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رونالدو وجيالردينو على خطى الأ�ساطير ...و�إنهاء ال�صيام عن التهديف
تتضمن الجولة األسبوعية اإلحصائية لموقع
 FIFA.comاإلنجازات التهديفية لكريستيانو
رونالدو وألبرتو جيالردينو وسالومون كالو
إلى جانب لقب كبير لميلبورن سيتي وتنفس
إيدين هازار الصعداء.
 184هدفا ً هو ع��دد األه��داف الهائل الذي
بلغه مهاجم باليرمو ألبرتو جيالردينو السبت
ليعادل رقم غابرييل باتيستوتا في ال��دوري
اإليطالي .يحتل الثنائي المركز الثالث عشر في
ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ ال��دوري .أما
كاربي الذي خرج متعادال ً مع باليرمو  1-1في
تلك المباراة ،فقد بات الفريق الثامن والثالثين
الذي يسجل جيالردينو اإليطالي الدولي السابق
في مرماه ،ليعادل الرقم القياسي المسجل بإسم
فرانشيسكو توتي وروبرتو باجيو .وحقق توتي
بدوره رقما ً قياسيا ً تاريخيا ً في نهاية األسبوع
ألنه خاض مباراته رقم  593ليتخطى حارس
المرمى السابق جيانلوكا باليوكا ويحتل
المركز الثالث في ترتيب أكثر الالعبين خوضا ً
للمباريات الذي يتصدره باولو مالديني ()647
ثم خافيير زانيتي (.)615
 31مباراة وتسعة أشهر كانت قد مرت على
تسجيل إيدين ه��ازار آخر أهدافه ،لكن األخير
تنفس الصعداء بعد أن زار الشباك من ركلة
جزاء ليقود فريقه إلى فوز عريض على أم كاي
دونز  1-5في كأس إنكلترا ويضع حدا ً لصيام
عن التهديف بدأ في أيار الماضي .لكن نجم تلك
المباراة كان ب��دون منازع البرازيلي أوسكار
ال���ذي ب��ات أول الع��ب ف��ي ص��ف��وف تشيلسي
يسجل ثالثية منذ زميله دييجو كوستا في
أيلول  .2014وجاءت جميع أهداف البرازيلي
في الشوط األول ليصبح أيضا ً أول العب يسجل
ثالثية في الدقائق الـ 45األولى من مباراة في
مسابقة ال��ك��أس منذ أن نجح ف��ي ذل��ك العب
بليموث أرجايل ،روبين ريد ،في تشرين الثاني
 .2013وفي العموم ،تم تسجيل ثماني ثالثيات
ه��ذا الموسم في مسابقة الكأس أي أكثر مما
سجل طوال الموسم الماضي.
ّ
 14مباراة 14 ،انتصارا ً و 42هدفا ً مسجالً
وفقط  5أهداف داخل الشباك ،هي اإلحصائيات
ال��ت��ي منحت لقب بطل ال����دوري األس��ت��رال��ي
للسيدات لفريق ميلبورن سيتي الذي خاض
موسما ً استثنائيا ً في باكورة مشاركاته .كان
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حناوي ي�ستقبل وفد ًا من النادي الثقافي
الريا�ضي في جديدة عكار
استقبل وزير الشباب والرياضة
عبدالمطلب حناوي في مكتبه في
الوزارة ،وفد النادي الثقافي الرياضي
االجتماعي  -جديدة عكار ،ضم رئيس
النادي إيلي الورد ومرسال عبدالله
وجورج نعمة.
وت���م ع���رض ن��ش��اط��ات ال��ن��ادي
وال��ب��رام��ج ل��ع��ام  2016وش���ؤون
رياضية وشبابية لمنطقة عكار،
والتحضيرات للمؤتمر الذي ينظمه
النادي برعاية حناوي حول تطلعات
الشباب العكاري.
وقدم رئيس النادي درعا ً تكريمية
وشهادة تقديرية لحناوي.

الأن�صار ي�ستعين مجدد ًا بالبرازيلي ماتو�س
ميلبورن قد فاز في مبارياته الـ 12في الموسم
ال��ع��ادي قبل أن يحسم مواجهته ف��ي نصف
النهائي بركالت الترجيح ،ثم ّ
كشر عن أنيابه
في المباراة النهائية بفوز رائ��ع على سيدني
أف سي  .1-4وك��ان الفريق المنافس يسعى
ليصبح أول فريق يحرز اللقب المحلي ثالث
مرات ،لكنه سقط برباعية تناوب على تسجيلها
اإلسكتلندية جينيفر بيتي ،وكيم ليتل أفضل
العبة في المباراة وقائدة منتخب أستراليا ليزا
دي فانا والواعدة بيتي جود.
 10أه��داف أو أكثر في موسم واح��د :حتى
يوم السبت ،لم يتمكن أي العب من تحقيق هذا
اإلنجاز في بطوالت الدرجة األولى في إنكلترا،
وفرنسا وألمانيا .وب��ات سالومون كالو أول
ً
يسطر هذا اإلنجاز بعد أن بلغ هذا العدد
العب
ً
بتسجيله هدفا لفريقه هيرتا برلين في مرمى
فيردر بريمن في المباراة التي انتهت بالتعادل

 ،3-3ليضيفها إل��ى  10أه��داف في صفوف
تشيلسي موسم  ،2011-2010و 14هدفا ً و16
هدفا ً في صفوف ليل موسمي ،2013-2012
و 2013و .2014وتم تسجيل إنجاز آخر في
ألمانيا أيضاً ،حيث بات العب بايرن ميونيخ
الشاب جوشوا كيميخ ثالث العب بعد ثياجو
ألكانتارا ودومينيك روه��ر يفوز في مبارياته
الـ 11األول���ى ف��ي ال���دوري األلماني الممتاز.
كما كانت مشاركة العب بوروسيا دورتموند
األميركي اليافع كريستيان بوليسيتش الفتة
أيضا ً ألنه أصبح بعمر السابعة عشرة و 4أشهر
و 12يوما ً ثامن أصغر العب يخوض مباراة في
تاريخ الدوري األلماني.
 8أه��داف هذا الموسم و 11هدفا ً في آخر
تسعة أشهر هي حصيلة كان ليفخر بها أكثر
من العب .أما بالنسبة إلى كريستيانو رونالدو
سجله في مرمى فريق
فهذه هي حصيلة ما
ّ

واحد .كان إسبانيول الفريق السيء الحظ ألنه
سجلها رونالدو في
كان عرضة لثالث ثالثيات ّ
آخر ثالث مباريات له في مواجهة ريال مدريد.
م��ارس رون��ال��دو هوايته المفضلة في شباك
إسبانيول يوم األحد حيث سجل ثالثية ليقود
فريقه إلى فوز كاسح  ،0-6ويصبح بالتالي
يسجل ثمانية أهداف في
أول العب هذا القرن
ّ
مرمى نفس الفريق في موسم واحد في الدوري
األسباني .كما كانت الثالثية مثالية (بالقدمين
اليمنى واليسرى وب��ال��رأس) ،وه��ي خامس
ثالثية من ه��ذا النوع لرونالدو من أص��ل 39
سجلها في مسيرته حتى اآلن .وبفضل الهدف
الذي سجله ليونيل ميسي في نهاية األسبوع
خالل فوز فريقه على أتلتيكو مدريد  ،1-2نجح
هذا الثنائي الرائع في بلوغ وتخطي حاجز األلف
هدف ( 482لميسي و 521لرونالدو).

أع���اد ف��ري��ق األن��ص��ار اللبناني
سادس الترتيب في الدوري ،تعاقده
مع صانع األلعاب البرازيلي باولو
فيتور ماتوس ،ليدافع عن ألوانه في
إي��اب ال��دوري اللبناني لكرة القدم،
بدال ً من العب الوسط الغاني مايكل
أوكوفو المصاب.
وك��ان ماتوس ( 29سنة) العب
السيب العماني السابق ،داف��ع عن
أل���وان األن��ص��ار الموسم الماضي،
حين أنهى «األخ��ض��ر» ال���دوري في
المركز الثاني.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،واص���ل فريق
األنصار استعدادته النطالق إياب
ال����دوري اللبناني ف��ي  19شباط
الحالي ،وذل��ك بعد إج��ازة قصيرة
منحها المدرب جمال طه لالعبيه،
بعد تأهلهم إلى نصف نهائي كأس
لبنان ،بفوزهم على الصفاء بهدفين

من دون رد ،في الدور ربع النهائي.
ويلعب فريق األنصار مع «النبي
شيت» ودّي���ا ً السبت المقبل ،على
ملعبه في طريق المطار ،علما ً أن

«األخ��ض��ر» سيواجه طرابلس في
أق���وى م��ب��اري��ات ال��ج��ول��ة الثانية
عشرة ،وهي األولى إيابا ً في الدوري
اللبناني.

اليوم الأخير ي�سفر عن تعاقدات بالإعارة

براينت يتعملق ويعيد ليكرز �إلى �سكة االنت�صارات

مع إسدال الستار على باب االنتقاالت الشتوية في مختلف
أنحاء القارة األوروبية أمس من بينها البطوالت الخمس الكبرى
وهي إنكلترا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا وإسبانيا شهدت
الساعات األخيرة نشاطا ً كثيفا ً قبل المهلة القصوى وتحديدا ً في
نهاية األسبوع .أما السمة األبرز على مدى الشهر بكامله فكان
إتمام معظم التعاقدات على سبيل اإلعارة حيث انتقل العبون
ع��دة إل��ى أندية أخ��رى لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة
الفريقين .وكانت فرق الدوري اإلنكليزي الممتاز األكثر إنفاقاً،
وتحديدا ً من خارج أندية النخبة التي استعرضت عضالتها في
محاولة لتعزيز مواقعها في وسط الترتيب أو لتحاشي شبح
الهبوط .نلقي نظرة على أفضل الصفقات في نهاية األسبوع
األخير من باب االنتقاالت وأبرز الصفقات في اليوم األخير.

استعاد النجم المخضرم كوبي براينت أمجاد األيام
الخوالي وسجل أعلى معدل له هذا الموسم وصل إلى
 38نقطة ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز
على مينيسوتا تمبروولفز  115-119الثالثاء في الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة.
وأنهى ليكرز بالتالي سلسلة من  10هزائم متتالية،
ليتجنب تسجيل رقم قياسي له على هذا الصعيد.
وكان ليكرز خسر في آخر عشر مباريات ،ليعادل أسوأ
سجل في تاريخ الفريق في الهزائم المتتالية المسجل في
موسم .1994-1993
وتألق براينت ( 37سنة) ،الفائز مع ليكرز باللقب خمس
مرات والذي أعلن اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي،
في هذه المباراة خصوصا ً في الربع األخير حيث سجل 14
من آخر  18نقطة لفريقه ،كما نجح في أربع رميات حرة في
آخر  17ثانية ما أدى إلى حسم ليكرز المباراة.
وقال براينت« :كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز في هذه
المباراة» ،مضيفا ً «كنت متحفزا ً للعب عدد أكبر من الدقائق
في هذه المباراة» .وخاض نجم ليكرز  33دقيقة.
وتابع« :أن تخسر  10مباريات على التوالي ،فهذا
محرج بما فيه الكفاية ،فإنك ال تريد أن يكون الرقم القياسي
السلبي مسجالً باسم هذا الفريق».

تشيلسي يلحق بالركب

لحق تشيلسي بطل الموسم الماضي في إنكلترا بركب الفرق
األخرى في األيام األخيرة من باب االنتقاالت حيث تعاقد مع
البرازيلي ألكسندر باتو الذي شارك في نهائيات كأس العالم
لألندية  FIFA 2006وكأس القارات  ،FIFA 2009قبل أن
يلتحق به بشكل غير متوقع مات ميازغا من صفوف نيويورك
ريد بولز .حيث انضم األخير الذي يلعب في مركز قلب الدفاع في
األسبوع ذاته الذي أعلن فيه جون تيري قائد الفريق والالعب
األكثر تتويجا ً في تاريخ النادي رحيله عن ستامفورد بريدج في
نهاية الموسم الحالي .أما باقي النشاط في إنكلترا ،فكان من
نصيب أندية في القسم السفلي من الترتيب مثل تشيلسي.
فقد انتقل باتريك بامفورد من البلوز إلى نوريتش بعد أن
أنهى فترة إع��ارة مع كريستال ب��االس .وبات صانع األلعاب
التونسي وهبي خرزي خامس العب ينتقل إلى سندرالند خالل
فترة اإلنتقاالت الشتوية ،في حين انضم العب الوسط الدفاعي
البرازيلي ساندرو إلى ويست بروميتش ألبيون من كوينز
بارك رينجرز من الدرجة الثانية .وبات ألبرتو بالوسكي أغلى
صفقة في تاريخ سوانسي سيتي ،في حين التفت واتفورد نحو
إيطاليا وتحديدا ً فيورنتينا ليجد ضالته وتعزيز خط وسطه
بالتعاقد مع العب أتلتيكو مدريد السابق ماريو سواريز .وحاول
ويستهام تعزيز مكانه المتقدم بين الستة األوائل في الترتيب
العام من خالل إضافة المهاجم النيجيري إيمانويل إيمينيكي
إلى صفوفه.

حركة تعاقدات ورحيل في سمبدوريا

في إيطاليا ،عزز إنتر ميالن صفوفه األمامية بالتعاقد مع إدير
على سبيل اإلعارة من سمبدوريا الذي كان نشيطا ً جدا ً في سوق
اإلنتقاالت .باإلضافة إلى رحيل المهاجم البرازيلي ،تعاقد فريق
مدينة جنوى مع العب الوسط ياكوبو ساال على سبيل اإلعارة
من فيرونا ،ومع قلب الدفاع ميالن سكرينيار من أم أس كاي
زيلينا للحلول بدال ً من إيرفين زوكانوفيتش المنتقل بدوره إلى
روما حتى نهاية الموسم.

بوردو يودّع ويستقبل

قبل أيام من انتهاء سوق االنتقاالت ،كان يتعيّن على بوردو
أن يع ّوض جمهوره القلق إثر انتقال هنري سايفيه إلى نيوكاسل
ثم خرزي إلى سندرالند .وقد توجه نحو المدرسة األميركية
الجنوبية بالتعاقد مع مالكولم الذي تألق في صفوف المنتخب
البرازيلي في كأس العالم تحت  20سنة  FIFA 2015من
كورينثيانز وماورو أرامباري (الذي شارك في نيوزيلند 2015

أيضاً) من نادي ديفنسور األوروغوياني لتعزيز خط وسطه.
في المقابل ،عاد بطل العالم تحت  20سنة  FIFAفلوريان
توفان إلى فريقه السابق مرسيليا على سبيل اإلعارة آتيا من
نيوكاسل.

حركة هادئة في ألمانيا وإسبانيا

كانت نهاية األسبوع التي سبقت إقفال باب االنتقاالت هادئة
نسبيا ً في أسبانيا وألمانيا حيث قام مدرب فالنسيا جاري نيفيل
بالتعاقد مع جييرمي سيكييرا من أتلتيكو مدريد على سبيل
اإلع��ارة ،في حين تخلى عن خدمات لوكاس أوربان لمصلحة
ليفانتي على سبيل اإلع��ارة أيضاً .ويأمل برونو هنريكي في
السير على خطى مواطنه غرافيتي صاحب المآثر التهديفية في
صفوف فولفسبورغ بعد انضمامه إلى الفريق األلماني قادما ً من
جوياس في أبرز عملية انتقال في نهاية األسبوع في ألمانيا.

إعارات في اليوم األخير

كما جرت العادة ،شهد اليوم األخير إثارة وتشويق كبيرين،
حيث س��رت إش��اع��ات ع��دة على مواقع التواصل االجتماعي
حول صفقات محتملة .في النهاية ،كانت الصفقة األبرز انتقال
جيانيللي إيمبوال المولود في بلجيكا إلى ستوك سيتي مقابل
صفقة قياسية للنادي آتيا ً من بورتو ،من بين صفقات قليلة
أنجزت في اليوم األخير .وانتقل عمر نياسي من إيفرتون إلى
لوكوموتيف موسكو وعبدالالي دوكوري من واتفورد إلى رين
بعقود رسمية ،في حين انضم سيدو دومبيا إلى نيوكاسل من
روما باإلعارة ،كما ع ّزز ليروي فير من كوينز بارك رينجرز خط
وسط سوانسي سيتي حتى نهاية الموسم.
وكانت فرنسا وجهة مناسبة للعديد من الالعبين الذين
تركوا ال��دوري اإلنكليزي الممتاز على سبيل اإلع��ارة االثنين،

وعلى رأسهم ماتيو دوبوشي من بوردو إلى آرسنال ،وستيفن
فليتشر من سندرالند إلى مرسيليا ،وإدير من سوانسي إلى ليل.
كما رحل يوهان بن ألوان عن الدوري اإلنكليزي وتحديدا ً من
ليستر سيتي إلى فيورنتينا ،وذلك في إحدى صفقات الساعات
األخيرة في إيطاليا.
أما العب الوسط اليوناني بانايوتيس كوني فقد انضم بدوره
إلى فيورنتينا قادما ً من أودينيزي على سبيل اإلعارة ،في حين
انضم بالنظام ذاته الجناح األرجنتيني دييجو بيروتي (من
جنوى إلى روما) ،والمهاجم تيم ماتافز (من أوجسبورج إلى
جنوى) ،وفابيو كوالياريال (من تورينو إلى سمبدوريا) .كما
انضم موديبو دياكيتيه في األخير في سمبدوريا مقابل عقد
رسمي قادما ً من فروسينوني ،في حين انتقل أندريا باليتش من
هايدوك سبليت إلى أودينيزي في عقد رسمي.

انتقاالت موقتة في إسبانيا وألمانيا

كانت معظم االنتقاالت التي شهدتها بطولتا إسبانيا وألمانيا
على سبيل اإلع��ارة ،حيث انضم دينيس شيريشيف من ريال
مدريد إلى فالنسيا ،ومارتن مونتويا (من برشلونة إلى ريال
بيتيس) في أب��رز انتقالين في شبه الجزيرة األيبيرية .أما
آخر صفقة انتقاالت في عهد جوسيب غوراديوال ،مدرب بايرن
ميوينخ الذي سينتقل إلى مانشستر سيتي في نهاية الموسم،
فكانت التعاقد مع ساردار تاسكي باإلعارة من سبارتاك موسكو.
وانض ّم إلى قلب الدفاع األلماني في الدوري األلماني العب آخر
ق��ادم من الخارج هو ألفريد فينبوجاسون (إل��ى أوجسبورج
قادما ً من إشبيلية) ،والصربي ميلوش فيليكوفيتش بطل كأس
العالم تحت  20سنة  FIFA 2015المنتقل إلى فيردر بريمن
من توتنهام.

�شعار «ك�أ�س القارات» يحقق حلم رو�سيا
لم يعد يفصلنا سوى  500يوما ً عن انطالق
بطولة كأس القارات روسيا .FIFA 2017
ولالحتفال بهذا الحدث ،ت ّم تنظيم حفل خاص
ف��ي موسكو لكشف النقاب ع��ن ش��ع��ار هذه
البطولة المرتقبة والمعروفة باسم «مهرجان
األبطال» .وللم ّرة األول��ى ت ّم استلهام الشعار
الرسمي من الكأس الغالية لهذه المسابقة التي
تمثل حلم المنتخبات الثمانية التي تطمح لرفع
الكأس في روسيا العام المقبل.
سينضم ما بين  17حزيران و 2تموز عام
 2017األبطال الستة على مستوى القارات إلى
روسيا ،منتخب البلد المضيف ،وألمانيا الفائزة
بكأس العالم البرازيل  FIFA 2014في هذه
البطولة الكبيرة .وستقام كأس القارات FIFA
للمرة األول��ى في روس��ي��ا ،وستشهد الظهور
األول في هذه المسابقة لك ّل من البلد المضيف

وتشيلي ،الفائزة بالنسخة األخيرة من بطولة
كوبا أميركا .كما حجزت ك � ّل م��ن أستراليا
والمكسيك  -الفائزة ببطولة ك��أس القارات
 - FIFA 1999تذكرة التأهل.
وص ّرح مدير التسويق لدى  FIFAتييري
ويل قائالً« :ت ّم استلهام الشعار الرسمي وشكل
الكأس من التنوع الثقافي والتاريخ الشفهي
في روسيا .وانطالقا ً من شكل الكأس ،يجسد
الشعار ه��ذا اللقب الغالي من خ�لال مخلوق
أسطوري هو طائر النار الذي يُعتبر عنصره
الرئيسي».
وإلعطاء دينامية وحيوية للشعار الرسمي،
يدور ريش ذيل طائر النار حول جذع الكأس،
في حين يمثل رأسه وجناحاه وجسمه بشكل
ك��روي ال��ج��زء العلوي م��ن ال��ك��أس .وف��ي هذا

ال��ص��دد ،أض���اف وي��ل «تعكس ال��ع�لام��ة أهم
السمات اإليجابية للمستديرة الساحرة.
وباستخدامها بطريقة مناسبة وفعالة ،ستعمل
على الترويج للبطولة وضمان عيش تجربة
فريدة من نوعها لجميع المشاركين».
وفي انتظار تأهل المنتخبين المتبقيين -
بعد انتهاء كأس أمم أوقيانوسيا وكأس األمم
األوروب��ي��ة  -سيكون ع��ام  2016أيضا ً هاما ً
بالنسبة لجميع المشجعين الذين ينتظرون
ب��ف��ارغ الصبر ك��أس ال��ق��ارات  .FIFAحيث
سيتع ّرفون ف��ي القرعة الرسمية للبطولة
ال��ت��ي ستجرى ي��وم  26تشرين الثاني في
ك��ازان على الفرق التي ستواجه منتخباتهم
والمدينة التي ستستضيف المباريات (كازان،
وموسكو ،وسوتشي وسانت بطرسبيرغ)،
وذل��ك باستثناء ممثل االتحاد األفريقي الذي

سيتم التع ّرف إليه في شباط عام  .2017بيد
أن التذاكر ستطرح للبيع قبل نهاية عام :2016
حوالى  680ألف تذكرة.
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في أن يكونوا
في قلب الحدث ،سيتم فتح الدعوة لالنضمام
إلى برنامج المتطوعين في الربع الثاني من
ع��ام  2016على موقع  .FIFA.comوفي
المجموع ،من المتوقع أن يشارك في كأس
القارات روسيا  FIFA 2017حوالي 5500
متطوع سيرحبون بحضور آالف المشجعين
من روسيا وجميع أنحاء العالم.
لمعرفة المزيد حول تصميم الشعار الرسمي
وك��أس ال��ق��ارات  FIFA 2017وت��اري��خ هذه
المسابقة والمدن المستضيفة في روسيا يمكنك
قراءة المستند الخاص بشعار كأس القارات
.FIFA 2017

وعانى نجم ليكرز من سلسلة من اإلصابات في األعوام
الماضية التي أفقدته االنتظام في خوض المباريات.
من جهته ،قال مدرب ليكرز بايرون سكوت« :أقدر ما
قدمه براينت في هذه المباراة كما كان يفعل طوال 20
عاماً» ،مضيفاً« :لياقته ال تسمح له لتحقيق بنفس األمور
التي كان يقوم بها ،لكن ذهنه ما يزال قادرا ً على ذلك».
سجل لويس وليامس  20نقطة وجوردان كالركسون
 16ويوليوس راندل  15نقطة مع  12متابعة لليكرز أيضاً،
في حين سجل أندرو ويغينز  30نقطة وغوركوي ديينغ
 19نقطة لمينيسوتا.
ولن تؤثر النتيجة كثيرا ً على ترتيب الفريقين حيث
يتذيالن ترتيب مجموعتيهما ب��ف��ارق بعيد ع��ن أق��رب
منافسيهما ،فيحتل ليكرز المركز األخير في ترتيب مجموعة
الهادئ برصيد  10انتصارات مقابل  41فوزاً ،ومينيسوتا
المركز األخير في ترتب مجموعة الشمالي الغربي برصيد
 14فوزا ً مقابل  36خسارة.
وفي المباريات األخ��رى ،فاز بوسطن سلتيكس على
نيويورك نيكس  ،89-97وهيوستن روكتس على ميامي
هيت  ،102-115وتورونتو رابتورز على فينيكس صنز
 ،97-104وبورتالند ترايل باليزرز على ميلووكي باكس
.95-107

غوارديوال كما يراه العبوه
كان ذلك ولمدة طويلة مجرد إشاعة،
لكن اليوم تبدّدت الشكوك وصار أكيدا ً
أن بيب غوارديوال سيغادر نادي بايرن
ميونيخ في الصيف المقبل لاللتحاق
بالدوري اإلنكليزي الممتاز وتحديدا ً
بنادي مانشستر سيتي.
علّل غوارديوال الذي قاد برشلونة
والنادي البافاري إلى الفوز بألقاب
ع��دي��دة منها ك��أس ال��ع��ال��م لألندية
 FIFAقراره قائالً« :أريد أن أعيش
في مدينة جديدة وأعمل في إنكلترا»،
مضيفاً« :عندما أك��ون في الـ 60أو
الـ 65من العمر يمكنني أن أبقى في
نادي بايرن ،لكن أعتقد أنني ما أزال
شابا ً وأحتاج إلى تح ّد جديد .ما زال
مشواري مستمرا ً لوقت طويل».
بعد أرب��ع سنوات قضاها كمدرب
أول ف��ي ن��ادي برشلونة (– 2008
 )2012وث�لاث س��ن��وات ف��ي بايرن
ميونيخ ( )2016 – 2013وتحقيقه
 19ل��ق��ب �اً ،يتطلع اب���ن الخامسة
واألربعين اآلن إلى آفاق جديدة .لكن
ما ال��ذي يجعل أفضل م��درب FIFA
في عام  2011في كرة القدم الرجالية
(والحاصل على المركز الثاني مرتين
في نسختي  2011و 2015والمرتبة
الثالثة في نسخة  )2010مميزا ً لهذا
الحد حتى تتهافت عليه أكبر األندية
حول العالم للتعاقد معه.
ج���م���ع م���وق���ع FIFA.com
تصريحات بخصوص ه��ذا المدرب
العبقري أدلى بها العبون كانوا أو ال
يزالون تحت إمرته وآخرون معجبون
بأسلوبه.
«إنه شخص يعيش كرة القدم ليل
نهار – في األوق��ات السيئة والجيدة
وعلى مدار الساعة .إنه يبحث دائما ً عن
مكامن الضعف لدى الخصم والنقاط
اإليجابية لدينا .وهذه التركيبة تعطي
في الغالب كرة قدم جيدة .وهو يأتي
بالحلول ول��دي��ه ذاك���رة ق��وي��ة ،لهذا
يعرف أيضا ً كيف لعب الخصم في
المرات األخيرة .ويقول مثالً« :هنا في
الوسط غالبا ً ما تكون المساحة خالية
ل��دى الخصم وبعدها يبني طريقة
لعبنا على ه��ذا األس���اس ويتساءل
كيف يمكننا بأفضل طريقة ممكنة أن
نخترق هذه المساحة الفارغة .ال يمكن
ألي مدرب أن يرى بهذا الوضوح أي

صورة ستكون »،فيليب الم (ألمانيا،
كابتن بايرن ميونيخ) في تصريح
لصحيفة «زايت».
«إنه ينتبه لكل التفاصيل ويطلب
مئة في المئة من العطاء في كل تمرين
ومباراة .والعمل معه كان هو تماما ً
ما كنت بحاجة إليه .فالمرء يتعلم
شيئا ً جديدا ً في كل حصة تدريبية»،
روب��ي��رت ليفاندوفسسكي (بولندا،
بايرن ميونيخ).
«بيب أكثر أهمية لبرشلونة م ّني.
منذ وجوده مع الفريق تغيّر كل شيء
بالنسبة لنا جميعاً .يُعتبر بيب عنصرا ً
أساسيا ً لمشروع برشلونة .لقد فاز
بكل ما يمكن الفوز به »،ليونيل ميسي
أفضل العب  FIFAفي العالم خمس
م��رات (األرجنتين ،ن��ادي برشلونة)
في آذار .2012
«ليس هناك من يرى كرة القدم مثله
أو يشرحها لك مثله .هناك الكثير من
المدربين ال��ذي يقولون ل��ك« :يجب
عليك أن تتحرك يمينا ً أو يساراً» ،لكن
هو يوضح لك المغزى من ذلك وبهذه
الطريقة تفهم بكل وضوح لماذا يجب
فعل ذل��ك .ومن دون أن تالحظ ذلك،
تتعلم يوميا ً كالعب وتبدأ في اتخاذ
قرارتك الخاصة على أرض الملعب.
وب��ذل��ك تصبح تلقائيا ً الع��ب�ا ً أفضل
ألن��ك تفهم األس��ب��اب الكامنة وراء
التوجيهات .زد على ذل��ك الحماسة
التي ينقلها إلينا .ال يسمح بيب بأن
ن��ت��راخ��ى ويدفعنا ف��ي ك��ل مناسبة
إلخراج أفضل ما لدينا» ،جيرارد بيكيه
(إسبانيا ،نادي برشلونة) في حديث
مع موقع .FIFA.com
«ك����ان ل��ه إل���ى ح��ت��ى اآلن تأثير
إيجابي للغاية .فتوجيهات المدرب
في ما يخص اللعب الهجومي والدفاع
تعتبر بالطبع مهمة جداً ،وأنا شخصيا ً
ساعدتني كثيراً .إنني أعمل بكل سرور
معه وينعكس ذلك على أرض الملعب
أيضاً .أشعر بالراحة وأقدم أفضل ما
لدي سواء على الجناحين أو في موقع
قلب الهجوم .أنا سعيد للغاية لكوني
منسجما ً معه لهذا الحد» ،دافيد فيا
(إسبانيا ،ن��ادي برشلونة – 2010
.)2013
«من العادي أن يفكر المرء أنه بعد
الثالثين يبدأ األداء في االنخفاض.

لكنني أشعر أنه ما زال بإمكاني أن
أتعلم المزيد .بيب غ��واردي��وال جعل
يتحسن أك��ث��ر» ،آري��ي��ن روب��ن
أدائ���ي
ّ
(هولندا ،نادي بايرن ميونيخ).
«يقول لك غوارديوال كيف عليك أن
تتحرك في الملعب .لم أشهد ذلك أبدا ً
من قبل .يقول خالل التدريب« :افعل
هذا هكذا!» وبعدها تقول في نفسك:
«لماذا يريدني أن أفعل ذلك» .عندما
تنطلق ال��م��ب��اراة وتتصرف كما قال
ل��ك ...ينجح األم��ر! ولقد نجح دائما ً
إلى غاية اآلن!» ،إريك أبيدال (فرنسا،
نادي برشلونة .)2012 – 2008
«إن غوارديوال يناسب أي فريق في
العالم ويمكنه أن يحقق النجاح في أي
مكان .قد يحتاج لبعض الوقت لكي
ينقل تصوره الكروي إلى الالعبين لكن
بعد ذلك ستسير األمور بشك ٍل جيد»،
فيكتور ف��ال��دي��س (إس��ب��ان��ي��ا ،ن��ادي
برشلونة .)2014 – 2002
«غ��واردي��وال هو شخص يعجبني
كثيرا ً وأتمنى العمل م��ع��ه» ،نيمار
(البرازيل ،نادي برشلونة) في حوار
مع موقع ريد بول.
«أفكاره مدهشة .إنه مدرب يعرف
تماما ً ما يشعر به الالعبون وفي ماذا
يفكرون» ،باستيان شفاينشتايغر
(ألمانيا ،بايرن .)2015 ،2002
«غ���واردي���وال ه��و شخص رائ��ع.
عندما كان العبا ً كان يتص ّرف نوعا ً ما
كمدرب :عندما كان على أرض الملعب
ك��ان يسيّر ال��ف��ري��ق .ل��دي��ه نظرته
الخاصة لألمور ،إنه يفكر بعقالنية
ويعرف الالعبين جيدا ً ويعلم تماما ً
ما يحتاجونه .نحن نعلم أنه كان
دائما ً إلى جانبنا .في البداية أجريت
معه حديثا ً وترك في نفسي انطباعا ً
عظيماً .في السابق ناداني وقال لي:
«ال أري��دك أن تغير أسلوب لعبك».
وبالطبع ذكر لي شيئا ً أو اثنين كان
علي تحسينهما .لكن وفي
ينبغي
ّ
الوقت نفسه ق��ال ل��ي« :اب��ق هادئاً.
العب كما كنت تلعب دائما ً ألننا لهذا
السبب تعاقدنا م��ع��ك» ،مثل هذه
األمور تكون مفيدة لالعب .واليوم أنا
ممتن له بشكل خاص للتطور الذي
حققته» ،دان��ي ألفيش (ال��ب��رازي��ل،
ن��ادي برشلونة) في حديث لموقع
.FIFA.com

