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بوفون × نوير

من األستاذ ومن التلميذ؟

جانلويجي بوفون ومانويل نوير ،حارسان تجمعهما املودة
واالحترام املتبادل بعد رسائلهما الشهيرة املتبادلة في العام
املاضي .من هنا ،ستكون األنظار متجهة إليهما في مباراتي بلديهما،
إيطاليا وأملانيا ،في نصف نهائي كأس أوروبا ،فهل ّ
يتفوق
«التلميذ» نوير على «أستاذه» بوفون؟
حسن زين الدين
«مرحبًا مانويل ُال��رائ��ع .أن��ا جيجي
ب ��وف ��ون ،أود أن أرس � ��ل إل �ي��ك تحية
ع �ظ �ي �م��ة وس��أع �ط �ي��ك م� ��وع � �دًا ه��ام��ًا
لنلتقي ب��ه ،م��وع �دًا ل��ن تستطيع أن
ّ
تفوته ،هو املباراة النهائية في كأس
أوروب � � ��ا  .2012أن� ��ت أف �ض��ل ح ��ارس
مرمى ّ
تقدمه كرة القدم حاليًا ،أتمنى
م �ن��ك امل ��واص �ل ��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ط��ري��ق.
ل�ك��ن ال ت�ن� َ�س م��وع��دن��ا ف��ي ال�ن�ه��ائ��ي،
وخ � �ص ��وص ��ًا أن � �ن� � َ�ي أري � � ��د أن أف � ��وز
باللقب؛ ألنه لم يبق أمامي إال بضع
سنوات .أما أن��ت ،فاملستقبل أمامك،
وب ��إم� �ك ��ان ��ك أن ت � �ف ��وز ب ��ال �ب �ط ��والت
امل�ق�ب�ل��ة .م��ن ج��دي��د تحية ك�ب�ي��رة ل��ك،
وداعًا».
«ف��ي ال �ب��داي��ة ع�ل� ّ�ي أن أش�ك��ر جيجي
بوفون على قميصه ال��ذي قدمه لي.
ج �ي �ج��ي ب��ال �ت��أك �ي��د ح� � ��ارس ع �ظ �ي��م،
وه��و الرقم واح��د في العالم .واليوم
يقول بحقي كلمات جميلة للغاية،
وبعد مشاهدتي لهذه الرسالة فإني
بالتأكيد سأكون حاضرًا في املوعد
الذي حدده لنلتقي معًا .لكن أنا من
يريد االنتصار في النهائي».
ه��ات��ان ال��رس��ال�ت��ان تبادلهما ح��ارس
مرمى منتخب إيطاليا ،جانلويجي
ب� ��وف� ��ون ،وح � � ��ارس م ��رم ��ى م�ن�ت�خ��ب
أملانيا ،مانويل نوير ،في شهر كانون
األول م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي .رس��ال �ت��ان
ّ
تعبران عن حجم املودة املتبادلة بني
الحارسني .رسالتان تلخصان مدى
قيمة هذين ال�ح��ارس�ين ،وبالتحديد
ب��وف��ون ،امل�ب��ادر للتحية بعد إرساله

بكنباور والدًا إلبراهيموفيتش!

بكنباور والد زالتان إبراهيموفيتش .ليس
في األمر مزحة على اإلطالق .لكن بكنباور هنا
هو رجل برازيلي ،وليس النجم األملاني السابق،
فرانتس بكنباور .وقد أطلق اسم النجم السويدي
على مولوده الجديد ،وذلك إلعجابه بأدائه ،حيث
قال ملوقع «غلوبو» البرازيلي« :إذا كان اسمي
بكنباور ،فما املانع من أن يكون اسم ابني زالتان
إبراهيموفيتش؟».

رس��ال��ة ص��وت �ي��ة ل �ن��وي��ر ،م��ع إه��دائ��ه
ق �م �ي �ص��ه ،م ��ا اس �ت��دع��ى ب��ال �ط �ب��ع ردًا
للتحية من الحارس األملاني الشاب.
ُ
م� �ب ��ادرة ت �ظ �ه��ر م ��دى ع�ظ�م��ة ب��وف��ون
واألخ�ل�اق العالية ال�ت��ي يتمتع بها.
َّ
ف �م ��ا ه� ��و م �س ��ل ��م ب� ��ه أن ب� ��وف� ��ون م��ن
أعظم حراس املرمى ،ليس في الوقت
الحالي ،بل في تاريخ ك��رة ال�ق��دم؛ إذ
ي�ب��دو أن م��ن اإلج �ح��اف ع��دم وضعه
ع�ل��ى ق ��دم امل� �س ��اواة م��ع ح ��راس على
غ ��رار م��واط�ن��ه دي�ن��و زوف واألمل��ان��ي
س �ي��ب م ��اي ��ر واإلن �ك �ل �ي ��زي غ � ��وردون
ب ��ان� �ك ��س ،وه � � ��ذا األم � � ��ر ي �ك �ف �ي��ه ل�ك��ي
يجلس في برجه العاجي ،لكن بوفون
غير ذلك كليًا .بوفون هو ذلك الرجل
املتواضع والخلوق ال��ذي ال يتوانى
عن اإلش��ادة بالحراس األصغر سنًا
منه ،وهذا ما يؤكد قيمته.
إذًا ،ه � � ��ي م � � �ج � ��رد ك � �ل � �م� ��ات ق ��ال� �ه ��ا
الحارسان ،لكنها تحولت إلى حقيقة.
إش � ��ادة ك��ل واح� ��د م�ن�ه�م��ا واع �ت �ب��اره
ً
األفضل في العالم تحققت فعال في
كأس أوروبا الحالية ،حيث لم ّ
يخيب
االثنان آمال عشاقهما ،فبدوا ثابتني،
ّ
قويني ،متألقني .وهذا األمر تجلى في
تصدياتهما الرائعة وردود أفعالهما
السريعة التي تثبت براعتهما ،على
غرار التصدي الرائع لنوير لتسديدة
روب��ن ف��ان بيرسي في مباراة أملانيا
وه��ول�ن��دا ف��ي دور امل�ج�م��وع��اتّ ،
ورد
ال� �ف� �ع ��ل امل� �م� �ي ��ز ل � �ب ��وف ��ون ع� �ل ��ى ك ��رة
غلني ج��ون�س��ون ف��ي م �ب��اراة إيطاليا
وإنكلترا في ربع النهائي.
وإذا ك � ��ان ال � �ش� ��اب ن ��وي ��ر ي �س �ت��أه��ل
صفات اإلش��ادة ب��ه ،التي زاد عليها

تجمع املودة واالحترام املتبادل بني بوفون ونوير (أرشيف)

تحققت أمنية
بوفون بمواجهته
لنوير في كأس أوروبا

ال�ح��ارس الدنماركي العمالق ،بيتر
شمايكل ،باعتباره نوير األفضل في
العالم حاليًا ،ف��إن املخضرم بوفون
يستأهلها أض�ع��اف��ًا م�ض��اع�ف��ة ،فما

ق��دم��ه ح ��ارس إي�ط��ال�ي��ا ف��ي البطولة
ي �ف��وق ال��وص��ف ،ان�ط�لاق��ًا م��ن تقدمه
في السن ،وبعد أن اعتبر كثيرون أنه
أصبح من املاضي.
م��ا ت�ح�ق��ق أي �ض��ًا م��ن ك �ل �م��ات ه��ذي��ن
ال�ح��ارس�ين ف��ي رسائلهما املتبادلة
ه��و أن منتخبي ب�ل��دي�ه�م��ا إي�ط��ال�ي��ا
وأمل ��ان� �ي ��ا س �ي �ت��واج �ه��ان ف ��ي ن�ص��ف
النهائي ،ال في النهائي كما أمال .لكن
ف��ي ّ
أي األح� ��وال ،سيقف ال�ح��ارس��ان
وجهًا لوجه أمسية الخميس .أمسية
ً
س �ت �ت��وج��ه ف �ي �ه��ا األن � �ظ� ��ار أوال إل��ى
ب��وف��ون ون��وي��ر ل��رؤي��ة ال�ت�ح�ي��ة التي
سيلقيها أح��ده�م��ا على اآلخ ��ر .لكن
مع صافرة انطالق املباراة سيتحول
ه� ��ذان ال �ح��ارس��ان إل ��ى وح �ش�ي�ن ،كل

منهما ف��ي ع��ري�ن��ه .ب��وف��ون ي��ري��د أن
يثبت أنه صاحب الخبرة والتجربة
و«امل �ع �ل��م» ،أم ��ا ن��وي��ر ف�س�ي�ح��اول أن
يكون عند حسن إش��ادة ب��وف��ون به،
ول � َ�م ال ال�ت�ف��وق ع�ل��ى «أس �ت ��اذه» كما
وصفه في إح��دى امل��رات ،مشيرًا إلى
أن ��ه ي�ت�ع�ل��م م ��ن ب ��وف ��ون ،وذل � ��ك بعد
االنتقادات التي ِّ
وجهت إلى الحارس
اإليطالي إثر خطأ ارتكبه في املرحلة
الـ  36من الدوري اإليطالي في املباراة
أمام ليتشي.
إذًا ،مباراة كبيرة في أمسية الخميس
ب �ي�ن إي �ط��ال �ي��ا وأمل� ��ان � �ي� ��ا ،وض �م �ن �ه��ا
مباراة أكبر بني بوفون ونوير ،فمن
سيكون املعلم بينهما ،ومن سيكون
التلميذ؟

ُ
عقوبة اإليقاف الدولي ملدة سنتني تطارد نصري
ي�ب��دو أن الع��ب وس��ط منتخب ف��رن�س��ا ون��ادي
مانشستر سيتي اإلن�ك�ل�ي��زي ،سمير نصري،
ل��ن يفلت م��ن فعلته املشينة ف��ي ك��أس أوروب��ا
ع�ن��دم��ا ش�ت��م أح ��د ال�ص�ح��اف�ي�ين ،ح�ي��ث ي��واج��ه
ال�ل�اع��ب ع�ق��وب��ة اإلي �ق��اف ال��دول��ي مل ��دة سنتني
ف��ي خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال� ��ذي س�ي�ع�ق��ده االت �ح��اد
الفرنسي لكرة القدم الثالثاء املقبل ،بحسب ما
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية
الواسعة االنتشار أمس.
وذك��رت الصحيفة أن تصرفات نصري كانت
م� �ص ��در ان � �ت � �ق� ��ادات ك� �ب� �ي ��رة ل � ��دى امل� �س ��ؤول�ي�ن
الفرنسيني في االتحاد الذين قد يلجأون إلى
معاقبته بعدم اللعب دوليًا إل��ى ما بعد كأس
العالم  ،2014بسبب ما بدر منه من سوء سلوك
تجاه الصحافة الفرنسية.
ك��ذل��ك س �ي ��درس االت� �ح ��اد ال �ف��رن �س��ي ع ��ن كثب
ت � �ص� ��رف� ��ات ي � � ��ان م� �ف� �ي�ل�ا وج� �ي ��ري� �م ��ي م �ي �ن �ي��ز
وحاتم بن عرفة خالل البطولة القارية أيضًا،
وق ��د ُي� �ن ��زل ب �ه��م أي �ض��ًا ع �ق��وب��ة ال ��وق ��ف ل�ف�ت��رة
معينة.
وك ��ان ن�ص��ري ق��د ش�ت��م أح��د ص�ح��اف�ي��ي وك��ال��ة
«فرانس برس» إثر خسارة منتخب بالده أمام
إس�ب��ان�ي��ا  2-0ف��ي ال� ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ل�ك��أس
أوروب� ��ا وخ��روج��ه م��ن امل�ن��اف�س��ة ن�ه��ائ�ي��ًا ،وه��و
أط �ل��ق أي �ض��ًا إش � ��ارة «اخ� � ��رس» أم� ��ام ع��دس��ات

ال �ك��ام �ي��را ،م��وج�ه��ًا ك�لام��ه إل��ى أح��د صحافيي
جريدة «ليكيب» في املباراة أمام إنكلترا.
وك��ان��ت امل �ب��اراة األخ�ي��رة ف��ي دور املجموعات،
ال �ت��ي خ�س��رت�ه��ا ف��رن�س��ا أم ��ام ال �س��وي��د  2-0قد

ش�ه��دت ع��راك��ًا ب�ين ال��و دي ��ارا وح��ات��م ب��ن عرفة
ون�ص��ري ف��ي غ��رف��ة امل�لاب��س ،علمًا ب��أن األخير
تبادل كالمًا قاسيًا مع مدربه لوران بالن الذي
لم يشركه أساسيًا في املباراة ضد إسبانيا.

إضافة إلى نصري ،يواجه بن عرفة ومفيال ومينيز عقوبة الوقف لفترة معينة (فرانك فيفي ــ أ ف ب)

