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البرازيل ..هل يستعيد ملوك الكرة تاجهم املفقود؟

منتخب البرازيل مرشح بقوة للفوز مبونديال روسيا

كل ما فعله مدرب منتخب البرازيل تشيتشي
في التصفيات ،من إصالح ،فانتصارات فإمتاع،
سيذهب أدراج الرياح إذا ما زلت أق��دام العبيه
في روسيا  ،2018أو رمبا لو عاد الالعبون بغير
الكأس التي حققها أسالفهم  5مرات كرقم قياسي
من قبل.
يكاد يكون القميص األصفر أثقل القمصان
على كاهل م��ن يرتديه ،م��ن اجل��ان��ب النفسي
بالتأكيد ،فإذا كان إرض��اء الناس (كل الناس)
غاي ٌة ال ت��درك ،فإن إرض��اء البرازيليني في كرة
القدم يُدرك فقط بالبقاء على قمة العالم دائما ً.
من هنا ،ففيديو الفرحة الذي انتشر لعائلة
م��داف��ع كورينثيانز فاغنر ،بسبب استدعاء
الالعب ضمن تشكيلة السيليساو الذاهبة إلى
روسيا  2018رمبا سيتحول ملشاعر سلبية،
حتى من أهل الالعب أنفسهم ،فيما لو لعب بشكل
سيء ولو لدقيقة واحدة ،فجماهير البرازيل ال
ترحم حتى ابنها.

املعاصرة واالبتعاد عن االستعراض
وي����درك ك��ل ب��رازي��ل��ي وك���ل ع��اش��ق للكرة
البرازيلية؛ أن استعادة األمجاد حتتاج لتالقي
العديد من العوامل؛ اللعب بواقعية وجماعية،
إصهار املهارة الفردية خلدمة الفريق بشكل عام
وانتهاج العقلية األوروبية في االلتزام التكتيكي
إذا لزم األمر ،طبعاً بالتأكيد إلى جانب التوفيق
وعوامل أخرى تُرى وال تُرى...
الفكرة الكالسيكة املعروفة ع��ن املنتخب
البرازيلي هي االس��ت��ع��راض ،ولكن وإن كان
اللعب اجلميل هو أفضل ما يحصل عليه املشاهد،
إال أن العصر احلالي بات االستعراض فيه درجة
ثانية ،حتى عند البرازيليني أنفسهم« ،إذا ما جاء
االستعراض مع النتيجة فيا مرحبا ،غير ذلك

فالنتيجة أوالً» هذا لسان وآمال كل البرازيليني
تقريبا ً.
وحيال كل اآلم��ال التي عُ قدت على منتخب
تشيتشي الذي أعاد الهيبة في التصفيات ،بدا
املدرب البرازيلي في أكثر احلاالت ثقةً ،عندما
أعلن تشكيلته األول��ى واألخ��ي��رة للمونديال،
(بدون تشكيلة أوليّة مؤلّفة من  35العباً ومن
ثم تقليصها إلى .)23
«منتخب ال��ب��رازي��ل أح��د أب��رز املرشحني
(للفوز باللقب) نظرا ً إلى كرة القدم التي يقدمها،
وال��ث��ب��ات ف��ي أدائ���ه ،فريقنا يتميز ع��ن غيره
بـ»شراسته ،قدرته على تسجيل األه��داف هذا
ليس تعجرفا ً ،بل احلقيقة وحسب».

تشيتشي  -مدرب البرازيل
الرجل األشيب ،يتحدث مبنتهى اإلميان ،رغم
أنه خسر واحدا ً من أكثر أعمدته قوةً؛ هو داني
ألفيس (كان األكثر متثيالً في التشكيلة احلالية
قبل إصابته بـ 107مباريات دول��ي��ة) ،ورغم
أن جنمه املعوّل عليه نيمار ال ي��زال في طريق
االستشفاء من اإلصابة.

جنم أو أكثر في كل خط
املدرب البرازيلي الذي كان مطلبا ً جماهيريا ً
بعد كارثة بيلو هيروزنتي  1-7في نصف
نهائي مونديال  2014ضد أملانيا (عينوا قبله
دونغا وفشل) ،بالتأكيد يستند على األوراق
الذهبية التي بني يديه ،عندما يتحدث بكل هذه
الثقة ،فهو بالفعل ميلك جنماً أو أكثر في كل
خط.
ففي حراسة املرمى؛ هناك حارس روما
أليسون الذي كان أحد أهم العبي الفريق في

بلوغه نصف نهائي أبطال أوروبا ،وينطبق
الكالم ذاته على بديله إيدرسون في قيادته
مانشستر سيتي لزعامة إنكلترا.
وف��ي ال��دف��اع جميعنا يعلم القيمة الفنية
الثابتة املتمثلة مبارسيلو وقيمته الكبرى
في تسيّد رواق��ه األيسر وتقدميه الدعم الكبير
للهجوم ،وباملتطور دانيلو.
وبخبرات فيليبي لويس وميراندا ،وبثنائي
سان جيرمان ماركينيوس وتياغو سيلفا هنا
يبدو الكادر التدريبي محتارا ً متاماً بأيهم يبدأ
كأساسيني.
وفي خط الوسط ،مركز ثقل الفريق ،يبدو
كاسيميرو بيضة القبان في القتال والعدائية
(املطلوبة أحياناً) ،وافتكاك الكرة والتحضير
للمهاجمني ،والعبي الوسط الهجومي ،كذلك هي
مهام العب سيتي فرناندينيو مع اختالف في
شخصية الالعبَني ،وفي وسط االرتكاز ،ال يخفى
على أحد ثبات مستوى باولينيو في املنتخب
وزي���ادة خبرته بالعودة إل��ى أح��د ال��دوري��ات
اخلمس الكبرى.
وفيما يتعلق بريناتو أغوستو فال ميكن إغفال
االعتماد الكبير عليه في التصفيات.
و في صناعة اللعب الهجومي واألط��راف،
نذكر ق��درات ويليان التهديفية التي ارتفعت
أكثر مؤخرا ً وحتفز كوتينيو ليكون أحد جنوم
املونديال.
أم��ا في الهجوم ،فيمكن القول أن املنتخب
البرازيلي وإن تأخر بعض الشيء في مواكبة
التطور الكبير الذي نشأ في عدم االعتماد على
اثنني من املهاجمني الصريحني ،واالعتماد على
ما يعرف بالالعب  9.5إال أن��ه ع��اد واكتشف
موهبة ميكن أن تصعد ملستوى النجومية
متمثلة في غابرييل جيسوس ،الذي سيكون من
حوله  3من أفضل املهاجمني في العالم حالياً؛

برايتون يجدد عقد مدربه حتى 2021
وقع كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوف
ألبيون عقدا جديدا سيبقيه في النادي املنافس
في الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم حتى
يونيو حزيران .2021
وأبقى هيوتون النادي في دوري األضواء هذا
العام بعد صعوده من الدرجة الثانية ألول مرة
في .2017

وق���ال ت��ون��ي ب��ل��وم رئ��ي��س ب��راي��ت��ون ملوقع
النادي على االنترنت ”كريس ميلك سجال رائعا.
ق��دم خدمات جليلة للنادي وأسلوبه الهادئ
واملنضبط يخرج أفضل ما عند الالعبني“.
وض��م��ن ب��راي��ت��ون ال��ب��ق��اء ف��ي امل��م��ت��از قبل
مباراتني من النهاية بعد الفوز - 1صفر على
مانشستر يونايتد الذي أنهى املوسم ثانيا في

الرابع من مايو أي��ار .وأنهى برايتون املوسم
في املركز  .15وقال املدرب الذي تولى تدريب
برايتون في ” 2014موسمنا الثاني في املمتاز
سيكون صعبا وسنحتاج إل��ى روح التعاون
ملواصلة التقدم“ .وتابع ”بعد أن نحصل على
راحة مستحقة سنراجع ما حققناه هذا املوسم
وسنبدأ التخطيط ملوسم .“2019-2018

أصعب حلظات حياته

دوغالوس كوستا الذي أعاد اكتشاف نفسه في
يوفي ،وفيرمينو أحد صناع املتعة في ليفربول
والغني عن التقدمي نيمار.
بالتأكيد لن يلعب تشيتشي بأربعة مهاجمني
على األقل في انطالق املباراة األولى ،ولكن في
احلديث عن نيمار وحده إذا ما استثمر موهبته
كاملة دون تضييعها بسلوكيات خاطئة ،فإنه
سيكون بال شك أح��د أه��م الالعبني في روسيا
.2018

عندما ي��ب��دأ معسكره التدريبي األخ��ي��ر قبل
املونديال» في  21مايو ،ثم أكد اإلثنني أن العظمة
املكسورة حتقق «تقدما ً ممتازا ً».
واع��ت��ب��ر الس��م��ر أن���ه ي��ف��ت��رض ع��ل��ى نيمار
الوصول إلى «لياقة املباريات» عندما يشارك
في الوديتني ضد كرواتيا وأستراليا في  3و10
يونيو.
وع��ن ت��ع��اف��ي ن��ي��م��ار ف��ي ال��وق��ت املناسب
للتواجد مع املنتخب ،قال تيتي «سنكون أقوى
كثيرا ً ب��وج��ود نيمار .إن��ه أح��د أفضل ثالثة
العبني في العالم .لكن لكي يتمكن هو شخصياً
من الوصول الى القمة ،يحتاج إلى فريق صلب
من حوله».
وسيحاول نيمار ورف��اق��ه تعويض خيبة
 2014حني خرجت البرازيل املضيفة من نصف
النهائي بهزمية مذلة أمام املانيا ( )7-1بغياب
جنم برشلونة السابق بسبب اصابته في ربع
النهائي ضد كولومبيا.
وب��دا نيمار الثالثاء ع��ازم�اً على تعويض
ما فاته قبل أربعة أع��وام ،قائال «بفضل الله،
حصلت على هذه الفرصة اجلديدة ألصبح بطالً
للعالم مع بالدي .إنه حلم يراودني منذ الصغر،
إنه هدفي األساسي».
أضاف «آمل في أن تكون كأسي».
ورأى تيتي بعد إعالن التشكيلة اإلثنني من
ريو دي جانيرو أن «منتخب البرازيل أحد أبرز
املرشحني (للفوز باللقب) نظرا ً إلى كرة القدم
التي يقدمها ،والثبات في أدائه» ،مشيرا ً إلى أن
فريقه يتميز عن غيره بـ»شراسته ،قدرته على
تسجيل األهداف هذا ليس تعجرفاً ،بل احلقيقة
وحسب».
وت��ب��دأ ال��ب��رازي��ل سعيها خلف لقب عاملي
س��ادس في املجموعة اخلامسة ضد سويسرا
وكوستاريكا وصربيا.

ووص��ف جنم املنتخب البرازيلي وباريس
س��ان جيرمان الفرنسي نيمار اإلص��اب��ة التي
ه���ددت مشاركته م��ع ب�ل�اده ف��ي ك��أس العالم
روسيا  ،2018بـ»إحدى أصعب اللحظات التي
عشتها».
وعاش البرازيليون حلظات عصيبة بسبب
إصابة نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى في
أواخر فبراير ،ألنهم تخوفوا من إمكانية غيابه
عن نهائيات كأس العالم املقررة بني  14يونيو
و 15يوليو املقبلني ،بعد إجرائه عملية جراحية
وابتعاده عن فريقه سان جرمان.
وعاود أغلى العب في العالم مؤخرا ً التمارين
مع ناديه ،وورد اسمه ضمن التشكيلة الرسمية
ال��ت��ي أعلنها م���درب املنتخب تيتي خلوض
املونديال.
وف���ي ح��دي��ث م��ع شبكة «ت���ي ف��ي غلوبو»
البرازيلية بث ليل الثالثاء ،قال نيمار «أدرك بأن
الناس قلقون بعض الشيء ،لكن أحدا ً ليس قلقا ً
بقدري ،وال يوجد أي شخص متلهف للعودة
بقدري ،وأحد ليس خائفا ً بقدري».
وأصيب النجم البرازيلي ال��ذي كلف سان
جيرمان  222مليون يورو الصيف املاضي لفك
ارتباطه ببرشلونة اإلسباني ،في  25فبراير
خالل مباراة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا،
وخضع لعملية جراحية في البرازيل أوائ��ل
مارس ،وهو يبذل كل شيء ممكن ليكون جاهزا ً
ملونديال روسيا.
واس��ت��دع��اه تيتي إل��ى التشكيلة النهائية
التي أعلنها اإلثنني ،على أمل أن يكون في كامل
جاهزيته خلوض النهائيات الروسية.
وشدد طبيب املنتخب البرازيلي البروفسور
رودريغو السمر على أن هدف نيمار بأن يكون
«جاهزا ً بنسبة مئة باملئة» لاللتحاق باملنتخب

نيمار املُلهم ال نيمار الطائش
لنفترض أن نيمار ع��اد بنسبة جهوزية
تبلغ  100%بعد اإلص��اب��ة ،ه��ذا ما يأمله كل
برازيلي (م��واط��ن أو مشجع) وأغ��ل��ب محبي
الكرة اجلميلة ،هل يراهن عشاق البرازيل على
ضبط العب باريس سان جيرمان لكل تصرفاته
باألخص وفق ما خبروه سابقاً من خروج عن
النص؟.
َضجَ نيمار مبا فيه الكفاية ،الدليل
بالتأكيد ن َ
على ذلك قيادته البالد إلى أول ذهبية أوملبية
في تاريخها في ريو  .2016اإلجناز الذي كانت
قيمته مبا يُبنى عليه في روسيا ،أكثر من كونها
ميدالية ستحظى مب��ك��ان صغير ف��ي متحف
البرازيل الزاخر بكل أنواع األلقاب.
نيمار ال��ذي كسر ظهر البرازيل بغيابه عن
نصف نهائي مونديال  ،2014كسر قلبها أيضاً
عندما خ��رج مصاباً في م��ب��اراة باريس سان
جيرمان ض��د مارسيليا م��و ّف��ى شهر فبراير
املاضي.
اآلن نيمار على طريق العودة ،وقوده رغبته
اجلامحة وم�لاي�ين م��ن الرسائل التي تتمنى
له السالمة الكاملة واألم��ل برؤيته على قمة
املونديال ،فهل يصل في املوعد.

سانشيز يجدد الوالء مع توتنهام حتى 2024
وق���ع داف��ي��ن��س��ون س��ان��ش��ي��ز ق��ل��ب دف��اع
كولومبيا وتوتنهام هوتسبير عقدا جديدا مع
النادي املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز
لكرة القدم حتى  2024بعد انضمامه لتشكيلة
منتخب ب�لاده املؤقتة للمشاركة ف��ي كأس
العالم في روسيا.
يبلغ سانشيز من العمر  21عاما وانضم

إلى توتنهام من أياكس امستردام في اغسطس
اب وأصبح خيارا رئيسيا بعد إصابة توبي
الدرفيريلد في نوفمبر تشرين الثاني.
ولعب  41مباراة مع توتنهام هذا املوسم
حيث احتل الفريق املركز الثالث ليتأهل لدوري
األبطال .وخاض سانشيز مباراته األولى مع
منتخب كولومبيا في نوفمبر تشرين الثاني

 2016وميلك سبع مباريات دولية حتى االن.
وأوقعت قرعة كأس العالم كولومبيا مع
بولندا والسنغال واليابان في دور املجموعات.
واختير سانشيز يوم االثنني ضمن تشكيلة
كولومبيا املؤقتة التي تتألف من  30العبا
للبطولة التي ستنطلق ف��ي روس��ي��ا ف��ي 14
يونيو.

سبورتينغ يختتم الدوري البرتغالي بأعنف طريقة ممكنة
اخ��ت��ت��م س��ب��ورت��ي��ن��غ ل��ش��ب��ون��ة ال����دوري
البرتغالي لكرة القدم بأعنف طريقة ممكنة،
وذلك بعدما اقتحمت مجموعة من مشجعيه
مركز التدريب واعتدت على الالعبني والطاقم
التدريبي وحطمت غ��رف امل�لاب��س وروع��ت
العاملني في النادي.
وحصل االعتداء الناجم عن االمتعاض من
نتائج النادي ال��ذي أنهى ال��دوري في املركز
الثالث خلف العمالقني بورتو وبنفيكا وفشله
في التأهل الى دوري ابطال اوروبا ،بعد ظهر
الثالثاء حني كان الفريق يجري مرانه اليومي
ف��ي م��رك��زه التدريبي ال��واق��ع ف��ي ضواحي
العاصمة استعدادا لنهائي مسابقة الكأس
األحد ضد أفيش.
واجتاحت املجموعة املكونة من حوالي
 50مشجعا بحسب وسائل االع�لام احمللية،
أرضية امللعب واعتدت على كل من كان هناك
من العبني ومدربني وحطمت غ��رف املالبس
وأطلقت إن��ذارات احلريق ،وعنفت العاملني
هناك.
وأعلنت نائب وزي��ر الداخلية البرتغالي
ايزابيل أونيتو في مؤمتر صحفي «اعتقلنا 21
شخصا وصادرنا سيارات وأشياء استخدمت
في الهجوم».
وع����رف م��ن ال�لاع��ب�ين ال��ذي��ن ت��ع��رض��وا
لالعتداء خ�لال العملية التي دام��ت حلوالي
رب��ع س��اع��ة ،ال��دول��ي األرجنتيني ماركوس
أكونا والدولي الكرواتي يوسيب ميسيتش

والدولي الهولندي باش دوست الذي مت تداول
ص��ورة له على مواقع التواصل االجتماعي
وهو مصاب بجروح عميقة في جمجمته ،ولم
يشفع له أنه أفضل العبي الفريق هذا املوسم
بتسجيله  34هدفا في  51مباراة.
ونقلت صحيفة «اي دي» الهولندية عن
دوس��ت قوله «ال توجد هناك كلمات مناسبة
(ل��وص��ف م��ا ح��ص��ل) ،ل��م أت��وق��ع ه��ذا األم��ر.
كانت حلظات عصيبة ونحن جميعا في حالة
صدمة .إنها مأساة للجميع ،»...فيما قال وكيل
الالعب النمساوي غونتر نيوهاوس أنه «إذا لم
يتمكن سبورتينغ من حمايته ،يجب أن نبحث
عن حلول أخرى».
وواص��ل «ه��ذا ال يعني أنه سيفسخ عقده.
أوال ،علينا االهتمام بسالمته وسالمة عائلته
نظرا للوضع القائم حاليا».

إدانات باجلملة
كما ت��ع��رض امل���درب ج��ورج��ي جيزوس
ل��ض��رب��ة ع��ل��ى رأس���ه خ�ل�ال االع���ت���داء ال��ذي
دفع العديد من الالعبني الى التهديد بفسخ
ارتباطهم بالنادي ،وهي فرضية أكدتها ايضا
نقابة الالعبني.
وف��ي حسابه على موقع فيسبوك ،أشار
النادي الى أن «سبورتينغ يدين بشدة األحداث
التي وقعت في أالكادميية الرياضية .ال ميكننا
ب��أي ح��ال من األح��وال أن نوافق على أعمال

التخريب واالعتداء على الرياضيني واملدربني
واملوظفني ،وال السلوك ال��ذي يشكل جرمية
وال يشرف سبورتينغ أو يشبهه بأي حال من
األحوال».
وت��اب��ع «سبورتينغ ليس ك��ذل��ك ،ال ميكن
له أن يكون كذلك .سنبذل كل جهد لكي نحمل
(املجموعة املعتدية) املسؤولية الكاملة عما
حدث ،ولن نتهاون في املطالبة بالعقاب ألولئك
الذين تصرفوا بهذه الطريقة البشعة».
كما أدان رئيس سبورتينغ ب��رون��و دي
ك��ارف��ال��ي��و ف���ي م��ق��اب��ل��ة ب��ث��ت ع��ل��ى ال��ق��ن��اة
التلفزيونية للنادي هذا «احلالة الفظيعة»،
مؤكدا أن اإلجراءات الضرورية ستتخذ.
م��ن جانبها ،شجبت راب��ط��ة ك��رة القدم
البرتغالية ه��ذه «األع��م��ال امل��ؤس��ف��ة التي
ال ع�لاق��ة لها ب��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي ت��رغ��ب بها
ال��راب��ط��ة» ،فيما أم��ل االحت���اد البرتغالي
للعبة «بأن تقدم السلطات املعتدين للعدالة
وأن تعاقب املجرمني الذين ال ميكن سوى
معاقبتهم».
وكتب وزير الشباب والرياضة البرتغالي
جواو باولو ريبيلو «أترك هنا رسالة تضامن
مع الالعبني واملدربني الذين تعرضوا للهجوم.
البرتغال تفخر بكرة القدم ،أمامنا مسؤوليات
كأبطال أوروبا ( )2016وألننا على بعد شهر
واح��د من ك��أس العالم» امل��ق��ررة في روسيا
ابتداء من  14يونيو.
وك��ان سبورتينغ ميني النفس بتعويض

جماهير سبورتينغ لشبونة الغاضبة اعتدت على الالعبني والطاقم التدريبي

خيبة ع��دم الفوز ب��ال��دوري منذ  ،2002من
خالل املشاركة في دوري ابطال اوروبا املوسم
املقبل ،لكنه سقط في املرحلة األخيرة االحد
أمام ماريتيمو فونشال  2-1ما سمح لبنفيكا،
الفائز على موريرنزي 1-صفر ،باحلصول

على املقعد املؤهل الى الدور التمهيدي الثالث
للمسابقة القارية األم.
وع���اش سبورتينغ ف��ت��رات عصيبة هذا
املوسم لدرجة أن رئيسه دي كارافاليو قرر
ايقاف جميع الالعبني في اوائل ابريل املاضي

بعدما سئم من االنتقادات املتكررة له ،ال سيما
بعد اخلروج من ربع نهائي الدوري االوروبي
«يوروبا ليغ» على يد اتلتيكو مدريد االسباني
(صفر 2 -ذهابا و- 1صفر ايابا) ،لكنه عاد
عن قراره.

