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رياضة

الكرة اإليطالية

كلوزه واالعتزال غير العادي
ال ـن ـجــم األلــم ــان ــي مــي ــروس ــاف ك ـلــوزه
ي ـت ـخــذ قـ ــرار اعـ ـت ــزال كـ ــرة الــق ــدم في
نـهــايــة ال ـمــوســم ال ـحــالــي .اعــت ــزال غير
عــادي لالعب غير عــادي في مستواه
وشخصيته على ٍّ
حد سواء
حسن زين الدين
ال يمكن عندما يسقط على مسمعك
أن األمل ــان ــي م ـيــروســاف ك ـلــوزه قــرر
اعـتــزال كــرة الـقــدم فــي نهاية املوسم
ً
ال ـحــالــي إال أن تـتــوقــف ط ــوي ــا عند
ه ــذا الـنـبــأ ال ــذي يـصـبــح غـيــر ع ــادي
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــب غـ ـي ــر ع ـ ــادي
مـ ـث ــل «م ـ ـ ـيـ ـ ــرو» وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى م ــرت ـب ــة
«األسطورة» في بالده.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـل ــوزه س ـي ـع ـتــزل ب ـعــد أش ـه ــر إال
أن تـسـتــذكــر األه ـ ــداف الــرائ ـعــة لـهــذا
املـ ـه ــاج ــم الـ ـف ــذ الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن وص ـفــه
بـ ــ»ثـ ـعـ ـل ــب ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق» م ـ ــن خ ــال
ت ـمــركــزه ال ــذك ــي وأدائ ـ ــه الـ ــذي يتسم
ب ــأس ـل ــوب ال ـس ـه ــل امل ـم ـت ـنــع وق ــدرت ــه
الرهيبة على خداع املنافسني.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تمعن النظر
كيف أن هــذا الالعب بــدأ من ال شيء
ّ
ليكتب اسـمــه الحـقــا فــي سـجــل أبــرز
امل ـهــاج ـمــن ال ــذي ــن أنـجـبـتـهــم ال ـك ــرة.
وكما هو معلوم ،فــإن «مـيــرو» ّ
تميز
فــي مطلع مسيرته بــإجــادتــه الكرات
الهوائية عبر الـتـســديــدات الرأسية،
ّ
ليطور قدراته بعدها عبر التسجيل
بــالـقــدمــن وحـتــى مــراوغــة املــدافـعــن
بـحــركــات مــاكــرة .صحيح أن فنيات
ك ـلــوزه ال ت ـقــارن بتلك الـتــي يملكها
الكثير من املهاجمني ،إال أنه استطاع
أن ي ـث ـب ــت كـ ـف ــاء ت ــه وحـ ـ ـض ـ ــوره بــن
العديد من األسماء الالمعة وحتى أن
يتخطاها ،وهذا اثبات إضافي ملدى
يصنع من «الضعف»
قدرته على أن
ّ
قوة وبأنه مهاجم فذ.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
ّ
تتعجب كيف
أن كلوزه سيعتزل إال أن
أن ه ــذا ال ــاع ــب تـمـكــن م ــن أن يصبح
ال ـ ـهـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي مل ـن ـت ـخــب بـ ــاده،
متخطيًا «املــدفـعـجــي» الشهير غيرد
مولر ،وكذلك الهداف التاريخي لكأس
العالم «الظاهرة» البرازيلي رونالدو.

ميروسالف كلوزه (أرشيف)
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تتوقف عند
مونديال  2014واللحظة التي تخطى
فيها «م ـي ــرو» رون ــال ــدو بالتسجيل
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاد األخـ ـي ــر
وتحت أنظاره في املباراة التاريخية
في نصف النهائي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـ ـلـ ــوزه س ـي ـع ـت ــزل إال أن تـ ـق ـ ّـدر
ه ـ ــذا ال ــاع ــب الـ ـ ــذي م ـن ــح الـ ـك ــرة كــل
م ــا يستطيع م ــن جـهــد وت ـعــب وظــل
يركلها حـتــى ســن الـ ـ  ،37غـيــر مبال
ّ
ومقدمًا
بكل اإلصابات التي لحقت به
نموذجًا للعطاء الالمتناهي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك

أن كـ ـ ـل ـ ــوزه سـ ـيـ ـعـ ـت ــزل إال أن ت ـقــف
مــدهــوشــا أمـ ــام الع ــب ال يـ ــزال يملك
ه ــذا الـحــافــز للعب واألهـ ــم مواصلة
ّ
التألق ،حيث حل في املوسم املاضي

ميروسالف كلوزه
مهاجم غير عادي في
مستواه وشخصيته

ب ــن ه ــداف ــي ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي رغــم
اإلصابات التي أبعدته مرات ومرات
على غرار املوسم الحالي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تثني على
الع ـ ــب ق ـ ــرر وض ـ ــع ح ــد مل ـ ـشـ ــواره فــي
املالعب ،رغم العروض املقدمة له من
الخليج والــواليــات املتحدة وتركيا،
راف ـض ــا «املـ ـت ــاج ــرة» بــاس ـمــه لقبض
املاليني مقابل االستمرار بل التوقف
وهو في القمة.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
ّ
أن كـ ـ ـل ـ ــوزه سـ ـيـ ـعـ ـت ــزل إال أن ت ـك ــن
كـ ــل احـ ـ ـت ـ ــرام ل ــاع ــب ق ـ ـ ـ ّـدم ن ـم ــوذج ــا
لالنضباط وال ــروح الرياضية التي

تجسدت فــي إحــدى امل ــرات باعترافه
للحكم بأنه سجل هدفًا غير شرعي
بعد ملسه الكرة بيده.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـ ـلـ ــوزه س ـي ـع ـت ــزل إال أن ت ـحــزن
ع ـلــى العـ ــب م ــن ال ـص ـعــب أن تنجب
ً
املالعب مثيال له كل فترة من منظور
طموحه وعطائه وأرقامه قبل قدراته
وكفاءته ،ما جعله مدرسة يجدر أن
تنهل منها األجـيــال القادمة لكيفية
م ــواص ـل ــة الـ ـت ــأل ــق ،رغـ ــم ال ـت ـق ــدم فــي
السن.
مسامعك
على
يسقط
عندما
يمكن
ال
ّ
أن كلوزه سيعتزل إال أن تقف مصفقًا
لالعب كهذا.

سوق االنتقاالت

«الفيفا» يمنع الريـال وأتلتيكو من إجراء تعاقدات لمدة سنة كاملة

ال تشمل العقوبة سوق اإلنتقاالت الحالية (جيرارد جوليان ــ أ ف ب)

س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى م ــدري ــد اإلس ـبــان ـيــة أن
ت ـشــرب م ــن ال ـك ــأس امل ـ ـ ّـرة ال ـتــي شــربــت
م ـن ـه ــا ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ـع ــدم ــا س ـ ــدد لـهــا
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ضــربــة
مؤملة مزدوجة بحرمان قطبيها الريـال
وأتلتيكو ،إج ــراء أي تعاقد ملــدة سنة
بـسـبــب مـخــالـفـتـهـمــا ق ــواع ــد انـت ـقــاالت
الــاعـبــن الـقــاصــريــن ،بـحـســب مــا ذكــر
«الفيفا».
وجاء في بيان «الفيفا»« :وافقت اللجنة
الـتــأديـبـيــة عـلــى مـعــاقـبــة نــاديــي ريـ ــال
مــدريــد وأتلتيكو مــدريــد اإلسبانيني،
بسبب انتهاكات متعلقة باالنتقاالت
الــدولـيــة وتسجيل الــاعـبــن تـحــت 18
سـنــة» .وأض ــاف« :لقد انتهك الناديان
عــدة أحـكــام بـشــأن االنـتـقــاالت الدولية
والتسجيل األول لالعبني القاصرين،
بــاإلضــافــة إلــى عــدة أحـكــام أخ ــرى ذات
صلة ،في ما يتعلق بتسجيل ومشاركة
بعض الالعبني في املسابقات».

وت ــاب ــع« :س ـي ــواج ــه الـ ـن ــادي ــان عـقــوبــة
بمنعهما مــن تسجيل أي الع ــب على
ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ــدول ـ ــي فــي
فترتي التسجيل املقبلتني ،ملخالفتهما
امل ــواد  19 ،9 ،5و 19مـكــررة باإلضافة
إلى امللحقني  2و 3من النظام األساسي
لوضع الالعبني وانتقاالتهم».
وي ـبــدأ اإلي ـقــاف فــي تـمــوز املـقـبــل حتى
كانون الثاني .2017
كــذلــك غـ ـ ّـرم االت ـح ــاد ال ــدول ــي أتلتيكو
مبلغ  900ألــف فــرنــك ســويـســري (820
أل ـ ــف ي ـ ـ ــورو) وري ـ ـ ـ ــال  360أل ـ ــف فــرنــك
( 330ألــف ي ــورو) ،ومنحهما فـتــرة 90
يومًا لتسوية أوضــاع جميع الالعبني
القاصرين املعنيني.
وأشـ ـ ــار ب ـي ــان «ال ـف ـي ـف ــا» إلـ ــى أن حظر
التعاقدات لن يؤثر بفترة التسجيالت
الحالية ،نظرًا إلى انطالقها قبل إبالغ
الـنــاديــن بـهــذا ال ـقــرار ال ــذي ال ينطبق
على كرة القدم لدى السيدات ،كرة القدم

للصاالت والكرة الشاطئية ،وال يشمل
تسريح الالعبني.

النني رسميًا إلى أرسنال
وعـلــى صعيد انـتـقــاالت الــاعـبــن ،أكد
م ــدرب أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،الـفــرنـســي
أرسني فينغر ،إتمام صفقة التعاقد مع
العــب وســط بــازل السويسري الدولي
املصري محمد النني.
وقــال فينغر في مؤتمر صحافي بعد
الـتـعــادل مــع ليفربول  3-3فــي الــدوري
ّ
بضم محمد
املمتاز« :بالطبع ،نجحنا
الـنـنــي ،أصـبــح الــاعــب مـعـنــا ،رسميًا.
س ـنــرى إذا مــا ك ــان بــإمـكــانــه املـشــاركــة
معنا في مباراة ستوك يوم األحد».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد املـ ــدربـ ــن ،أع ـل ــن روم ــا
اإلي ـط ــال ــي رس ـم ـيــا تـعـيــن لــوتـشـيــانــو
سباليتي مدربًا ُلفريقه خلفًا للفرنسي
رودي غارسيا املـقــال مــن منصبه أول
من أمس.

