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الرياضة الدولية
ناد ناجح يحصد االلقاب في اسبانيا وخارجها ،بل يعتبر هذا النادي انه
ال يرى برشلونة نفسه مجرد ٍ
يحمل رسالة الى العالم ،وهو يوصلها عبر تصديره الالعبني ثم املدربني الذين ينقلون ثقافته الى
اندية اخرى

ّ
املصدر األول للمدربني النجوم

ثقافة برشلونة تنتشر حول العالم
كريم
شربل ّ
ي �ع �ت �ب��ر ال� �ك ��ات ��ال ��ون� �ي ��ون ان ن� ��ادي
ك ��رة ال �ق ��دم االش �ه ��ر ف ��ي االق �ل �ي��م اي
ب��رش �ل��ون��ة ه� ��و ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ع �ن��وان
ل �ث �ق��اف��ة ت� � � ��وازي ت �ل ��ك ال� �ت ��ي ت��رك �ه��ا
امل�ف�ك��رون وامل�ه�ن��دس��ون والنحاتون
ف��ي امل��دي �ن��ة .وب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ه��ؤالء
ف� � ��ان الع � �ب� ��ي ب��رش �ل��ون��ة
هم اشبه بالرسل الذين
ي�ن�ش��رون قضية االقليم
ف ��ي ال �ع��ال��م ،اض ��اف ��ة ال��ى
امل� �ن� �ه ��ج ال� � �ك � ��روي ال � ��ذي
اع �ت �ب ��ر اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا ف��ي
االع��وام القريبة املاضية
اس�ت�ن��ادًا ال��ى النجاحات
التي حصدها «البرسا»،
وال�ت��ي ترافقت م��ع متعة
ّ
حكى عنها العالم كله.
اس �ل��وب ال�س�ه��ل امل�م�ت�ن��ع وال�ـ«ت�ي�ك��ي
ت��اك��ا» ف��ي وس ��ط امل�ل�ع��ب وغ�ي��ره�م��ا
بشكل
م��ن االس��ال�ي��ب ال�ت��ي ارت�ب�ط��ت
ٍ
م �ب��اش��ر ب � ��أداء ب��رش �ل��ون��ة ،اص�ب�ح��ت
قواعد كروية ّ
تدرس لالعبني الصغار
ح��ول العالم ،وذل��ك بعد ان ّ
تجرعها
نجوم برشلونة منذ صغرهم في «ال
م��اس�ي��ا» وغ�ي��ره��ا م��ن االك��ادي�م�ي��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل� �ل� �ن ��ادي .وب��ال �ط �ب��ع ه��ذه
االس��ال �ي��ب دف �ع��ت ان��دي��ة ك �ث �ي��رة في
اوروب ��ا ال��ى التفكير ف��ي كيفية زرع
هذه الفلسفة في العبيها ،لذا لم يكن
ّ
املصور الذي
مستغربًا ذاك التقرير
ّ
أعدته صحيفة «آس» االسبانية في

اسلوب برشلونة
اصبح قواعد كروية
تدرس لالعبين
ّ
الصغار

المع ّلم
يوهان
كرويف
يعتبر «الهولندي الطائر»
يوهان كرويف هو صاحب
الفضل في تثقيف الالعبني
 املدربني الذين تخرجوا مننادي برشلونة ،فقد عمل على
اقناع القيمني بضرورة تطبيق
اسلوب واحد في كل فرق
ً
الفئات العمرية ووصوال الى
الفريق االول ،ما خلق فلسفة
موحدة استخدمها الالعبون
في مسيرتهم ثم اخذوا
منها كثيرًا عند تحولهم الى
مدربني.

ال �ش �ت��اء امل��اض��ي ل�غ��رف��ة ف��ي م�لاع��ب
ت��دري��ب ن��ادي ب��وروس�ي��ا دورتموند
االمل� ��ان� ��ي ي �م �ك��ن ل�ل�اع ��ب ان ي �ت��درب
فيها على التمرير السريع والدقيق،
وذلك من خالل ماكينات تقذف اليه
ال �ك��رات م��ن ك��ل ح ��دب وص ��وب على
ان يعيدها الى نقطة ّ
معينة بسرعة
ك�ب�ي��رة ب�ع��د رؤي �ت��ه اش� ��ارة ضوئية
م��ن ه��ذه النقطة ،م��ا يجعله معتادًا
على التصرف السريع بالكرة تحت
الضغوط على ارض امللعب.
اال ان ب� �ع ��ض االن � ��دي � ��ة االوروب� � �ي � ��ة
اتخذت ّ
توجهًا آخر يمكن القول انه
ّ
م�ب��اش��ر ب�ش�ك� ٍ�ل اوض��ح ف��ي م��ا خ��ص
محاولة نسخ الثقافة البرشلونية،
َوذل��ك من خ�لال التعاقد مع مدربني
خ� � � � ِ�ب� � � ��روا ه� � � ��ذه ال � �ت � �ج� ��رب� ��ة الع� �ب�ي�ن
واصبحوا اآلن م��درب�ين ،وه��م طبعًا
تأثروا باملرحلة التي دافعوا خاللها
ع��ن ال��وان «ال�ب�لاوغ��ران��ا» فأصبحوا
ي �ط �ب �ق��ون امل� �ف ��اه� �ي ��م امل� �ع� �ت� �م ��دة ف��ي
«كامب نو» مع الفرق التي يشرفون
ع�ل�ي�ه��ا .وه �ن��ا ي �ج��د ال�ك��ات��ال��ون�ي��ون
وال �ق� ّ�ي �م��ون ع�ل��ى ب��رش�ل��ون��ة ت�ح��دي�دًا
نجاحًا آخر عبر تقديمهم الى العالم
ال�ك��روي م��درب�ين ت��رك��وا وسيتركون
ت ��أث� �ي ��ره ��م ب ��ال� �ط� �ب ��ع ع� �ل ��ى ف ��رق �ه ��م.
وال �ل�اف� ��ت ان ه � ��ؤالء ال �ب��رش �ل��ون �ي�ين
ال�س��اب�ق�ين ي�ن�م��ون ح��ول ال�ع��ال��م اآلن
بشكل يشبه نمو الفطريات.
ٍ
وطبعًا ،هذه املسألة ال تقتصر فقط
ع�ل��ى االن��دي��ة ال �ع��ادي��ة ال�ت��ي تحتاج
ال��ى تلقي ثقافة ّ
معينة ،فهناك في

امل��ان �ي��ا ك� ��ان ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ال ��ذي
اس � �ت � �ق� ��دم م � ��درب �ي��ن ع� �ظ� �م ��اء ط � ��وال
ت� ��اري � �خ� ��ه امل� � � �ع � � ��روف ،ي� �ت� �ع ��اق ��د م��ع
ج ��وس� �ي ��ب غ� � ��واردي� � ��وال ال� �غ� �ن ��ي ع��ن
ال �ت �ع��ري��ف ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ن�ج��اح��ات��ه
م��ع «ال �ب��رس��ا» ،وه ��و م�ط��ال��ب ال�ي��وم
بتحسني ن��وع�ي��ة اداء ب�ط��ل اوروب ��ا
ال� � ��ذي وص � ��ل ال � ��ى اع� �ل ��ى ال �ق �م��م ف��ي
املوسم املنتهي.
وال ّ
يعد غ��واردي��وال الالعب السابق
ال��وح �ي��د ف��ي ب��رش �ل��ون��ة ال� ��ذي نجح

كرة المضرب

بطولة ويمبلدون :فيديرر يستهل حملة الدفاع عن لقبة بقوة
ّ
ودع � � � ��ت االي� �ط ��ال� �ي ��ة س � � ��ارة اي� ��ران� ��ي،
املصنفة خامسة ،بطولة ويمبلدون
االن�ك�ل�ي��زي��ة ،ث��ال�ث��ة ال �ب �ط��والت االرب��ع
الكبرى لكرة املضرب ،من الدور االول
اث ��ر خ �س��ارت �ه��ا ام� ��ام ال �ب��ورت��وري �ك �ي��ة
مونيكا بويغ  6-3و.6-2
وت�ل�ت�ق��ي ب��وي��غ ف��ي ال� ��دور امل�ق�ب��ل مع
االسبانية سيلفيا سولر-اسبينوزا
التي تغلبت على اليابانية ميساكي
دوي  6-1و 4-6و.1-6
يذكر أن ايراني ،وصيفة بطلة روالن
غ ��اروس ال�ع��ام امل��اض��ي وال�ت��ي بلغت
دور االرب�ع��ة للبطولة الفرنسية هذا
ال� �ع ��ام ،ل ��م ت�ن�ج��ح ف ��ي ت�خ�ط��ي ال ��دور
الثالث للبطولة االنكليزية.
وك ��ان ��ت اي ��ران ��ي ان�س�ح�ب��ت االس �ب��وع
امل � � ��اض � � ��ي م � � ��ن دورة اي � �س � �ت � �ب� ��ورن
االنكليزية بسبب االصابة.
ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،ب �ل �غ��ت ال �ب �ي�ل�اروس �ي��ة
ف �ي �ك �ت��وري��ا ازارن � �ك � ��ا ال �ث��ان �ي��ة ال � ��دور
ال�ث��ان��ي اث ��ر ف��وزه��ا ع�ل��ى البرتغالية
ماريا جواو كويلر  1-6و.2-6
وتلتقي ازارن �ك��ا ف��ي ال��دور املقبل مع
االيطالية فالفيا بينيتا الفائزة على
البريطانية ايلينا بالتاشا  4-6و.1-6
كما تأهلت الصربية انا ايفانوفيتش،
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ع � � �ش� � ��رة ،ب �ت �غ �ل �ب �ه ��ا ع �ل��ى

ال تغيير في التصنيف العالمي
لم يشهد التصنيف العاملي الجديد لالعبي
ك� ��رة امل� �ض ��رب امل �ح �ت��رف�ي�ن أي ت �ع��دي��ل ع�ل��ى
املراكز الـ 20االولى.
وي �ت �ص��در ال �ص��رب��ي ن ��وف ��اك دي��وك��وف �ي �ت��ش
ال � �ت ��رت � �ي ��ب ب ��رص � �ي ��د  11830ن� �ق� �ط ��ة ام � ��ام
ال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان � ��ي ان� � � � � ��دي م� � � � ��وراي
( 8560ن� �ق� �ط ��ة) ،وال �س ��وي �س ��ري
روج� �ي ��ه ف �ي��دي��رر ( 7740ن�ق�ط��ة)
واالسبانيني دافيد فيرير (7220
ن �ق �ط��ة) وراف��اي �ي��ل ن � ��ادال (6895
نقطة).

الفرنسية فيرجيني رازانو الصاعدة
من التصفيات  6-7و.0-6
وضربت ايفانوفيتش ،املصنفة اولى
ع��امل �ي��ًا س��اب �ق��ًا وال �ت��ي ب�ل�غ��ت امل �ب��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل��وي �م �ب �ل��دون ع � ��ام ،2007
م��وع�دًا ف��ي ال��دور الثاني م��ع الكندية
اوج �ي��ن ب ��وش ��ار او ال �ك��ازاخ �س �ت��ان �ي��ة
غالينا ف��وس�ك��وب��وي�ف��ا ال �ص��اع��دة من
التصفيات.

ول ��دى ال �س �ي��دات ،بقيت االم�ي��رك�ي��ة سيرينا
ول �ي��ام��س ف��ي امل��رك��ز االول ب��رص�ي��د 13615
نقطة ام��ام البيالروسية فيكتوريا ازارن�ك��ا
( 9625ن�ق�ط��ة) ،وال��روس�ي��ة م��اري��ا ش��اراب��وف��ا
( 9415نقطة).
وج � � ��اءت ال �ب��ول��ون �ي��ة ان�ي�ي�س�ك��ا
رادف ��ان� �س� �ك ��ا ف ��ي امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع
( 6465نقطة) ،وااليطالية سارة
اي��ران��ي خ��ام�س��ة ( 5335ن�ق�ط��ة)،
والصينية ل��ي ن��ا ( 5155نقطة)
سادسة.

حافظ
ديوكوفيتش
على صدارته
للمحترفني
وسيرينا على
صدارتها
للمحترفات

ودخ �ل��ت اي�ف��ان��وف�ي�ت��ش ،ب�ط�ل��ة روالن
غاروس عام  ،2008بطولة ويمبلدون
بعدما خرجت من الدور االول لدورة
اي �س �ت �ب ��ورن ام� � ��ام ال ��روس� �ي ��ة اي�ل�ي�ن��ا
فيسنينا التي توجت باللقب.
وبلغت ال ��دور ذات��ه ك��ذل��ك ،التشيكية
لوسي سافاروفا السابعة والعشرون
ب � �ف� ��وزه� ��ا ع� �ل ��ى االم � �ي ��رك � �ي ��ة ل ��وري ��ن
ديفيس  4-6و ،0-6لتلتقي في ال��دور

ال �ث��ان��ي م��ع االي �ط��ال �ي��ة ك��اري��ن ك�ن��اب
ال � �ف� ��ائ� ��زة ع� �ل ��ى ال �ت �ش �ي �ك �ي��ة االخ� � ��رى
لوسي هراديتشكا املشاركة ببطاقة
دع��وة  3-6و ،4-6واالوك��ران�ي��ة ليسيا
ت�س��ورن�ك��و بتغلبها ع�ل��ى االسبانية
ل� � ��ورا ارواب � ��اري � �ن � ��ا  1-6و 3-6ح�ي��ث
س �ت �ل �ع ��ب م � ��ع االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ف � ��ارف � ��ارا
ليبتشنكو ال �س��ادس��ة وال�ع�ش��ري��ن او
التشيكية ايفا بيرنيروفا الصاعدة
من التصفيات.
ول� � ��دى ال � ��رج � ��ال ،ح �ق��ق ال �س��وي �س��ري
روجيه فيديرر ،املصنف ثالثًا وحامل
ال �ل �ق��ب ،ان �ط�لاق��ة ق��وي��ة ع�ن��دم��ا تغلب
ع �ل��ى ال��روم��ان��ي ف�ي�ك�ت��ور هانيسكو
بسهولة تامة  3-6و 2-6و.0-6
ويلتقي فيديرر في ال��دور الثاني مع
االوك ��ران ��ي س �ي��رج��ي س�ت��اخ��وف�س�ك��ي
ال�ف��ائ��ز على ال�ب��رازي�ل��ي دوت ��را سيلفا
 4-6و 0-6و.4-6
كما تأهل ال��ى ال��دور عينه الفرنسي
ب � �ي � �ن ��وا ب � �ي� ��ر ،امل � �ص � �ن ��ف ف � ��ي امل ��رك ��ز
ال �خ��ام��س وال �ع �ش ��ري ��ن ،ب� �ف ��وزه ع�ل��ى
ال��روم��ان��ي ادري ��ان اون �غ��ور  4-6و6-4
و 3-6و ،1-6وه��و سيلتقي في ال��دور
ال�ث��ان��ي م��ع م��واط�ن��ه س�ت�ي�ف��ان روب�ي��ر
الصاعد من التصفيات او الكولومبي
اليخاندرو فايا.

في الوصول الى رأس الجهاز الفني
لناد كبير ،اذ سبقه الهولندي فرانك
ٍ
دي بوير ال��ذي اص��اب ايضًا نجاحًا
الفتًا مع ناديه األم اياكس امستردام.
كذلك ،اشرف االملاني برند شوستر
على ري��ال م��دري��د االس�ب��ان��ي ،بينما
ّ
يدرب الهولندي رونالد كومان اآلن
فينورد بعدما ّ
درب سابقًا بنفيكا
البرتغالي.
وه��ؤالء ليسوا س��وى ّ
عينة صغيرة
من الالعبني البرشلونيني السابقني

خسارة مصر
وتعادل العراق
خطفت تشيلي الفوز من مصر
 ،1-2في الجولة االولى من
منافسات املجموعة الخامسة
ضمن كأس العالم في كرة
القدم للشباب (دون  20عاما)
املقامة في تركيا.
ً
وسجلت مصر أوال عبر محمود
عبد املنعم كهربا ( ،)10لكن
تشيلي ردت بالتعادل عبر
نيكوالس كاستيو ( )25قبل
ان يخطف كريستيان برافو
هدف الفوز ( .)76من جهته،
ّ
حول منتخب العراق تخلفه
امام انكلترا بهدفني نظيفني
سجلهما كونور كودي ()41
ولوك وليامس ( )52الى تعادل
ثمني بهدفني لعلي فايز
عطية ( 75من ركلة جزاء)
وعلي عدنان كاظم (.)90
وفي املجموعة السادسة،
فازت اوزبكستان على نيوزيلندا
 ،0-3وكرواتيا على االوروغواي
.0-1

