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رياضة

رياضة

بوندسليغا

حول العالم

هامبورغ في الدرجة الثانية

الجماهير (ال) تنظر إلى الخلف وتنتظر

ّ
توقفت ساعة
وّ 261يومًاً ،
بعد  54عامًا ّ
ّ
«فولكسبارك» التاريخية معلنة تنحي أحد كبار ألمانيا عن
عرشه .سنوات طوال في ّ
الدوري األلماني ،لم تشفع
هامبورغ الكبير
عند الكرة بعدم الهبوط .هكذا هوى
ّ
من دوري األضواء إلى ظلمة دوري ّ
الدرجة الثانية ،تاركًا
الجماهير على حافة األطالل ،تنظر إلى فوق ،وال ترى.
هامبورغ في الدرجة الثانية ،من ّ
يصدق؟
حسين فحص
ّ
ّ
ادي الذي طاملا
هامبورغ هبط إذًاّ .الن ّ
ّ
تغنت جماهيره بأنه النادي الوحيد
ّ
ال ــذي لــم يهبط مطلقًا ،هبط وحيدًا
ّ
ّ
تاركًا منصة الكبار لكل من دورتموند
وبــايــرن ميونخ .لم ينجح هامبورغ
بتفادي الهبوط في الجوالت األخيرة
ً
كـمــا ك ــان ي ـحــدث ع ـ ــادة ،فــرغــم الـفــوز
ـوروسـ ـي ــا ّم ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ،
ع ـل ــى ب ـ ّ
ه ـب ــط ال ـ ــن ـ ــادي ال ــشـ ـم ــال ــي ب ـع ــد ف ــوز
فولفسبورغ  1-4على كولن الهابط
مـسـبـقــا .لــم ي ـنـ ُـج ه ــذه املـ ــرة .والــواقــع
أن غياب فريق «الـ ّـديـنــاصــورات» عن
أض ـ ـ ــواء امل ـن ــاف ـس ــة ،أن ـس ــى جـمــاهـيــر
«عراقة» هامبورغ .آخر بطولة
الكرة ّ
ً
لـهــذا الــنــادي الـعــريــق قــد تـعــود فعال
ً ّ ّ
إلــى حقبة قديمة فـعــا ،إل أن فريق
شمال أملانيا ّ
يعد أحــد أكبر وأنجح
ّ
الفرق في تاريخ الدوري األملاني .وقد
كان لهامبورغ العديد من ّ
الصوالت
ّ
والـ ـ ّج ــوالت ب ــن م ـنـ ّـصــات الــت ـتــويــج،
ّ
فحقق لقب الـ ّـدوري األملاني  6مــرات،
كأس أملانيا  3مـ ّـرات ،كأس ّ
السوبر 3
ّ
مـ ّـرات وكــأس الـ ّـدوري األملاني مرتني.
ّ
محليًاّ ،أم ــا أوروب ـ ّـي ــا فاستطاع
هــذا
أبطال
ـأس
ـ
ك
تحقيق
هامبورغ
ـادي
نـ
ً
الكؤوس األوروبــي عام  1977إضافة
إلــى دوري أبـطــال أوروب ــا عــام .1983
ناد كبير.
إنه ّ ٍ
ّ
وال ــن ــادي الـكـبـيــر مـحــطــة لـكـثـيــر من
ّ
ّ
الــاعـبــن العمالقة .مـ ّـر عبره كــل من
فليكس ماغاث ،رافاييل فاندرفارت،
زي روبــرتــو ،فــان نيستلروي ،أوفــي
زي ـل ــر ،فــران ـتــس ب ـك ـن ـبــاور وغـيــرهــم
ّ ّ
م ــن أي ـق ــون ــات ال ـك ــرة .إل أن مــدرســة
هـّ ــام ـ ـبـ ــورغ ل ـ ــم تـ ـ ـخ ـ ـ ّـرج لـ ـن ــا أسـ ـم ــاء
رن ــان ــة م ـنــذ س ــون ه ـيــونــغ م ــن عــام
ّ
 ،2010األم ــر الـ ــذي ك ــان لــه أث ــر كبير
ّ
ّ
تدريجيًا ليحتل
فــي تــراجــع الفريق

مـ ــركـ ــز وص ـ ـيـ ــف ال ـ ـقـ ــاع فـ ـ ّـي امل ــوس ــم
املاضي ويهبط .هبوط الــنــادي ّ
يعد
فــاج ـعــة إذا مّــا اس ـت ـعــرض ـنــا ا ّمل ـســار
ّ
من الناحية
التاريخي للن
ادي .لكن ّ
ّ
ّ
االقتصادية ،يعد هبوط النادي أمرًا
طبيعيًا ّ
َ
جدًا.
ّ
أج ــرى هــام ـبــورغ تـغـيـيــرات هيكلية
ّ
الصيف املاضي عبر تحويل القسم
ّ
االحـ ـ ـتـ ـ ــرافـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي م ـت ـع ــدد
ّ
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــات ّإلـ ـ ــى ش ــرك ــة م ـســاه ـمــة
ـص ال ــن ـف ـق ــات ،ب ـعــد أن بلغت
لـتـقـلـيـ ّ
ديون النادي نحو  100مليون يورو
وفقًا ملا ذكرته صحيفة «هامبورغر
م ــورغ ـن ـب ـ ّـوس ــت» .م ـب ـلــغ كـ ــان كـبـيـرًا
بعض الــشــيء على جيب امللياردير
كــاوس ميكايل كونه .وكــان الحدث
األبـ ــرز فــي زعــزعــة مــوســم هــامـبــورغ
هو إقالة املــدرب جو تسينباور بعد
الهزيمة أمام هرتا برلني بهدف دون
مقابل ،عند افتتاح منافسات املرحلة
السادسة والعشرين ّ
ّ
للدوري األملاني
ّ
ّ
ّ
لكرة القدم .كان النادي يعتزم التشبث
ّ
بـتـسـيـنـبـ ّـاور حــتــى آخ ــر لـحـظــة ،لكن
رئيس الــنــادي ديتمار بايرسدورف
ّ
مجبرًا على اتـخــاذ قــرار
وجــد نفسه ّ ً
ـاص ــة بـعــد انـ ــزالق الـفــريــق
اإلق ــال ــة خ ـ
إلــى ّأول مــراكــز الـهـبــوط (املــركــز )16
بفارق نقطتني فقط عن شتوتغارت
ّ
ّ
متذيل الترتيب العام حينها .خروج
ّ
ّ
في ذلــك الوقت الحساس من
امل ـ ّـدرب ّ
ّ
الـ ــدوري أث ــر سلبًا عـلــى ال ـجــو الـعــام
ّ
ف ـ ّـي غ ــرف ــة امل ــاب ــس .ف ـق ًــد ال ــاع ـب ــون
الــثـقــة بأنفسهم خـ ّ
ـاصــة بـعــد موجة
ّ
ّ
ـي أظ ـهــرهــا املـشــجـعــون
ال ـغ ـضــب ال ـت ـ ّ
ّ
عـقــب س ــوء الــن ـتــائــج ،وال ـ ــذي انفجر
ف ــي آخ ــر جــولــة بـعــد ال ـه ـبــوط ،حيث
رم ــى املـشـ ّـجـعــون الـقـنــابــل الـ ّـدخــانـ ّـيــة
ّ
على اللعبني .وبعد إقالة تسينباو،
ّ
ارتــأى املسؤولون حينها أن الفريق
بحاجة إلــى منقذ مــن داخ ــل الفريق

كايزر سالوترن...
كان ياما كان!
ّ
يعد نادي كايزر سالوترن،
ّ
الشياطني الحمر كما يحبّ
أو
ّ
مشجعوه ،أحد أبرز
يناديه
أن
ّ
األندية التي غابت عن األضواء.
ّ
وقد ّ
تأسس النادي في 1900
ّ
بعد أن تم دمج ناديي «جيرمانيا
 »1896و«أف جي كايزر
ّ
سالورتن» .اتصفت فترة وجود
ّ
ّ
ّ
النادي في الدوري بالنجاح
ّ
فاستطاع النادي تحقيق لقب
ّالدوري ّ 4
مرات ،كأس أملانيا
ّ
مرتني إضافة لتحقيقه كأس
ّ
ّ
السوبر األملاني مرة واحدة .وفي
ّ
تاريخه ضم الفريق أسماء المعة
كاألسطورة فريتز فالتر الفائز
مع املنتخب األملاني بكأس العالم
ّ
 ،1954إضافة لكونه النادي
ّ ّ
ّ
األول الذي احترف فيه النجم
األملاني مايكل باالك ،هذا وقد
ّ
هبط النادي عام  2011بعد أن
ّتوج قبلها بسنوات قليلة بلقب
ّ
ّالدوري .التراجع املخيف ّ في األداء
وانخفاض مستوى الطموحات
نتج عنه هبوط الفريق إلى ّالدرجة
ّ
ّ
الثالثة ،ما يثير التساؤالت تجاه
ّ
مستقبل الفريق .وسيحدد
ّ
ّ
العمومية
للجمعية
اجتماع طارئ
ّ
سيتم فصل فريق
ما إذا كان
املحترفني إلى شركة ،وهو ما
للمستثمرين املحتملني
سيتيح
ّ
ّ
ضخ رأس املال عله يعيد
الفريق ـ أحد أعضاء مؤسسي
البوندسليغا ـ إلى دوري
األضواء.
طموحات
الجماهير
أعلى من
ّ
الدرجة
ّ
الثانية
(أرشيف)

عـ ــوض االس ـت ـع ــان ــة بـ ـم ـ ّ
ـدرب جــديــد،
ف ــأوك ـل ــت م ـه ـ ّـم ــة ال ـ ـهـ ــروب م ــن شـبــح
الـهـبــوط إلــى بيتر كنيبل ال ــذي ّ كان
ّ
يتولى منصب مدير الكرة بالنادي
قبل ثمانية أسابيع فقط مــن نهاية
ّ
ّ
منطقيًا
الـ ـ ـ ّـدوري .وب ــدا ه ــذا ال ــط ـ ّـرح
نـظـرًا لضيق الــوقــت املتبقي لنهاية
ال ـ ّـدوري .غير ّأن املـ ّ
ـدرب الجديد كان
يـفـتـقــر ل ـل ـخ ـبــرة ،ف ـقــد ح ـصــل كنيبل

ميونخ  1860والمليونير األردني
كما هي حال كايزر سالورتن هبط نادي
ّ
الحضيض.
ميونخ  1860مــن الـقــمــة ًإلــى ّ ً
ـاش حقبة ذهبية في كرة
كبير
ميونخ عـ ّ
ّ
ّ
القدم تكللت بالنجاحات املحل ّية ،حيث
ك ــان فــريــق مـيــونــخ  1860أح ــد مؤسسي
البوندسليغا هو اآلخر ،أشهر بكثير من
منافسه ّبــايــرن ميونخ فــي تلك الحقبة،
ّ
إذ إنــه حقق وقتها ال ـ ّـدوري األملــانــي مـ ّـرة
ّ
ّ
والكأس األملانية مرتني.
ه ـ ــذا وق ـ ــد م ـ ـ ّـر ع ـل ــى ال ـف ــري ــق ال ـك ـث ـيــر مــن
ّ
األسـ ـم ــاء ال ــامـ ـع ــة ،وك ـ ــان أي ـق ــون ــة ال ـكــرة
األملــانـيــة فرانتس ّبيكينباور قريبًا جـ ّـدًا
ّ
ّ ّ
من التوقيع مع الــنــادي في  ،1958إل أن
ّ
ّ
خطة انتقال ابن الـ  13عامًا تبددت وقتها
ّ
بـعــد أن ت ــم صفعه عـلّــى وجـهــه مــن العــب
فــي ال ـفــريــق .هـبــط ال ــن ــادي لـلـمـ ّـرة األول ــى
مــن الـبــونــدسـلـيـغــا ع ــام  ،1970ث ـ ّـم عوقب

ّ
بالهبوط ّ
للدرجة الثالثة عام  1982بسبب
ّ
ّ ّ
األزمــة املالية التي ّعاشها وقتها ،والتي
رحــل إثــرهــا ّ فــولــر الــنـجــم الـ ّـصــاعــد آن ــذاك.
ّ
اسـتـطــاع ال ــنــادي بـعــدهــا إي ـجــاد الــتــوازن
وال ـ ّـصـ ـع ــودّ مـ ـج ـ ّـددًا إلـ ــى دوري ال ـ ّـدرج ــة
ّ
األولى إل أنه وبعد  10سنوات أخرى في
ّ
البوندسليغا ،هبط ميونخ  1860مجددًا
ّ
للدرجة الثانية.
في  ،2011حصل حسن إسميك على نسبة
ّ
كبيرة من أسهم الـنــادي ،فعادت البسمة
ل ـج ـم ـهــور ال ـف ــري ــق ب ـع ــد أن أظ ـه ــر امل ــال ــك
الجديد رغبة واضحة لجعل النادي يعود
إلى مصاف الكبار حيث قد أنفق إسميك
ّ ّ
وق ـت ـه ــا ق ــراب ــة  60م ـل ـي ــون ي ـ ــوروّ ،إل أن
تأت بالنتائج
أموال املليونير
األردني لم ِ
ّ
ّ
اللعبون وال ّ
املدربون
املرجوة ،فلم يفلح
ّ
بإعادة عريق ميونخ إلى مكانه الطبيعي.
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ّ
على شهادة التدريب منذ  16عامًا،
ّ
عمل خالل هذه الفترة كمدرب لفريق
فينترتور ّ
السويسري لفترة قصيرة،
وانـ ـتـ ـق ــل ب ـع ــده ــا مـ ـب ــاش ــرة لـيـشـغــل
املــركــز اإلداري فــي ن ــادي هــامـبــورغ.
أم ــل اإلدارة بــاملـنـقــذ ال ـجــديــد ت ـبـ ّـدد
ـى أمــام
ف ــور خ ـســارتــه م ـبــاراتــه ّاألولـ ـ ّ
واستمرت النتائج
بايرن ليفركوزن.
ّ
املخيبة تواليًا إلــى أن هبط الفريق

ال ـعــريــق ّ
ألول مـ ـ ّ ّـرة ف ــي تــاري ـخــه إلــى
دوري ّ
الدرجة الثانية.

ما بعد الهبوط

ّ
ّ
ّ
سيتعي
كـمــا ك ـ ّـل ال ـفــرق ال ـتــي تـهـبــط،
ّ
على النادي السير في طريق من اثنني:
ً
نزوال أو صعودًاّ .إما أن يسمح لالعبيه
ّ
ّ
بــامل ـغــادرة فـيـقــلــل بــالــتــالــي املـصــاريــف
ّ
ّ
امليزانية ،أو أن يحافظ على
ويقلص

ّ
أبرز نجومه ويعزز الفريق ليقاتل من
ّ
أج ــل ال ـع ــودة إل ـ ّـى امل ـكــان ال ــذي ينتمي
إل ـيــه .وال ـق ــرار الـ ّـنـهــائــي طبعًا سيكون
ف ــي ي ــد إدارة الـ ــنـ ــادي ح ـيــث ستلعب
عقلية رئيس هامبورغ ّ
ّ
الدور األبرز في
سيبتغي
ـل
ـ
ه
ـ
ف
ـق.
ـ
ي
ـر
ـ
ف
ـ
ل
ا
مصير
ـر
ـ
ي
تـقــر
ّ
م ـ ــن ه ـ ــذا الـ ـهـ ـب ــوط ت ـق ـل ـي ــل ال ــن ـف ّـق ــات
وم ـجــاراة فــرق دوري الـ ّـدرجــة الثانية
ّ
ـزانـ ّـيــة الـ ّـص ـغ ـيــرة؟ أم أن
م ـ ّـن حـيــث امل ـيـ ّ
ال ــن ــادي س ـي ـحـ ّـضــر ل ـل ـمــوســم الـجــديــد
ً
كـ ـم ــا كـ ـ ــان يـ ـح ــض ــر ع ـ ـ ـ ــادة فـ ــي دوري
ّ
الدرجة األولى؟ أندية كهانوفر ّوكولن
اع ـتــادوا عـلــى وضــع ك ـهــذا ،فــالــنــاديــان
ّ
األملانيان وجــدوا ّ
بالصعود والهبوط
ّ
ّ
ّ
بني ّالدرجات مكسبًا ماديًا ّلهم ،حيث
ّ
أن الــن ـف ـقــات ّف ــي ال ـ ّـدرج ــة الــثــان ـيــة أقـ ًـل
بكثير من النفقات في األولــى ،إضافة
لتحصيلهما ج ــوائ ــز مــالـ ّـيــة ب ـعــد كل
ّ ّ
ّ
عملية صعود أو هبوط ،إل أن الوضع
مختلف.
في
هامبورغ ّ
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـ ــن ـ ـ ــادي غـ ـي ــر م ـط ــال ــب
ّ
ّ
بتحقيق األلقاب كل عــام ،لكن وجوده
ّ
ّ
رجة األولى ضروري جدًا ،حيث
في الد ّ
ّ
يعتبر النادي أحد أبرز معالم الدوري
األمل ــان ــي .حـتــى اآلن ،ت ـبــدو طـمـ ّـوحــات
الجماهير أعـلــى مــن الـ ّـدرجــة الثانية،
ّ
اللعبني ّ
والر ّئيس؟
ماذا عن طموحات
ّ
بـعــد ال ـه ـبــوط ،عــلــق مـســؤولــو الــنــادي
إع ــان ــا ك ـب ـي ـرًا أم ـ ــام امل ـل ـع ــب ،يـحـتــوي
ع ـلــى اعـ ـت ــذار رس ـم ــي إلـ ــى الـجـمــاهـيــر
واعــديــن ّإيــاهــم بالعودة بــأســرع وقــت،
حيث كتبوا فيه« :سنجعلكم فخورين
بهامبورغ مـ ّـرة أخــرى قريبًا ،سنعمل
ّ
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ال ـ ـهـ ــدف ك ــل ـن ــا م ـ ـعـ ــا» .ه ــذا

باق حتى مونديال قطر 2022
تيتي ٍ
ّ
ّ
ـدرب ّ
االتحاد البرازيلي مـ ّ
السيليساو بتمديد عقده حتى
● كافأ
ّ
مــونــديــال قطر  ،2022وذلــك بعد أن قــدم برفقة الـبــرازيــل نسخة
جـ ّـيــدة على الـ ّـرغــم مــن اإلخـفــاق والـخــروج مــن ال ـ ّـدور ربــع النهائي
بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة  .1_2تنظيم الفريق مع تقديم
ّ
كرة ممتعة كانا كفيلني لتجديد الثقة بابن الـ 57عامًا ،حيث كان
ّ
املنتخب الـبــرازيـلــي مــن أ ّب ــرز املــرشـحــن لـلـفــوز بــاملــونــديــال ،لــوال
بعض األخطاء البسيطة التي حالت دون تحقيق املراد .وقد أعرب
ّ
ّ
املدير التنفيذي لالتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو عن ثقته
ّ
الكاملة باملدرب البرازيلي ،حيث قال« :هناك مشروع طويل األمد
ّ
ّ
سيترأسه تيتي ستة أعوام ونصف مشيرًا إلى ّأن النتائج ستكون
ّ
ّ
مثمرة فــي الــسـنــوات املقبلة للكرة الـبــرازيـلــيــة» .واسـتـطــاع تيتي
ـي ،وأن يجعل من فلسفته
أن يبني اسمًا له في الوسط الـ ّـريــاضـ
ّ ّ ّ
ّ
الهجومية نهجًا يطمع به كبار األندية .إل أنه فضل الوفاء ألبناء
وطنه مبديًا رغبته ببناء جيل ذهبي لراقصي ّ
السامبا .وقد أبدى
ّ
ّ
ّ
املدرب امتنانه لالتحاد على الفرصة التي وهبه ّإياها ،معربًا عن
ّ
ّ
سعادته ّ
الجمة بخوض التحدي للمنافسة على البطوالت القادمة.
ويخوض تيتي ّالتحدي الكبير ّ
األول في  2019عندما تستضيف

بالده مسابقة «كوبا أميركا» .وقبل ذلك ،سيلعب املنتخب تحت
إشرافه مباريات ّ
ود ّية أمام الواليات املتحدة في  7أيلول/سبتمبر
ّ
ّ
املـقـبــل ف ــي «اي ـس ــت راث ــرف ــورد بـنـيــوجـيــرســي» .وي ـع ــول الــشـعــب
ّ
املدرب إلعادة املنتخب إلى ّ
البرازيلي على ّ
منصات التتويج.

مارادونا يهاجم األرجنتين
● قال «أسطورة» كرة القدم األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا،
إن اتحاد بــاده للعبة يعتبر مؤسسة كارثية ،وال بد من إعــادة
هيكلته خالل الفترة املقبلة .وفي تصريح تلفزيوني أكد مارادونا:
«مسؤولو االتحاد األرجنتيني يعرفون املطلوب منهم ،ولكن ال يتم
تنفيذه على النحو املنشود ،مما يضر بمصلحة اللعبة الشعبية
األولى في البالد».
وأضــاف مــارادونــا« :من غير املقبول استقبال مسؤولي االتحاد
لالعبي األرجـنـتــن استقبال الفاتحني رغــم خــروجـهــم مــن ثمن
نهائي العرس العاملي».
وخرج املنتخب األرجنتيني من كأس العالم في روسيا  2018من
الدور الثمن النهائي (دور الـ )16بعد الخسارة أمام فرنسا بثالثة
أهداف ألربعة.
وسـبــق ملــارادونــا أن درب املنتخب األرجنتيني فــي كــأس العالم

ّ
حقق لقب ّ
الدوري
األلماني ّ 6
مرات وكأس
ألمانيا ّ 3
مرات

ع ـلــى ص ـع ـيــد امل ـع ـن ــوي ــات .وع ـل ــى هــذا
الصعيد أيـضــا ،وفــي لفتة جميلة من
ّ
نـجــم ال ـفــريــق هــولـتـبــي ،جـ ـ ّـدد الــاعــب
عقده ّ
ّ
وضحى بنصف
ملدة عام واحــد،
راتـ ـب ــه ف ــي س ـب ـيــل إعـ ـ ــادة ال ـف ــري ــق إلــى
ّ
الجماهير
الــواج ـهــة .وط ـمــأن ال ــاع ــب
ّ
إل ــى اس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع داخـ ــل ال ــن ــادي
ّ
تجديد عقده« :كان
بعد أن صرح عقب ّ
واضحًا بالنسبة لي أنني أريد البقاء
هامبورغ ،األسابيع املاضية كانت
مع
ّ
صعبة ولكننا أصبحنا وحدة حقيقية
كفريق مع الجماهير» .هــذا وقــد ّ
جدد
ّ
جان فيات عقده ّمع النادي أيضًا لعام
 2020م ـصـ ّـرحــا أن ــه مــن املـسـتـحـيــل أن
ً ّ
يترك الفريق في هذه الفترة ،قائال إن
ّ
قصته مع الفريق لم تنتهِ بعد.
بـ ــدوره ،وص ــف جــوهــانـيــس سـبــورس،
أحد اإلداريني في الفريق ،قرار هولتبي
ّ
بــأنــه ّتعبير عظيم وإش ــارة قــويــة إلى
ّ
أن ّ ال ــن ــادي لــن يـسـتـسـلــم ،بــل سيقاتل
للنهاية كي يعود أقوى من ما كان.

 ،2010لكنه فشل في التأهل إلــى النصف النهائي وخسر أمام
أملانيا (0ــ .)4ويشغل مارادونا حاليًا منصب رئيس نادي دينامو
بريست البيالروسي ،حيث أعلن الـنــادي ذلــك فــي  19أيار/مايو
املاضي .وقال مارادونا في أول مؤتمر صحافي له مثيرًا الجدل:
«أتذكر جيدًا فيدل كاسترو ،تشافيز ،القذافي ،أعرف أيضًا بوتني،
واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيالروسيا) .آمل بعد
ذلك أن يصبح مشجعًا لنا».
وأمضى فريق املدينة الواقعة في جنوب غرب بيالروسيا والذي
تــأســس عــام  1960أول  32عــامــا فــي الــدرجـتــن الثانية والثالثة
الـســوفـيــاتـيــة ،وق ــد انـتـقــل إل ــى مــالـكــن ج ــدد قـبــل ث ــاث س ـنــوات.
وسـيـتــولــى م ــارادون ــا ( 57عــامــا) سـيــاســة االن ـت ـقــاالت والتطوير
االستراتيجي في النادي.
وشــارك مارادونا كالعب في بالده أرجنتينوس جونيور وبوكا
جونيورز ،قبل أن يبدأ رحلة احتراف أوروبية شملت أندية عدة
أبرزها برشلونة اإلسباني ونابولي اإليطالي الذي قاده إلى إحراز
لقب الدوري املحلي مرتني ( 1987و.)1990
على الصعيد الدولي ،دافع مارادونا عن ألوان املنتخب األرجنتيني،
وقــاده إلى إحــراز لقب مونديال املكسيك  .1986وتولى مناصب
تــدريـب ـيــة ع ــدة ال سـيـمــا م ــع راس ـي ـنــغ ك ـلــوب ( )1995ومنتخب
االرجنتني ( ،)2010-2008والحقًا الوصل اإلمــاراتــي بني 2011
و ،2012وأخيرًا الفجيرة اإلماراتي.

ماتا يرغب بالعودة إلى المنتخب
● يسعى خ ــوان مــاتــا العــب مانشستر يونايتد إلــى ال ـعــودة إلى
املنتخب اإلسـبــانــي ،ويـبــدو أن ماتا متفائل بهذا الخصوص مع
تعيني لويس انريكي مدربًا جديدًا للمنتخب في وقت سابق من
هذا الشهر.
واستبعد مــاتــا مــن تشكيلة إسبانيا املـشــاركــة فــي كــأس العالم
روسيا  2018من املدرب لوبتيغي ،الذي أقيل قبل انطالقة املونديال
بسبب توقعيه عقدًا مع ريال مدريد اإلسباني لخالفة زيدان.
وقــال ماتا لشبكة «إي.إس.بـ ــي.ان» التلفزيونية« :أنــا محبط لعدم
الذهاب لنهائيات كأس العالم ،ولكن وبغض النظر عن أي شيء
فقد كنت
اتمنى لهم الفوز» ،مضيفًا« :تغيرت األمور اآلن هناك مدرب جديد.
لويس انريكي .أنا سعيد بشأن إمكانية العودة للعب مع الفريق،
وســأحــاول خــوض أكبر عــدد ممكن من املباريات مع املنتخب».
ويـعـتـقــد مــاتــا أن ظ ـهــور جـيــل جــديــد إل ــى جــانــب وجـ ــود العـبــن
من أصحاب الخبرة سيدفع إسبانيا نحو إنـجــازات جديدة في
املستقبل.
ولعب ماتا البالغ من العمر  30عامًا جــزءًا من تشكيلة إسبانيا
التي حققت كــأس العالم في جنوب إفريقيا  ،2010وبطولة أمم
أوروب ــا  ،2012كما كانت آخــر مـبــاراة دولية له في لقاء ودي في
تشرين الثاني/نوفمبر  .2016وسبق ملاتا أن لعب  41مباراة مع
املنتخب اإلسباني سجل فيها  10أهداف.
بدأ ماتا مشوره في مدرسة ريال مدريد قبل أن يتم ترفيعه إلى
ريــال مدريد كاسيا لكنه انتقل إلــى فالنسيا في  2007وقضى
هناك  5سنوات قبل أن يرحل إلى تشيلسي اإلنكليزي حيث حقق
دوري أبطال أوروبا ،قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد.
ويـشــارك ماتا حاليًا مع يونايتد في الجولة التي تسبق املوسم
في الواليات املتحدة حيث سيواجه فريق املدرب جوزيه مورينيو
منافسه
ميالن اإليطالي في كأس األبطال الدولية غدًا الخميس ( 25تموز/
يوليو).

هدف بافار األجمل في روسيا
● ّ
تصدر هدف أحد أبرز مفاجآت املونديال بينجامني بافار قائمة
ّ
ّ
أفـضــل أه ــداف مــونــديــال  .2018فقد أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
ّ
القدم األربـعــاء تعيني هــدف الــشــاب الفرنسي كأفضل هــدف في
ّ
املاراتونية
ّالبطولة .وجاء الهدف في مرمى األرجنتني في املباراة
ّ
الفرنسيني ( )3-4في ّالدور ثمن نهائي لنهائيات
التي انتهت بفوز
كــأس الـعــالــم لـكــرة الـقــدم ّ فــي روس ـيــا .وسـ ّـجــل مــدافــع شتوتغارد
ًّ
الهدف بتسديدة على الطائر من خارج املنطقة مستغل تمريرة
عرضية مــن لــوكــاس هرنانديز أسكنها الـ ّـزاويــة اليمنى البعيدة
ّ
للمرمى األرجنتيني ،مدركًا التعادل  2-2قبل أن يحسم منتخب
ّ
بــاده النتيجة  .3-4وجــاء الـقــرار عقب استفتاء جماهيري على
املوقع ّ
الرسمي للفيفا ،ومنح التفوق لبافار على حساب الكولومبي
خوان كينتيرو (في مرمى اليابان في دور املجموعات) والكرواتي
لوكا مودريتش (في مرمى األرجنتني ّفي الدور األول).
أداء ّاللعب ّ
الرائع في البطولة جعله محط أنظار العديد من األندية،
ّ
ّ
ويقال ّإن اللعب قد أبرم اتفاقًا شفهيًا مع إدارة بايرن ميونخ على
أن ينتقل للعمالق البافاري في املوسم املقبل.
ّ
الفرنسيني في العرس العاملي حيث
وساهم ابن الـ 22عامًا بتتويج
ّ ّ
للمرة الثانية في تاريخهم بعد الفوز على كرواتيا في
قد ّتوجوا
ّ
املباراة النهائية .2-4

