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ّ
ّ
مدرسة أياكس أمستردام تنتصر مجددًا بالعبيها ومدربيها
لقد نسي املجتمع الكروي ناديًا
كبيرًا اسمه أياكس أمستردام ،لكن
ّ
القيمني عليه لم ينسوا كيفية العودة
الى ساحة األلقاب بفضل مدرسة الالعبني
واملدربني الذين كانوا أساس اإلنجاز األخير
في الدوري الهولندي
شربل كريّم
ً
أي ��اك ��س أم� �س� �ت ��ردام ب �ط�ل�ا ل �ه��ول �ن��دا.
ع �ن��وان ل��م ي�ك��ن غ��ري�ب��ًا إذا اس�ت�ع��دن��ا
ش ��ري ��ط ذك � ��ري � ��ات األع � � � ��وام ال �ق��ري �ب��ة
وال� �ب� �ع� �ي ��دة امل ��اض� �ي ��ة ،ل �ك��ن م� ��ا أق� ��دم
عليه ن��ادي العاصمة الهولندية هذا
امل��وس��م يثبت أن األن��دي��ة ال�ك�ب�ي��رة ال
تموت ،وخصوصًا تلك التي تعتنق
عقيدة «اإلنتاج املحلي» ،وليس هناك
أف �ض��ل م��ن أي��اك��س ف��ي ال�ع�م��ل ضمن
هذا املجال.
ّ
ال �ح �ق �ي �ق ��ة أن أح � � � �دًا ل � ��م ي � �ت� ��وق� ��ع أن
يستعيد أياكس اللقب ال��ذي ظفر به
ل �ل �م��رة األخ � �ي� ��رة ع� ��ام ،2004
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ب � �ع ��د ال � �ب ��داي ��ة
غ � �ي� ��ر ال� �ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة ل� �ل� �ف ��ري ��ق،
م � ��ا دف � � ��ع امل� � � � ��درب امل� �خ� �ض ��رم
م��ارت��ن ي��ول ال��ى الرحيل بعد
ت �ق �ه �ق��ر ال� �ف ��ري ��ق ال � ��ى امل ��رك ��ز
ال��راب��ع واب �ت �ع��اده ع��ن ثنائي
املقدمة تفنتي إنشكيده بطل
امل��وس��م امل��اض��ي وب��ي أس في
أي �ن��ده��وف��ن .ول ��م ي �ن �ت��هِ األم��ر
ه � �ن� ��ا ،إذ إن ال � �ف ��ري ��ق خ �س��ر
أب � � ��رز الع � �ب �ي�ن ف � ��ي ص �ف ��وف ��ه،
أي ال � �ه ��داف األوروغ ��وي ��ان ��ي
ل� ��وي� ��س س � ��واري � ��ز وال � ��دول � ��ي
أورب��ي إيمانويلسون اللذين
رحال الى ليفربول اإلنكليزي
وميالن اإليطالي تواليًا عند
فتح باب االنتقاالت الشتوية.
ك��ذل��ك ،اض�ط��ر ال�ج�ه��از الفني
ال � ��ى وق � ��ف ال � �ه� ��داف امل �غ��رب��ي
لم تكن
منير الحمداوي...
ّ
املشكالت الفنية
وف��ي ظ��ل ك��ل األج ��واء امللبدة،
وحدها موجودة
وص ��ل ف��ران��ك دي ب��وي��ر أح��د
نجوم أياكس في تسعينيات
في أياكس في
ّ
ال �ق��رن امل��اض��ي لتسلم ال��دف��ة،
منتصف املوسم،
ف ��أك �م ��ل امل � �ش � ��وار ب �م �س��اع��دة
إذ إن اإلدارة استقالت
زميله السابق في خط الظهر
بعد خالف مع
دان� � ��ي ب �ل �ي �ن��د (ي �ل �ع ��ب ن�ج�ل��ه
يوهان
«األسطورة»
دالي في دفاع الفريق حاليًا)،
كيفية
بشأن
كرويف
فأشار أياكس عبر هذه النقلة
إدارة النادي .إال أن
ال��ى أن أب�ن��اء ال�ن��ادي وحدهم
ي �ع��رف��ون ك�ي�ف�ي��ة ت��رج�م��ة تلك
اآلمر الناهي هناك
الفلسفة املعتمدة على إحدى
بوير
دعم املدرب دي ّ
أش �ه��ر أك��ادي �م �ي��ات ال �ك��رة في
بال حدود ،وهو توقع
ال �ع��ال��م ،ال��ى أل �ق��اب ،وه ��ذا ما
إثر الفوز باللقب أن
ح �ص��ل ع �ن��دم��ا ّ
ذوب أي��اك��س
كابنت
يكون ما فعله
الفارق مع ايندهوفن وتفنتي
ً
ّ
فاتحة
هولندا سابقًا
قبل أن يرد على األخير الذي
من
طويلة
لفترة
ه� ��زم� ��ه ف � ��ي ن� �ه ��ائ ��ي ال� �ك ��أس
اإلنجازات.
بانتزاع لقب الدوري منه.
وك � ��ال� � �ع � ��ادة ،ح� �م ��ل اإلن � �ج� ��از
بصمات «األط �ف��ال» املحليني
ال �ص ��اع ��دي ��ن م ��ن «ح �ض��ان��ة»
األك��ادي �م �ي��ة ،أم �ث��ال ال �ح��ارس م��ارت��ن
س � �ت � �ي � �ك � �ل � �ن � �ب ��ورغ والع � � � � ��ب ال � ��وس � ��ط
امل ��وه ��وب س �ي��م دي ي��ون��غ وال�ظ�ه�ي��ر
األيمن املميز غريغوري فان در فيل.
وي�ض��اف ال��ى ه��ؤالء عناصر أجنبية
م� �م� �ي ��زة ،أم � �ث� ��ال ال� �ص ��رب ��ي م �ي��رال �ي��م
س�ل�ي�م��ان��ي وال��دن �م��ارك��ي ك��ري�س�ت�ي��ان
إري�ك�س��ن والبلجيكي ي��ان فرتونغن
الذين أصبحوا محط أنظار كشافي
األن��دي��ة الكبرى ،وه��م سيسيرون من
دون شك على خطى أولئك األجانب
الذين م� ّ�روا بالعاصمة الهولندية ثم
أص ��اب ��وا امل �ج��د ف��ي أق� ��وى ال �ب �ط��والت
األوروب� � �ي � ��ة ،ع �ل��ى غ � ��رار ال��دن �م��ارك��ي
ميكايل الودروب والنيجيري نوانكو
ك��ان��و وال��روم��ان��ي ك��ري�س�ت�ي��ان كيفو
والسويدي زالتان إبراهيموفيتش...

يوهان
كرويف
اآلمر
الناهي

ّ
ليتحول مدربًا كبيرًا بعدما كان العبًا ّ
مميزًا (توساينت كلويترز ــ أ ف ب)
يسير فرانك دي بوير بثبات

سوق االنتقاالت
حمل اإلنجاز بصمات
«األطفال» الصاعدين
من «حضانة»
األكاديمية

إذًا هي الفلسفة عينها للحصول على
النتائج املطلوبة ،ففي كل فترة يطل
أي ��اك ��س ع�ل�ي�ن��ا ب�ج�ي��ل ج��دي��د ينسخ
إنجازات عصبة يوهان كرويف الذي
ت� �ح � ّ�ول م ��ن الع� ��ب ع �ظ �ي��م ال� ��ى م ��درب
كبير م��ع برشلونة اإلس�ب��ان��ي ،وح��ذا
ح � ��ذوه ف ��ران ��ك راي � �ك� ��ارد م ��ع ال� �ن ��ادي
ال�ك��ات��ال��ون��ي ،وق��د يفعلها أي�ض��ًا دي
ً
ب��وي��ر ال��ذي لعب أص�ل�ا لفترة طويلة
مع «البرسا» في فترة اعتناق األخير
ت�ل��ك ال�ف�ل�س�ف��ة ال �ت��ي أدخ �ل �ه��ا ك��روي��ف
نفسه إليه ،فكانت النتيجة كتيبة من
الهولنديني في قميص «البالوغرانا»
بقيادة املدرب لويس فان غال.
ه ��ي م ��درس ��ة ال ت �ن �ض��ب ،ف��ال �ق� ّ�ي �م��ون
عليها يبدأون بإعداد الصغار قبل أن
يتعرفوا على قدراتهم ،فإذا أراد والد
ما أن يصبح نجله العبًا في أياكس
عليه أن ّ
يتقيد بشرط واحد كمرحلة
أول��ى ،وه��و وض��ع ك��رة على مستوى
ن�ظ��ر ال�ط�ف��ل ف��ي ال �س��ري��ر ال ��ذي ي��رق��د
فيه ،لتكون أول ما يتعرف عليه نظره
فيتآلف معها بعينيه قبل أن يلمسها
ب �ق��دم �ي��ه ال �ل �ت�ين ق ��د ت �ص �ب �ح��ان ي��وم��ًا
مصدر أفراح النادي.

• مالعب إسبانيا •

سيرجيو بوسكيتس (رويترز)

مارادونا يفاجئ العالم بانتقاله لتدريب الوصل اإلماراتي
مرة جديدة يفاجئ «أسطورة» كرة
ال�ق��دم األرجنتيني دييغو أرم��ا ّن��دو
مارادونا العالم بنقلة غير متوقعة،
ّ
إذ ح � ��ط ب� ��ه ال � ��رح � ��ال ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج
العربي وتحديدًا في ن��ادي الوصل
اإلم��ارات��ي ال��ذي أك��د ،أم��س ،تعاقده
م�ع��ه ل�ت��دري��ب ف��ري�ق��ه ف��ي امل��وس�م�ين
املقبلني من دون ذكر القيمة املالية
للعقد.
وبات بإمكان الجماهير العربية أن
تتابع م��ارادون��ا ،صاحب الشعبية
الجارفة في الوطن العربي ،عن كثب،
وسيكون هذا األخير أمام تجربة ال
شك أنها صعبة مع فريق سيطمح
إل ��ى األل �ق ��اب وال ش ��يء س��واه��ا في
ظل قيادة اسم كبير كمارادونا في
ّ
تجربة تدل على مدى التطور الذي
بدأت تشهده البطولة اإلماراتية من
خالل التعاقد مع أسماء لها شأنها.
وأص��در النادي اإلماراتي بيانًا أكد
فيه رئيسه مروان بن بيات «تعاقد
الوصل مع أس�ط��ورة الكرة العاملية
ممن شغل العالم كثيرًا داخل امللعب
وأص�ب��ح عنوانًا للمهارة واإلب ��داع،
دييغو أرماندو مارادونا ،لإلشراف
على تدريب فريق الكرة الوصالوي
في املوسمني املقبلني».
وأوض � � � � ��ح ب� � ��ن ب� � �ي � ��ات ف� � ��ي ال� �ب� �ي � ّ�ان
ّ
ليسرنا للغاية أن ن��زف
أي�ض��ًا «إن��ه
لجمهورنا ال��وص�لاوي واإلم��ارات� ّ�ي
م�ث��ل ه��ذا ال�خ�ب��ر ال��رائ��ع ال ��ذي يمثل
إض� ��اف� ��ة ل� �ت ��اري ��خ ال� � �ن � ��ادي ال �ع��ام��ر
ب ��ال� �ب� �ط ��والت واألرق � � � � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة

اإلدارة وجمهور غفير من مواطنني
وم�ق�ي�م�ين وع ��دد م��ن أب �ن��اء الجالية
األرج �ن �ت �ي �ن �ي��ة واألوروب � �ي � ��ة ،وأع �ل��ن
«ترحيبه بالعمل في ن��ادي الوصل
وسعادته بالوجود في دبي».
ول� � ��م ي �ف �ص��ح ب� ��ن ب � �ي ��ات ع� ��ن ق�ي�م��ة
ال �ص �ف �ق��ة ،إال أن� ��ه أك� ��د «أن� �ه ��ا تليق
بسمعة ومكانة األسطورة الكروية،
وأن جميع تفاصيل العقد ستعلن
خالل مؤتمر صحافي للمدير الفني
الجديد ،متوقع ف��ي األس�ب��وع األول
من حزيران».
وي �ح �ت��ل ال ��وص ��ل امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع في
ترتيب الدوري اإلماراتي برصيد 27
نقطة ب�ف��ارق  16نقطة ع��ن الجزيرة
امل �ت �ص��در ،وذل� ��ك ق �ب��ل أرب� ��ع م��راح��ل
ع �ل��ى ن �ه��اي��ة امل �ن��اف �س��ات ،وق ��د أق ��ال
ال �ن ��ادي م��درب��ه س�ي��رج�ي��و ف��اري��اس
ق� �ب ��ل ن� �ح ��و ش� �ه ��ري ��ن ب �س �ب��ب س ��وء
ال�ن�ت��ائ��ج ،وي�ك�م��ل اإلم ��ارات ��ي خليفة
م �ب ��ارك امل �ه �م��ة م��ؤق �ت��ًا ح �ت��ى ن�ه��اي��ة
املوسم.
وك� � ��ان م � ��ارادون � ��ا ق ��د ق � ��اد م�ن�ت�خ��ب
األرج�ن�ت�ين ف��ي م��ون��دي��ال  2010قبل
أن ي �ق��ال م ��ن م�ن�ص�ب��ه ع �ل��ى خلفية
ال � �خ ��روج م ��ن ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي
بخسارته الكبيرة أم��ام أملانيا .4-0
وك �ش��ف ال �ن �ج��م ،ال� ��ذي ق ��اد منتخب
بالده العبًا الى لقب كأس العالم في
املكسيك ع��ام  ،1986واختير «الع��ب
ال �ق��رن» م��ع امل �ل��ك ال �ب��رازي �ل��ي بيليه،
م� � ��رارًا ع ��ن رغ �ب �ت��ه ف ��ي ال � �ع ��ودة ال��ى
التدريب.

العديدة ويضيف مزيدًا من التألق
ع�ل��ى س�ل�س�ل��ة األل �ق ��اب واإلن� �ج ��ازات
املشرفة التي حازها حتى اليوم».
وتابع «إن توقيع مثل هذه الصفقة
ّ
م��ع األس �ط��ورة ال�ع��امل�ي��ة ال ��ذي سطر
تاريخ كرة القدم ببطوالته الكبيرة
إن� �م ��ا ي �ج �س��د رؤي� � ��ة ال � �ن� ��ادي ال� ��ذي
ي �ت �ط �ل��ع إل � ��ى إرس � � ��اء م �ع��اي �ي��ر غ�ي��ر
مسبوقة ف��ي املنطقة على املستوى
الرياضي».
وت� �ط ��رق ال �ب �ي��ان ال� ��ى «س �ل �س �ل��ة م��ن
امل�ف��اوض��ات م��ع النجم األرجنتيني
ال��ذي ق��ام بزيارة ن��ادي الوصل ،هي
األول ��ى ل��ه إل��ى دول ��ة اإلم � ��ارات ،بعد
عودته من جمهورية الشيشان حيث
شارك في االفتتاح الرسمي الستاد
«غ ��روزن ��ي» .وخ�ل�ال زي��ارت��ه ل�ن��ادي
ال ��وص ��ل ،ت �ف �ق��د م � ��ارادون � ��ا م�ن�ش��آت
ال�ن��ادي وم��راف�ق��ه امل�ت�ط��ورة واجتمع
م��ع العبي الفريق وأع�ض��اء مجلس

لم يكشف
الوصل عن قيمة
يمتد
العقد الذي ّ
لموسمين

«يويفا» ّ
ّ
العنصرية
يبرئ بوسكيتس من تهمة
أف �ل ��ت الع� ��ب وس� ��ط ب��رش �ل��ون��ة ب�ط��ل
ال � � � � ��دوري اإلس � �ب� ��ان� ��ي ل � �ك� ��رة ال � �ق� ��دم،
سيرجيو بوسكيتس ،م��ن ال�ع�ق��اب،
حيث سيتمكن من املشاركة مع فريقه
أم��ام مانشستر يونايتد اإلنكليزي
ف��ي امل�ب��اراة النهائية ملسابقة دوري
أب �ط ��ال أوروب� � ��ا ف ��ي  28ال� �ج ��اري في
لندن ،بعدما رفض االتحاد األوروبي
ّ
ل��ل�ع�ب��ة ال �ش �ك��وى ال �ت��ي رف �ع �ه��ا ض��ده

ري ��ال م ��دري ��د ،م�ت�ه�م��ًا إي ��اه بتوجيه
إه��ان��ات عنصرية لالعبه البرازيلي
مارسيلو خالل مواجهة الفريقني في
ذهاب نصف النهائي.
م��ن جهة أخ ��رى ،أع�ل��ن برشلونة أنه
س �ي �م��دد ع �ق��د ش��راك �ت��ه م��ع م��ؤس�س��ة
«يونيسيف» التابعة لألمم املتحدة
وال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ن ��ى ب� �ح� �م ��اي ��ة األط � �ف� ��ال
ح � �ت� ��ى  ،2012ك� ��اش � �ف� ��ًا أن ش� �ع ��ار

ال�ـ«ي��ون�ي�س�ي��ف» سينتقل م��ن ص��در
القميص ال��ى أرق ��ام ال�لاع�ب�ين ،تاركًا
م�ك��ان��ه ل �ـ«ق �ط��ر ف��اون��داي �ش��ن» ،وه��ي
شركة قطر لالستثمارات الرياضية
وم��ؤس �س��ة ق �ط��ر ل �ل �ت��رب �ي��ة ّ وال �ع �ل��وم
وت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ي وق �ع��ت عقد
ش ��راك ��ة م ��ع ب �ط��ل إس �ب��ان �ي��ا يستمر
ح �ت��ى ع ��ام  2016ب�ق�ي�م��ة ت �ب �ل��غ 166
مليون يورو.

