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رياضة

ُ
فان غال ينهي حقبته الجدلية
البطوالت األوروبية الوطنية

مــن أكـثــر الـمــدربـيــن تتويجًا باأللقاب
مع أندية أوروبية ،ومن أكثرهم إثارة
لـلـجــدل ،الـهــولـنــدي لــويــس ف ــان غــال
يعلن اع ـتــزالــه ،منهيًا حقبة حافلة
باإلنجازات وبعض محطات الفشل ،وال
سيما مع منتخب بالده هولندا
هادي أحمد
صـ ــدقـ ــت ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـتـ ــي ل ـح ـقــت
بــاملــدرب الهولندي لويس فــان غــال،
وق ـ ــرر إسـ ـ ــدال ال ـس ـت ــار ع ـلــى مـسـيــرة
حافلة بــاإلنـجــازات والـخـيـبــات معًا.
أكثر من  26عامًا ،مسيرة طويلة من
العطاء لكرة أنصفته ،وأنصفها .لم
يشكك أحــد يــومــا بـقــدرة هــذا املــدرب
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــاء فـ ــريـ ــق أو م ـن ـت ـخ ــب مــن
الصفر ،وبقدرته على صناعة نجوم
عامليني كانوا قبله يتشابهون مع أي
العــب مغمور .مــع ذلــك ،كانت إحــدى
أس ــوأ عــاداتــه هــي تخليه عــن نجوم
كبار في فريقه ،من دون أي اعتبار ملا
يمكن أن يحققوه معه ،وذلك اعتبارًا
منه أنهم ال يتناسبون مــع فلسفته
ً
الـكــرويــة ،فضال عــن مشاكله التي ال
تنتهي مع وسائل اإلعالم.
ب ــدأ تـجــربـتــه الــريــاض ـيــة ع ــام 1986
م ـس ــاع ـدًا مل ـ ــدرب ب ـن ــادي أل ـك ـم ــار ،ثم
ان ـت ـق ــل ع ـ ــام  1988ل ـل ـع ـمــل م ـســاع ـدًا
لليو بينهاكر في أياكس أمستردام.
عــام  ،1991كــانــت أول ــى خـطــواتــه في

قرر فان غال
االعتزال بعد مسيرة امتدت
 26عامًا
ت ــدري ــب ال ـف ــري ــق ،واس ـت ـمــر م ـعــه إلــى
عــام  ،1997أع ــاده فيها الــى أمـجــاده،
وقـ ـ ّـربـ ــه مـ ـج ــددًا م ــن مـ ـص ــاف ال ـف ــرق
األقــوى في العالم ،بتتويجه بألقاب
محلية وأوروبـيــة .انتقل بعدها إلى
برشلونة ،ملدة ثالث سنوات ،وحصل
معه على عدة ألقابّ .
جرب حظه مع
منتخب هولندا في مونديال ،2002
لكنها كانت إحدى أسوأ تجاربه ،إذ
فشل في التأهل الى مونديال .2002
تـجــربــة أخ ــرى مــع بــرشـلــونــة ،لكنها
هذه املرة اتسمت بالفشل ،فبقي معه
مــوسـمــا واح ـ ـدًا وأق ــال ــه فــي الـنـهــايــة.
ف ــي  2004م ــع أيـ ــاكـ ــس ،ومـ ــن 2005
ال ــى  2009مــع ألـكـمــار ،ثــم مــع بــايــرن
ميونيخ األملاني في  ،2011وبعدها
منتخب هولندا مرة أخرى من 2012

كان فشل فان غال مع يونايتد سببًا رئيسيًا إلعالن االعتزال (أ ف ب)

َّ
الـ ــى كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2014ال ـ ــذي حــل
فيه في املركز الثالث ،قبل أن ينتقل
بـ ـع ــده ــا إلـ ـ ــى م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزي من  2014الى .2016
أنهى مسيرته هناك برسالة عاطفية
للجميع ،للنادي والــاعـبــن وفريق
ال ـع ـمــل ،عــاك ـســا صـ ــورة م ـغــايــرة عن
تلك التي الحقته على طول مشواره
فــي مــاعــب كــرة الـقــدم ،وداخ ــل غرفه
املـغـلـقــة .ك ــان دائ ـمــا مــا يشتهر بدقة
تـ ـش ــدي ــده عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ،وق ـس ــوت ــه
عليهم واهتمامه الكبير بتفاصيل
توجيهاته ،والتزام العبيه بها.
ل ـطــاملــا تـمـيــز ب ـقــدرتــه ع ـلــى صـنــاعــة
نـجــوم ج ــدد عـلــى الـســاحــة الـكــرويــة،
لكنه فــي الــوقــت نفسه أي ـضــا ،عــرف
بإنهاء مسيرات عدة لبعض النجوم.
مــع أيــاكــس فــي التسعينيات ،صنع
الهولندي باتريك كلويفرت ومــارك
أوفرمارس وإدغارد ديفيس ،أما في
بايرن فكان طوني كروس ،وتوماس
مــولــر وال ـن ـم ـســوي داف ـي ــد أالب ــا أب ــرز
األسـ ـم ــاء ال ـتــي بــزغــت ه ـن ــاك .كــذلــك،
ف ـع ــل ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة ،وك ــان ــت أع ـظــم
اكتشافاته هناك تشافي هرنانديز
وك ـ ـ ــارلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس بـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــول وأنـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــس

ايـنـيـيـسـتــا ،ال ــذي ــن ال ي ـن ـكــرون أن له
الـفـضــل فــي سـكــب مــوهـبـتـهــم ،حيث
صـ َّـعــد األول ال ــى ال ـفــريــق األول عــام
 ،1998واينييستا عام  2002حني كان
صغيرًا جدًا.
هذا اإلنجاز كانت تالقيه انتقادات
ك ـث ـيــرة لـتـخـلـيــه ع ــن آخ ــري ــن .وأك ـثــر
حكاية ال تنسى له مع التخلص من

الــاعـبــن ك ــان لـلـبــرازيـلــي ريـفــالــدو،
رغم أنه هو من ساعده على التألق
وال ـ ـفـ ــوز ب ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل العـ ــب فــي
ال ـعــالــم .وه ــذا مــا عــاشــه مـعــه أيـضــا
األرجنتيني خوان رومان ريكيلمي.
ف ــي بـ ــايـ ــرن ،ت ـخ ـلــى ع ــن ال ـب ــرازي ـل ــي
لــوس ـيــو ول ـح ــق ب ــه اإلي ـط ــال ــي لــوكــا
طـ ـ ــونـ ـ ــي .كـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــؤالء بـ ـحـ ـج ــة عـ ــدم

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
كأس إنكلترا (إياب معادة  -دور الـ )64
 األربعاء:ساوثمبتون  -نوريتش سيتي ()21.45
بليموث أرغايل  -ليفربول ()21.45
نيوكاسل يونايتد  -برمينغهام سيتي
()21.45
كأس إسبانيا (ربع النهائي)
 األربعاء:ألكوركون  -ديبورتيفو أالفيس ()20.15
ريال مدريد  -سلتا فيغو ()22.15

 الخميس:أتلتيكو مدريد  -إيبار ()20.15
ريال سوسييداد  -برشلونة (.)22.15
كأس إيطاليا (دور الـ )16
 األربعاء:ساسوولو  -تشيزنيا ()18.30
التسيو  -جنوى ()22.00
الدوري الفرنسي
(مؤجلة من المرحلة )17
 األربعاء:نانت  -كاين ()21.00

انسجامهم مع فلسفته الكروية.
ال شك أنــه مــدرب حــاد بطبعه ،وهذا
ما يخلق له الكثير من املشاكل ،لكن
ليس بإمكان أحد أن ينكر إنجازاته
الـ ـت ــي نـ ـج ــح فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلـيـهــا
(ف ــردي ــة وج ـمــاع ـيــة) الت ـبــاعــه نظامًا
خاصًا به .على الصعيد الشخصي،
كان أبــرز ما حققه هو جائزة أفضل
م ـ ــدرب ع ــام  1995م ــع أي ــاك ــس الـتــي
تقدمها مجلة "وورد سوكر" وجائزة
"رينوس ميشيلز" ألفضل مدرب في
هولندا مع أياكس أيضًا وألكمار .أما
في أملانيا ،فحاز جائزة أفضل مدرب
في أملانيا لسنة .2010
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد كـ ــان مـحـطـتــه
األخ ـ ـيـ ــرة .م ـح ـطــة ال ي ـم ـكــن ال ـع ـبــور
ّ
فــوقـهــا ،إذ إنـهــا شكلت لفشله فيها
أح ــد أه ــم أس ـب ــاب اع ـت ــزال ــه .ل ــو نجح
ّ
مـعـهــم السـتـمــر ،أو عـلــى األق ــل لفكر
ق ـبــل اع ـت ــزال ــه مــرتــن بــاالن ـت ـقــال إلــى
ف ــري ــق آخ ـ ــر .ف ـش ـلــه ه ـن ــاك أن ـه ــى كــل
ش ـ ـ ــيء ،وأن ـ ـهـ ــى ح ـق ـب ــة ب ـ ـ ــدأت تـعـمــر
مــن جــديــد مــع مــدربــن جــدد فرضوا
أن ـف ـس ـه ــم ،أمـ ـث ــال مـ ـ ــدرب بــرش ـلــونــة
لويس إنريكي وم ــدرب ريــال مدريد
الفرنسي زين الدين زيدان.

سوق االنتقاالت

مانشستر سيتي يواصل رمي شباكه الصطياد ميسي

أكدت «ذا صن» استعداد مانشستر سيتي لتقديم
عرض تاريخي (أ ف ب)

أوقعت صحيفة "ذا صــن" اإلنكليزية،
أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـلـ ــوب جـ ـم ــاهـ ـي ــر ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسـ ـب ــان ــي ،إذ أكـ ـ ــدت أن مــانـشـسـتــر
س ـي ـت ــي م ـس ـت ـع ــد إلح ـ ـ ـ ــداث ث ـ ـ ــورة فــي
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ب ـعــرضــه أك ـث ــر من
 110ماليني يــورو مقابل شــراء النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،إضــافــة
إلــى راتــب أسبوعي يتخطى  900ألف
يورو.
وهـ ـ ـ ـ ــذه لـ ـيـ ـس ــت املـ ـ ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
تـ ــربـ ــط ف ـي ـه ــا الـ ـصـ ـح ــف اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
"السيتيزينيس" بميسي ،وخصوصًا
ب ـ ـعـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ــدوم اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب
غوارديوال لتدريب الفريق.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أوضـ ـح ــت صحيفة
"إل م ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو" امل ـقــربــة من

ب ــرش ـل ــون ــة أن هـ ـن ــاك م ـ ـش ـ ــاورات مــع
مـيـســي لـتـجــديــد ت ـعــاقــده وم ـح ــاوالت
مكثفة مــن مـســؤولــي ال ـنــادي إلرض ــاء
الالعب بعقد خرافي باعتباره أفضل
العبي الفريق في املواسم األخيرة.
وأضافت الصحيفة أن مصادر مقربة
من ميسي تؤكد أن النجم األرجنتيني
ينتظر خـطــوة ج ــادة مــن إدارة نــاديــه
والتقدم بعرض رسمي لدراسة األمر
ول ـي ــس م ـج ــرد االك ـت ـف ــاء ب ـم ـفــاوضــات
شفوية.
وف ــي أمل ــان ـي ــا ،ذكـ ــرت صـحـيـفــة "بـيـلــد"
أن ال ـن ـج ــم الـ ــدولـ ــي ال ـس ــاب ــق ل ــوك ــاس
بودولسكي يتجه لـتــرك غلطة ســراي
التركي الــذي يرتبط معه بعقد حتى
 2018واالنتقال إلى الــدوري الياباني

للعب في صفوف فريق فيسل كوبي.
ي ــذك ــر أن ال ــاع ــب ون ــادي ــه رف ـض ــا في
الـفـتــرة األخ ـيــرة الـعــديــد مــن الـعــروض
من األندية الصينية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـ ــدد مــان ـش ـس ـتــر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ع ـ ـقـ ــد العـ ـب ــه
اإلكـ ــوادوري أنطونيو فالنسيا حتى
ص ـيــف  .2018وأب ـ ــدى يــونــاي ـتــد على
موقعه اإللـكـتــرونــي سـعــادتــه بتمديد
ع ـق ــد الـ ــاعـ ــب ال ـ ـ ــذي ش ـ ـ ــارك فـ ــي 271
م ـبــاراة وسـجــل  21هــدفــا منذ انتقاله
إلــى ملعب "أول ــد تــرافــورد" مــن ويغان
في .2009
وفـ ــي إس ـب ــان ـي ــا ،أعـ ـل ــن م ـل ـقــة ع ــودة
املـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـ ــع األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي مـ ـ ــارتـ ـ ــن
دي ـم ـي ـك ـي ـل ـيــس ال ـ ــى ص ـف ــوف ــه بـعـقــد

يمتد حتى نهاية املوسم الحالي.
وسبق للمدافع الدولي السابق البالغ
مــن العمر  36عــامــا ،الــدفــاع عــن ألــوان
ملقة من  2011حتى  ،2013قادمًا إليه
من بايرن ميونيخ األملاني حيث لعب
من  2003حتى .2010
كــذلــك ،أع ـلــن ديـبــورتـيـفــو ال كــورونـيــا
ت ـعــاقــده م ــع امل ـهــاجــم الـفــرنـســي غــايــل
كاكوتا على سبيل اإلع ــارة مــن نــادي
ه ـي ـب ــي ال ـص ـي ـن ــي ح ـت ــى  30ح ــزي ــران
امل ـق ـب ــل .وس ـب ــق ل ـك ــاك ــوت ــا ( 25ع ــام ــا)
ال ـل ـعــب ف ــي إس ـبــان ـيــا ،ح ـيــث دافـ ــع عن
أل ـ ــوان رايـ ــو فــايـيـكــانــو مــوســم -2014
 2015ثم إشبيلية موسم 2016-2015
قبل أن يبيعه األخير إلى هيبي مقابل
خمسة ماليني يورو.

