطلع
الصيف املاضي من نادي شختار
دونيتسك مقابل  47مليون جنيه
ّ
اسـتــرلـيـنــي ،حـيــث شــكـلــت ق ـ ًـدرات
ال ــاع ــب ال ـه ـجــوم ـيــة ،إض ــاف ــة الــى
ّ
تحليه بالصبغة الدفاعية القطعة
الناقصة في خطط مورينيو ،لكن
ّ
يتعد حد املخيلة .بالرغم
ذلــك لم
لها
ـرض
ـ
ع
ـ
ت
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـات
ـ
ب
ـا
ـ
ص
م ــن اإل
ً
الع ـ ـبـ ــو وس ـ ــط ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إضـ ــافـ ــة
إل ـ ــى إبـ ـع ــاد ب ــوغ ـب ــا ع ـل ــى خـلـفـيــة
املـ ـش ــاج ــرة مـ ــع م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،فـشــل
الالعب في إظهار قيمته في أغلب
الفترات التي شارك فيها.

ج ــاء حـ ــارس أتـلـيـتـيـكــو بلباو
إلـ ـ ــى ت ـش ـي ـل ـســي مـ ـق ــاب ــل 71.6
مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو ،خ ـل ـف ــا لـتـيـبــو
كورتوا املنتقل إلى ريال مدريد.
ٌ
ٌ
ضخم جعل من كيبا أغلى
رقم
ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ.
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـفـ ــاظـ ــه ع ـ ـلـ ــى نـ ـظ ــاف ــة
ش ـبــاكــه ف ــي ن ـصــف امل ـب ــاري ــات
التي شــارك بها تقريبًا ،تلقت
شـ ـب ــاك ال ـ ـحـ ــارس الـ ـع ــدي ــد مــن
األه ــداف السهلة الـتــي أهــدرت
على الفريق العديد من النقاط
ف ــي س ـبــاق ال ـ ـ ــدوري .ق ــد يـعــود
السبب إلى ضعف َ
قلبي الدفاع
املوجودين أمامه ،غير أن املبلغ
ال ـض ـخــم الـ ــذي ج ــاء ع ـلــى أث ــره
وضع الالعب ضمن الصفقات
الفاشلة حتى اآلن.

آرثر

ريتشارلسون

أندري سيلفا

مالكوم

ماريانو دياز

فابينيو

ان ـت ـق ــل الـ ــاعـ ــب آرث ـ ـ ــر م ـي ـل ــو مـطـلــع
الصيف املــاضــي مــن فــريــق غريميو
البرازيلي إلى برشلونة ،في صفقةٍ
ّ
ب ـل ـغــت الـ ـ ـ  40م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .تـمــكــن
ال ــاع ــب ب ـعــد إع ـطــائــه ال ـف ــرص ــة ،من
ف ـ ــرض ن ـف ـس ــه أس ــاس ـ ّـي ــا فـ ــي خـطــط
امل ـ ـ ّ
ـدرب أرنـسـتــو فــال ـف ـيــردي ،بعدما
الكروية
ملس مدى تشابه خصائصه
ّ
مــع ثقافة ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي .مثل
اب ــن ال ـ ـ  23ع ــام ــا الـقـطـعــة الـنــاقـصــة
التي افتقدها برشلونة منذ رحيل
جوهرة الوسط تشافي هيرنانديز.
بـمـسـتــواه ال ــرائ ــع ،حـظــى آرث ــر بثقة
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب ت ـ ـي ـ ـتـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــردد
باستدعائه إلى منتخب البرازيل.

ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ٍـم ّأو ٍل م ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـبـ ــط ف ــي
ّ
البريميرليغ ،تمكن الشاب البرازيلي
ريتشارلسون من فــرض نفسه كأحد
أبــرز نجوم املوسم الحالي ،نظرًا الى
ما يقدمه من مستوى رائع .لعب عامل
التأقلم دورًا مهمًا في ظهور موهبة
ّ
الالعب أخيرًا ،غير أن العامل األساسي
ّ
كان ّ
ملدرب الفريق ماركو سيلفا .غير
املـ ّ
ـدرب الجديد لنادي إيفرتون مركز
ريتشارلسون من الجناح األيسر إلى
رأس ال ـحــربــة ،م ــا مـكـنــه م ــن تسجيل
ال ـعــديــد م ــن األهـ ـ ــداف ال ـتــي ساهمت
فــي ت ـصــدره قــائـمــة هــدافــي إيـفــرتــون.
مـ ـسـ ـت ــوى الف ـ ـ ــت ع ـ ـ ــاد عـ ـل ــى ال ــاع ــب
باستدعاء إلى السيليساو.
ٍ

عـلــى أثــر تــألـقــه بــرفـقــة بــورتــو طــوال
موسمني ،وبــروز نجمه مع منتخب
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،ان ـت ـق ــل الـ ــاعـ ــب أن ـ ــدري
سيلفا إل ــى صـفــوف إي ســي ميالن
اإليطالي ،في أولــى خطوات اإلدارة
ملـشــروع ميالن الجديد .رغــم افتقار
النادي آنــذاك لرأس حربة هـ ّـداف ،لم
ينل أن ــدري سيلفا فرصته الكاملة
في النادي اإليطالي ،ليذهب بعدها
إل ــى إشـبـيـلـيــة ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة
مــع أحـقـيــة ال ـش ــراء .م ـبــاريـ ٌ
ـات قليلة
احـ ـت ــاجـ ـه ــا ال ـ ــاع ـ ــب إلظـ ـ ـه ـ ــار م ــدى
ت ـ ـسـ ـ ّـرع امل ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـت ـخ ـل ــي ع ـنــه،
بـعــد تسجيله أهــدافــا مهمة جعلت
إشبيلية وصيفًا للترتيب العام.

ـوم مــن إع ــان ن ــادي روم ــا عن
بـعـ ّـد ي ـ ٍ
ـوصـ ـل ــه ال ـ ــى اتـ ـف ــاق ي ـق ـضــي بـضــم
تـ
مــال ـكــوم ،تـمـكــن ن ــادي بــرشـلــونــة من
خطف موهبة بــوردو الشابة مقابل
 41مـلـيــون ي ــورو .بــالــرغــم مــن املبلغ
الكبير ال ــذي جــاء على أث ــره الالعب
البرازيلي ،واملستوى املتذبذب الذي
ّ
ظهر عليه كــل مــن عثمان ديمبيلي
وفيليب كوتينيو ،لم يحصل مالكوم
على أي فرصة في األشهر األولى من
ق ــدوم ــه ،لـيـقـضــي أغ ـلــب الــوقــت على
مـقــاعــد ال ـب ــدالء ،أو خ ــارج التشكيلة
ّ
نهائيًا .سقط مالكوم في
املستدعاة
شبكة الصفقات الفاشلة بسبب عدم
اقتناع املدرب به.

بعد قضائه موسمًا ناجحًا برفقة
ل ـي ــون ،سـ ّـجــل خــالــه  18هــدفــا في
 37مـ ـ ـب ـ ــاراة ،ع ـ ــاد م ــاري ــان ــو ديـ ــاز
ّ
مجددًا إلى ريال مدريد ليأخذ رقم
كريستيانو رونــالــدو املنتقل إلى
يوفنتوس.
رغـ ــم تـسـجـيـلــه ه ــدف ــا ف ــي ظ ـه ــوره
ّ
األول ،ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــكـ ـ ــن ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب
ّ
الــدومـيـنـيـكــي م ــن إق ـن ــاع امل ــدرب ــن
ج ــول ــن لــوب ـي ـت ـي ـغــي وســان ـت ـيــاغــو
ً
س ـ ـ ــوالري ،ل ـي ـج ـلــس ب ــدي ــا لـكــريــم
بـ ـن ــزيـ ـم ــا ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب املـ ـن ــاسـ ـ ًب ــات.
ّ
املتخبط ،إضافة الى
موسم الفريق
إصابة الالعب ،حــاال دون إعطائه
ً
فرصة حقيقية إلثبات قيمته.

في موسمه الثالث برفقة ليفربول،
ق ــام امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــع مـ ـ ــع نـ ـج ــم خـ ـ ــط وس ــط
م ــون ــاك ــو ،ل ـي ـك ــون ث ــال ــث ال ــاع ـب ــن
ال ــذي ــن ب ــذخ الـ ـن ــادي السـتـقـطــابـهــم،
ّ
بعد كل من املدافع فيرجل فان دايك
والـحــارس البرازيلي أليسون بيكر.
رغم قدومه مقابل  60مليون يورو،
ل ــم ي ـت ـم ـكــن ال ــاع ــب ال ـب ــرازي ـل ــي مــن
ف ــرض نفسه أســاسـيــا ضـمــن خطط
مشاركته
املدرب األملاني ،فاقتصرت
ً
على بعض مباريات الكأس ،إضافة
الـ ــى دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة ف ــي الـ ـ ــدوري،
ً
ل ـي ـك ــون بـ ــديـ ــا فـ ــي أغـ ـل ــب األوق ـ ــات
للقائد جوردان هندرسون.

كرستوف بياتك

جواو كانسيلو

ماتياس دي ليخت

جيلسون مارتينز

جاستن كلويفرت

ميتشي باتشوايي

ب ــأه ــداف ــه االثـ ـن ــى ع ـش ــر ،ي ـت ـصـ ّـدر
مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوى اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
كــريـسـتــوف بـيــاتــك قــائـمــة هــدافــي
ّ
الدوري اإليطالي .تمكن ابن الـ 23
عامًا من تسجيل  21هدفًا املوسم
امل ــاض ــي ف ــي ال ـ ــدوري ال ـبــول ـنــدي،
وذل ـ ــك ع ـنــدمــا كـ ــان الع ـب ــا ل ـنــادي
كرافوفيا .انتقل الالعب البولندي
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى إيـ ـط ــالـ ـي ــا م ـقــابــل
أرب ـ ـعـ ــة م ــاي ــن ي ـ ـ ـ ــورو ،لـيـصـبــح
أح ـ ــد أفـ ـض ــل م ـهــاج ـمــي ال ـ ـ ــدوري.
ب ـم ـس ـت ــواه الـ ــافـ ــت ،قـ ــد ي ـت ـص ـ ّـدر
«لـيـفــانــدوفـسـكــي الـجــديــد» قائمة
اهـ ـتـ ـم ــام ــات ال ـ ـفـ ــرق الـ ـكـ ـب ــرى فــي
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ،في
ّ
ظــل حاجة بعض األندية الكبيرة
لرأس حربة.

كعادته ،تمكن نــادي يوفنتوس
من اقتناص إحدى أبرز املواهب
مبلغ
الـشــابــة ّفــي الـعــالــم مقابل
ٍ
قليل تمثل بـ  35.5مليون يورو.
بالرغم من لعبه في إنتر ميالنو
ع ـلــى سـبـيــل اإلع ـ ـ ــارة م ــن ن ــادي
ّ
يتوصل
فالنسيا اإلسباني ،لم
اإلنتر إلــى إتفاق يقضي بشراء
الالعب ،ليقوم اليوفي بانتداب
أح ـ ــد أفـ ـض ــل األظـ ـ ـه ـ ــرة ال ـش ــاب ــة
ّ
من
ف ــي ال ـعــالــم .بـعــد رح ـيــل ك ــل ً
ليشتاينر وداني ألفيس ،إضافة
الى عدم مالءمة خوان كوادرادو
ّ
مل ــرك ــز ال ـظ ـه ـي ــر بـ ـخ ــط ــة أربـ ـع ــة
مــدافـعــن ،شكل ابــن الـ ـ  23عامًا
ً
حال ملعضلة الظهير األيمن التي
عانى منها النادي أخيرًا.

ي ـعـ ّـد اب ــن ال ـ ـ  19عــامــا أح ــد أبــرز
امل ــدافـ ـع ــن ال ـش ـب ــاب أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إن
ل ــم يـكــن األب ـ ــرز .ب ــأدائ ــه الــافــت،
ّ
تمكن مــدافــع أيــاكــس أمـسـتــردام
مــن الـتـتــويــج ب ـجــائــزة «golden
 ،»boyال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا صحيفة
« »Tuttosportل ــاع ـب ــن تـحــت
 21ع ــام ــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،مـتـفـ ّـوقــا
على ترينت أليكسندر أرنــولــد،
الظهير األيمن لنادي ليفربول.
الع ـ ـبـ ــون ب ـ ـ ـ ــارزون حـ ـ ـ ــازوا ه ــذه
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة س ــابـ ـق ــا ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
ليونيل ميسي ،كيليان مبابي
وبول بوغبا ،غير أن دي ليخت
ي ـع ــد أول م ــداف ــع ف ــي ال ـت ــاري ــخ
ي ـ ـتـ ــوج ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ،ب ـعــد
تتويج  8محاور و 7مهاجمني.

ب ـعــد األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـتــي تـعــرض
لـ ـه ــا نـ ـ ــادي سـ ـب ــورتـ ـن ــغ ل ـش ـبــونــة
البرتغالي ،قام أغلب نجوم الفريق
ب ـف ـســخ ع ـق ــوده ــم واإلنـ ـتـ ـش ــار بني
مختلف األندية األوروبية.على أثر
ذلــك ،انتقل نجم الفريق جيلسون
م ــارتـ ـيـ ـن ــز إلـ ـ ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
ليخوض ّ
تحديًا جديدًا تحت إمرة
املـ ـ ــدرب دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي .رغــم
َ
موهبة الــاعــب الكبيرة ،لــم يحظ
مارتينز بثقة املدرب األرجنتيني،
لـيـجـلــس أغ ـلــب م ـبــاريــات ال ــدوري
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد ال ـ ـب ـ ــدالء .قـ ــد ي ـكــون
السبب وراء استقطابه ،االستفادة
ـاد آخ ــر ،نـظـرًا الــى
مــن بيعه إل ــى ن ـ ٍ
عدم تالؤم خصائصه الكروية مع
ما يتطلبه سيميوني من العبيه.

ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ــدايـ ـ ــة سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
ال ـص ـي ـفــي ،ش ـكــل ال ــاع ــب جــاســن
كـ ـل ــويـ ـف ــرت أح ـ ـ ــد أك ـ ـثـ ــر األس ـ ـمـ ــاء
املــرغــوبــة مــن ك ـبــار األن ــدي ــة ،نظرًا
الى األداء الالفت الذي قدمه برفقة
أيـ ــاكـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام فـ ــي امل ــوس ــم
املاضي .رغم كثرة الشائعات ،كان
نــادي ً رومــا اإليطالي أكثر األندية
جـ ّ
ـديــة فــي استقطابه ،فتمكن من
التوقيع معه مقابل  17.25مليون
يورو .عانى ابن األسطورة باتريك
كلويفرت من صعوبة التأقلم في
إيطاليا ،نظرًا الى قدومه في أحد
أس ـ ــوأ م ــواس ــم الـ ـن ــادي اإلي ـطــالــي
أخ ـ ـي ـ ـرًا .مـ ــوسـ ـ ٌـم س ـ ّـي ــئ أدى إل ــى
جـ ـل ــوس ك ـل ــوي ـف ــرت ع ـل ــى م ـقــاعــد
البدالء.

بعد توقيعه لتشيلسي ،قضى
ال ـ ــاع ـ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي م ـي ـت ـشــي
ب ــاتـ ـش ــواي ــي أغـ ـل ــب فـ ـت ــرات ــه فــي
لندن على مقعد البدالء ،ليكون
احـتـيــاطـيــا ش ـبــه ث ــاب ــت بــالــرغــم
م ـ ــن ت ـ ــراج ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى أل ـ ـفـ ــارو
موراتا .انتقل الالعب عقب ذلك
إلى دورتموند ،حيث تمكن من
ت ـس ـج ـيــل ال ـع ــدي ــد م ــن األه ـ ــداف
ال ـت ــي جـعـلــت دورت ـم ــون ــد يفكر
جــديــا فــي شــرائــه ،غير أن إدارة
البلوز رفضت وفضلت إعارته
إل ـ ـ ــى ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا .خ ـ ـ ــال ن ـصــف
م ــوس ــم ،ت ـم ـكــن ب ــات ـش ــواي ــي مــن
تـسـجـيــل ه ــدف واح ــد خ ــال 13
مباراة ليصنف كأفشل صفقات
الدوري اإلسباني هذا املوسم.

