10

األربعاء  14تشرين الثاني  2018العدد 3615

األربعاء  14تشرين الثاني  2018العدد 3615

رياضة

رياضة
بوندسليغا

ليغا

فالفيردي «يبلعط» في برشلونة
حسن رمضان

روبيرتو وبيكيه ...إلى متى؟

بعد سلسلة من النتائج اإليجابية،
هــا هــو بــرشـلــونــة فــالـفـيــردي يسقط
مــن جــديــد ،ولـكــن هــذه املــرة بسقوط
مختلف أمام الفريق األندلسي ريال
ب ـي ـت ـي ــس .خ ـ ـسـ ــارة ب ــأربـ ـع ــة أه ـ ــداف
م ـقــابــل ث ــاث ــة ،تـعـتـبــر م ــن ب ــن أكـبــر
ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ت ـك ـب ـ ّـده ــا ال ـف ــري ــق
ال ـك ــات ـل ــون ــي م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة.
ت ـع ــود آخ ــر خ ـس ــارة لـبــرشـلــونــة في
مـعـقـلــه ال ـك ــام ــب ن ــو وب ــرب ــاع ـي ــة إلــى
عــام  ،2003حيث خسر الفريق أمــام
ديـ ـب ــورتـ ـيـ ـف ــو الك ـ ــورون ـ ـي ـ ــا ب ــأرب ـع ــة
أهداف مقابل هدفني .أسباب عديدة
ّأدت لـحــدوث مثل هــذه النتيجة في
ّ
الـكــامــب نــو أم ــس األح ــد ،ولـكــن لعل
أبــرز هــذه األس ـبــاب ،امل ــدرب ارنستو
فالفيردي.
أخطاء كبيرة وقع فيها املدرب خالل
املـبــاراة أمــام ريــال بيتس .أخطاء ،ال
يتوقف عن ارتكابها ،برأي كثير من
املحللني واملتابعني.

على رغــم تقديم الظهير البرتغالي
ن ـي ـل ـســون س ـي ـم ـيــدو م ـس ـتــوى جـيـدًا
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأ ف ـي ـه ــا
أساسيًا (فــي الفترة التي كــان فيها
ّ
سيرجيو روبـيــرتــو مـصــابــا) .إل أن
فــال ـف ـيــردي ،ان ـت ـظــر وبـ ـف ــارغ الـصـبــر
عـ ــودة روب ـيــرتــو م ــن اإلص ــاب ــة ،لكي
يجلس سيميدو على مقاعد البدالء،
وإشراك روبيرتو أساسيًا من جديد.
األخـ ـي ــر ،كـ ــان «كـ ــارثـ ــة» ف ــي املـ ـب ــاراة
أمـ ـ ـ ــام ب ـي ـت ـي ــس ،ثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف مــن
أصــل أربـعــة أه ــداف ّ
سجلها الفريق
األندلسي في مرمى برشلونة ،كان
على الجهة التي يشغلها سيرجيو
روبـ ـي ــرت ــو .األمـ ـ ــر ع ـي ـنــه يـ ـح ــدث مــع
امل ــداف ــع ال ــذي يـشـهــد تــراج ـعــا كبيرًا
ف ــي امل ـس ـتــوى ،ت ـحــدي ـدًا ف ــي املــواســم
األخيرة .جيرارد بيكيه ،الالعب الذي
ال يــرت ـقــي ل ـي ـكــون امل ــداف ــع ّ
األول في
ّ
برشلونة ،إل أنــه يبقى بيكيه ،أحد
ـ«بالوغرانا».
أبناء الجيل الذهبي لل
ّ
جـهــة يمنى سـ ّـيـئــة ج ـدًا تتمثل بكل
من بيكيه وروبيرتو ،يصر عليهما
املــدرب فالفيردي على رغم األخطاء
الــدفــاع ـيــة ال ـفــادحــة ال ـتــي ي ـقــوم بها
هــذا الثنائي في مختلف املباريات.
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ـ ـطـ ــاملـ ــا ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا
املــدرب فالفيردي هــذا املوسم ،وهي
ام ـ ـتـ ــداد ألخ ـ ـطـ ــاء املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،
م ــن ف ــال ـف ـي ــردي ومـ ــن إدارة ال ـفــريــق
ال ـكــات ـلــونــي ،ال ـتــي ب ــدوره ــا ل ــم تجد
حـتــى اآلن الـبــديــل املـنــاســب لنيمار.
ول ـك ــن ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال ،م ــن سـيـكــون
امل ــدرب املـنــاســب ،ليعود ببرشلونة
ألمجاده السابقة ،وللعصر الذهبي
الـ ـ ــذي اب ـت ـع ــد ك ـث ـي ـرًا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة عن الكامب نو .أخيرًا ،ذكرت
ً
صحيفة «ماركا» اإلسبانية احتماال
قــائـمــا إلق ــال ــة املـ ــدرب فــال ـف ـيــردي مع
ّ
ن ـهــايــة امل ــوس ــم .وأك ـ ـ ــدت أن اإلدارة
الـكــاتـلــونـيــة ج ــاه ــزة لـتـقــديــم عــرض
ج ـ ــدي مل ـ ـ ــدرب ف ــري ــق ري ـ ـ ــال بـيـتـيــس
كيكي سيتيان الذي ّ
يقدم مع فريقه
ّ
األنــدلـســي كــرة قــدم ممتعة ومميزة
ويحبها الجمهور.

راكيتيش حجر ثابت!
م ــا ال يـخـتـلــف ع ـل ـيــه اثـ ـن ــان ،ه ــو أن
الع ــب خــط الــوســط ال ـكــرواتــي إيـفــان

يبقى راكيتيتش الحجر األساس
الذي ال يمس بتبديل ما
الصحف تتحدث عن إقالته (جوسيب الغو ــ أ ف ب)

راكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـت ــش ،ك ـ ـ ــان م ـ ــن ب ـ ــن ن ـج ــوم
ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم األخ ـ ـيـ ــرة فــي
ّ
روسـ ـي ــا .إل أن ل ـكــل س ـبــب مـسـبــب.
وخ ـ ــط وس ـ ــط امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــروات ــي،
إل ــى جــانــب راكـيـتـيــش ،يـضــم أسـمــاء
ّ
مميزة تساعد العــب برشلونة على
أن يكون هو أيضًا نجمًا في الفريق.
أسماء كأفضل العب في العالم لوكا
مــودريـتــش ،مارسيلو بروزوفيتش
نـجــم فــريــق ان ـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي،
وف ــي مـنــاسـبــات قليلة ،ش ــارك العــب
ت ـش ـي ـل ـســي املـ ـع ــار م ــن ريـ ـ ــال م ــدري ــد
ماتيو كوفاسيتش .أسماء كبيرة في
خط الوسط ،لم يجدها الكرواتي في

ّ ّ
مما أثــر كثيرًا
برشلونة إلى جانبه،
على أداء «راكي» في مباريات املوسم
الـحــالــي .رغــم كــل الـتــراجــع فــي أدائ ــه،
ي ـب ـقــى راك ـي ـت ـي ــش ال ـح ـج ــر األس ـ ــاس
ال ـ ــذي «ال ي ـم ــس» ب ـت ـبــديــل مـ ــا .فمن
شاهد املـبــاراة أمــام بيتيس ،يالحظ
بأن فالفيردي يحب راكيتيش ،فرغم
ضـ ـي ــاع ــه وع ـ ـ ــدم ت ـق ــدي ـم ــه اإلض ــاف ــة
الالزمة في خط الوسط ،يبقى الخيار
األول على حساب البرازيلي املتألق
هذا املوسم آرثر ميلو .سيذهب اآلن
إلى كرواتيا ليلعب ،لكن هل كرواتيا
مثل برشلونة؟

دفن مالكوم حيًا
دخــل مالكوم أوليفيرا امل ـبــاراة أمــام
ً
اإلنـتــر فــي دوري األب ـطــال بــديــا من
ال ـفــرن ـســي ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـي ـلــي .شغل
مالكوم مركز الجناح األيمن ،املركز
الذي كان يشغله مع فريقه الفرنسي
السابق بوردوّ .
سجل مالكوم الهدف
فـ ــي م ــرم ــى الـ ـ ـح ـ ــارس ال ـس ـلــوف ـي ـنــي
ه ــان ــدان ــوفـ ـيـ ـت ــش ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
مـشــاركـتــه مل ــدة زمـنـيــة قـصـيــرة ج ـدًا.
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
أم ـ ــام ري ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ،ش ـه ــدت ع ــودة

األسطورة األرجنتينية ليو ميسي،
فلم يكن أمام فالفيردي سوى إشراك
مالكوم في مركز الجناح األيسر .لم
ي ـقـ ّـدم الـبــرازيـلــي أي ش ــيء يــذكــر في
ّ
امل ـبــاراة ،حتى أن امل ــدرب فالفيردي،
اسـ ـتـ ـب ــدل ــه عـ ـن ــد ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .55أداء
ّ
مخيب من مالكوم ،ولكن له مبررات،
النجم السابق في الدوري الفرنسي،
ل ــم ول ــن ي ـع ـتــاد امل ـش ــارك ــة ف ــي مــركــز
مختلف عــن ال ــذي يــريــده .وه ــذا أمر
طبيعي فــي كــرة الـقــدم .وهــو يضعه
في مأزق حقيقي ،إذ أن مكان «ليو»
ً
ال يمس .وهذا يستدعي حال.

سوداء جديدة
تعرض فريق بايرن ميونخ لخسارة جديدة
نهاية األسبوع جاءت على يد الغريم التقليدي بروسيا دورتموند .نقطة ّ
ّ
في سجل كوفاتش ،رفعت أقالم النقاد مجددًا لتطال المدرب األلماني ،الذين لم يستوعبوا بعد ،كيف يمكن أن يحل كل هذا
بفريق مثل البايرن
ٍ

نيكو كوفاتش ...مجرد واجهة؟
حسين فحص
ٌ
جولة مخيبة أخرى في سجل األملاني
ـ الكرواتي تنم عن عــدم التوافق بني
ـدرات امل ـ ــدرب وط ـم ــوح ــات ال ـن ــادي.
قـ ـ
َ
ل ــم يـ ــرق كــوفــاتــش مل ـس ـتــوى ال ـبــايــرن
بعد ،ويبدو أنه لن يرقى أبـدًا .نتائج
م ـخـ ّـي ـبــة ل ـع ـم ــاق ب ــاف ــاري ــا ،أخ ــرج ــت
نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز
عن صمته لينادي كوفاتش بأن ّ
يقدر
ً
حجم ناديه الحالي ،مقارنة بأنتراخت
فرانكفورت ،الفريق الــذي كــان يدربه
كوفاتش سابقًا .بعد  11جولة ،يقبع
ب ــاي ــرن مـيــونــخ ف ــي امل ــرك ــز الـخــامــس،
ّ
املتصدر
مبتعدًا بـ  7نقاط كاملة عن
دورتـ ـم ــون ــد .ت ـغ ـي ـيــرات مـسـتـمــرة في
التشكيل ،ونتائج مخيبة أدت لثورة
بني الالعبني تجاه مدربهم الجديد،
ما جعل كبار الفريق على غرار هاملز
م ــول ــر وري ـب ـي ــري ي ـب ــدون اسـتـيــاء هــم
ف ــي غـ ــرف امل ــاب ــس .خ ـب ــرة كــوفــاتــش
ال ـق ـص ـي ــرة ب ــن امل ــاع ــب ك ـ ـمـ ــدرب ،لــم
تسعفه في احتواء ناد بحجم بايرن،
خاصة أن الـنــادي الـبــافــاري يعد أول
تـجــربــة كـبـيــرة فــي مـسـيــرة كــوفــاتــش.
ظهر جليًا فــي امل ـبــاراة األخـيــرة سوء
توظيف الالعبني ،حيث وصل العبو
دورت ـمــونــد أكـثــر مــن م ــرة إل ــى شباك
مانويل نــويــر ،الـحــارس ال ــذي حافظ
على نظافة شباكه في مناسبتني هذا
املوسم .بعد  11مباراة ،فاز كوفاتش
في  6منها وخسر في  3وتـعــادل في
ٌ
أرقام
 ،2سجل  20هدفًا واستقبل ،14
ّ
قــد تعجل فــي إقــالــة األمل ــان ــي فــي ظــل
ضـبــابـيــة م ـســار ال ـن ــادي فــي مختلف
الـ ـبـ ـط ــوالت .ل ـكــن ث ـمــة ع ــوام ــل أخ ــرى
لتراجع عمالق بافاريا.

م ـس ـتــوى ال ـن ـج ـمــن ف ــران ــك ريـبـيــري
وروبن أخيرًا .رغم تراجع مستواهما
بــاس ـت ـمــرار ،ل ــم ي ـسـ َـع ب ــاي ــرن مـيــونــخ
ّ
إليـ ـج ــاد ال ـبــدي ـلــن امل ـنــاس ـبــن حــتــى
اآلن .عاب على إدارة البايرن التفريط
بــدوغــاس كوستا فــي حــن الحاجة
ّ
املاسة إليه اآلن .مهارات الالعب كادت
ّ
لـتـخــولــه أن يـشـغــل م ــرك ــزي الـجـنــاح
ّ
األي ـمــن واألي ـس ــر ،ب ــدل ك ــل مــن روبــن
ٌ
وريـبـيــري .جيل ذهبي لكبير أملانيا
لجيل
انتهى دون بناء األساس املتني
ٍ
بأسماء شابة
جديد ،فاكتفت اإلدارة
ٍ
ككومان وغـنــابــري .الحالة النفسية
ال ـس ـي ـئ ــة ل ــاعـ ـب ــي ال ـ ـبـ ــايـ ــرن امـ ـت ــدت
خ ــارج املـلـعــب حــن ق ــام أفـضــل العــب

في أوروبــا عــام  2013فرانك ريبيري
ب ـص ـف ــع مـ ــراسـ ــل بـ ــي إن س ـب ــورت ــس
الفرنسي باتريك غيو ،بعد أن دخل
معه في مشاجرة عنيفة إثر الخسارة
من بروسيا دورتموند.

سياسة اإلدارة
ال يخفى عـلــى أح ــد تــراجــع مستوى
بــايــرن ميونخ أخ ـي ـرًا .عـمــاق أملانيا
ال ــذي سيطر على ال ـ ًـدوري فــي العقد
األخـ ـي ــر ،ي ـب ــدو ل ـق ـمــة ســائ ـغــة ال ـيــوم
أمـ ــام بــاقــي األن ــدي ــة .ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تـحـمــل كــوفــاتــش جـ ــزءًا م ــن الـنـتــائــج
ميونخ
السيئة ،تتحمل إدارة بايرن
ٌ
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن املـشـكـلــة .سـيــاســة

ات ـب ـع ـه ــا ه ــونـ ـي ــس أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ت ـقـضــي
بـقـطــف م ــواه ــب ال ـف ــرق املـنــافـســة في
الدوري األملاني لجعل البايرن يحلق
وحيدًا في السرب ،فشلت هذا املوسم.

فاز كوفاتش بـ  6مباريات
وخسر  3وتعادل في  2كذلك
ّ
سجل  20هدفًا واستقبل 14
ٌ
أسلوب خدم الفريق في العقد األخير،
نظرًا لضعف املنافسني واالستقرار
الفني ،فسيطر البايرن على الــدوري
املحلي وقــدم نسخة طيبة في دوري

األبـطــال .املشاكل بــدأت منذ الصيف
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـي ــث ش ــك ــل ش ــال ـك ــه آخ ــر
ض ـحــايــا الـ ـن ــادي ال ـب ــاف ــاري ،ب ـعــد أن
اقتنص النادي األحمر أفضل العبيه
لـ ـي ــون غ ــوريـ ـت ــزك ــا ل ـت ـك ـت ـفــي اإلدارة
بهذه الصفقة .أخطأت اإلدارة أيضًا
بــات ـبــاع امل ــوج ــة ال ـس ــائ ــدة أخ ـي ـرًا في
أملانيا ،حيث استقطبت مدربًا شابًا
ليأتي خلفًا للمدرب املخضرم يوب
ّ
ه ــاي ـن ـك ــس .ع ـ ــاب ع ـل ــى اإلدارة قــلــة
الـصـفـقــات ،غـيــاب ال ـبــدالء املناسبني
ألغـ ـل ــب ال ــاع ـب ــن األس ــاسـ ـي ــن ،قـتــل
روح املنافسة لديهمٌ .
أمر قتل املجاعة
وال ـح ــاف ــز لـيـظـهــر ال ـب ــاي ــرن ب ـصــورة
سيئة.

جايمس رودريغرز ناقم على المدرب (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

انتهاء جيل
ب ـعــد ج ـيـ ٍـل ذه ـبــي ع ــاص ــره ال ـبــايــرن،
أش ــرف ــت خ ــدم ــة أغـ ـل ــب الع ـب ـي ــه عـلــى
النهاية .ساهم تقدم السن في تراجع

كيوسك

• ليغ • 1

غزل في موناكو بين المالك و«الغزال»

رحل العبون مهمون عن الفريق (فاليري هاش ــ أ ف ب)

11

بعد ساعات من الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف بال مقابل أمام باريس سان
جيرمان في دوري الدرجة األولى ،ساند مالك نادي موناكو املدرب تييري
هنري .ورغم أن غياب االنتصارات عن هنري مع فريقه الجديد يستمر لست
مباريات ،فإن فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو أكد أن النادي لن يرضخ
للضغوط ويقيل هنري الذي تعادل في مباراتني وخسر أربعًا منذ خالفته
للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم .وقال فاسيليف ملحطة كانال بلوس
الفرنسية« :تييري هنري حضر من أجل البقاء ملدة طويلة ولم يأت لفترة
مؤقتة» .يعني هذا أن هنري يفترض أن يلعب بضغوط «أقل» ،وأن يغتنم
فرصة التوقف الدولي ،إلعادة تنظيم صفوف فريق «اإلمارة» .ذلك ال يلغي
ظهور أسئلة كثيرة عن أداء هنري على «الدكة» .لقد تولى مهاجم أرسنال
وبرشلونة السابق مسؤولية تدريب الفريق الشهر املاضي لكنه يعاني،
بوضوح تام ،في مهمته الجديدة مع وصيف بطل الدوري املوسم املاضي.
لحسن حظ «الـغــزال» ،أن لديه بعض الذرائع ،إذ لعبت اإلصابات دورًا في
النتائج السلبية مع غياب العديد من الالعبني األساسيني بالفريق األول
وسياسة النادي ببيع أبرز العبيه لتحرم الفريق من الشعور باالستقرار.
وكان برناردو سيلفا وبنجامني ميندي وكيليان مبابي بني الذين رحلوا
عن موناكو خــال السنوات األخـيــرة ،وهــي أسماء صــارت أكبر مما كانت
عليه فــي مــونــاكــو .وهـنــا ،ال بــد مــن التوقف عند سياسة فاسيليف ،الــذي
يطور الالعبني ويبيعهم ،قبل إلقاء اللوم على املــدرب الـشــاب .في الواقع،
تجاهل املــالــك الــروســي كــل ه ــذا ،وق ــال فــي مـعــرض دفــاعــه عــن ه ـنــري« :لم
يسبق وتعرض كل هذا العدد من الالعبني لإلصابة .نفتقد الثقة في النفس
والتوفيق» .وهذا «التوفيق» ال يتوقف على املباراة التي خسرها موناكو
من ســان جرمان بفضل ثالثية من إدينسون كافاني وركلة جــزاء لنيمار،
إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبــا باكرًا بعد حصوله على نقطة واحدة
فقط من  12ممكنة ويحتل ذيــل ترتيب ال ــدوري الفرنسي بسبع نقاط من
 13مـبــاراة متساويًا مع غانغون .سيخوض موناكو مباراته املقبلة على
أرض كاين الذي يسبقه بمركزين في ترتيب املسابقة ،وهي فرصة أخيرة
للمهاجم الذي كان خطيرًا في زمانه.
(األخبار)

سوالري يحمل الرقم  13وال يبالي

وض ــع ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي ثقته
بالعب وسطه السابق األرجنتيني
ســان ـت ـيــاغــو س ـ ـ ــوالري ال ـ ــذي أصـبــح
االثنني املــدرب الــدائــم للفريق امللكي
بـعــد أن تـسـلــم املـهـمــة مــؤقـتــا أواخ ــر
تشرين األول/أكتوبر إثر إقالة جولن
لــوبـيـتـيـغــي .وكــوفــئ اب ــن ال ـ ــ 42عامًا
ع ـلــى ال ـب ــداي ــة امل ـثــال ـيــة ال ـتــي حققها
مــع الفريق األول بقيادته للفوز في
جميع املباريات األربــع األولــى التي
خاضها تحت إشــرافــه ،وهــو إنجاز
لـ ــم ي ـح ـق ـق ــه أي م ـ ـ ــدرب مـ ــع الـ ـن ــادي
امللكي في مستهل مشواره التدريبي
م ـعــه .وقـ ــرر ريـ ــال بـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
األسـبــوعــن الـتــي يفرضها االتـحــاد
اإلس ـب ــان ــي ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــوق ـت ــة ،أن
يضع ثقته بــالــاعــب ال ــذي داف ــع عن
ألــوانــه بــن  2000و 2005وتــوج معه
بـلـقــب الـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس اإلسـبــانـيــة
م ـ ــرت ـ ــن ودوري أبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
وال ـك ــأس الـســوبــر األوروب ـي ــة وكــأس
االنتركونتيننتل مرة واحــدة .كذلك،
أك ــد االت ـح ــاد اإلس ـبــانــي ل ـكــرة الـقــدم
االثنني أن ريال مدريد ثبت سوالري
في منصبه ،وأن السلطات املختصة
ف ــي االتـ ـح ــاد اع ـت ـمــدت ع ـق ــده ،كــاتـبــا
ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـت ــرون ـي ــة« :كـ ــل ش ــيء
نظامي .ريال مدريد تولى أمر عقده
(سوالري) وال توجد أي مشكلة».
وب ـ ـ ـ ــدا أن ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد وص ـ ـ ــل إل ــى

الحضيض بـعــد الـهــزيـمــة املــذلــة التي
تلقاها على يــد غريمه برشلونة (-1
 )5فــي الـ ــدوري املـحـلــي ،وال ـتــي كانت
الـخــامـســة لــه فــي آخ ــر سـبــع مـبــاريــات
بـ ـقـ ـي ــادة ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،ل ـك ــن س ـ ــوالري
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاد م ـ ـ ــن خ ـ ـبـ ــرتـ ــه م ـ ـ ــع ف ــريـ ـق ــي
الشباب والــرديــف (كاستيا) وانتشل
ال ـنــادي املـلـكــي مــن كـبــوتــه .وك ــان آخــر
االنتصارات األربعة التي حققها ريال
السادس حاليًا ،األحد على سلتا فيغو
( )2-4في الدوري ،ما سمح له بتقليص
الـ ـف ــارق ال ـ ــذي يـفـصـلــه ع ــن بــرشـلــونــة
حامل اللقب واملتصدر إلى أربع نقاط
( 20مقابل  ،)24مستفيدًا مــن سقوط
األخـيــر أم ــام ضيفه ري ــال بيتيس (-3
 )4فــي املــرحـلــة الثانية عـشــرة .وتألق
الـنــادي امللكي هجوميًا فــي مبارياته
األربع مع سوالري بتسجيله  15هدفًا،
فيما اهتزت شباكه مرتني فقط.
ويبدو أن سوالري الذي قاد فريقي
ال ـش ـب ــاب م ــن  2013ح ـتــى  2016ثــم
الـ ــرديـ ــف م ــن ح ـي ـن ـهــا ح ـت ــى تـسـلـمــه
م ـه ــام م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول ،يـسـيــر
على خطى زميله السابق في وسط
ال ـنــادي املـلـكــي الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيــدان الــذي تم ترفيعه في  2016من
تدريب الفريق الرديف إلى اإلشراف
على الفريق األول وقيادته إلى لقب
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ث ـ ــاث م ــرات
م ـت ـت ــال ـي ــة .وأكـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـفــة «آس»

سوالري
معروف بأنه
دبلوماسي
(ميكال سيزيك
ــ أ ف ب)

املـقــربــة مــن ال ـنــادي قبل اإلع ــان عن
ال ـت ـعــاقــد ن ـهــائ ـيــا م ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي:
«يـسـتـحــق س ـ ــوالري االس ـت ـم ــرار مع
 15هــدفــا فــي أرب ــع مـبــاريــات» .ورأى
مــديــر الـصـحـيـفــة أل ـفــريــدو ريــانـيــو

فــي مـقــالـتــه أن ري ــال مــدريــد «حصد
ك ــل ال ـن ـقــاط م ــن أج ــل م ـنــح س ــوالري
ال ــرص ـي ــد ال ـك ــاف ــي ل ـل ـب ـقــاء ،إذ وصــل
إلـ ــى ال ـ ـنـ ــادي ب ـص ـفــة م ـ ــدرب م ــؤق ــت،
لعدم وجــود منافس لــه ،إال أنــه ومع
ن ـهــايــة ف ـت ــرة االس ـت ـع ــان ــة ب ــه بصفة
مؤقتة ،ج ــاءت االنـتـصــارات األربـعــة
التي حققها الفريق ،لتعزز رصيده
بـشـكــل مـقـنــع .ه ـنــاك أي ـضــا األه ــداف
الـ ـ ـ ـ ـ  15الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـجـ ـلـ ـه ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــون
مـقــابــل اه ـت ــزاز الـشـبــاك مــرتــن فقط،
ً
فضال عن االنطباع عن إدارة جيدة
لألمور» .أما في برشلونة ،توصلت
ال ـص ـحــف ال ـكــاتــالــون ـيــة إل ــى اقـتـنــاع
ب ــأن أزمـ ــة ريـ ــال م ــدري ــد ال ـت ــي بلغت
ذروتها مع إقالة لوبيتيغي وتعيني
سوالري خلفًا له انتهت .هكذا ،كتبت
صحيفة «س ـبــورت» على صفحتها
األولــى «العبو ريــال مدريد يمددون
ع ـقــد س ـ ـ ــوالري» .ول ــإن ـص ــاف ،عــرف
سـ ـ ــوالري ف ــي مـسـتـهــل مـ ـش ــواره مع
ال ـفــريــق ك ـيــف يـسـتـفـيــد م ــن الـخـبــرة
ال ـ ـتـ ــي ك ـس ـب ـه ــا م ـ ــن ت ـ ــدري ـ ــب ش ـب ــاب
الـ ـن ــادي ،وأدار األم ـ ــور ب ــذك ــاء ،على
طــري ـقــة زي ـ ـ ــدان ،ل ـكــن ي ـن ـقــل ع ـنــه أنــه
ً
أكثر ميال إلــى الدبلوماسية عوضًا
عــن الـتـعــامــل مــع األم ــور بقبضة من
ّ
حــديــد ،عـلــى خ ــاف «امل ـعــلــم» زي ــدان،
صــاحــب األصـ ــول ال ـجــزائــريــة .وكـمــا
كــانــت ح ــال «زيـ ـ ــزو» ،واس ـت ـن ــادًا الــى

خ ـبــرتــه م ــع ال ـفــريــق ال ــردي ــف ،وضــع
س ـ ــوالري الـثـقــة بــاعـبــن عـلــى غ ــرار
الـ ـظـ ـهـ ـي ــري ــن سـ ـي ــرخـ ـي ــو ري ـغ ـي ـل ــون
والـ ـف ــارو اودري ـ ــوس ـ ــوال ،واأله ـ ــم في
الـتـغـيـيــر الـ ــذي حـقـقــه ه ــو االع ـت ـمــاد
على ابن الـ 18عامًا املهاجم البرازيلي
فينيسيوس الذي همشه لوبيتيغي
رغ ــم مـبـلــغ ال ـ ــ 45مـلـيــون ي ــورو الــذي
دفـ ـع ــه ري ـ ـ ــال ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ـع ــه .وكـ ــان
فـيـنـيـسـيــوس بـمـثــابــة رم ــز التغيير
في الفريق ،إذ شــارك أساسيا للمرة
األولى بفضل سوالري ،وسجل هدفًا
ومرر كرتني حاسمتني.
يـبـقــى م ـعــرفــة م ــا إذا كـ ــان سـ ــوالري
الذي أصبح املدرب رقم  13في حقبة
الــرئ ـيــس فـلــورنـتـيـنــو ب ـيــريــز ،ق ــادرًا
عـلــى الـسـيــر بنفس الــوت ـيــرة .حسب
ســوالري هــذا «منصب ينطوي على
مـســؤولـيــات كبيرة بالطبع ،إن كان
هـ ــذا ملـ ــدة يـ ــوم أو ن ـص ــف س ــاع ــة أو
أس ـب ــوع .لـكـنــه لـيــس بــاألمــر الـجــديــد
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـ ــي ،ل ـ ـقـ ــد أم ـ ـض ـ ـيـ ــت 11
عــامــا ف ــي ه ــذا الـ ـن ــادي ،ف ــي وظــائــف
مختلفة» .وسيكون التحدي الكبير
األول لـ ـ ـس ـ ــوالري ك ـ ـمـ ــدرب ل ـل ـن ــادي
امللكي االحـتـفــاظ بلقب كــأس العالم
لــأنــديــة امل ـقــررة بــن  12و 22كانون
األول/دي ـس ـم ـبــر فــي اإلمـ ـ ــارات ،وهــي
مهمة سهلة نسبيًا.
(األخبار)

