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غوارديوال »اليافع« يتحدى »العجوز« فيرغسون

غيغز وسكولز وڤان در سار يتطلعون لتتويج مسيرتهم هاجس غوارديوال األكبر: أبيدال أم ماسكيرانو؟

شمايكل يضع آماله على »البازالء« في الفوز باللقب برشلونة أكثر من مجرد ناٍد.. إنه أشبه بالعائلة

مع اس����تعداد جمي����ع العبيه 
للمش����اركة، لم يعد يتبقى سوى 
مرك����ز وحي����د يريد جوس����يب 
الفني لفريق  املدي����ر  غوارديوال، 
برشلونة، االس����تقرار عليه قبل 
أمام  مباراة نهائي دوري األبطال 
مان يونايتد: هل يخاطر ويلعب 
بإريك أبيدال أم يراهن على بديل 
مثل خافيير ماسكيرانو؟ وخلت 
قائمة املصابني في برشلونة حتديدا 
قبل »أجم����ل مباريات العام« كما 
الذي  وصفها غوارديوال بنفسه، 
ميلك خيارات كثيرة اآلن في نهاية 
موسم جلأ فيه كثيرا إلى االرجتال 
بس����بب كثرة املصاب����ني، وهو ما 
يعني أنه سيكون قريبا من الدفع 
بفريق أقرب إلى املثالية. املسألة 
الوحيدة التي تتبقى للحسم هي إذا 
ما كان سيدفع بالفرنسي أبيدال أم 
باألرجنتيني ماسكيرانو، وهي في 

حد ذاتها مسألة غير هينة.
وتعافى أبيدال بشكل إعجازي 
من جراح����ة خضع لها في مارس 
املاضي ملعاجل����ة ورم أصيب به 

في الكبد. تلك الظروف جاءت في 
خضم موسم رائع للفرنسي، ثبت 
فيه قدميه كالعب ال غنى عنه في 
التشكيل األساسي، سواء في مركز 
الظهير األيسر أو في قلب الدفاع، 
وقال أبيدال: »إني س����عيد للغاية 
بالعودة إل����ى الفريق. أحتاج إلى 
املضي خطوة بخطوة بعد اجلراحة، 
الوقت  جس����دي يس����تجيب في 
احلالي بصورة أكثر من ممتازة، 
لكن علي أال أتعجل، أشعر بأنني 
ألعب جيدا، لكن لو لم أشارك في 
النهائي فلن تكون مشكلة. األمر 
األهم هو أن يتمتع اإلنسان بصحة 
جيدة«.ومع عودة كارلس بويول 
هو اآلخر من اإلصابة قبل مباراة 
الي����وم، متثل عودة أبيدال فرصة 
لغواردي����وال للدفع بكل العب في 

مركزه األصلي.
لك����ن أبيدال غ����اب طويال عن 
املالعب، ولم يستعد بعد املستوى 
الذي كان عليه قبل إصابته، وتلك 
هي النقطة التي تقلق غوارديوال، 
لذا ليس مستبعدا أن يلجا املدرب 

الكتالوني إلى واحدة من االرجتاالت 
التي آتت ثمارها في اجلزء األخير 
م����ن املوس����م الذي يوش����ك على 
االنقض����اء. وإذا لم يك����ن أبيدال 
جاهزا للق����اء الكبير، فإن اخليار 
املتاح هو الدفع مباس����كيرانو في 
قل����ب الدفاع إل����ى جانب جيرارد 
بيكي����ه، مع نقل بويول إلى مركز 
الظهير األيسر.وكان برشلونة قد 
ضم ماسكيرانو مطلع املوسم من 
ليڤرب����ول اإلجنليزي، واملؤكد أن 
دور الالعب كان ثانويا في أغلب 
األوقات، في ظل تألق ثالثي خط 
وسط الفريق واملنتخب االسباني 
سيرجيو بوس����كيتس وتشافي 
هيرنانديز وأندريس إنييستا. لكن 
األرجنتيني سرعان ما كسب ثقة 
غوارديوال لسببني، أولهما عمله 
الدؤوب ف����ي التدريبات وثانيهما 
س����لوكه العاقل مع زمالئه. األمر 
املثير لالنتباه أن ماسكيرانو عرف 
طريقه إلى التشكيل األساسي في 
الوقت غير املتوقع على اإلطالق، 
وهي فترة حسم بطوالت املوسم، 

وفي املركز املثير للمشكالت، أي 
قلب الدفاع، وقال الالعب بتواضعه 
املعتاد: »ليس من املؤكد بالنسبة لي 
أنني سألعب، لكن األمر ال يشغلني، 
أدرك أننا عندما نكون على وشك 
خوض مباراة نهائية، وأمام منافس 
بحجم مانشس����تر يونايتد، فإننا 
نواجه أفضل مهاجمي العالم، العبني 
يتمتعون بخبرة كبيرة، وبالتأكيد 
مديرنا الفني س����يختار أفضل 11 
العبا متاحني لديه«. واآلن بات على 
القرار في األمر  غوارديوال حسم 
الذي سيظل يشغل بال جميع عشاق 
برش����لونة، حتى إعالن التشكيل 

األساسي قبل انطالق املباراة.
وبعد يوم����ني قضاهما فريق 
برش����لونة في فندق »ذا جروف« 
الكاتالوني  الن����ادي  انتقل العبو 
إلى فندق »ويندهام جران هوتيل« 
في تشلسي، حيث سيبقى الفريق 
هناك حتى غد األحد. وانتقل العبو 
برشلونة إلى الفندق اجلديد عقب 
خوض حص����ة تدريبية على أحد 

مالعب ارسنال.

رغ���م اعتزال���ه اللعب منذ 
سنوات طويلة، مازال حارس 
املرمى الدمناركي األس���طوري 
السابق بيتر شمايكل حريصا 
عل���ى متابعة مس���يرة فريقه 
السابق مان يونايتد وتشجيعه 
باستمرار في جميع البطوالت 
التي يخوضها. ويتطلع شمايكل 
بلهفة شديدة ملباراة اليوم. ويأمل 
شمايكل في أن ينجح املكسيكي 
خافيير هيرنانديز جنم هجوم 
مان يونايت���د في التفوق على 
األرجنتيني ليونيل ميسي هداف 
املباراة  برش���لونة خالل هذه 
ليق���ود الش���ياطني احلمر إلى 

اللقب الرابع في تاريخ النادي 
اإلجنليزي والثأر من برشلونة 
الذي تغلب على املان 2 � 0 في 
نهائي البطولة نفسها عام 2009. 
قال شمايكل »حبة البازالء الشاب 
يؤدي املهمة بالنسبة لنا« في 
إشارة إلى لقب »تشيشاريتو« 
أو »البازالء« الذي يش���تهر به 
هيرنانديز. وق���دم هيرنانديز 
)22 عام���ا( أداء رائعا في أول 
موسم له بأوروبا حيث انتقل 
إلى مان يونايتد في مايو 2010 
قادما من ش���يفاز جواداالخارا 
املكسيكي مما يطمئن شمايكل 
على مان يونايتد رغم رحيل كل 

من األرجنتيني كارلوس تيڤيز 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
عن صفوف الفريق بعد هزمية 
2009. ويعرف ش���مايكل )47 
عاما( نادي مان يونايتد جيدا 
كما يعرف بطولة دوري األبطال 
جيدا، حيث كان قائدا للفريق في 
نهائي البطولة عام 1999 عندما 
فاز معه باللق���ب بعد التغلب 
على بايرن ميونيخ األملاني 2 
� 1 في مب���اراة نهائية مثيرة. 
وعلق شمايكل على تشيشاريتو 
قائال: »إنه العب رائع. من النادر 
أن جتد العبا يترك هذا االنطباع 
الرائع في موسمه األول. قلنا 

دائما منذ البداي���ة أننا رأيناه 
يش���به املهاج���م النرويج���ي 
أولي جونار سولسكيار قليال 
حيث لفت سولسكيار األنظار 
ونال إعج���اب اجلميع في أول 
مواسمه«. وسجل هيرنانديز 20 
هدفا ملان يونايتد في مختلف 
البطوالت خالل املوسم املنقضي 
ليضمن لنفسه مكانا منتظما 
في التشكيل األساسي للفريق 
بجوار املهاجم اآلخر واين روني. 
واختار مشجعو مان يونايتد 
هيرنانديز في األسبوع املاضي 
للقب أفضل العب في املوس���م 

املنقضي.

النهائي(«. ويش���دد غوارديوال 
دائما على انه لن يكون شيئا من 
دون العبي���ه، لكن املدرب البالغ 
من العمر 40 عاما يستحق فعال 
العنوان االبرز للنادي  ان يكون 
الكاتالوني في مشواره الى املجد 
خالل املواسم الثالثة االخيرة الن 
هذا الرجل ترك وبش���كل ال ريب 
الفريق واالرقام  فيه ملسته على 
تتحدث عن نفس���ها: ثالثة القاب 
في الدوري احملل���ي خالل ثالثة 
مواس���م كمدرب للفريق، اضافة 
الى الق���اب دوري ابطال اوروبا 
العالم  والكأس احمللي���ة وكأس 
لالندية والكأس السوبر االوروبية 
وكأس السوبر احمللية )مرتان(. 
وجنح بيبي في قيادة برشلونة 
الى لقب الدوري للمرة الثالثة على 
التوالي واحلادية والعشرين في 
تاريخه، ليسير على خطى مدربه 
السابق ومكتشفه الالعب الهولندي 

يوهان كرويف.

لشيء نادر للغاية في تاريخ كرة 
القدم أن يعتمد فريق بشكل كبير 
على ناشئي النادي. الفريق يبدو 
كعائلة أكثر منه كناد«. وتسعى 
العديد من األندية في كل أنحاء 
العالم حاليا إلى محاكاة جتربة 
برشلونة في هذا املجال خاصة 
ان ه���ذا االعتماد على ناش���ئي 
النادي منح برشلونة االستمرار 
واالس���تقرار الذي ال يتمتع به 
س���وى القليل من أندية العالم 
عبر السنوات القليلة املاضية. 
ويشهد نادي برشلونة تصعيد 
العبني أو 3 العبني من »الماسيا« 

إلى الفريق األول سنويا.

34 عاما الن املدرب االسكتلندي بدأ 
مشواره على مقاعد التدريب عام 
1974 اي بعد ثالثة اعوام فقط على 
والدة مدرب النادي الكاتالوني، اال 
ان االرقام لم تعن الكثير لالخير 
عندما تواجه الطرفان في نهائي 
2009 وهو يأمل ان يجدد تفوقه 
التكتيكي على السير االسكتلندي 
ليصبح على املس���افة ذاتها منه 
بعدد االلقاب في املسابقة االوروبية 
االم«. »الكثيرون فازوا بااللقاب 
لكن ان يتواجد هنا )في القمة( لهذه 
الفت���رة من الزمن فهذا يظهر انه 
احد اكبر افضل املدربني في تاريخ 
كرة القدم«، هذا ما قاله غوارديوال 
عن فيرغسون عشية املوقعة التي 
سيحتضنها ملعب »وميبلي« في 
لندن، مضيفا »فشخص متواجد 
هنا منذ 25 عاما، وكان على القمة 
معظم الوقت، فه���ذا االمر يؤكد 
دون ادنى ش���ك انه يعرف متاما 
هذه القص���ة )كيفية التعامل مع 

أمام مان يونايتد 7 العبني على 
إلى »الماس���يا«  األقل ينتمون 
وهم فيكت���ور فالديز وجيرارد 
بيكيه وكارلوس بويول وتشافي 
إنييستا  هيرنانديز وأندريس 
وبدرو رودريغيز واألرجنتيني 
ليونيل ميس���ي. وساهم 5 من 
هؤالء النجوم في فوز برشلونة 
بلقب دوري األبطال في عام 2005 
كما شارك الالعبون ال� 7 جميعهم 
في املباراة النهائية للبطولة عام 
2009 والتي تغلب فيها برشلونة 
على مانشستر يونايتد أيضا. 
وعلقت إذاعة كتالونيا على ذلك 
في األسبوع املاضي بقولها: »إنه 

عندم���ا يتحدث املش���جعون 
واحملللون على حد سواء عن موقعة 
اليوم بني برشلونة االسباني ومان 
يونايت���د في نهائي دوري ابطال 
اوروبا وعن املواجهة بني العقلني 
املدبري���ن جوس���يب غوارديوال 
والس���ير اليك���س فيرغس���ون، 
فمعظمهم يتناسى واقع التحدي 
الذي ارتقى له املدرب الكاتالوني 
»اليافع« ع���ام 2009 في مواجهة 
خبرة عمر على مقاعد االحتياط. 
جنح غوارديوال قبل عامني بفرض 
رؤيته التكتيكية في مواجهة رجل 
خاض مباراته االولى في املسابقة 
كمدرب عندم���ا كان »بيبي« في 
الس���ابعة من عمره فقط وخرج 
برش���لونة فائزا من النهائي عن 
جدارة واس���تحقاق 2-صفر في 
موس���مه االول مع العب وسطه 
السابق. واالحصائية الالفتة متاما 
للنظر هي ان فيرغس���ون يكبر 
غوارديوال في العمر التدريبي ب� 

رمبا يفتخر برشلونة بشعاره 
»أكث���ر من مجرد ن���اد« والذي 
يضعه في واجهة موقعه الرسمي 
على اإلنترنت ليشير به ضمنيا 
التي  التاريخية  إلى املس���اندة 
يكرسها النادي للغة والسيادة 
الكاتالونية. ولكن قد يكون من 
األنسب للنادي أن يضيف إلى 
هذا الش���عار عبارة »إنه أشبه 
بالعائل���ة« ليؤك���د بذلك على 
أهمية الالعب���ني الذين صعدوا 
من قطاع الش���باب والناشئني 
في الن���ادي ليكونوا دعما قويا 
لفريقه األول حتت قيادة املدير 
الفن���ي جوس���يب غوارديوال. 

وكان غوارديوال نفسه من نتاج 
قطاع الناشئني في النادي وهو 
القطاع الذي يحظى بشهرة عاملية 
ويعرف باسم »الماسيا«. ويركز 
الناش���ئني والشباب في  قطاع 
التمرير  برشلونة على فلسفة 
القصير للك���رة باإلضافة لقيم 
العمل الش���اق والتضحية من 
الفريق والتواضع. ولدى  أجل 
سؤاله قبل عدة أسابيع عن أهمية 
»الماس���يا«، أجاب غوارديوال: 
»تعلمت فيه أهم األشياء عن كرة 
القدم«. وينتظر أن يضم الفريق 
الذي سيدفع به غوارديوال في 
املباراة النهائية لدوري األبطال 

مدرب برشلونة االسباني جوسيب غوارديوال يتحدى خبرة فيرغسون

قصة عشق فيرغسون تعيده إلى وميبلي
وبعد أكثر من نصف قرن على 
مش����اهدته املات����ادور االبيض 
يسحق فرانكفورت في هامبدن، 
يقف فيرغسون )69 عاما( على 
عتبة كتابة فصل جديد في تاريخ 
البطول����ة القارية.فبحال فوزه 
على برش����لونة غدا الس����بت، 
س����يعادل رقم االسطورة بوب 
بايسلي الذي كان املدرب الوحيد 
حتى االن الذي يحرز اللقب 3 
مرات مع ليڤربول. وفيرغسون 
يعتقد ان يونايتد كان ينبغي ان 
يفوز بألقاب أكثر من انتصارات 
و2008:  و1999   1968 اع����وام 
»التوقعات م����ن وجهة نظري 
كانت دوما مرتفعة في أوروبا، 
ألنك تغار من الفرق الكبرى، ريال 
مدريد وميالن وبايرن ميونيخ 
وليڤرب����ول وأياكس«، ويختم 
فيرغسون: »نريد ان نتساوى 
مع تلك االندية. يجب ان نكون 

إلى جانبهم«.

يونايتد اليوم ضد برشلونة في 
نهائي دوري االبطال على ملعب 
وميبلي ايض����ا: »عندما أحرز 
س����لتيك اللقب عام 1967 كنت 
مع منتخب اسكوتلندا في جولة 
في هونغ كونغ. لكن على رغم 
ميلي الى رينجرز )كان يلعب 
مع االخير ان����ذاك(، اال ان الكل 
كان مع سلتيك في تلك الليلة«. 
ويتابع »فيرغي«: »كان االجناز 
كبيرا للمدرب جوك ستاين النه 
بنى فريقا من العبني يبعدون 20 
ميال عن النادي، وكلهم العبون 
اسكوتلنديون من غالسغو، ثم 
أحرزوا بطولة أوروبا«.في العام 
التال����ي، احتدت بريطانيا وراء 
مان يونايتد ومدربه السير مات 
بازبي الذي أع����اد بناء الفريق 
االحمر بعد كارثة حتطم طائرة 
ميونيخ قبل نحو عقد من الزمن. 
ويعد فيرغس����ون أجنح مدرب 
الك����رة االجنليزية. في تاريخ 

السير  انطلقت قصة عشق 
اليكس فيرغسون مع البطوالت 
القدم عندما  االوروبية لك����رة 
كان مراهقا بني 135 الف متفرج 
تكدسوا على ملعب هامبدن بارك 
في اس����كوتلندا، ملتابعة نهائي 
املس����ابقة القارية عندما سحق 
ريال مدريد االسباني اينتراخت 
فرانكف����ورت االملاني 7-3 عام 
1960. تركت مشاهدة االسطورتني 
الفريدو دي ستيفانو واملجري 
فيرينك بوشكاش وهما ميزقان 
شباك فرانكفورت اثرا عميقا لدى 
االسكوتلندي الشاب الذي قال 
ان املباراة »جسدت جميع أحالم 
كرة الق����دم االوروبية«. أصبح 
فيرغسون أس����يرا للبطوالت 
االوروبي����ة منذ ذلك الوقت، ثم 
جاء فوز سلتيك عام 1967 ومان 
يونايتد االجنليزي عام 1968 على 
ملعب وميبلي في لندن. يتذكر 
الذي سيقود مان  فيرغس����ون 

)أ.ف.پ( مدرب مان يونايتد السير االسكوتلندي اليكس فيرغسون  

وتعطشهم لتحقيق االنتصارات، 
حيث يعتبر الالعبون ال� 3 الفوز 
على برشلونة في مباراة الغد هو 
اإلجناز األفضل الذي يريدونه 
في مسيرتهم. وقال غيغز، في 
تفسيره ملس���تواه الرائع رغم 
اقتراب مسيرته الكروية من خط 
النهاية: »إنها الرغبة واالعتناء 
بالنفس. أستمتع باللعب أكثر 
من أي وقت سابق وأعتقد أن ذلك 
ينعكس على أدائي«. وبدأ غيغز 
مس���يرته مع مان يونايتد في 
مارس 1991 وخاض 875 مباراة 
مع الفريق في مختلف البطوالت 
على مدار عقدي���ن من الزمان. 
ال���ذي فاز في  وأصبح غيغز، 
عام 2007 بوسام اإلمبراطورية 
البريطانية، أكثر الالعبني جناحا 
في تاريخ مان يونايتد، حيث 
فاز مع الفري���ق بلقب الدوري 
اإلجنليزي 12 مرة وبلقب دوري 
أبطال أوروب���ا في عامي 1999 
و2008، باإلضاف���ة للعديد من 

األلقاب واجلوائز األخرى.

بالعطاء واإلجنازات مع الفريق. 
ويب���دو أن التقدم في الس���ن 
وتراجع القدرة على التحمل لم 
يترك لدى الالعبني ال� 3 أي أثر 
سلبي على رغبتهم في اللعب 

عندما تنطلق اليوم املباراة 
النهائية لبطولة دوري األبطال، 
س���تكون الفرصة سانحة أمام 
3 م���ن العب���ي م���ان يونايتد 
املخضرمني لتتويج مسيرتهم 
باللق���ب األوروب���ي الغال���ي. 
املرم���ى  ويخ���وض ح���ارس 
الهولندي إدوين ڤان در س���ار 
)40 عاما( والعب خط الوسط 
بول سكولز )36 عاما( املباراة 
لتكون األخيرة في مسيرتيهما 
الكروية بينما قد تكون املباراة 
هي الفرصة األخيرة لزميلهما 
الويلزي رايان غيغز )36 عاما( 
إلحراز اللقب قبل خوض املوسم 
املقبل والذي قد يكون األخير له 
كالعب أيضا. ويأمل الالعبون ال� 
3 الذين يبلغ اجمالي أعمارهم 
113 عاما في استغالل خبرتهم 
الطويلة في املالعب خلدمة مان 
يونايتد ومساعدته على الفوز 
باللق���ب الرابع له في البطولة 
وأيضا ليك���ون اللقب هو درة 
التاج بالنسبة ملسيرتهم احلافلة 

جنم مان يونايتد »املخضرم« ريان غيغز واضافة لقب جديد مع الشياطني

بارك يحلم بأن يكون »وميبلي« عامل السحر
أعرب النجم الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ عن أمله في أن يكون 
عامل األرض واجلمهور له مفعول السحر لفريق مان يونايتد خالل 

املواجهة املرتقبة أمام برشلونة االسباني على ملعب وميبلي في نهائي 
دوري ابطال أوروبا. ولم يتعرض املان حتت قيادة املدرب سير أليكس 
فيرغسون ألي هزمية على ملعب أولد ترافورد خالل املوسم املنقضي، 

والذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وأوضح بارك للموقع الرسمي ملان يونايتد »تقام املباراة في إجنلترا، 

برشلونة يلعب بعيدا عن حدوده، لعبنا الكثير من املباريات على ستاد 
وميبلي، وذلك سيمنحنا الشعور بأننا نلعب على ملعبنا«. وتابع بارك 
»إذا لعبت وفزنا باملباراة، فسيكون ذلك أمرا رائعا، إنه احللم بالنسبة 
لي، ولكن ينبغي علي أن أبذل قصارى جهدي من أجل حتقيق احللم«.


