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فرحة العبي برشلونة بالفوز بكأس العالم لألندية في أبوظبي وحتقيق البطولة السادسة خالل عام 2009

الشيخ هزاع بن زايد ورئيس »فيفا« جوزيف بالتر يُسلمان لقائد برشلونة بويول كأس العالم لألندية

فرحة العبي البرازيل بالفوز بكأس القارات في جنوب أفريقيا الصيف املاضي

جنم برشلونة ليونيل ميسي حصد جميع البطوالت واأللقاب الشخصية

يبقى شعار برشلونة االسباني »أكثر من مجرد ناد« متارس فيه 
األلعاب الرياضية املختلفة صحيحا، حيث إنه مؤسسة ضخمة ورمز 

للمجد الكاتالوني الذي يعود إلى اجلزء األول من القرن املاضي.
حقق فريق برشلونة سداس����ية تاريخية عندما أضاف اللقب 
السادس في عام واحد وأصبح الفريق صاحب أكثر عدد من األلقاب 
في عام واحد وال يتوقف س����حر الرقم 6 عند الفريق وهناك س����ر 
م����ا في هذا الرقم. فبحصوله على لقب كأس العالم لألندية يكون 
برش����لونة قد حقق لقبه الس����ادس هذا العام وه����ذه األلقاب هي 
الدوري اإلس����باني وكأس إسبانيا وكأس السوبر اإلسباني ولقب 
دوري أبطال أوروبا وكأس الس����وبر األوربي وكأس أندية العالم، 
وبذلك حطم الفريق الرقم القياسي السابق املسجل باسم نادي مان 
يونايتد والذي حقق اخلماس����ية في موسم 1999/1998، وقد علق 
املوقع الرسمي ل� »فيفا« على ذلك بالقول ان األعصار الكاتالوني 

اكتسح البطوالت.

3 »سداسيات«

وقبل حتقيق برش����لونة البطولة السادسة بأيام قليلة حصل 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي على لقب الكرة الذهبية كأفضل 
العب ف����ي أوروبا وبذلك وصل عدد العبي برش����لونة احلاصلني 
على هذه الكرة الذهبية إلى ستة العبني وهم لويس سواريز عام 
1960 ويوه����ان كرويف عام 1974 والبلغاري ستويش����كوف عام 
1994 والبرازيلي ريڤالدو عام 1999 والبرازيلي اآلخر رونالدينيو 

عام 2005.
وأكمل ميسي سداسيات برشلونة بعد حصوله على لقب أفضل 
العب في العالم والذي حصل عليه العبو برش����لونة خمس مرات 
س����ابقة حيث حصل عليه كل من البرازيليني روماريو عام 1994 

ورونالدو عام 1996 وريڤالدو عام 1999 ورونالدينيو عامي 2004 
و2005.

أفضل المدربين

ويعتبر األس���طورة الهولندي يوه���ان كرويف أفضل مدرب مر 
على تاريخ الفريق حيث قاد الفريق في ثماني س���نوات اعتبارا من 
عام 1988 وحتى 1996 وخالل تل���ك الفترة قام كرويف ببناء فريق 
األحالم لبرش���لونة حيث حصل على 11 لقبا منها لقب الدوري أربع 
مرات متتالية ما بني موسمي 1990-1991 و1994/1993، كما قاد الفريق 
للتتويج للمرة األولى بلق���ب دوري أبطال أوربا عام 1992 وحصل 
على كأس أوروبا لألندية أبطال الكأس وكأس اسبانيا وكأس السوبر 

األوروبي والفوز بكأس السوبر االسباني ثالث مرات.
أما املدرب الشاب غوارديوال فقد حقق أكثر من نصف هذه األلقاب 
في موسم واحد حيث حصل على ستة ألقاب ومنها لقب كأس أندية 
العالم الذي حققه الفريق للم���رة األولى في تاريخه ويبقى املدرب 

غوارديوال هو املرشح األول لتحطيم أرقام كرويف السابقة.
إذا كان خوان جامبر هو الذي وضع اللبنة األولى في تأس���يس 
نادي برشلونة وإذا كان الرئيس السابق لنادي برشلونة هو جوسيب 
لويس نونيز هو الرئيس الذي استمر ألطول فترة ممكنة مع النادي 
حيث قاد دفة العمل في النادي ملدة 22 عاما متصلة ما بني عامي 1978 
و2000 وكانت تلك الفترة هي األزهى في عمر برش���لونة حيث قاد 
الفريق لتحقيق 30 لقبا، وعلى خطاه يسير الرئيس احلالي الشاب 
خوان البورتا الذي اعتلى كرس���ي الرئاس���ة في النادي اعتبارا من 
عام 2003 ووضع على كاهله مهمة استعادة أمجاد النادي وصناعة 
فري���ق األحالم من جديد وهو م���ا حتقق له في فترتني كانت األولى 
عندم���ا قاد الفريق للفوز ببطولتي الدوري موس���مي 2004 و2005 

ومن ثم التتويج بلق���ب دوري أبطال أوربا عام 2006 وعاد الفريق 
هذا الع���ام ليضرب كل األرقام ويحقق السداس���ية التاريخية التي 
حتسب للرئيس الشاب. وبقراءة سريعة في صفحة تأسيس النادي 
الكبير يبرز اس���م رجل األعمال السويسري خوان جامبر الذي قدم 
إلى برشلونة، وعمره ال يتجاوز احلادية والعشرين، وكان ذلك عام 
1898، وسرعان ما ارتبط باملجتمع الرياضي في املدينة، وبعد سنة 
واحدة فقط كان يضع اإلعالن في الصحيفة التي يحررها باحثا عن 
أعضاء لالنضمام إلى كيان رياضي جديد، وبعد اإلعالن بش���هرين 
كان برش���لونة يخوض أول مباراة في تاريخه وبعد مرور عش���ر 
سنوات من التأسيس أصبح جامبر رئيسا للنادي وأنقذ النادي من 
االنقراض ودخل النادي بقوة إلى احلياة السياسية، وما قاله جامبر 
بهذا الشأن: »نادي برشلونة ال ميكن وال يجب أن ميوت وإذا لم يكن 
هناك أي شخص يرغب في احملاولة فيجب أن أحتمل املسؤولية كاملة 
لضمان مستقبل النادي«. وقام جامبر باستقدام العديد من الالعبني 
لدعم صفوف الفريق ولعل أشهرهم احلارس ريكاردو زامورا، وعاش 
النادي س���نوات مجده األولى وفي عام 1925 مت إغالق ستاد النادي 
بعد قيام مشجعي برش���لونة بالصفير أثناء عزف النشيد الوطني 
اإلسباني كما مت نفي خوان جامبر الذي لم يقو على البعد عن ناديه 

ففضل االنتحار في سويسرا بعد خمس سنوات من النفي.
كانت السيطرة على برشلونة كناد وكاسم أمر خطير خالل احلرب 
األهلية اإلسبانية عندما مت إعدام الرئيس الكاتالوني جوسيب سانيول 
بعد مرور شهر من انطالق احلرب كما قامت القوات احلكومية بقصف 

وتدمير مقر نادي برشلونة بعد انطالق احلرب بسنتني.

إشادة وسائل اإلعالم

وتسابقت الصحف االسبانية في االحتفال باملجد الكبير الذي حققه 

برشلونة في 2009، وذلك بعد أن حصل على لقب مونديال األندية 
ليكتمل عقد إجنازاته التي لم يحققها أي فريق في العالم من قبل، 
فقد عنونت صحيفة سبورت الكاتالونية: »العالم أصبح في أقدام 
البارس����ا« وذكر تقرير الصحيفة أن إجناز برشلونة واملتمثل في 
حصد 6 ألقاب في 7 أش����هر فقط خالل العام احلالي لم يحدث من 
قبل ويصعب تكراره في املستقبل املنظور، كما عنونت الصحيفة 
ذاتها في موضع آخر: »غوارديوال فش����ل في مقاومة دموع املجد«، 
وقالت إن أرض ستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي شهدت واحدا 
من أكثر املش����اهد اإلنس����انية تأثيرا في نفوس عشاق الساحرة 
املستديرة، فقد انهمرت دموع املدرب الشاب جوسيب غوارديوال 
بع����د تتويج فريقه بلقب بطولة كأس العالم لألندية، فاملناس����بة 
كانت تستحق أن يذرف من أجلها الدموع على الرغم من أنه يتسم 

بالهدوء واالتزان.
فقد جنح غوارديوال ف����ي اختتام أفضل عام في تاريخ الفريق 
بطريقة مثالية، وكانت الدموع دليال على شعوره بأعلى درجات 
الرضا عن الذات، وحتقيق أمجاد غير مسبوقة في تاريخ األندية 
األوروبية الكبرى. واكتف����ت صحيفة موندو ديبورتيڤو بعنوان 
كالس����يكي قالت فيه »البارسا بطل العالم«، فيما عنونت صحيفة 
ماركا املدريدية »برشلونة.. واكتملت القصة« وقالت إن »بيب تيم« 
أي الفريق الذي يقوده فني����ا غوارديوال متكن من احلصول على 
لقب أفضل فريق في العالم بش����كل رسمي. ومن جانبها عنونت 
صحيفة ال بايس: »البارسا بطل األبطال«، وقالت إن ميسي أثبت 
مجددا أنه يستطيع التس����جيل بكل الطرق، فقد فعلها في نهائي 
دوري األبطال وسجل هدفا من رأسية في مرمى العمالق الهولندي 
ڤان در سار حارس مانشستر يونايتد، وعاد ليسجل بالصدر في 

مرمى إستوديانتس ليمنح البارسا لقب بطل العالم.

أكد أن المهمة شبه مستحيلة أمام أي فريق آخر لتحقيق السداسيةبعد الفوز بكأس القارات للمرة الثانية على التوالي ونجاح دونغا في تصفيات مونديال 2010

ميسي: سعادتي ال ُتوصف بعام 2009 التاريخي البرازيل تنهي عاماً حالماً وتسعى للفوز بكأس العالم

احلديث عن ذلك صعب اآلن. نحن سعداء 
ألننا سطرنا هذا الفصل في التاريخ ولكن 
ال شك لدي في أننا في العام القادم سنرغب 
في الفوز بكل شيء مرة أخرى. وأكد ميسي 
أنه وبقية رفاقه ال يدركون حتى اآلن قيمة 
املجد التاريخي ال���ذي صنعوه، حيث إن 
تذوق طعم هذه األمجاد ال يرتبط بالضرورة 
بلحظات الفوز باأللقاب، وأشار ميسي إلى أن 
هذا النجاح الساحق للبارسا في عام 2009 
جعل املهمة شبه مستحيلة أمام أي فريق 
آخر في العالم يريد حتقيق هذه السلسلة 

املتواصلة من اإلجنازات والبطوالت.  

الفوز ولكن ما يسعدني أكثر هو أنني فزت 
بهذه الكأس مع هذه املجموعة من الالعبني، 
وأنا أعرف داني، وكنت أعرف أنه سيعطيني 
تلك الكرة بعد أن رآني أتقدم كما سبق ان 
فعلت في العديد من الهجمات، وعندما جاءت 
الكرة، لم أكن أعرف ما إذا كان من األفضل 
أن ألعبها بال���رأس أم بالصدر، ولكني في 

النهاية لعبتها كما رأيتم.
وعما إذا برشلونة هو أفضل فريق في 
كل العصور، يقول ميس���ي لو كان تقرير 
ذلك يعتمد على األلقاب فحسب، فلن جتد 
فريقا آخر يحقق ما حققناه هذا العام، ولكن 

 فعلها ليونيل ميسي مرة أخرى حيث 
أبى ميسي إال أن يقوم بدور البطل اخلارق 
كعادته دائما، فخطف هدفا قاتال في مرمى 
إس���توديانتس منح به الفوز لبرشلونة، 
الكاتالوني بس���ادس لقب  الفريق  ليظفر 
له ه���ذا العام، وما أجمله م���ن لقب، فهو 
الوحيد الذي لم يفز ب���ه النادي من قبل، 
وبعد االستمتاع بنش���وة النصر وفرحة 
اجلوائز، حتدث ميس���ي إلى موقع »فيفا« 
وقال: أشعر بسعادة غامرة، ألننا اختتمنا 
عاما تاريخيا، ليس له مثيل، فزنا فيه بكل 
املسابقات التي شاركنا فيها، كانت تنقصنا 
هذه اخلطوة الصغيرة وسارت األمور كلها 
كما نحب، إنه شيء أكثر من رائع ويصعب 

التعبير عنه بالكلمات.
وحول حصول الفريق أخيرا على كأس 
العالم لألندية قال: إنه شيء في غاية األهمية، 
لقد كان دينا معلقا على برشلونة، واليوم 
استطعنا سداده، وهو يساوي الكثير ألن 
الفوز به كلفنا الكثير. وتطرق ميسي عن 
اجلائزة التي حصل عليها فقال إنه تقدير 
جميل بالطبع، وأحب أن أشرك معي فيه كل 
زمالئي، فما كنت ألحصل على جائزة كهذه 
بدونهم.وحتدث النجم املتألق عن العامل 
األساس���ي الذي كان وراء تبدل النتيجة، 
فأشار إلى الثقة بأنفس���نا، فقد كنا دائما 
على يقني من أن علينا االستمرار في فعل 
ما علينا فعله ومواصلة لعبنا بال استسالم 
حتى مع ضيق الوقت املتبقي، هذا هو ما 
فعلناه مرارا هذا العام وأسعدنا احلظ به 

مرة أخرى.
أما بالنسبة لرأيه في املباراة، فقد وصفها 
بالصعب���ة جدا: لم أكن ق���ادرا على إيجاد 
املس���احات التي أحترك فيها، وال حتى أن 
أعرف مكاني ولكني ل���م أعان وحدي من 
هذا بل كان الفريق كله يعاني أيضا، حيث 
إن الفريق الذي كن���ا نواجهه فريق كبير 
جدا وكان يلع���ب بتنظيم محكم ويعرف 
طبيعة املباراة وجنح ف���ي الصمود فيها 
حتى النهاية تقريبا ولكن احلظ لم يحالفه 
عندما سجلنا في مرماه قبل انطالق صافرة 
النهاية. وبسؤاله عما إذا يعتقد أن برشلونة 
كان يستحق الفوز؟ أجاب: بعيدا عن هدف 
الفوز الذي جاء في الوقت اإلضافي، أعتقد 
أن الفريق لعب كرة قدم ممتازة وسنحت 
له فرص لتسجيل أكثر من هدف، وحتى لو 
كنا على وشك اخلسارة قبل انتهاء املباراة 
بدقيقتني فقط، أعتقد أن النتيجة عادلة.وفيما 
يتعلق بالهدف احلاس���م واملصيري الذي 
أحرزه قال: لو لم يكن بيدرو قد سجل هدفه 
ما كنت ألحصل على الفرصة التي سجلت 
منها هدفي، إنني سعيد ألنني سجلت هدف 

 ميلك نحو 190 مليون مشجع لكرة القدم في البرازيل أسبابا 
لالحتفال بعام 2009 كعام لتحقيق األحالم، والتطلع بشيء من 
الثقة لتحقيق لقب كأس العالم املأمول في جنوب أفريقيا 2010 
للمرة السادسة. وطيلة العام احلالي، أخرس املدير الفني الشاب 
كارلوس دونغا جميع املشككني واحتل قلوب وعقول اجلماهير، 
بعدم���ا رفع كأس القارات للمرة الثانية على التوالي، فضال عن 
تصدره تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى أول بطولة كأس 

عالم تنظم في القارة السمراء، بفريق جديد ومخلص وفعال.
وحتت إدارة القائد الس���ابق للحملة الناجحة التي حصدت 
لقب كأس العالم للمرة الرابعة في الواليات املتحدة 1994 حقق 
راقصو الس���امبا 34 انتصارا، وخمس هزائم فحسب خالل 50 
مباراة. وأنهى الفريق مباريات العام احلالي بإحراز 33 هدفا في 
الوقت الذي اهتزت فيه شباكه 11 مرة فقط، كما استطاع دونغا 
االحتف���ال بتحقيق الفوز على عدد من خصوم البرازيل األلداء، 
فقد فاز فريقه على األرجنتني في عقر دارها 3-1 خالل تصفيات 
كأس العالم، كما تغلب عل���ى إجنلترا 1-0 خالل لقاء ودي في 
قط���ر، وأطاح مبنتخب إيطاليا بطل العالم مرتني، أوالهما 0-2 
وديا وثانيتهما 3-0 بعد عرض رائع في كأس القارات. وفضال 
عن جناحات املنتخب، متكن البرازيليون من االحتفال هذا العام 
بعودة عدد من جنوم اللعبة املهاجرين إلى أوروبا، مثل املخضرم 
رونالدو والعمالق أدريانو اللذين تألقا في الدوري احمللي خالل 
املوسم املنقضي مع كل من كورينثيانز )بطل الكأس( وفالمنغو 

)بطل الدوري( على الترتيب.
وبفضل هذه التعاقدات، عاش���ت بطول���ة الدوري البرازيلي 
خالل 2009 موس���مها األكثر إثارة وشغفا في تاريخها احلديث، 

حيث حتدد البطل في اجلولة األخيرة في الس���ادس من الشهر 
اجل���اري، عندما متكن فالمنغو أكثر أندية البالد جماهيرية من 
كتابة النهاية لصيام عن اللقب دام 17 عاما، لتعم الفرحة أرجاء 

والية ريو دي جانيرو.
كما كانت بطولة الدوري البرازيلي هذا املوسم مسرحا لتألق 
الالعبني األجانب، وخاصة الصربي العجوز ديان بيتكوفيتش 
الذي يتقاسم مع أدريانو لقب جنم فالمنغو البطل خالل 2009، 
واألرجنتيني داريو كونكا العقل املفكر حلملة ملحمية ناجحة 

لفلومينينزي لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.
ورمبا يكون للش���غف الكبير الذي أحاط بالبطوالت احمللية 
مدلوله بعد إخف���اق األندية البرازيلية ف���ي البطوالت القارية 
الت���ي أقيمت خالل العام، بداية من كروزيرو الذي خس���ر على 
يد اس���توديانتيس دي البالتا األرجنتين���ي لقب بطولة كأس 
ليبرتادوريس، كما سقط إنترناسيونال في اختبار بطولة ريكوبا 
س���ودأميركانا )كأس السوبر القارية( أمام ليغا دي كيتو بطل 
اإلكوادور، الذي أنهى العام أيضا بحصد لقب كوبا سودأميركانا 
)كأس أندية أميركا اجلنوبية( على حساب منافس برازيلي آخر 

هو فلومينينزي.
ورغم تعث���ر األندية احمللية، لم يكن لدى جماهير الكرة في 
بالد السامبا داع إلبداء الضيق من العام، حتى لو كان املنتخب 
البرازيلي اليزال يحتل املركز الثاني في تصنيف االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( خلف إسبانيا، فرمبا كان ذلك هو الهدف الذي 
ينتظر عام 2010 كي يتحقق، عندما يس���عى املنتخب البرازيلي 
بقيادة دونغا خارج امللعب والنجم الكبير كاكا داخله، إلى حتقيق 

سادس لقب عاملي على أرض أفريقية هذه املرة. 

شعار »أكثر من مجرد ناٍد« حقيقة تجسدت في 2009.. و»فيفا« يؤكد أن اإلعصار »الكاتالوني« اكتسح البطوالت

سداسية برشلونة دخلت التاريخ..
ورقم قياسي يستحيل تحطيمه في المستقبل


