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لعب جانلوكا
ماوريتسيو
غاودينو كل
املباريات
التحضيرية
حتى اآلن (غونتر
شيفمان ــ أ ف ب)

اآلباء زرعوا بذورهم السحرية وبايرن يحصد ثمارها
قد يكون مستغربًا أن تفوز
أملانيا بلقب بطولة أوروبا لالعبني دون
 19عامًا ،من دون أن يكون في تشكيلتها
أي العب من النادي األكبر بايرن ميونيخ،
لكن مدرب األخير جوسيب غوارديوال وجد
كنوزًا غير مكتشفة ًهناك سيستفيد
منها األملان مستقبال
كريم
شربل ّ
قيل دائمًا في أملانيا إنه إذا كان بايرن
م �ي��ون �ي��خ ب �خ �ي��ر ،ف� ��إن «امل��ان �ش��اف��ت»
بخير .وه��ذه املقولة ثبتت تمامًا في
نهائيات ك��أس ال�ع��ال��م  ،2014عندما
كان سبعة من العبي الفريق البافاري
ف ��ي ق �ل��ب اإلن� �ج ��از امل �ت �م �ث��ل ب��إض��اف��ة
ن �ج �م��ةٍ ذه �ب �ي��ة راب �ع ��ة إل ��ى ال�ق�م�ي��ص
األملاني األبيض.
ل �ك��ن ب �ع��د أس��اب �ي��ع ق�ل�ي�ل��ة ف �ق��ط على
اإلن�ج��از املونديالي ،ب��دأ كثيرون في
التشكيك باملقولة نفسها ،إذ إن إحراز
منتخب أملانيا لالعبني دون  19عامًا
ل�ك��أس أوروب� ��ا م��ن دون أن ي�ض��م في
صفوفه أي الع��ب من النادي األنجح
في تاريخ البالد ،جعل الكل يتساءل
ع ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل ال� � ��ذي ي �ن �ت �ظ��ر ال �ك��رة
األمل��ان �ي��ة وب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ت�ح��دي�دًا،
وه ��و ال � ��ذي اع� �ت ��اد ت �خ��ري��ج امل��واه��ب
وتقديمها لخدمة املنتخبات.
ل �ك��ن ه� �ن ��اك ،ف ��ي ق �ل��ب ب ��اف ��اري ��ا ،ك��ان
املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال
ج��اه�زًا إلس�ق��اط ك��ل ه��ذه ال�ت�س��اؤالت.
ال��رج��ل ال ��ذي ق�ي��ل إن س�ب��ب تفضيله
فريق آخر في أوروبا
لبايرن على أي
ٍ
كان بسبب تشابه هيكليته مع فريقه
ال �س��اب��ق ب��رش �ل��ون��ةَ ،ع� ِ�ل��م م�ن��ذ ال�ي��وم
�اد لديه ما يشبه
األول أن��ه في قلب ن� ٍ

«ال م ��اس� �ي ��ا» ال� �ت ��ي اع � �ت� ��ادت ت �ق��دي��م
املواهب الفذة إلى الفريق الكاتالوني.
و«ب �ي��ب» ن�ف�س��ه ق��ال إن��ه ي�ح�ت��اج إل��ى
ب�ع��ض ال��وق��ت الك�ت�ش��اف م��ا تختزنه
أروق � � ��ة أك ��ادي� �م� �ي ��ة ب� ��اي� ��رن ،ل �ك �ن��ه ل��م
ّ
بأسماء
يتصور أن يجد نفسه مبهرًا
ٍ
ل � ��م ت� �ك ��ن ف � ��ي ح � �س� ��اب� ��ات م� ��ارك� ��وس
سورغ مدرب املنتخب الشاب ّ
املتوج
ح��دي�ث��ًا ف��ي أوروب � ��ا ،ال ب��ل إن بعض
األسماء خلقت له مشكلة على صعيد
ال�ح�س��اب��ات ال�ت��ي ك��ان يجريها بدقة
عشية انطالق املوسم الجديد.
م ��ع وص � ��ول غ � ��واردي � ��وال ،ل �ف��ت ن �ظ��ره
اسمان هما الدنماركي بيار هويبييرغ
واالم�ي��رك� ّ�ي  -االمل��ان��ي ج��ول�ي��ان غرين،
ال �ل��ذان ش��ق��ا ط��ري�ق�ه�م��ا ب �ج��دارة نحو
ال �ف��ري��ق األول .وب ��دا واض �ح��ًا إع�ج��اب
«بيب» بالثنائي املذكور ،وخصوصًا
األول ال � � � ��ذي أش � ��رك � ��ه أس� ��اس � �ي� ��ًا ف��ي

بعض امل�ب��اري��ات ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي.
وبالتأكيد كان املدرب اإلسباني يبحث
ب ��دراي ��ة ع��ن ط��ري�ق��ة مل�ن��ح ف��رص��ة أك�ب��ر
لالعبني الشابني امل��وه��وب�ين ،لكن في
موازاة إيجاد التوازن في التشكيلة ،إذ
إن لديه أسماء المعة لم تجد لها مكانًا
بشكل كبير ،وهو بالتالي مجبر على
ٍ
إعطائها امل��زي��د م��ن ال��وق��ت على أرض
امللعب ،وعلى سبيل املثال ال الحصر،
ال�س��وي�س��ري ش �ي��ردان ش��اك�ي��ري ،ال��ذي
فريق
ك��ان ليلعب أساسيًا لو ك��ان في
ٍ
آخر.
وف� ��ي خ �ض��م ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ،ف��ات
غوارديوال أن بعض النجوم السابقني
ل �ل �ف��ري��ق ك ��ان ��وا ق ��د زرع� � ��وا ب ��ذوره ��م
ال �خ��اص��ة ع �ن��د اع �ت��زال �ه��م أو ت��رك�ه��م
ل �ل �ن��ادي ال �ب��اف��اري .ل ��ذا ،م��ن دون أي
مقدمات ،كان هناك فتى يافع يخدع
ال �ن �ج��م ال �ج��دي��د ل �ب��اي��رن ال �ب��ول��ون��ي

أعاد شول
وغاودينو التذكير بما
فعله والداهما

روب��رت ليفاندوفكسي ف��ي التمارين
وي �م� ّ�ر ع�ن��ه ب�س�ه��ول��ة ت��ام��ة ،وب�م�ه��ارة
فائقة .هذا الفتى الذي يرتدي مالبس
واسعة عليه ،هو لوكاس ش��ولٌ .
اسم
ليس بالغريب أبدًا عن محبي بايرن
م�ي��ون�ي��خ ،ف�ه��و ببساطة ن�ج��ل النجم
السابق للفريق محمد شول.
هذا االسم الذي ّ
تعرف إليه الجمهور

على صورة األب
اشاد جوسيب غوارديوال كثيرًا بلوكاس
شول (الصورة) ،واصفًا اياه بأنه تمامًا على
صورة والده محمد الذي عاصره العبًا .واضاف:
«شول جونيور كوالده في حاالت كثيرة .هو
مثله تمامًا في املواجهات الفردية» ،في اشارة
منه الى املهارة التي يتمتع بها شول الصغير.
كذلك ،حكى ماوريتسيو غاودينو والد جانلوكا
ً
عن فخره بالشابني ،قائال« :هما يقومان بعمل
مذهل .يلعبان واالبتسامة تعلو وجهيهما،
واالهم ان لديهما امكانات ومهارات هائلة .انا
فخور كأب بان ارى هذا الشيء الرائع امامي».

أك �ث��ر ف ��ي م �ش��ارك �ت��ه أم � ��ام ت�ش�ي�ف��اس
املكسيكي في نهاية األسبوع املاضي،
ب��رز إل��ى جانبه اس��م م��أل��وف آخ��ر في
بايرن ،وهو جانلوكا غاودينو ،العب
الدولي األملاني السابق ماوريتسيو
غاودينو ،الذي خاض املباراة كاملة،
مظهرًا ق��درات واع��دة ،سيتخطى بها
من دون شك وال��ده إذا واص��ل النسج
على املنوال عينه.
في املباريات التي استهد فيها بايرن
ح�ت��ى اآلن ،ك ��ان ش ��ول ج��ون �ي��ور (18
�ردي��ة
ع��ام��ًا) ش�ج��اع��ًا ب��ان�ط�لاق��ات��ه ال�ف� ّ
ورؤي� � �ت � ��ه ال� �ش ��ام� �ل ��ة ل �ل �م �ل �ع��ب ودق � ��ة
تمريراته الصحيحة ،فترك انطباعًا
ّ
طيبًا عند غوارديوال ،الذي وجد فيه
ً
ب��دي�لا رائ�ع��ًا ألب�ط��ال العالم الغائبني
عن صفوف الفريق بسبب اإلجازة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل��م ي�ض� ّ�ي��ع غ��اودي �ن��و (18
عامًا) الوقت لالستفادة من الفرصة
امل� �ت ��اح ��ة ل� ��ه إلث � �ب� ��ات ج � ��دارت � ��ه أم� ��ام
غ��واردي��وال ،إذ لعب تقريبًا كل دقيقة
ف��ي امل �ب��اري��ات ال� ّ
�ودي��ة ال�ت��ي خاضها
ّ
ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ح �ت��ى اآلن ،م �ق��دم��ًا
ً
ص� � ��ورة ك�لاس �ي �ك �ي��ة ل�ل�اع ��ب األمل ��ان ��ي
ص ��اح ��ب اإلص � � � ��رار ال �ك �ب �ي��ر وال� � ��روح
القتالية على أرض امللعب.
واأله � ��م أن ه��ذي��ن ال �ي��اف �ع�ين ي��ؤدي��ان
من دون تعقيدات على أرض امللعب،
رغم أنهما ال يزاالن في بداية مشوار
رحلتهما الكروية ،التي من دون شك
س�ت�ك��ون س�ع�ي��دة ،وه�م��ا اآلن ف��ي أي� ٍ�د
أم�ي�ن��ة ت�ت�م�ث��ل ب�م��درب�ه�م��ا اإلس�ب��ان��ي
ً
ال � ��ذي ي �ع �ش��ق أص �ل��ا وض� ��ع امل��واه��ب
الشابة تحت األضواء.
ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ل��ن ي �ك��ون ي��وم��ًا في
خطر ،وأملانيا ال ت��زال تنتظر تعبئة
كؤوسها من نبع أنجح أنديتها على
اإلط� �ل ��اق .ك �ي��ف ال ،وق� ��د ت� ��رك ن �ج� ٌ
�وم
كثر م� ّ�روا في النادي البافاري شيئًا
من مواهبهم التي قيل يومًا إنها لن
تتكرر.

