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كالشيو

حول العالم

من مالديني وباريزي إلى كيليني وبونوتشي

إيطاليا تنجب المدافعين وال تـتعب

مالديني وباريزي لعبا في التشكيلة األساسية لميالن  621مباراة رسمية

حسن رمضان
لكل منتخب ّ
هوية .حني ُيذكر أمامنا
امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ــان ـ ــي ،ت ــذه ــب أف ـك ــارن ــا
مباشرة باتجاه «الـجـ ّ
ـديــة فــي األداء»
والـ«ماكينات» األملانية وعدم االعتماد
نجم بكعب أعلى
على العــب واحــد أو ٍ
مــن بــاقــي زمــائــه .تـ ّـمــر بجانبنا كلمة
إسـبــانـيــا ،فــا يـخـطــر فــي بــالــك ســوى

(أرشيف)
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العصر الذهبي لهذه البالد ،من بطولة
كأس األمم األوروبية في  2008والتي
تبعتها مـبــاشــرة البطولة األغـلــى في
تــاريــخ ال ـكــرة ،ك ــأس الـعــالــم فــي .2010
وال يمكننا أن نغفل عن «التيكي تاكا»
وبرشلونة والجيل الذهبي من تشافي
وان ـي ـي ـس ـت ــا وداف ـ ـيـ ــد ف ـي ــا وف ــرن ــان ــدو
توريس وغيرهم .نصل إلى البرازيل،
نصل إلــى «آل ـهــة» اللعبة َ
وسـ َـحــرتـهــا،

إل ــى ال ــ«فــاف ـيــاس» واألح ـي ــاء الفقيرة
ال ـتــي تـنـجــب يــومــا ب ـعــد اآلخـ ــر نجمًا
ّ
يــدهــش ال ـعــالــم كــلــه بـمــا ل ــدى قــدمـيــه.
األرج ـن ـتــن ،أرجـنـتــن م ــارادون ــا وليو
مـ ـيـ ـس ــي وع ـ ـظ ـ ـمـ ــاء آخـ ـ ــريـ ـ ــن ،غـ ـيـ ـف ــارا
وغيره من الـثـ ّـوار الذين حملوا رايته
داخ ــل املـلـعــب مــن العـبــن كباتستوتا
وكـ ــري ـ ـس ـ ـبـ ــو وك ــانـ ـيـ ـجـ ـي ــا وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم.
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا ي ـص ــل ب ـن ــا املـ ـط ــاف إل ــى

ّ
الــ«طـلـيــان» ،مــا املـتــوقــع أن يخطر في
ّ
بال أي متابع لكرة القدم ومشجع لها؟
اإلج ــاب ــة سهلة جـ ـدًا« :الـكــاتـيـنــاتـشــو»
اإليطالي والفكر الدفاعي والهجمات
امل ــرت ــدة .فـكــر كــونـتــي وســاكــي وليبي
وغيرهم الكثير ممن تركوا بصمتهم
اإليطالية البحت في عالم كــرة القدم.
والعمل مستمر.
ع ـنــد حــديـثـنــا ع ــن إي ـطــال ـيــا وال ــدف ــاع
اإليطالي ،يبقى السؤال ،من هو أفضل
مــدافــع إيـطــالــي فــي ال ـتــاريــخ؟ وال ــذي
بطبيعة الحال ،سيكون أفضل مدافع
في التاريخ وليس فقط في تاريخ بالد
«ال ـن ـه ـضــة» .ب ــرأي الـكـثـيــريــن ،يعتبر
مــدافــع وظـهـيــر ن ــادي مـيــان السابق
ب ــاول ــو مــالــدي ـنــي ه ــو أف ـض ــل مــدافــع
عرفه تاريخ اللعبة األكثر شعبية في
ّ
العالم .لكن ،املفارقة هنا بأن إشكالية
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال «امل ـس ـت ـع ـص ــي» دائ ـم ــا
مــا تنحصر بــإيـطــالـيــا وبمدافعيها.
فـيــأتــي أق ــرب األس ـمــاء إل ــى مالديني،
ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو ن ـي ـس ـتــا مـ ــدافـ ــع م ـيــان
والت ـس ـيــو ال ـســابــق ،فــران ـكــو بــاريــزي
أح ــد األي ـقــونــات الــدفــاعـيــة فــي ميالن
أيضًا .ربما قد يعترض البعض على
هذه األسماء ،ولكن ملن يحب األرقام،
ال بأس ببعضها :مالديني وباريزي
لعبا فــي التشكيلة األســاسـيــة مليالن
 621م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،م ـن ـه ــا 196
مـبــاراة فــي مــركــز قلبي الــدفــاع (نظرًا
إل ــى مـشــاركــة مــالــديـنــي فــي كثير من

املناسبات مع ميالن في مركز الظهير
األيـســر) ،خــال هــذه الفترة ،لم تدخل
شـ ـب ــاك «الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» س ـ ــوى 23
هدفًا خــال مشاركة هذين املدافعني
ال ـع ـمّــاق ــن م ـع ــا وج ـن ـب ــا إلـ ــى ج ـنــب.
ً
لنتوقف قليال هنا 23 ،هدفًا في 196
م ـب ــاراة شـ ــارك فـيـهــا ك ــل م ــن بــاريــزي
ومــالــدي ـنــي كـقـلـبــي دفـ ــاع ف ــي مـيــان،
َ
أي أن ّ
املعدل لم يجتز الـ 0.2هدف في
ّ
امل ـبــاراة ال ــواح ــدة .رقــم ليس بالسهل
تحقيقه ،بل من املستحيل تحقيقه.
لـعــب فــرانـكــو ب ــاري ــزي ،ال ــذي يعتبر
مــن بــن أب ــرز األس ـمــاء الـتــي م ـ ّـرت في
ت ــاري ــخ الـ ـن ــادي «الـ ـل ــومـ ـب ــاردي» ،مع
ميالن  719مباراة رسمية .في املقابل
شارك باولو مالديني في  902مباراة.
ّ
كــاهـمــا اع ـت ــزل ف ــي س ــن مـتـقــدمــة ،إذ
خ ـل ــع ب ـ ــاري ـ ــزي فـ ــي سـ ــن ال ـ ـ ـ ــ 37عــامــا
الـقـمـيــص ال ــذي لــم يــرتـ ِـد غـيــره طــوال
م ـس ـيــرتــه .أمـ ــا مــالــدي ـنــي ف ـل ـعــب آخــر
مـبــاريــات لــه وهــو فــي ال ــ 41مــن عمره
وت ـحــدي ـدًا ف ــي ع ــام  .2009ك ــان مــركــز
مــالــديـنــي فــي األس ــاس ظـهـيـرًا أيـســر،
ّأم ــا ب ــاري ــزي ك ــان يـلـعــب كـقـلــب دف ــاع.
ّ
إال أن غ ـي ــاب زم ـي ـل ـه ـمــا أل ـي ـســانــدرو
كوستاكورتا ،والــذي يعتبر صاحب
مـسـتــوى فـنــي أقــل مـنـهــم ،فــرض على
َ
مدربي النادي في تلك الفترة (أريغو
ساكي أو وفابيو كابيلو) االستفادة
من مالديني كالعب في متوسط خط
الــدفــاع لتعويض غـيــاب أليساندرو.

الجينات الدفاعية
انتقلت بين أجيال
المدافعين اإليطاليين

ح ــدث ذل ــك ف ــي نـهــائــي دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ــا عـ ــام  1994أمـ ـ ــام بــرشـلــونــة
اإلس ـبــانــي ،وأي ـضــا خ ــال الـفـتــرة من
عـ ــامـ ــي  1991و .1993رقـ ـ ــم آخـ ـ ــر ال
يمكننا التغاضي عنه في تلك الفترة
ال ــ«م ـي ــان ـي ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة» :ل ــم يـخـســر
«الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» خ ـ ــال  58مـ ـب ــاراة
رس ـم ـي ــة م ـت ـت ــال ـي ــة وال ـ ـتـ ــي تـضـمـنــت
جميع مباريات الدوري اإليطالي في
الفريق
مــوســم  ،1992-1991إذ ت ـ ّـوج
ّ
حـيـنـهــا بــالـلـقــب م ــن دون أن يـتـلــقــى
ولو خسارة وحيدة ،كان ذلك في أول
موسم للمدرب فابيو كابيلو بعد أن
انتقل أيرغو ساكي لتدريب املنتخب
اإليطالي.
ه ــذه الـجـيـنــات الــدفــاعـيــة تناقلت بني
أجـ ـي ــال امل ــدافـ ـع ــن الـ ــ«طـ ـلـ ـي ــان» .فـفــي
السنوات األربع األخيرة ،بتنا نشاهد
رب ـمــا ،أفـضــل خــط دف ــاع إيـطــالــي منذ
فترةّ ،
مكون من ثالثي نادي «السيدة

الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز» يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس :ج ــورجـ ـي ــو
كيليني ،أنــدريــا بــارزالــي ولـيــونــاردو
بونوتشي .األخير ،وبعد املشاحنات
الكالمية واملشاكل داخل غرف املالبس
ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــه فـ ــي يــوف ـن ـتــوس
ماسيميليانو ألـيـغــري ،قــرر االنتقال
إل ـ ــى مـ ـي ــان م ـق ـ ّـس ـم ــا بـ ـه ــذا االن ـت ـق ــال
الثالثية ّ
املميزة بينه وبني ثنائي دفاع
الـيــوفــي (ب ــارزال ــي وكـيـلـيـنــي) .موسم
واح ـ ــد س ـ ّـي ــئ ل ـصــاحــب ال ـ ّـرق ــم  19مع
ميالن كان كافيًا ملعرفة كم أنه بحاجة
ّ
ليوفنتوس ،وكم أن يوفنتوس بحاجة
إليه .اليوم ومع اكتمال صفقة انتقال
بونوتشي وعودته إلى ملعب «أليانز
ُ
س ـ ـتـ ــاديـ ــوم» ،لـ ـ ـ َّـم ش ـم ــل هـ ــذا ال ـثــاثــي
ّ
املميز ّ
مرة أخــرى .الجدير بالذكر هنا
ّ
أن هــؤالء املدافعني اإليطاليني لديهم
ب ـع ــض األرقـ ـ ـ ــام أي ـض ــا ال ـت ــي تـخـبــرنــا
ع ــن أهـمـيـتـهــم بــالـنـسـبــة إل ــى الـفــريــق.
فعلى سبيل املـثــال ،فــي بطولة دوري
أبطال أوروبــا ما قبل املاضية ،والتي
جمعت بني يوفنتوس مع ريال مدريد
فــي نـهــائــي ك ــاردي ــف ،ك ــان الــ«بـيــانـكــو
ن ـي ــري» وق ـت ـهــا وب ـف ـضــل خ ــط دف ــاع ــه،
مــن بــن أفـضــل الــدفــاعــات فــي أوروب ــا،
إذ ل ـ ــم ت ـت ـل ــق ش ـ ـبـ ــاك الـ ـف ــري ــق س ــوى
ّ
هدفني خالل البطولة كلها باستثناء
امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة الـتــي ت ــراج ــع فيها
الدفاع بشكل غير مبرر ومفاجئ .لكن
الجينات كما ذكــرنــا سابقًا موجودة
داخ ــل أج ـس ــاد املــداف ـعــن اإليـطــالـيــن.
فـمــع ت ـقـ ّـدم أنــدريــا ب ــارزال ــي فــي العمر
( 36سنة)ّ ،إل أنه ال يزال ّ
يقدم مستوى
ً
ً
ي ـع ـ ّـد م ـق ـبــوال م ـق ــارن ــة ب ـمــا ك ــان عليه
هذا العمالق .لكن البديل دائمًا جاهز
بــالـنـسـبــة إل ــى إيـطــالـيــا ويــوفـنـتــوس،
صاحب الــ 24سنة ،دانييلي روغاني،
املدافع الــذي تتعارك الفرق األوروبية
لـلـحـصــول عـلـيــه ،عــاملــن وكـلـهــم وعــي
بـقـيـمــة ه ــذا امل ــداف ــع اإلي ـطــالــي الـشــاب
الـ ـ ــذي ل ــم ُي ـم ـن ــح ح ـت ــى اآلن ال ـفــرصــة
املــائ ـمــة م ــع فــري ـقــه .ك ــان ليوفنتوس
أيـضــا مــدافــع آخــر «قـيــد الـبـنــاء» ،أعير
ف ــي امل ــوس ـم ــن امل ــاض ـي ــن إل ـ ــى فــريــق
أت ـل ـن ـت ــا الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـخـ ـب ــرة وإلكـ ـم ــال
نـضــوجــه ال ــذي ق ــد ي ـخـ ّـولــه ألن يـكــون
أح ــد الــركــائــز األســاس ـيــة فــي الـيــوفــي.
م ــات ـي ــا كـ ـ ــال ـ ــدارا ( 24ع ـ ــام ـ ــا) ،م ــداف ــع
إيطالي عصري ،لفت كل األنظار خالل
امل ــوس ــم امل ــاض ــي م ــع فــري ـقــه أتــان ـتــا.
ك ـ ــال ـ ــدارا ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـ ـيـ ــان ،ب ـع ــد أن
حــدثــت صـفـقــة ت ـبــادل بــن يوفنتوس
وم ـ ـيـ ــان ،وذلـ ـ ــك بـ ـع ــودة بــونــوت ـشــي،
لـيـصـبــح دف ـ ــاع الـ ــ«روس ــونـ ـي ــري» من
بني أقــوى وأصغر خطوط الــدفــاع في
إيـطــالـيــا وأوروب ـ ــا .سيجد مــاتـيــا إلــى
جانبه أليسيو .أليسيو رومانيولي
الذي ّ
تشبثت به إدارة نادي العاصمة
اإليطالية روما قبل موسمني ،محاولة
الحد من انتقاله إلى «ديافولو» ،لكن
رغبة رومانيولي بأن يكون لديه ٍّ
تحد
ً
جديد ،وأن يرتدي رقمًا ثقيال كرقم 13
ال ــذي كــان يــرتــديــه الكبير أليساندرو
نيستا أوصلت الالعب إلى ميالن.
من مالديني وباريزي في التسعينات،
إلى بارزالي وكيليني وبونوتشي في
ً
السنوات األخيرة املاضية ،وصوال إلى
الثالثي الشاب في املنتخب اإليطالي
(روغــانــي ،كــالــدارا ،رومانيولي) ،نرى
ً
بأن إيطاليا ّربما لن تعرف مثيال لها
من ناحية «اإلنجاب» .إنجاب مدافعني
«طليان» ،جرت تربيتهم على مشاهد
وصــور وأفــام تصويرية ملن سبقهم،
الــذيــن ب ــدوره ــم ش ــاه ــدوا مــن سبقهم
أيضًا .هي حلقة الالنهاية ،حلقة الدفاع
اإليطالي ،حلقة «الكاتيناتشو» ،حيث
يوجد أقوى دفاع في العالم.

كوبر في أوزبكستان بعد تعيينه مدربًا للمنتخب

● وصل األرجنتيني هكتور كوبر ،املدرب السابق للمنتخب املصري
لـكــرة ال ـقــدم ،إلــى أوزبـكـسـتــان أمــس تمهيدًا لتولي تــدريــب منتخبها
الوطني الــذي يأمل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة األولى
في تاريخه.
ووصل كوبر ( 62عامًا) إلى مطار طشقند حيث كان في استقباله
عشرات املشجعني.
وأع ـ ـ ــرب امل ـ ـ ــدرب ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ،ع ــن ق ـنــاع ـتــه ب ــأن
أوزبكستان قادرة على أن تكون «منتخبًا قويًا في آسيا».
وأش ــار االتـحــاد املحلي إلــى ّأن عقد كــوبــر يمتد لثالثة أع ــوام ،قابلة
للتمديد عامًا إضافيًا ،ما قد يبقيه إلى ما بعد نهائيات كأس العالم
 2022في قطر.
ولم يسبق ألوزبكستان أن تأهلت إلى البطولة العاملية ،علمًا ّأن أفضل
نتائج منتخبها الـكــروي كــان لقب مسابقة اللعبة فــي دورة األلعاب
اآلسيوية في  ،1994وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس آسيا .2011
وقــاد كوبر املنتخب املـصــري للتأهل إلــى كــأس العالم للمرة األولــى
بعد  28عامًا على غيابها عن البطولة العاملية .وحل منتخب الفراعنة
في املجموعة األولى ملونديال روسيا مع البلد املضيف واألوروغواي
والسعودية ،وخرج من الدور األول بعد ثالث هزائم .إال أنه بعد نهاية
املونديال ،لم يجدد االتحاد املصري عقد كوبر الذي تولى مهامه مع
املنتخب منذ عام  ،2015وتمكن أيضًا من قيادته إلى املباراة النهائية
لكأس األمم االفريقية  ،2017قبل أن يخسر أمام الكاميرون.
ويتمتع كوبر بتجربة تدريبية كبيرة ،ففي عام  ،1998خسر مع ريال
مايوركا أمــام برشلونة في املباراة النهائية ملسابقة كأس إسبانيا.
وفي  2000و ،2001قاد فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ،لكنه
خسر في املرة األولى أمام ريال مدريد ،وفي الثانية أمام بايرن ميونيخ
األملاني .وفي موسم  ،2003-2002كان قريبًا من قيادة انتر ميالن
إلى لقب الدوري اإليطالي ،إال أنه اكتفى في نهاية املطاف باملركز الثاني
خلف يوفنتوس.
وأعلن االتحاد املصري األسبوع املاضي تعيني املكسيكي خافيير
أغيري خلفًا لكوبر الذي تعرض خالل توليه تدريب منتخب الفراعنة،
النتقادات واسعة على خلفية األسلوب الدفاعي الذي يعتمده.

الحضري يعتزل اللعب دوليًا
● أعلن الحارس الدولي املصري املخضرم عصام الحضري ( 45عامًا)
في بيان رسمي اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بالده.
وقال حارس مرمى اإلسماعيلي« :لكل بداية نهاية ،هذه ُسنة الحياة ،واآلن
بعد تفكير طويل واستخارة الله قررت اعتزال اللعب الدولي» .وأضاف:
«اليوم ،بعد  22سنة و 4أشهر و 12يومًا على مباراتي األولــى بقميص
املنتخب الوطني املـصــري ،رأيــت أنها اللحظة األنـســب لتعليق قفازاتي،
بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب،
إلسعاد شعبنا املصري العظيم».
وكان الحضري شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال روسيا
 2018حيث بات بعد خوضه املباراة األخيرة لفريقه في دور املجموعات
ضد السعودية وبعمر  45عامًا و 161يومًا ،أكبر العب سنًا في تاريخ
كــأس العالم ،ماحيًا الرقم القياسي املسجل باسم الـحــارس الكولومبي
فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل  2014عن عمر 43
عامًا وثالثة أيام ،وذلك في املباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور
األول.
وتابع الحضري في بيانه« :اآلن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها
ً
طــوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقــوى التدريبات ليال
ونـهــارًا كــي أك ــون عند ُحـســن ظنكم بــي ،وأظ ــل األج ــدر بحراسة مرمى
املنتخب ألجيال متعاقبة».
ودافع الحضري عن ألوان منتخب مصر في  159مباراة دولية ،وساهم
في قيادة منتخب بالده إلى إحراز بطولة أمم أفريقيا  4مرات في أعوام
 1998و 2006و 2008و ،2010والفوز بامليدالية الذهبية في دورة األلعاب
العربية عام .2007
وبــدأ الحضري املــولــود في محافظة دمياط في  15كانون الثاني/يناير
عام  ،1973مسيرته مع نادي دمياط في الدرجة الثانية .صعد بعدها إلى
الدرجة األولــى وبقي حتى عام  1996موعد بدايته مع املنتخب .وقع مع
األهلي ولعب سرًا مع دمياط ملوسم أخير كي يكتسب الخبرة ثم سطع
نجمه في القاهرة.
وأحــرز الحارس املصري ثمانية ألقاب في الــدوري املصري وأربعة في
الكأس والكأس السوبر ،وثالثة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا .خاض
تجربة في  2008مع نادي سيون السويسري ،قبل العودة في العام التالي
إلى اإلسماعيلي .تنقل بعد ذلك بني أندية مصرية ونادي املريخ السوداني،
وعــاد في صيف  2015إلــى وادي دجلة املصري ،بعد تجربة أولــى معه
في العام السابق .كما دافع الحضري عن ألوان نادي التعاون السعودي
عام  2017قبل أن ينضم إلى اإلسماعيلي في مطلع تموز/يوليو املاضي.

أوزيل يهنئ السعودي الدوسري

ً
سيتي
ليستر
في
محرز
من
بديال
غزال
ّ

● أع ـلــن نـ ــادي مــونــاكــو وص ـيــف بـطــل فــرنـســا أن مـهــاجـمــه الــدولــي
الجزائري رشيد غزال وقع عقدًا ألربعة أعوام مع نادي ليستر سيتي
اإلنكليزي.
وبعدما خاض موسمًا واحدًا مع موناكو ،إثر انتقاله إليه بعقد انتقال
حر من أوملبيك ليون ،سيلتحق غزال بناديه اإلنكليزي الجديد الذي
يشرف عليه الفرنسي كلود بويل املــدرب السابق لليون حيث نشأ
غزال .واألخير هو من خريجي مدرسة أوملبيك ليون ،وبات العبًا بارزًا
آنــذاك في صفوف تشكيلة املــدرب برونو خينيسيو .وساهم غزال
بأهدافه وتمريراته الحاسمة في عودة ليون إلى الواجهة بعد مروره
بفترة صعبة أدت إلى إقالة مدربه أوبير فورنييه وتعيني خينيسيو
مكانه.
ً
ورحــب املدير الفني كلود بويل بالالعب قائال« :أنــا ممنت بالترحيب
بــه فــي ليستر سيتي ،إنــه إضــافــه رائـعــة للمجموعة ويمتلك اإلب ــداع
والـتـنــافـسـيــة ،وه ــو األم ــر امل ـهــم ل ـنــا .أن ــا أع ــرف جــودتــه مـنــذ تــدربـيــي
لليون وكــان في أكاديمية الفريق ،وأنتظر االستعانة به في الــدوري
اإلنكليزي».
ًّ
وضم ليستر سيتي هذا املوسم كل من الحارس داني وارد ،املدافع
جوني إيفانز ،الظهير األيـمــن ريـكــاردو بيريرا واإلنكليزي جيمس

ّ
● هنأ العــب كــرة القدم األملــانــي مسعود أوزي ــل ،املحترف في آرسنال
اإلنكليزي ،السعودي مساعد الدوسري لفوزه بلقب النسخة الـ 14من
كــأس العالم اإللكترونية  2018والتي أقيمت في العاصمة اإلنكليزية
لندن .وفي تغريدة باللغة العربية على صفحته في تويتر ،قال أوزيل:
«مبروك للدوسري للفوز بكأس العالم».
وت ـ ّـوج الـسـعــودي مساعد ال ــدوس ــري ،نـهــار السبت بلقب كــأس العالم
اإللكترونية  2018والتي أقيمت في العاصمة اإلنكليزية لندن ،خالل
الفترة املمتدة من  1إلى  4آب /أغسطس الجاري .وتغلب الدوسري على
البلجيكي ستيفانو بينا في إياب املباراة النهائية بهدف دون رد ،بعد
التغلب عليه في الذهاب بهدفني لهدف .ويعد الدوسري البطل األول لهذه
البطولة املستحدثة للمرة األولى في التاريخ.

ويليان مستمر مع تشلسي

ماديسون ليعزز هجومه بتعويض رحيل محرز.
ووفـقــا ملـصــادر مطلعة على املـلــف ،فقد بلغت قيمة العقد زهــاء 16
مليون يورو.

● منح العب الوسط البرازيلي ويليان فريقه تشلسي اإلنكليزي دفعًا
مـعـنــويــا كـبـيـرًا ،بـتــأكـيــده أم ــس االس ـت ـمــرار مـعــه ،فــي وق ــت حــث زميله
ومــواطـنــه املــدافــع دافـيــد لــويــز زميليه البلجيكيني ح ــارس املــرمــى تيبو
كورتوا واملهاجم إيدن هازار على البقاء مع الفريق اللندني.
وشكل ويليان هدفًا لبرشلونة اإلسباني ،إال ّأن تشيلسي أسقط عرضًا
تـلـقــاه مــن الـفــريــق الـكـتــالــونــي فــي وق ــت ســابــق خ ــال فـتــرة االنـتـقــاالت
الصيفية لالعبني .ويبدو ّأن تعيني اإليطالي ماوريتسيو ساري مدربًا
للفريق خلفًا ملواطنه أنطونيو كونتي ،أسهم في إقناع الدولي البرازيلي
بالبقاء.
وقال ويليان للفرع البرازيلي لشبكة «إي أس بي أن»« :أنا العب تشيلسي.
لقد أوضحت دائمًا ّأن ما أريده هو البقاء مع الفريق .النادي الوحيد الذي
أعــرف أنــه قــدم عرضًا رسميًا للحصول على خدماتي هو برشلونة،
لكنني أرغب االستمرار في نادي (تشيلسي) ،إال إذا أراد النادي التخلي
عني» ،مشددًا على ّأن «تفكيري محصور هنا في النادي».
ً
وكان ويليان ( 29عامًا) قد انضم إلى تشيلسي في  2013مقبال من
انجي ماكاتشكاال الروسي الذي أمضى معه موسمني.

