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رونالدو وميسي وكاكا والدوليون اإلسبان نجوم تتألأل في سماء »الليغا«

ماذا قال أبرز المدربين عن أسطورة التدريب الراحل بوبي روبسون؟

حزن عارم يجتاح المالعب األوروبية وإشادة كبيرة من مورينيو وفيرغسون وكابيللو

للجميع، لقد كان شخصا لطيفا ومن أعظم 
العبي كرة القدم، وسيكون من احملزن علينا 
فراقه، غيابه سيؤثر على اجلميع وليس 
على نيوكاسل فقط«. واختتم: »كان من 
دواعي س����روري العمل معه، كان مسليا 

للغاية، قلوبنا مع زوجته وعائلته«.
وصرح مساعده في تدريب املنتخب 
اإلجنلي����زي دون هاو: »إنه ليوم حزين، 
تعرفت عليه عام 1950، حظيت بصداقة 
طويلة مع����ه، نحن تبلورنا معا، عاهدنا 
أنفس����نا على تقدمي أسرة كروية كبيرة، 
أراد النجاح وحققنا ذلك بشكل جيد««. 
كان رج����ا له مب����ادئ ومهما حتدثت أو 

أس����ابيع، وكنت حزينا لرؤيته في حالة 
صحية مزرية«.

»روبس����ون كان مصدر إله����ام كبير 
بالنس����بة لي كاعب وكم����درب ومازلت 
أتعلم منه أم����ورا تدريبية وإدارية، كرة 
القدم فقدت أس����طورة وأنا فقدت رجا 

أدين له بحياتي«.
بينما أعرب مهاجم نيوكاسل ومدربه 
احلالي ألن شيرار عن أسفه وحزنه العميق 
قائا: »من احملزن عدم رؤيته مجددا، ليس 
فقط من قبل عشاق كرة القدم لكن من كل 
نواحي احلياة، إنه يوم حزين جدا بالنسبة 
للجمي����ع، خصوصا أس����رته وأصدقائه 

فعل����ت لن أوفيه حقه، عاش حياته على 
مستويات عالية«.

ومن جانبه قال مدرب منتخب اسكوتلندا 
جورج بيرلي: »الس����ير بوبي روبسون 
كان رجا غير عادي، إنه من أدار حياتي 
املهنية، تعاقد معي وأنا في س����ن ال� 15 
ربيعا عندما كان مدربا لنادي إيبسويتش 
تاون في سبعينيات القرن املاضي«. هذا 
الرجل له تأثير هائل على حياتي، كنت 
أنظر له دائما على انه والدي، ش����جعني 
كثيرا واستمتعت بالعمل معه، ساعدني 
في املواقف الصعبة«. وأضاف: »قضيت 
معه ثاثة أيام في البرتغال قبل بضعة 

املقربني، وكل الذين عملوا معه«.
ومن جانبه ذكر مدرب توتنهام ومنتخب 

إجنلترا األسبق غلني هودل:
»خبر مدمر، أنا حزين جدا، انه أتعس 
يوم علينا وعل����ى كرة القدم، هو الرجل 
الوحيد الذي كاد يقود إجنلترا لتحقيق 
كأس العالم في السنوات املاضية، لعب 
بطريقة سليمة وذكية، حظه كان سيئا 
ف����ي ركات الترجيح، من يدري ما الذي 
كان سيفعله إذا تخطى أملانيا عام 1990 
وذهب إلى النهائي، ابتعدنا منذ عام 1966 
عن األدوار احلاسمة لنهائيات كأس العالم 
وهو م����ن وضعنا في املرب����ع الذهبي«. 
وأضاف: »ميكنك أن ترى كيف كان يحترم 
اجلميع، كان منفتحا ج����دا وصادقا مع 
اجلميع، أنا أحترم كل ما فعله في مجال 
كرة القدم وخارج امللعب أيضا كان رجا 
جذابا للغاية، هو كان يفوز دائما خارج 
امللعب وداخله«. واختتم هودل مندهشا: 
»شيء غريب ان تكون له كل تلك العاطفة 
لاستمرار في تدريب نيوكاسل، أراد تقدمي 
كل ما لديه، لق����د التقيت به مرات قليلة 
بعد تركه لنيوكاسل وكانت لديه عاطفة 
جياش����ة للعودة، وظل يحضر مباريات 

الفريق«. 
بينما قال مهاجم منتخب إجنلترا وهداف 

كأس العالم 1986 غاري لينكار:
»شعرت بحزن كبير عند سماعي خبر 
وفاة بوبي روبسون، كان رجا عظيما في 
كرة القدم، ميتلك حماسا هائا وعاطفة 
نح����و كرة القدم، غي����ر انه يحب احلياة 
واالستمرار فيها لتحقيق اإلجنازات حتى 

أيام حياته األخيرة«.
»غيابه سيؤثر، يجب ان نعترف بذلك، 
أعز الذكريات التي أمتلكها هو عملي معه في 
اثنتني من بطوالت كأس العالم، وأتذكر انه 
قام بعمل خيري ملكافحة مرض السرطان 

بدفع الكثير من األموال«.

الدوري اإلسباني يضم 8 من بين أفضل 10 العبين في العالم
يعتبر الدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا« با شك واحدا 
من أكب���ر الدوريات في أوروبا والعالم بأس���ره، لكن في نظر 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« يأتي في التصنيف الثاني في 
قائمة اقوى بطوالت الدوري ف���ي اوروبا والعالم بعد الدوري 
االجنليزي كم���ا يؤكد املهاجم اإلس���باني فرناندو توريس ان 
الدوري اإلجنليزي )البرميير ليغ( ال يضاهيه شهرة وجناحا 
أي دوري آخر في العالم. وذكرت صحيفة آس االسبانية بعض 
اإلحصائيات واألرقام إلثبات حقائق من وجهة نظرها ردا على 
أقوال وتصاريح جنوم »الس���احرة املستديرة«. وبا شك منذ 
عودة فلورنتين���و بيريز إلى »قبة« الرئاس���ة في نادي ريال 
مدريد، اش���تعلت نار التصريحات الساخنة واحلرب الباردة 
ب���ني عمالقة أوروبا قبل أن تع���ود املياه إلى مجاريها وتصبح 
»الليغا« اإلسبانية سيدة »كرة القدم« في أوروبا بعد سنوات 
عجاف سيطر فيها اإلجنليز على املنافسات األوروبية فأضحى 

ظهورهم إعاميا رقم »1« في العالم.
اآلن، وفي الدوري اإلس���باني، صنف���ت صحيفة آس أفضل 
ثمانية أس���ماء »شهيرة« من بني أفضل عشرة أسماء موجودة 
في الليغا حاليا منها: كريس���تيانو رونال���دو )ريال مدريد(، 
ريكاردو كاكا )ريال مدريد(، ليونيل ميسي )برشلونة(، إيكر 
كاسياس )ريال مدريد(، تشابي هيرنانديز )برشلونة(، داڤيد ڤيا 
)ڤالنسيا(، أندريس إنيستا )برشلونة( وزالتان إبراهيموڤيتش 

)برشلونة(.
وقد جتعل هذه األسماء الكروية الكبيرة »الليغا« اإلسبانية 
تعود »مؤكدة« تربعها على »عرش« أوروبا بعد سيطرة وامتياز 
كبيرين إلجنلترا ودوريها الذي ال يضم إال أسماء قليلة مقارنة مبا 

يضمه الدوري اإلسباني من العبني كبار، وذلك بحسب آس.
ومن املؤكد ان الصفقات الكبيرة التي أجراها عماقا إسبانيا، 
ريال مدريد وبرشلونة، هذا الصيف قد تساهم بشكل كبير في 
إعادة أمجاد »الليغا« وسيطرتها على اإلعام األوروبي كما جرى 
األمر إبان املرحلة األولى لظهور ما يسمى ب� »الغاالكتيكوس«. 
ولعل سيطرة برشلونة على كل املنافسات األوروبية واحمللية في 
املوسم املاضي � بإحرازه ثاثية تاريخية � تختزل كل احلقائق 
املؤكدة بالدليل القاطع بأن دوري »الفامنغو« ليس له مثيل. مهاجم برشلونة اجلديد ابراهيموڤيتش

جنم وسط برشلونة تشابي هيرنانديز

أفضل 3 العبني في العالم رونالدو وميسي وكاكا يلعبون في الدوري االسباني

مدرب برشلونة األسبق بوبي روبسون مع مترجمه جوزيه مورينيو

صدمة على وجه كاپيللو لرحيل روبسونحزن وحسرة وصدمة كبيرة على وجه فيرغسون

مدرب املنتخب االجنليزي األسبق روبسون مع مساعده هودل

بوبي روبسون منذ كان العبا

بعدم����ا رحل أس����طورة التدريب في 
إجنلترا »الس����ير بوبي روبسون« جنم 
ن����ادي ف����والم وويس����ت بروميتش في 
القرن املاضي  خمسينيات وس����تينيات 
ومدرب إيبسويتش تاون في السبعينيات 
ومدرب املنتخب اإلجنليزي في نهائيات 
العال����م 1990 ومدرب نيوكاس����ل  كأس 
ومنتخب إيرلندا السابق عن عمر يناهز 
ال� 76 عاما.. انتابت حالة من احلزن العارم 
كل من تعامل معه وكل من تابع طريقة 
تدريبه وتعامل����ه مع املباريات وحنكته 
اخلططية وه����دوء أعصابه وحكمته في 

التعامل مع الاعبني.
وحتدث العديد من املدربني في القارة 
العجوز عن����ه، البعض قال انه لن ينام، 
والبع����ض األخر ال يص����دق انه لن يراه 
ولن يسمعه مجددا.. وغيرها من املشاعر 
احلزينة املتوحدة حول ش����خص واحد 
افنى حياته من أج����ل عمله حتى متكن 
منه الس����رطان فجاءت نهايته احلتمية 

ألي إنسان.
ومن جانبه أعرب مدرب إنتر 

ميان ومترجم روبس����ون 
في برشلونة )البرتغالي 

جوزيه مورينيو( عن 
حزن����ه الكبير لرحيل 
معلمه األول في عالم 
التدري����ب قائا: »من 
الصعب تقبل عدم وجود 
مثل هذا الشخص معنا، 
سيظل خالدا في قلوب 
اجلميع ألن شخصيته 
كفيل����ة بت����رك عام����ة 

مؤثرة ل����دى اجلميع، كان 
مدربا وشخصا عظيما في آن 
واحد«. وأضاف »لم أحتدث 

إليه منذ شهرين، ألنه كان 
صعبا عل�ي ان أراه 

 ، يحتضر

وه����ذه صورة لم أكن أري����د رؤيتها قبل 
مماته، كنت أريد سماع صوته فقط، سيظل 
بوبي روبس����ون معي في كل يوم، متيز 
بشغف كبير بكرة القدم وأمتلك حماسة 
غير عادية«. واختتم مورينيو تصريحاته: 
»بوبي روبسون واحد من الذين ال ميوتون 
أبدا، فما فعله في حياته ليس قليا، ومن 

حسن حظي انني عملت معه«.
ومن جانب آخر، قال مدرب مان يونايتد 
السير أليكس فيرغسون: »خال 23 عاما 
م����ن عملي في إجنلترا لم أجد ش����خصا 
مثل بوبي روبس����ون، إنه صديق عظيم 
وسأظل حزينا عليه، قراءته للمباريات 
كان����ت غير مس����بوقة، كان حكيما وأهم 
ش����يء لديه االنضباط، حقا كان إنسانا 

مبعنى الكلمة«.
وم����ن جانبه ق����ال م����درب املنتخب 
اإلجنليزي فابيو كابيللو: »كان رجا رائعا، 
محبوبا من قبل الكثير من الناس، اتسم 
بالروح الش����جاعة في مكافحة السرطان 
مرات عديدة، بالفعل أظهر قوة لم أعهدها، 
حتدثت معه أكثر من مرة وشربنا 
معا فنجان القهوة، عاقتي 
به كانت قوية وكذلك مع 
عائلته، سيظل اسما 
ال ينسى في عالم كرة 
القدم«. بينما جاءت 
تصريحات مساعده في 
تدريب نيوكاسل تيري 
ماكديرموت: »خبر وفاته 
مدمر، لقد شوهد نهاية 
الشهر املاضي في مباراة 
خيري����ة، رأيته لم يكن 
جيدا، لكنه أظهر شجاعته 
ف����ي حضور املب����اراة أمام 
ألف����ا، وكان من اجلميل   33
ان يودعه ه����ذا العدد الوداع 
األخير«. واضاف »الكل كان 
يعلم انه في ورطة حقيقية، 
بأنه على وشك املوت، توقعنا 
موت�ه، نع����م توقعناه.. 
ولك������ن ه�ذا 
مثل  اخلبر 
م����ة  صد


