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رياضة

رياضة
ال ليغا

حول العالم

أرقام قياسية يكسرها فالفيردي

أوساكا بطلة في مسقط رأسها

ال برشلونة خارج الـ«كامب نو»
للموسم الثالث على التوالي يقف
المدرب اإلسباني إرنستو فالفيردي
على العارضة الفنية لنادي برشلونة.
مسلسل التخبط مستمر ،والالفت هذا
الموسم أن النادي يعاني محليًا أيضًا
وليس فقط على المستوى األوروبي.
فالفيردي خرج أخيرًا وأعلن تحمله
المسؤولية ،ولكن من الواضح أن ال
حلول في األفق
حسن رمضان
بــرشـلــونــة ف ــي مـعـقـلــه «ال ـكــامــب نــو»،
يبدو مختلفًا تمامًا عــن الــذي يظهر
فــي امل ـبــاريــات الـبـعـيــدة عــن األراض ــي
الكاتالونية .أربــع مباريات خاضها
ب ـط ــل إس ـب ــان ـي ــا خ ـ ـ ــارج م ـل ـع ـبــه ه ــذا
املــوســم حـتــى اآلن ،مــن دون تحقيق
أي ف ــوز فــي أي مـنـهــا .ت ـع ــادالن أمــام
كــل مــن أوســاســونــا وال ـنــادي األملــانــي

كانت آخر ّ
مرة يحصد فيها
برشلونة  7نقاط في  5جوالت
خالل موسم  94ـ 95
ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد ف ــي ال ـجــولــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ــا،
وخسارتان أمام أتلتيك بلباو وأخيرًا
ام ـ ـ ــام غ ــرن ــاط ــة امل ـ ـتـ ــواضـ ــع .هـ ـ ــذا مــا
جناه املــدرب إرنستو فالفيردي على
ّ
جماهير الـ«بالوغرانا» .من كان يفكر
يــومــا ،أن يـحـصــد بــرشـلــونــة  7نقاط
فقط من الجوالت الخمس األولى في

الـ«ليغا اإلسبانية»؟ فالفيردي يكسر
األرق ــام القياسية الــواحــد تلو اآلخــر،
لكن فــي الجهة املعاكسة أو إذا صح
التعبير «السلبية».
ف ــي م ــوس ــم  ،1995-1994ك ــان ــت آخــر
م ـ ّـرة يحصد فيها برشلونة  7نقاط
فقط بعد مضي الجولة الخامسة من
الدوري املحلي.
لطاملا كان مدرب الفريق هو املسؤول
ّ
األول ع ــن ت ــراج ــع ال ـن ـت ــائ ــج .ل ـكــن أن
ّ
ي ـت ـغــيــر ش ـك ــل ال ـف ــري ــق ت ـم ــام ــا ،فـهـنــا
أصبحت املشكلة أكـبــر وأك ـبــر .هناك
إجماع على أنه ومنذ تسلم فالفيردي
م ـ ـهـ ــامـ ــه ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي
ال ـكــاتــالــونــي ،ت ـغـ ّـيــر بــرش ـلــونــة مـعــه،
وبات من بني األندية التي لم تعد كما
كانت عليه في السابق .طريقة اللعب
اخـتـلـفــت ،حـتــى أن الفلسفة الـكــرويــة
ال ـخــاصــة ال ـتــي ت ــم ب ـنــاء ه ــذا ال ـنــادي
عليهاّ ،
دمــرهــا هــذا الـ ّـرجــل خــال أقل
من ثالثة مواسم.
م ــن ي ــوه ــان ك ــروي ــف مـ ـ ــرورًا بـلــويــس
ف ـ ــان خ ـ ــال وف ـ ــران ـ ــك راي ـ ـك ـ ــارد وب ـيــب
ّ
ً
غــوارديــوال ،وصــوال إلــى كــل من تيتو
فـ ـي ــان ــوف ــا ول ـ ــوي ـ ــس إنـ ــري ـ ـكـ ــي ،ك ــان
بــرش ـلــونــة يـحـصــد األلـ ـق ــاب ويـصـنــع
امل ـع ـج ــزات مـحـلـيــا وق ــاري ــا .امل ــدرب ــان
األخـ ـ ـي ـ ــران رغ ـ ــم تـ ــواضـ ــع أف ـك ــاره ـم ــا
ّ
ال ـتــدري ـب ـيــة ،إل أن ـه ـمــا ل ــم يستغنيا
ي ــوم ــا ع ــن ث ـقــافــة بــرش ـلــونــة ،وال عن
طــريـقــة لعبه الـتــي عــاصــرتـهــا أجـيــال
من العاشقني لهذا النادي .فالفيردي،
ق ــام ب ــاألم ــر األس ـه ــل بــالـنـسـبــة ل ــه ،لم
يـكـمــل عـلــى خـطــى مــن سـبـقــوه ،ربما
ألن األم ــر يتطلب الـكـثـيــر مــن الجهد
والعمل ،فهو اختار التغيير األسهل،
ولكنه يدفع الثمن.
مـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـيــك ب ـل ـب ــاو الـ ـس ــاب ــق ،مــن
الـصـعــب عليه الـتــأقـلــم مــع مــا ّ
يقدمه
برشلونة من كرة قدم أمتعت الجميع
لـ ـعـ ـق ــود م ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــن .ذه ـ ـ ــب امل ـ ـ ــدرب
«ال ـنــائــم» إل ــى الـخـيــار األس ـه ــل ،وهــو
تدمير كــل ش ــيء ،وإع ــادة بنائه على

أيام فالفيردي معدودة في برشلونة (خورخي غيريرو  -أ ف ب)

م ــزاج ــه ،لـكــن الـنـتــائــج كــانــت كــارثـيــة،
فــا يـمـكــن نـسـيــان كــل مــن كــوسـتــاس
مـ ــانـ ــوالس العـ ــب روم ـ ــا الـ ـس ــاب ــق ،أو
ديفوك أوريجي العب ليفربول ،وهنا

الحديث عن املبارتني «الريمونتادا»
الـلـتــن خـســرهـمــا بــرشـلــونــة فــي آخــر
موسمني من دوري أبطال أوروبا.
ب ـ ـعـ ــد لـ ـ ـق ـ ــاء غـ ــرنـ ــاطـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر يـ ــوم

ال ـ ـس ـ ـبـ ــت امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي خـ ـس ــره
ب ــرش ـل ــون ــة ب ـه ــدف ــن دون رد ظ ـهــرت
أرق ــام وإحـصــائـيــات ج ــدي ــدة .األرق ــام
ّ
تحدثت عن أن هذا النادي األندلسي

املتواضع ،لم يستطع تسجيل هدفني
في مرمى برشلونة ألكثر من  50سنة
م ـض ــت .الـتـشـكـيـلــة ال ـت ــي دخـ ــل فيها
فالفيردي املـبــاراة كانت مختلفة عن

ّ
امل ـبــاراتــن األخ ـيــرتــن ،الـلـتــن تغنت
بهما الصحافة اإلسبانية والعاملية،
وذلــك بسبب حضور الثنائي املميز
في خط الوسط معًا ،فرنكي دي يونغ
وآرثور ميلو .في مباراة غرناطة ،قرر
فالفيردي عدم إشراك آرثر وسيرجيو
بوسكيتس ،وذل ــك بـهــدف إعـطــاء كل
مــن راكيتيتش وسيرجيو روبيرتو
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ف ـ ــي خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط .ك ــان ــت
لفالفيردي تجربتان سابقتان لهذه
األسماء في خط الوسط أمــام كل من
الـفــريـقــن الـبــاسـكـيــن أتـلـتـيــك بلباو
وأوساسونا .هاتان التجربتان ،خرج
منهما برشلونة خــاسـرًا أم ــام إيكير
مــونـيــايــن وزم ــائ ــه بـخـســارة بهدف
من أريتز أدوريز ،وبتعادل ّ
مخيب من
إقليم بامبلونا بهدفني ملثلهما .بكل
ب ـســاطــة ،ال ـت ـج ــارب ل ــم ت ـن ـجــح .ورغ ــم
تألق كل من دي يونغ وآرثر سويًا في
خط الوسط ،أبقى فالفيردي على آرثر
كخيار ثالث لم يشركه أمام غرناطة.
كــان مــن الــواضــح تــألــق الـشــاب أنسو
فــاتــي خــال املـبــاريــات الـتــي خاضها
ّ
فــي املــوســم الـحــالــي ،إال أن ق ــرار عــدم
مشاركته أم ــام غــرنــاطــة على حساب
ال ـش ــاب اآلخـ ــر ك ــارل ــوس ب ـيــريــز ،كــان
أي ـضــا خــاطـئــا مــن فــال ـف ـيــردي .بيريز
ش ــاب م ـه ــاري لـكـنــه ل ــم ي ـق ـ ّـدم الكثير
ل ـل ـن ــادي ،وهـ ـن ــاك ش ـبــه إجـ ـم ــاع على
عقمه الهجومي ،على العكس تمامًا
بــالـنـسـبــة ل ـف ــات ــي ،ال ـ ــذي ح ـ ـ ّـرك امل ـيــاه
ال ــراك ــدة بــدخــولــه هــو وقــائــد الـفــريــق
ليونيل ميسي في الشوط الثاني.
خــاصــة ال ـقــولّ ،أي ــام امل ــدرب إرنستو
فالفيردي مـعــدودة فــيّ برشلونة ،أو
على األقــل هذا ما يتمناه كل مشجع
ل ـل ــ«بــاوغــرانــا» .ال شــك أن برشلونة
فــي الكامب مختلف عــن مــا هــو عليه
خــارجــه ،وهــذه مشكلة ليست سهلة،
تكون
وال يمكن التغاضي عنها ،فلن ّ
الجماهير أو اإلدارة مستعدة لتلقي
«ريـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ـت ـ ــادا» ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي دوري
األبطال في قادم املباريات.

موسم الحقيقة لزين الدين زيدان خيبات الموسم الماضي حاضــرة في الـ«بيرنابيو»
أيام ليست سهلة تعيشها جماهير
نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم.
النادي ال يقدم المستوى المقنع،
وخيبات الموسم الماضي حاضرة في
أذهان الالعبين والعشاق على حد
سواء .األكيد أن الـ«ملكي» يفتقد
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،والمدرب
القديم ـ الجديد زين الدين زيدان
َ
مطالب بالكثير
حسين فحص
شهد العام املاضي أحــد أســوأ نسخ
ريـ ـ ــال م ــدري ــد ف ــي ح ـق ـبــة «ال ــرئ ـي ــس
الـقــوي» فلورينتينو بيريز .مشاكل
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وف ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ع ـص ـف ــت
بالـ«ميرينغي» ،أنهت موسمه دون
تحقيق أي لقب يذكر.
لـ ـ ـه ـ ــذا اإلخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ع ـ ــدي ـ ــدة،
أبــرزهــا مــا حـصــل مــع نـهــايــة موسم
 .2018/2017فحينها أع ـلــن امل ــدرب
ال ـفــرن ـســي زيـ ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان تــركــه

م ــرك ــز امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـل ـنــادي املـلـكــي
بـعــد تحقيقه الـلـقــب ال ـثــالــث تــوالـيــا
م ــن ب ـط ــول ــة دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا.
ٌ
قرار أسال حبر الصحافة الرياضية
ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـغ ـم ــوض
والضبابية حول أسباب هذا القرار.
وزاد األمر سوءًا بعد الرحيل املفاجئ
لـلـبــرتـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو.
اسـتـمــرت املـشــاكــل ه ــذا املــوســم على
إثــر النتائج املتخبطة ،مــا فتح بابًا
لـلـتـســاؤالت عـ ّـمــا يـحــدث بــن أس ــوار
ملعب سانتياغو بيرنابيو ،الذي قد
يتعدى الجانب الفني للفريق.
في املوسم املاضي ،تزامنت املشاكل
امل ــادي ــة ل ـل ـن ــادي امل ـتــرت ـبــة ع ــن رغـبــة
مالكه فلورنتينو بيريز فــي ترميم
م ـل ـعــب ســان ـت ـيــاغــو ب ـي ــرن ــاب ـي ــو ،مــع
مشاكل الفريق الفنية ،فسقط ريــال
مـ ــدريـ ــد مـ ــن ال ـق ـم ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ــى
الـ ـه ــاوي ــة .وجـ ــد ب ـي ــري ــز ح ـي ـن ـهــا فــي
جوليان لوبيتيغي (مــدرب املنتخب
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــق) ،ال ـخ ـل ـي ـف ــة
األم ـ ـثـ ــل ل ـ ــزي ـ ــدان ل ـ ـيـ ــرأس ال ـع ــارض ــة
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـفــريــق امل ـل ـك ــي .وب ـع ــد عــدم
تـلـبـيــة م ـطــالــب املـ ـ ــدرب ال ـج ــدي ــد في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ،حـقــق لوبيتيغي
نـتــائــج كــارثـيــة فــي ال ـجــوالت األول ــى
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري ،ف ــأق ـي ــل ل ـي ـع ـ ّـن مـكــانــه

سانتياغو س ــوالري ،م ــدرب الفئات
العمرية للميرينغي .سلسلة نتائج
ج ـيــدة حققها املـ ــدرب األرجـنـتـيـنــي،
عـ ــادت عـلـيــه بـعـقــد طــويــل األمـ ــد في
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،غ ـي ــر أن ال ـن ـتــائــج
ال ـس ـي ـئــة ال ـت ــي ت ـلــت ال ـع ـقــد ال ـجــديــد،
والتي أدت إلــى خــروج امليرنغي من
س ـب ــاق ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ودوري
أبـطــال أوروبـ ــا ،أدت إلــى إقــالـتــه قبل
نهاية املوسم.
ف ــي ظ ــل األوض ـ ـ ــاع املـ ـت ــردي ــة ،ارتـ ــأى
ب ـيــريــز إع ـ ــادة زي ـ ــدان ل ـل ـفــريــق ،وهــو
برأيه الحل األمثل النتشال الفريق،
ف ـ ـعـ ــاد املـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـل ــى أن
ُ
ـرة فــي الصيف،
يـمـنــح مـيــزانـيــة كـبـيـ ٌ
ٌ
وكــان لــه مــا أراد .صيف حــافــل عرفه
ريــال مــدريــد على صعيد الصفقات،
ج ــاء عـلــى إث ــره الـعــديــد مــن األسـمــاء
الــامـعــة إلعـ ــادة هيكلة الـفــريــق بما
ٌ
يـ ـت ــاءم م ــع أهـ ـ ــداف اإلدارة .أم ـ ــوال
طــائـلــة دف ـعــت الس ـت ـقــدام البلجيكي
إيـ ـ ــديـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،العـ ـ ـ ــب ت ـش ـي ـل ـســي
ال ـس ــاب ــق ،ول ــوك ــا يــوف ـي ـتــش ،مـهــاجــم
آيـنـتــراخــت فــران ـكــورت األمل ــان ــي ،كما
الـظـهـيــر الـفــرنـســي فـيــرالنــد مـيـنــدي،
واملـ ــدافـ ــع ال ـب ــرازي ـل ــي الـ ـش ــاب إيــديــر
م ـي ـل ـي ـتــاو وغـ ـي ــره ــم ،أمـ ــا ال ـن ـت ـي ـجــة،
فكانت عكس التطلعات كليًا .استمر

ّ
تخبط ريــال مــدريــد هــذا املــوســم ،مع
زيادة الضغوطات اإلعالمية إثر عدم
ظـهــور األس ـمــاء الـجــديــدة بــالـصــورة
ٌ
املـطـلــوبــة حـتــى اآلن .ت ـخـ ّـبــط محلي
وضـ ــع الـ ــريـ ــال ف ــي امل ــرك ــز ال ـخــامــس
(قبل الجولة الخامسة) ،امتدت على
ال ـصـع ـيــد األوروبـ ـ ـ ــي ،ب ـعــد أن خسر

امليرينغي مباراته األولــى في دوري
األبـطــال بنتيجة ( )0-3أمــام باريس
ســان جيرمان الفرنسي ،رغــم غياب
الـثــاثــي الهجومي عــن هــذا األخـيــر،
املتمثل بإيدينسون كافاني ،كيليان
مبابي ونيمار دا سيلفا.
ح ـتــى اآلن ،ل ــم ي ـظ ـهــر زيـ ـ ــدان شيئًا

لم يقدم الالعبون الجدد المطلوب (توماس سامسون ـ ا ف ب)

مـ ــن ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـت ــي س ـي ـط ــرت عـلــى
أوروب ـ ـ ــا ف ــي ف ـتــرتــه األولـ ـ ــى ك ـمــدرب
ل ــري ــال م ــدري ــد .رغ ــم ت ـعــرض الـعــديــد
من الالعبني لإلصابات ،كسيرجيو
رامـ ـ ــوس ،إي ـس ـكــو ،ل ــوك ــا مــودري ـتــش
و إي ــدي ــن ه ـ ــازار ،أغـلـقــت ال ــوف ــرة في
األسـمــاء املــوجــودة على دكــة البدالء
الـ ـب ــاب ب ــوج ــه زي ـ ـ ــدان أمـ ـ ــام أي ع ــذر
للنتائج السيئة ،لتفتح أبوابًا كثيرة
حول قيمة زيدان الفنية كمدرب.
فــي فـتــرة زمـنـيــة قـصـيــرة ،ب ــرز زيــزو
كأحد أبرز مدربي العالم ،وذلك بعد
ـى
أن عرفت محطته التدريبية األولـ ً
في ريال مدريد نجاحًا باهرًا ،خاصة

استفاد زيدان من
الهيكل الذي بناه
المدرب اإليطالي
األسبق كارلو أنشيلوتي

ّ ً
جلية
على الصعيد األوروبي .ظهرت
ح ـي ـن ـهــا ب ـص ـم ــة زي ـ ـ ـ ــدان ،أقـ ـل ــه عـلــى
صعيد عطاء الالعبني ،الذين أظهروا
مرارًا وتكرارًا دعمهم الكامل للمدرب
الفرنسي .استفاد زيــدان حينها من
ال ـه ـي ـكــل األولـ ـ ــي لـلـمـيــريـنـغــي ،ال ــذي
بناه املــدرب اإليطالي األسبق كارلو
أنشيلوتي ،واقتصر نجاح الفرنسي
ع ـ ـلـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال ح ـ ــاف ـ ــز ال ــاعـ ـب ــن
لتسخير قدراتهم بما يخدم الفريق،
ً
إضــافــة إلــى ال ـتــوازن ال ــذي خلقه في
خط الوسط ،إثر إعادته كاسيميرو
من اإلع ــارة .في هــذا املــوســم ،تغيرت
مـهـمــات زي ـ ــدان ،أم ــا الـتـطـلـعــات فقد
زادت .أص ـبــح زيـ ــدان مـطــالـبــا ببناء
فريق جديد ،قادر على املنافسة على
كافة الجهات ،وهو ما عجز عنه حتى
الـلـحـظــة .هـشــاشــة دفــاعـيــة ،وضعف
واضــح فــي تــرابــط الخطوط ،أسقطا
امليرينغي في العديد من االختبارات
حتى اآلن .ال يــزال الوقت باكرًا على
ال ـح ـك ــم ،ال ـ ـجـ ــوالت امل ـق ـب ـلــة سـتـظـهــر
ماهية قــدرات زيــدان التدريبية ،لكن
ح ـتــى اآلن ،ال ــوض ــع سـ ّـيــئ ف ــي ري ــال
مدريد ،وفوز واحد لن يكون املعيار،
فالنادي مطالب بالبطوالت.

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا يوم أمس األحد لقب
دورة أوساكا في كرة املضرب املقامة في منطقتها،
للمرة األولى في مسيرتها االحترافية ،منهية انتظارًا
ً
ـان هــذا الـعــام بعد بطولة أوستراليا
طــويــا لتتويج ثـ ٍ
املفتوحة التي رفعت كأسها في كانون الثاني /يناير
املاضي .وتفوقت اليابانية الشابة ( 21عامًا) املقيمة
في الــواليــات املتحدة وتحمل جنسيتها ،في املباراة
النهائية على الــروسـيــة أناستازيا بافليوتشنكوفا
بسهولة ( )2-6و( )3-6في نحو ساعة وتسع دقائق،
لتحرز لقب ال ــدورة الـتــي حلت فيها وصيفة عامي
 2016و.2018
وقــالــت الــاعـبــة املصنفة أول ــى عامليًا سابقًا ورابـعــة
حاليًا ،بعد فوزها على منافستها املصنفة « :41لقد
خضت مباريات نهائية هنا .هــذه هــي املــرة الثالثة،
لذا أنا سعيدة جدًا لتمكني من الفوز ،وتحقيق ذلك
في املدينة حيث ولــدت يجعل ذلــك أمـرًا مميزًا جـدًا».
وتابعت« :أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة جدًا
في املباراتني األخيرتني .أعتقد أن ذلك ساعدني حتمًا،
وال سيما ال ـيــوم ،نـظـرًا إلــى أنـهــا (بافليوتشنكوفا)
تتمكن بقدرة رائعة على ّ
رد الضربات».
ّ
وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارًا امتد ألشهر منذ
تتويجها بلقب بطولة أوستراليا املفتوحة مطلع العام،
ال ــذي كــان ثــانــي لقب لها فــي الـبـطــوالت الكبرى بعد
تتويجها في فالشينغ ميدوز األميركية في صيف
.2018
ولقب أمــس األحــد هو الرابع ألوساكا في مسيرتها
االح ـتــراف ـيــة ،وج ـعــل مـنـهــا أول الع ـبــة يــابــانـيــة تتوج
بــالــدورة املقامة فــي املدينة الــواقـعــة فــي غــرب البالد،
واملعروفة باسم دورة «بان باسيفيك» ،منذ مواطنتها
كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في عام .1995

ُ َ
ُ
وسيعلن أيضًا الفائز بجائزة بوشكاش ،التي تمنح
ُ
ألف ـضــل ه ــدف عـلــى م ــدار ال ـع ــام ،وســتـمـنــح جــائــزة
ال ـف ـي ـفــا ألف ـض ــل تـشـجـيــع «ج ـم ـه ــور» ،وسـيـكـشــف
النقاب عن التشكيلة املثالية ألفضل  11العبًا عند
الرجال والسيدات.
واملرشحون لجائزة أفضل العب هم :فيرجيل فان
دايك ،ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .أفضل
ح ــارس مــرمــى :ألـيـســون بـيـكــر ،إي ــدرس ــون وم ــارك
أندريه تير شتجن .أفضل مــدرب :بيب غوارديوال،
يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو .أفضل العبة:
لوسي بــرونــز ،أليكس مــورجــان وميغان رابينوي.
أفضل حارسة مرمى :كريستيان إيندلر ،هيدفيج
لـيـنــداهــل وسـ ــاري ف ــان فـيـنـيـنــدال .أف ـضــل م ــدرب ـ
مــدربــة سـيــدات :جيل إيليس ،فيل نيفيل وسارينا
فيجمان.
أفضل هدف (بوشكاش) :ليونيل ميسي ضد ريال
بـيـتـيــس ،خـ ــوان كـيـنـتـيــرو ض ــد ريـسـيـنــغ ودان ـي ـيــل
زس ـ ـ ــوري أمـ ـ ــام ف ـي ــري ـن ـك ـف ــاروس .ج ــائ ــزة أف ـضــل
ت ـش ـج ـيــع :س ـي ـل ـف ـيــا ج ــري ـك ــو ،ج ــوس ـت ــو ســانـشـيــز
وجماهير هولندا في كأس العالم للسيداتَ ُ .
أف ـض ــل  11الع ـب ــا (رجـ ـ ـ ــال) 55 :م ــرش ـح ــا ،ت ـعــلــن
التشكيلة املـثــالـيــة خ ــال الـحـ َفــل .أفـضــل  11العبة
ُ
(سـ ـي ــدات) 55 :مــرش ـحــة ،ت ـعــلــن الـتـشـكـيـلــة املـثــالـيــة
خالل الحفل.

انتقادات لطرح تعديالت
في الفورموال 1

جوائز الـ«فيفا» توزع الليلة

اعـتـبــر ال ـع ــداء الـجــامــايـكــي ال ـســابــق أوس ــاي ــن بــولــت
املعروف عنه شغفه بكرة القدم ،أن املدافع الهولندي
ل ـفــريــق ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـيــرج ـيــل فـ ــان داي ــك
يـسـتـحــق نـيــل ج ــائ ــزة االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـقــدم
(فيفا) ألفضل العب في العالم ،على رغم تأكيده أنه
يميل إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وي ــوزع االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم «فـيـفــا» مساء
ال ـي ــوم ف ــي دار أوبـ ــرا «أال س ـك ــاال» بـمــديـنــة مـيــانــو
اإليطالية جوائز األفضل في العالم .وسبق للفيفا
إقامة الحفل في مدينتي زيوريخ السويسرية ولندن
اإلنكليزية في النسخ السابقة.
وسيقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود
خوليت ،واملذيعة اإليطالية إيالريا داميكو .ويتضمن
الحفل إعــان الفائزين بــ 10جوائز رئيسية ،بينما
يتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية ،كما حدث في
النسخ الـ 3املاضية.
وتأتي جائزة أفضل العب في العالم على رأس كافة
ّ
تضم أيضًا األفضل في فئات املدربني
الجوائز ،التي
وحراس املرمى ،سواء في جانب الرجال أو السيدات.

وج ــه الـعــديــد مــن الـســائـقــن ،يـتـقــدمـهــم بـطــل الـعــالــم
الحالي البريطاني لويس هاميلتون والسابق األملاني
سـيـبــاسـتـيــان ف ـي ـتــل ،ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة إل ــى اق ـتــراح
منظمي بطولة العالم للفورموال  1باعتماد «ترتيب
ان ـطــاق عـكـســي» فــي الـسـبــاقــات ل ــزي ــادة الـتـنــافــس.
ومــن ضمن االقـتــراحــات الـتــي بــدأ تــداولـهــا مــن قبل
مـجـمــوعــة «ل ـي ـبــرتــي م ـيــديــا» اإلع ــام ـي ــة األمـيــركـيــة
املالكة لحقوق الفورموال  ،1اعتماد ترتيب ّ انطالق
عكسي ،أي أن ينطلق السائقون الذين يحلون في
املراكز املتقدمة في التجارب الرسمية ،من املراكز
األخيرة في يوم السباق.
وبدأ هذا الطرح بإثارة حفيظة السائقني ،على رغم
ً
أنه ال يزال اقتراحًا متداوال ولم يعتمد رسميًا بعد.
ومــن ه ــؤالء فـيـتــل ،ســائــق ف ـيــراري ال ــذي لــم يـحــاول
تلطيف انـتـقــاداتــه لــاق ـتــراح ،واص ـفــا إي ــاه ببساطة
ً
بـ «الهراء» .وأضاف املتوج بطال للعالم أربع مرات بني
العامني  2010و 2013مع فريق ريد بول« :ال أعرف
أي عـبـقــري تـقــدم بــه ،لكنه لـيــس الـحــل .هــو مقاربة
خاطئة بالكامل».
ولم يرق الطرح أيضًا هاميلتون ،سائق مرسيدس،
بـطــل الـعــالــم فــي الـعــامــن املــاضـيــن ،ال ــذي ق ــال على
هامش جائزة سنغافورة الكبرى ،املرحلة الخامسة
عشرة من بطولة العالم« :ال أعرف ماذا أقول .الناس
الــذيــن اق ـتــرحــوا ذل ــك ال ي ـعــرفــون عـ ّـمــا يـتـحــدثــون».
أمــا زميل فيتل َ ،شــارل لوكلير ،فأكد أنــه لــن يكون
ُ ِّ
«سعيدًا» إذا نفذ االقتراح.
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