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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

كلوب وزيزو ...ال خاســر بينهما

سيلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
في كييف النجوم :المصري محمد
صالح ،والبرازيلي روبرتو فيرمينو،
والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،والكرواتي
لوكا مودريتش وغيرهم ،لكن سيكون
حاضرًا أيضًا زين الدين زيدان ويورغن
ّ
كلوب على خط الملعب .مدربان قدما
سنوات ،ويقفان أمام
الكثير في نحو ٌّ 3
فرصة كتابة تاريخ ،كل على طريقته
حسن زين الدين
كعادته عند انتهاء مباريات ليفربول،
ال يترك يورغن كلوب امللعب مباشرة
ك ـك ـث ـيــر م ــن املـ ــدربـ ــن .ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
ّ
دومًا ،يتجه األملاني إلى أرض امللعب.
يـكــون فــي قمة فرحته وهــو يحتضن
العـبـيــه ب ـح ــرارة فــي حــالــة ال ـف ــوز .أمــا
ف ــي حــال ــة ال ـخ ـس ــارة ،فـيـبـتـســم أيـضــا
ويساعد بعضًا من العبيه املحبطني
ّ
ليشد
على النهوض من أرض امللعب
أزره ــم .منذ تلك اللحظة الـتــي وصل
فيها هــذا املــدرب إلــى مدينة ليفربول
قبل  3سنوات ،يــدأب كلوب على ذلك.
األمل ــان ــي غ ـ ّـي ــر ال ـك ـث ـيــر ف ــي ل ـي ـفــربــول.
ّ
أسلوبه هذا ،شكل إحدى نقاط القوة
ال ـتــي أعـ ــادت «ال ــري ــدز» إل ــى الــواجـهــة
بعد انكفاء طويل.
املعنويات .كلمة سحرية عند كلوب
ّ
غير زيدان الكثير في مدريد

ف ـع ـلــت ف ـع ـل ـهــا م ــع الع ـب ــي ل ـي ـفــربــول.
األملاني يعتمد بالدرجة األولــى على
العامل الذهني وتحفيز الالعبني .هو،
بــالـضـبــط ،امل ــدرب املـثــالــي لليفربول.
املدرب الذي ُيشبه ليفربول .كما حال
الصخب في مدرجات «أنفيلد رود»،
ف ــإن كـلــوب ال يـهــدأ عـلــى خــط امللعب.
ً
ال يستطيع املكوث طويال على مقعد
البدالء .يقوم من مكانه مرارًا .يصرخ
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ــاعـ ــب وذاك .ي ـع ـتــرض
عـلــى تـلــك الـلـقـطــة .يــركــض فــرحــا عند
تسجيل الهدف .هو ،على خط امللعب،
مـثــل املـشـجـعــن فــي امل ــدرج ــات ،ال بل
أك ـثــر .ه ــذه ال ـص ــورة الـتـحـفـيــزيــة هي
ذاتها خارج امللعب ،األمر الذي ّ
يحول
العـبــي ليفربول إلــى أشـبــه بمقاتلني
داخـ ـل ــه .ت ـلــك ق ـ ّـوت ـه ــم .كـلـمــة سـحـ ّ
ـريــة
ثــانـيــة هــي ق ــرب كـلــوب مــن الــاعـبــن.
هــو أكثر مــن م ــدرب ،هــو صديق لهم.
ي ـش ــارك ـه ــم ف ــي ك ــل شـ ـ ــيء ،ح ـت ــى فــي
التفاصيل .يثقون به ،ويثق بهم.
ه ــذا جــانــب م ــن ك ـلــوب ف ــي لـيـفــربــول.
جانب آخر هو الفكر التدريبي العالي
لألملاني .معه ّ
تغير «الريدز» ،أو فلنقل
إن هــذا املــدرب قلب األمــور رأســا على
عقب .يصعب أن تجد فريقًا يضغط
ع ـلــى خـصـمــه بــالـطــريـقــة ال ـت ــي يـقــوم
بـهــا لـيـفــربــول .بـصـمــات كـلــوب كانت
واض ـحــة عـلــى ال ـفــريــق ،وت ـحــدي ـدًا في
خط الهجوم .بات اآلن ليفربول يمتلك
أقوى خطوط الهجوم في أوروبا .هو
األول ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي دوري أبـطــال
أوروب ــا .ال أحــد يضاهيه ب ـ  38هدفًا.
كلوب تمكن من تكوين ثالثي مرعب

ف ــي امل ـق ــدم ــة ،ق ــوام ــه املـ ـص ــري محمد
صالح ،والبرازيلي روبرتو فيرمينو،
والسنغالي ساديو ماني .بات ثالثيًا
تاريخيًا في «التشامبيونز ليغ» بـ 29
هــدفــا ( 10لـكــل مــن صــاح وفيرمينو
و 9مل ـ ــان ـ ــي) ،م ـت ـخ ـط ـيــا ث ــاث ــي ريـ ــال
مدريد «بي بي سي» ( 28هدفًا موسم
 ،)2014-2013مع التذكير بأن الفريق
خسر أحد أهم العبيه ،وهو البرازيلي
فيليبي كوتينيو في الصيف املاضي،
ما حدا البعض إلى القول إن مشروع
ك ـلــوب ف ــي ل ـي ـفــربــول سـيـتــأثــر كـثـيـرًا.
ل ـك ـّنــه ،ف ــي الـحـقـيـقــة ،ب ــوج ــود ك ـلــوب،
تأثر إيجابيًا.
ً
فضال عن ذلــك« ،اكتشف» كلوب نجم
املوسم األول .معه أصبح صالح أحد
أف ـض ــل ال ــاع ـب ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم .ت ـط ـ َّـور
امل ـ ـصـ ــري ع ـل ــى ن ـح ــو ه ــائ ــل فـ ــي ع ــام
واحد على املستويني الفني والبدني.
ص ــاح مــوه ـبــة ك ـب ـيــرة ط ـب ـعــا ،لكنها
كــانــت تـحـتــاج إل ــى م ــدرب مـثــل كلوب
لـ ــ«تـ ـج ــوه ــر» بـ ـه ــذه الـ ـس ــرع ــة .ك ـلــوب
اكـ ـتـ ـش ــف م ــان ــي أي ـ ـضـ ــا ،وجـ ـعـ ـل ــه مــن
أفضل األجنحة وأخطرها في أوروبا.
من اكتشافاته أيضًا مواطنه الحارس
ل ــوري ــس ك ــاري ــوس .ه ــذا ال ـش ــاب يعد
بالكثير .لكن يبقى الدفاع أبرز مشكلة
ّ
تحسنًا مع
في الفريق ،رغم أنه عرف
قدوم الهولندي فيرجيل فان دايك في
الشتاء ،إال أن كلوب يحتاج إلى مزيد
مــن الـعـمــل فــي ه ــذا ال ـخــط بـعــد تلقي
 6أه ــداف فــي مباراتني أمــام رومــا في
نـصــف نـهــائــي «الـتـشــامـبـيــونــز لـيــغ».
رق ــم كبير طبعًا لـفــريــق يـنــافــس على

اللقب .سيكون الــدفــاع ،ال شــك ،شغل
ك ـل ــوب ال ـش ــاغ ــل ح ـتــى م ــوع ــد نـهــائــي
ك ـي ـيــف ،وأس ـ ــاس ع ـم ـلــه ف ــي الـصـيــف
املقبل.
ي ـك ـفــي الـ ـق ــول إن كـ ـل ــوب تـ ـح ـ ّـول ه ــذا
املوسم إلى عقدة لإلسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال م ــدرب مانشستر سيتي.
هزمه  3مرات .لم يفعل أحد غيره ذلك.
بات األملاني كابوسًا ُيطارد اإلسباني.
كـلــوب غـ ّـيــر الكثير فــي ليفربول .منذ
عامه األول أعطى مؤشرًا بأنه سيكون
امل ـ ــدرب امل ـث ــال ــي ل ـ ـ «ال ـ ــري ـ ــدز» .أوص ــل
الفريق إلــى نهائي «يــوروبــا ليغ» في
 .2016خسر أمام إشبيلية ،لكن مجرد
الوصول إلى النهائي في أشهر قليلة
كان إنجازًا.
هــا هــو اآلن بـعــد  3أعـ ــوام فـقــط يقود
ليفربول إلــى نهائي البطولة األهــم،
دوري األب ـطــال .أع ــاد الـفــريــق بعد 11
عامًا إلى النهائي .إنجاز ليس بقليل.
وأكـثــر فــإن األملــانــي يـخــوض النهائي
الثاني له في  6سنوات بعد خسارته
مــع بــوروسـيــا دورتـمــونــد أمــام بايرن
ميونيخ بصعوبة  2-1فــي  .2013لم
يــرفــع ك ـلــوب ح ـتــى اآلن أي ك ــأس مع
ل ـي ـف ــرب ــول .س ـي ـك ــون رائـ ـع ــا أن ت ـكــون
الـ ـك ــأس األولـ ـ ــى ه ــي دوري األبـ ـط ــال.
تــاريــخ سيكتبه كـلــوب فــي كييف في
هذه الحال.

زيدان التاريخي
فــي مــدريــد ،قصة خيالية أكـثــر روعــة
ال ي ــزال يكتبها الـفــرنـســي زيــن الــديــن
زيـ ــدان .عـلــى غ ــرار ك ـلــوب ،ال بــل أكـثــر،

غـ ّـيــر زي ــدان الكثير فــي مــدريــد .وصل
بـعــد فـتــرة مــن ان ـطــاق مــوســم -2015
 .2016ك ــان ال ــري ــال ف ــي أس ــوأ حــاالتــه
تحت قـيــادة رافــايــل بينيتيز .الفريق
مشرذم والخالفات تتصاعد والنتائج
من سيئ إلى أسوأ .بدا الفريق بحاجة
لشخص يمنحه أوكـسـيـجــن الـبـقــاء.
ً
كـ ــان زيـ ـ ـ ــدان .ح ـض ــر ح ــام ــا تــاري ـخــه
امل ـ ـلـ ــيء ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات وب ـش ـخ ـص ـي ـتــه
التي تحظى باحترام الجميع كنجم
كبير .لــم يــأت مــن مكان بعيد ،بــل من
قلب مــدريــد .سريعًا انعكس وجــوده
ً
ت ـب ـ ّـدال فــي الـحــالــة املـعـنــويــة لــاعـبــن.
كـ ـ ــان املـ ــوعـ ــد ب ـع ــد أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة مــع
االنـتـصــار الكبير األول عندما أحــرز
الــريــال لقبه ال ـحــادي عشر فــي دوري
ـان فــي «الـلـيـغــا».
األب ـط ــال مــع مــركــز ث ـ
ٍ ً
ك ــان ه ــذا االن ـج ــاز كـفـيــا ب ــأن يكتفي
الرئيس فلورنتينو بيريز من رهانه
على «زيزو» ،وأن يصبح الطموح في
العام التالي لقب «الليغا» .لكن زيدان
أعـ ـ ــاد كـ ــأس الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي إل ــى
«سانتياغو برنابيو» ومعها الكأس
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ف ــي «ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز
ليغ» .كان ذلك كثيرًا على املدريديني.
انـطـلــق املــوســم ال ـحــالــي .ب ــدا واضـحــا
أن ال ــري ــال غـيــر ال ــري ــال فــي املــوسـمــن
املــاض ـيــن .ت ــراج ــع ال ـفــريــق كـثـيـرًا في
«الليغا» ،وخسر أمام غريمه برشلونة
على أرضه  .3-0خرج كثيرون منقلبني
على زيدان ،رغم إنجازاته ،ومطالبني
بـ ــإق ـ ـصـ ــائـ ــه .لـ ـكـ ـن ــه ص ـ ـمـ ــد ،وواصـ ـ ـ ــل
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي .ه ــا ه ــو اآلن ف ــي الـنـهــائــي
ال ـثــالــث ل ـلــريــال عـلــى ال ـتــوالــيُ ،
وح ـلـ ٌـم

بلقب ثــالــث عـشــر يـقـتــرب مــن مــدريــد.
هذا رهيبّ .
تحول ّاملنتقدون للفرنسي
ب ـســرعــة إل ــى م ـصــف ـقــن .صـحـيــح أنــه
ـس
يـجــدر ال ـقــول إن بـعــد تخطي بــاريـ ّ
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي املـسـتـحــق
ت ـم ــام ــا فـ ــي دور ال ـ ـ ـ  16ف ـ ــإن أخـ ـط ـ ً
ـاء
تحكيمية والكثير من التوفيق لعبا
إل ــى ج ــان ــب ال ــري ــال ف ــي رح ـل ـتــه نحو
ّ
نهائي كييف ،لكن هــذا ال يقلل على
اإلط ـ ــاق م ــن إن ـج ــاز زيـ ـ ــدان .ال ـتــاريــخ
سيكتب في النهاية أنه أوصل الريال
ً
إلى ثالث نهائي على التوالي ،معادال
الـكـبـيـ َـريــن اإليـطــالـيــن فــابـيــو كابيلو
م ــع مـ ـي ــان ( 1993و 1994و)1995
وم ــارت ـش ـي ـل ــو ل ـي ـبــي مـ ــع يــوف ـن ـتــوس
( 1996و 1997و )1998لكنه ،مسبقًا،
يـتـفـ ّـوق عليهما ،إذ إن ــه أح ــرز لقبني،
فيما اكـتـفــى كــل منهما بلقب واح ــد.
ً
فضال عن أن زيدان ،في حال تتويجه
ُ
فــي كييف ،ســيـعــادل اإليـطــالــي كارلو
أنشيلوتي وبوب بايزلي مع ليفربول
نفسه بالتتويج باللقب  3مرات ،لكنه
س ـي ـت ـفـ ّـوق عـلـيـهـمــا ب ـ ـ  3ألـ ـق ــاب عـلــى
التوالي ،إذ إن األول أحرزها في 2003
و 2007و ،2014وال ـث ــان ــي ف ــي 1977
و 1978و .1981إذًا الـتــاريــخ بانتظار
زيدان.
وعلى غرار كلوب ،ترك زيدان بصمته
ف ــي  3سـ ـن ــوات م ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـفـنـيــة
التي يأتي فــي ّ
مقدمها تكوين أقــوى
خــط وســط فــي أوروب ــا عندما أضــاف
ال ـبــرازي ـلــي كــاسـيـمـيــرو إل ــى الـثـنــائــي
األمل ــان ــي ط ــون ــي ك ـ ــروس وال ـك ــروات ــي
ّ
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش ل ـي ـش ــك ـل ــوا ثــاث ـيــا

مرعبًا .أضف إلى أن زيدان أبقى نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،رغم
ت ـقـ ّـدمــه ف ــي ال ـس ــن ،ف ــي ال ـفــورمــة أكـثــر
األوقات ،وتحديدًا في مسابقة األخير
ّ
املـفــضـلــة دوري األب ـط ــال (بــاسـتـثـنــاء
م ــواجـ ـه ــة اإلي ـ ـ ـ ــاب أمـ ـ ـ ــام ي ــوف ـن ـت ــوس
وم ــواجـ ـهـ ـت ــي بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ه ــذا
ّ
مصرًا على
املوسم) .كذلك ظل «زيزو»
خـيــار الكوستاريكي كــايـلــور نافاس
في الحراسة ،رغــم األحــاديــث الكثيرة
عــن ق ــدوم اإلسـبــانــي ديفيد دي خيا،

يكفي القول إن كلوب ّ
تحول
هذا الموسم إلى عقدة
غوارديوال مدرب مانشستر
سيتي فهزمه  3مرات
وال ـك ــل ش ــاه ــد م ــا فـعـلــه ن ــاف ــاس أم ــام
بايرن.
األهم ،وما بدا الفتًا ،في رحلة «زيزو»
األوروب ـي ــة مــع الــريــال منذ انطالقها،
أنـ ــه ح ــاف ــظ ع ـلــى تـشـكـيـلـتــه بــأغـلـبـهــا
دون ت ـبــديــات وت ـع ــاق ــدات ك ـبــرى في
الـسـنــوات ال ـثــاث .هــذا ُيـحـســب طبعًا
ل ـ ــزي ـ ــدان .فـ ــي ك ـي ـي ــف ،س ـي ـق ــف ك ـلــوب
وزي ـ ــدان وج ـهــا لــوجــه لـلـمــرة األولـ ــى.
ٌّ
االثـنــان أمــام فرصة كتابة تــاريــخ ،كل
عـلــى طــريـقـتــه .فــي الـنـهــايــة ،سيخرج
أحــدهـمــا منتصرًا رافـعــا ال ـكــأس ،لكن
اآلخ ــر ،وف ــق مــا ت ـقـ ّـدم ،ال يـجــدر بــه أن
يحزن.
األلماني يخوض النهائي الثاني له في  6سنوات
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