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رياضة

رياضة

كأس العالم

Box To Box

البرتغال
وضرورة
التغيير

جيلسون مارتينز
السريع والغاضب
صاحب الـ 23عامًاّ ،
يعد أحد أفضل املواهب
ّ
الحالية والتي ّ
تصوب عليها كبار األندية األوروبية
ّ
كشافيها .ولد مارتينز في  11أيار  ،1995ينشط
اآلن مع سبورتينغ لشبونة ،جناح يمتاز بالسرعة
ّ
ّ
والخفة في تحركاته .نادي مانشستر يونايتد
ّ
اإلنكليزي أبرز املهتمني بالالعب ،إال أن ّ
مدرب
املنتخب البرتغالي سانتوس ال يزال يعتمد عليه
كورقة احتياطية.

منتخب
على حافة
الثالثين

برناردو سيلفا
صانع األلعاب
نجم موناكو ّ
السابق الذي حقق معهم ّالدوري
الفرنسي على حساب فريق األموال باريس ،صانع
ألعاب تقليدي ،قدم يسرى تحمل معها ّ
السحر
واملهارات التي يفتقدها كثير من الالعبني .نجم
مانشستر سيتي الحالي برناردو ،بدأ بتثبيت
ّ
أقدامه مع ّ
املدرب بيب غوارديوال ،إال أنه ال يزال
ّ
ّ
خارج مخططات مدرب املنتخب الذي يشرك على
حسابه العبني أقل مستوى مثل أندري غوميس
العب البرسا.

بفوز صعب في الدقائق األخيرة
ّ
على «منتخب صالح» ،وخسارة بثالثية
نظيفة من التشكيلة الفتية لرونالد
ّ
االستعداديتان
كومان ،كانت المبارتان
كدرس يجب على
للمنتخب البرتغالي ّ
المدرب سانتوس التعلم منه .أين بطل
الورق،
أوروبا من هذه اللقاءات؟ على
ً
مباريات ّ
ودية ال يحسب ّلها حساب عادة،
ولكن بمثل هذا األداء لربما المباريات
التحضيرية لمونديال روسيا المقبل،
لديها ما ّ
تبينه

أندريه سيلفا
النجم الشاب
توجد أسباب عديدة تدفع بمنتخب كالبرتغال ألن ّ
يتعرض لهبوط مفاجئ في المستوى (أ ف ب)

حسن رمضان
م ـل ـع ــب ج ـي ـن ـيــف فـ ــي س ــويـ ـس ــرا هــو
الذي احتضن لقاء ّ
وديًا بني املنتخب
البرتغالي والهولندي .جاء الجميع
ملشاهدة كريستيانو رونالدو .وعلى
ه ــذا األسـ ـ ــاس ،دخ ــل أب ـط ــال أوروبـ ــا
ـال ،منتشني
امل ـب ــاراة عـلــى نـحـ ٍـو مـتـعـ ٍ
بـلـقــب ال ـي ــورو األخ ـي ــر .االسـتـخـفــاف
ّ
بالخصم مهما كــان ،دائـمــا مــا يولد
املشاكل .قاعدة ثابتة في كــرة القدم
مثلها مثل ضــربــة ال ـجــزاء .وبالفعل
نـ ــالـ ــت ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ج ـ ـ ــزاء ه ـ ـ ــا .دخ ــل
الهولنديون املباراةّ باندفاع وضغط
عاليني لم يكن يتوقعه البرتغاليون.
سجلوا الهدف ّ
ّ
األول في الدقيقة 12
عـبــر نـجــم ل ـيــون الـفــرنـســي ممفيس
ديباي .عشرون دقيقة أخرى من عمر
الـشــوط ّ
األول كانت كافية ملضاعفة
ّ
ثان سجله املخضرم
النتيجة بهدف ٍ
راي ــن بــابــل نـجــم بـشـكـتــاس الـتــركــي.
كريستيانو رونــالــدو كــان تائهًا في
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،بـسـبــب أداء ثــاثــي
الخط الخلفي :ناثان آكي ،وفان دايك
(أغلى مدافع في التاريخ) باإلضافة
إل ـ ـ ـ ــى مـ ــوه ـ ـبـ ــة أي ـ ــاك ـ ــس ال ــدف ــاعـ ـي ــة

17

املكتشفة هذا املوسم دي ليجت ،كان
األخ ـي ــر مـتـمـ ّـيـزًا (ع ـلــى سـبـيــل امل ــزاح
يمكن أن نقول إن مورينيو قد ّ
يقدم
ع ــرض ــا خ ـيــال ـيــا ل ـض ـمــه ك ـمــا درج ــت
العادة) .هدف ثالث جاء في الدقيقة
الـ ـ ــ 45م ــع ن ـهــايــة ال ـش ــوط األول عبر
ّ
ثالثية نظيفة انتهى بها
فــان دايــك.
ُ
اللقاء في سويسرا .س ِحق رونالدو.
ّ
املخيبة
رقم مفاجئ ُس ّجل في املباراة
ّ
بالنسبة إل ــى الـبــرتـغــالـيــن ،فـهــداف
دوري األبـطــال لم يقدر على تسديد
ولـ ــو ت ـس ــدي ــدة ي ـت ـي ـمــة ،ف ــي ح ــال ــة لم
يعشها قائد املنتخب البرتغالي في
أي مــن املـبــاريــات الـتــي خاضها هذا
املوسم.
ل ـن ـط ــوي ص ـف ـحــة ه ــولـ ـن ــدا .املـ ـب ــاراة
م ـ ــع «ال ـ ـ ـطـ ـ ــواحـ ـ ــن» كـ ــانـ ــت ب ـم ـث ــاب ــة
نتيجة ملباراة البرتغال السابقة مع
ّ
املـصــريــن .بطل أوروب ــا ظــل متأخرًا
بــالـنـتـيـجــة أمـ ــام «ال ـف ــراع ـن ــة» بـهــدف
سـ ّـجـلــه محمد ص ــاح .حـتــى اآلن ،ال
شــيء مستغربًا .لــم يعد مفاجئًا أن
يـسـ ّـجــل ص ــاح وأن يـتــألــق .املـفــاجــأة
ح ــدث ــت ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ـ ــ 92م ــن عمر
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ح ـ ــن سـ ـ ّـجـ ــل كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ه ــدف ــن م ــن رأس ـ ّـي ـت ــن في

الـ ــوقـ ــت الـ ـض ــائ ــع ،ف ـ ــاز مـ ــن خــال ـهــا
ً
البرتغال واحتفل رونــالــدو احتفاال
«هـ ـسـ ـتـ ـي ــري ــا» ب ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
مـصــر ،مــا يظهر حـجــم الضغوطات
التي يتعرض لها مع املنتخب .بعد
ص ــاف ــرة ال ـن ـهــايــة ض ـ ّـد م ـصــر ،كــانــت
«ال ـت ـح ـل ـي ــات» ع ــن ض ـغ ــوط يـعــانــي
ّ
مجرد تحليالت .بعد
منها رونالدو
ال ـه ــزي ـم ــة ال ـق ــاس ـي ــة م ــن ال ـط ــواح ــن،
صارت التحليالت أكثر واقعية.

رونالدو ال يزال يمارس هوايته
ّ
ويسجل األهداف إال أن أداء
«صاروخ ماديرا» لم يعد كالسابق
في أية حال ،أداء املنتخب البرتغالي
فــي هــاتــن امل ـبــاراتــن لـيــس بجديد
عـ ـل ــى «الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي».
ف ـم ـن ــذ ال ـ ـيـ ــورو ال ـف ــرن ـس ــي األخـ ـي ــر،
كـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا امل ـن ـت ـخــب
ي ـع ــان ــي وال ي ـج ــد ال ـح ـل ــول ال ــازم ــة
فــي عــديــد املـبــاريــات .فكانت مرحلة
دور املـ ـجـ ـم ــوع ــات فـ ــي ك ـ ــأس األمـ ــم
األوروبـيــة بمثابة عقبة ،استصعب

ّ
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ت ـخــط ـي ـهــا
ّ
ب ــرف ـق ــة م ـن ـت ـخ ـبــه .احـ ـت ــل ال ـبــرت ـغــال
ًّ
املركز الثالث في مجموعة تضم كل
من آيسلندا والنرويج باإلضافة إلى
مـنـتـخــب ال ـن ـم ـســا .وه ــي مـنـتـخـبــات
ن ـس ـب ـيــا م ـت ــوس ـط ــة وغـ ـي ــر م ـخ ـي ـفــة.
رغ ــم ذل ــك ،تــأهــل الـبــرتـغــال مــن دون
الـفــوز فــي أي مــن املـبــاريــات الـثــاث.
ّ
تأهل البرتغال «بعون من ّ
السماء».
الـ ــذري ـ ـعـ ــة ك ــان ــت أنـ ـ ــه أفـ ـض ــل ث ــال ــث
م ــن ب ــن ك ــل «ثـ ــوالـ ــث» امل ـج ـمــوعــات
امل ـت ـب ـق ـ ّـي ــة ،م ـ ّـم ــا ن ـق ــل امل ـن ـت ـخــب إل ــى
ّ
الدور املقبل (دور الـ  )16في مواجهة
كرواتيا .خــال مواجهات البرتغال
ف ــي مـسـيــرتــه ض ـمــن ه ــذه ّالـ ُبـطــولــة،
لـ ــم ت ـك ــن فـ ــي ٍّ
أي م ـن ـه ــا كـ ــفـ ــة ال ـف ــوز
ت ـم ـي ــل فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـص ــال ــح فــريــق
«الدون» ،ومع ذلك استطاع املنتخب
ّ
الـبــرتـغــالــي تـخــطــي كــل مــن كــرواتـيــا
ـدف فــي الشوط
وبــولـنــدا ،األول ــى بـهـ ٍ
ـدف ع ـج ـيــب،
اإلضـ ــافـ ــي ال ـث ــان ــي بـ ـه ـ ٍ
والثانية بــركــات الترجيح .ثــم قـ ّـدم
ال ـبــرت ـغــال أداء ق ــوي ــا أمـ ــام منتخب
«مـتــوســط» آخ ــر ،هــو منتخب ويلز
ًّ
فــي نصف النهائي ،مستغل غياب
آرون رام ـ ـسـ ــي .ك ـ ــان الـ ـح ــظ يـمـشــي

مــع البرتغاليني ،مــن دون أن يلغي
ذل ــك «شـخـصـيــة» املـنـتـخــب الـقــويــة،
ال ـت ــي س ــاع ــدت ــه أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـقــارعــة
املستضيف فرنسا في النهائي ،في
مباراة ايدير الشهيرة .بشخصيته
كفريق كبير ،فــاز البرتغال
القوية،
ٍ
بــال ـيــورو ،وه ـكــذا رف ــع كريستيانو
رونالدو كأس األمم األوروبية «غير
ّ
املتوقعة» .وعانقها والتقط الصور
معها .وعاد ليفوز بعد ذلك بجائزة
أف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــمّ ،
ورد على
املشككني.
ال ـي ــوم ،نــاحــظ م ــن خ ــال مـبــاريــات
ّ
الودية ،بأن هناك تراجعًا
البرتغال
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي أداء املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .هــل
ت ـح ـضــر ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي امل ـب ــاري ــات
الكبيرة وتغيب في الوديات؟ ربما.
ول ـكــن تــوجــد أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تــدفــع
بـمـنـتـخــب كــالـبــرتـغــال ألن يـتـعـ ّـرض
ل ـه ـب ــوط م ـف ــاج ــئ ف ــي املـ ـسـ ـت ــوى .مــا
ي ـم ـكــن افـ ـت ــراض ــه ،ه ــو أن «ع ـ ـ ـ ّـراب»
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ،املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوس ال
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب وال ي ـ ـت ـ ـجـ ــانـ ــس فـ ـك ــره
التدريبي مع البرتغال .صحيح أنه
ف ــاز مــع املـنـتـخــب ذات ــه ب ـكــأس األمــم
األوروبية ،إال أنه ال يمكننا نسيان

عامل «الـحــظ والتوفيق» الــذي كان
م ــازم ــا لـلـمـنـتـخــب خ ــال الـبـطــولــة.
«ركـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــظ» ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارة رب ــع
الـنـهــائــي أم ــام الـبــولـنــديــن حسمت
املــوقــف .مــاذا لــو خــرج البرتغاليون
م ــن م ـثــل ه ــذا الـ ـ ـ ّـدور؟ ه ــل سيعتبر
األمر مفاجئًا؟ ببساطة ال.
األدوات الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا س ــان ـت ــوس
ُ
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـ ــم تـ ـع ــد ت ـس ـع ـف ــه كـ ـم ــا فــي
الـ ـس ــاب ــق« .وي ـ ــا ل ـي ــت الـ ــزمـ ــان ي ـعــود
رونالدو ال يزال
يومًا» ...صحيح بأن ّ
ي ـم ــارس هــواي ـتــه امل ـفــضـلــة ويـسـ ّـجــل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ،إال أن أداء
«صــاروخ ماديرا» لم يعد كالسابق.
السرعة تراجعت ،املــراوغــات لم تعد
كما كــانــت .رونــالــدو ال ـهـ ّـداف ،مــا زال
ه ـ ّـداف ــا ،ول ـكــن يـحـتــاج إل ــى م ــن يقف
بجانبه لدعمه ولكي يزيل جزءًا ولو
ّ
املحمل على كتفي
صغيرًا من العبء
هداف البرتغال التاريخي .ريكاردو
كــواريــزمــا ،أح ــد األع ـم ــدة األســاسـيــة
ف ــي امل ـن ـت ـخ ــب ،ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر 33
ع ــام ــا ،ن ــان ــي  33ه ــو اآلخ ـ ــر .وطـبـعــا
رونالدو دخل عامه الـ  33في شباط
املاضي .ما يمكن توضيحه هنا ،بأن
ّ
حاليًا من
املنتخب البرتغالي يعاني

مرحلة صعبة ّ
يمر فيها العب ما ،إال
أن املنتخب كله يمر في هذه املرحلة.
فثنائي الــدفــاع املتشكل مــن فونتي
ٌّ
وبـيـبــي ،ت ـجــاوز ك ــل منهما الـ ّـرابـعــة
والثالثني من عمره ،إال أن االعتماد
عليهما ال يزال قائمًا .
ّ
ال ـب ــرت ـغ ــال ل ــم ت ـع ــد ولدة ك ـم ــا فــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،آخـ ـ ـ ــر إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ال ـ ـكـ ــرة

ال ـبــرت ـغــالـ ّـيــة ي ـت ـم ـثــل بـكــريـسـتـيــانــو
«الكبير» .بالد ال تخلو من املواهب
كما اعتدنا عليها ،اآلن تفتقر لهذه
امل ـ ــواه ـ ــب واألس ـ ـم ـ ــاء ذات ـ ـهـ ــا ن ــراه ــا
فــي كــل م ـبــاراة يخوضها املنتخب.
طـبـعــا ه ـن ــاك ب ـعــض االس ـت ـث ـن ــاء ات،
ك ـج ـي ـل ـس ــون م ــارتـ ـيـ ـن ــز ،أحـ ـ ــد أبـ ــرز
املــواهــب الـبــرتـغــالـيــة ،صــاحــب ال ــ٢٢

هداف المنتخبات األوروبية الجديد؟

بتسجيله ّ
ثنائية على املنتخب املصري في املباراة الودية السابقة ،أصبح
في رصيد قائد املنتخب البرتغالي والنجم األول لريال مدريد كرستيانو
رونالدو  81هدفًا مع منتخب بالدهّ .
هداف ريال مدريد والبرتغال
التاريخي يضع نصب عينيه رقمًا قياسيًا جديدًا يضيفه إلى سلته
«الضخمة» املليئة بأرقامه القياسية مع ناديه ومنتخبه .ثالثة أهداف هي
الفرق بني ّ
«الدون» والنجم اإلسباني املجري السابق فرنتس بوشكاش
الذي يحمل الرقم القياسي بـ 84هدفًا« .هاتريك» في مباراة ما ،لطاملا
شاهدنا مثلها لرونالدو ،قادرة على تنصيبه ملكًا تهديفيًا ألوروبا،
وليصبح الثاني في العالم بعد اإليراني علي دائي صاحب الـ 109أهداف.
(الرقم القياسي العاملي لهدافي املنتخبات في العالم).

عــامــا يـلـعــب لـلـشـبــونــة امل ـح ـلــي ،وال
يحظى بثقة املدرب سانتوس ،دائمًا
ّ
مــا ن ــراه مختبئًا عـلــى الــدكــة برفقة
الـ ـ  ،room mateال ــذي ب ــدوره يتلقى
املصير نفسه :برناردو سليفا.
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ي ـعــانــي ال ـيــوم
م ـ ــن عـ ـق ــم تـ ـه ــديـ ـف ــي ،ف ـ ـلـ ــوال وج ـ ــود
م ـه ــاج ــم ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد فـ ــي امل ـق ــدم ــة
مل ــا شــاهــدنــا أه ــداف ــا ل ـهــذا املـنـتـخــب.
اع ـت ـم ــاد ك ـب ـيــر وواضـ ـ ــح «ي ـص ـ ّـوب ــه»
الالعبون وحتى املــدرب على النجم
ال ـبــرت ـغــالــي األول ،والـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد من
أك ـب ــر وأع ـظ ــم امل ـشــاكــل ال ـت ــي يـعــانــي
منها املنتخب .البرتغال ليس ريال
مدريد ،كروس ومودريتش وإيسكو
ً
أسـنـسـيــو ال يـشـبـهــون أب ـ ـدًا ك ــا من
أنــدري غوميس (احتياطي البرسا)
وال ك ــارف ــال ـي ــو وال ج ـ ــواو مــوتـيـنــو.
ت ـت ـح ـ ّـس ــر ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة
ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى املـ ــاضـ ــي ،م ــاض ــي خــط
الوسط ،ماضي روي كوستا وديكو
ومانيتش .هل سيبكي ّالبرتغاليون
على هذا املاضي؟ أو يمنون النفس
ّ
مدربًا شجاعًا
بأن يصبح سانتوس
ّ
ويعتمد على شباب منتخبه ويتعلم
ّ
الدرس األخير من رونالد كومان.

النجم البرتغالي الشاب صاحب الـ 21عامًا ،يلعب
في مسيرة متضاربة على صعيد املنتخب والفريق.
أندريه العب احتياطي مع ناديه ميالن اإليطالي ،إال
أن النجم الشاب يعتبر أغلى صفقة أبرمها النادي
اإليطالي .العب في املباريات األخيرة للـ«سيليساو»
األوروبي ،كان مقعد البدالء جاهزًا له وال يأخذ الثقة
من مدربيه ،إن كان غاتوزو أو سانتوس.

نيلسون سيميدو
الظهير العصري
ظهير نادي بنفيكا السابق صاحب الـ 23عامًا،
والعب برشلونة الحالي ،هو اآلخر ال يأخذ ثقة
ّ
املدرب سانتوس على حساب سيدريك ظهير
ّ
ساوثهامبتون اإلنكليزي .ظهير سريع يتمتع
باملهارات الالزمة التي يحتاجها أي ظهير عصري
في أوروبا .مشكلته األساسية عدم االستمرارية
باللعب مع ناديه برشلونة واملنافسة مع سيرجي
روبرتو الذي يقدم أداء ّ
جيدًا هذا املوسم.

