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أصحاب القرار أنهوا اجلدل سريعاً، كيكي سيتني هو مدرب 
برشلونة اجلديد، واحملصلة مغامرة جديدة يصعب التنبؤ 

بإمكانية جناحها أو فشلها.
للمرة اخلامسة خ��ال السنوات ال�8 األخ��ي��رة تقّرر إدارة 
برشلونة جلب اسم أقل ملعاناً من جنوم الفريق، ليطرح التساؤل 
مجدداً بشأن جدوى التعاقد مع األسماء املغمورة لقيادة جيل 
يستطيع الهيمنة على جميع األلقاب بقيادة أسطورته احلية 

ليونيل ميسي.

 حقبة ما بعد ريكارد وغوارديوال
تبريرنا لتعاقد إدارة برشلونة مع الهولندي ريكارد )2003-
2008( ومن ثم غوارديوال )2008 – 2012( نظراً لنجوميتهما 
امللفتة قبل تعليق حذائيهما ال ميكن متريره مع من جاء بعدهما 

)باستثناء إنريكي(.
وذلك ألن الراحل تيتو فيانوفا )2012 – 2013( لم يكن ذلك 
الاعب الفذ، واألرجنتيني جيراردو مارتينو لم يحقق أّي لقب 
كبير قبل توليه مهمة تدريب برشلونة، وكذلك احلال بالنسبة 
للمقال فالفيردي واحلالي كيكي، علماً أّن إنريكي ال��ذي كان 
أفضلهم سبق وأن فشل في روما اإليطالي وكان مقبوالً مع سلتا 

فيغو.

ما هو معيار النجاح في برشلونة؟
تختلف درجة تقييم املدرب وإجنازاته لدى عشاق برشلونة 
وغيرهم في األندية األخرى نظراً الختاف تطلعاتهم وتوقعاتهم 
مع القائمة التي ميتلكها كل فريق، إذ أّن الفرنسي زين الدين زيدان 
نفسه )تّوج بثاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا توالياً(، كان قد 
حتدث عن حاجة ري��ال مدريد للفوز بالليغا أكثر من األبطال 

حالياً.
ول��م يتوقف ص��دى فشل فالفيردي على خسارتي روم��ا 
وليفربول في دوري األبطال آخر موسمني، بل ارتبط بنجاح ريال 
مدريد املذهل في ذات البطولة التي هيمن عليها ثاث مرات قبل أن 

تذهب لليفربول اإلنكليزي املوسم الفائت.
وم��ع أن تقييم فالفيردي من حيث األل��ق��اب هو ال��راب��ع منذ 
عشرين سنة بعد غوارديوال وإنريكي وريكارد لكنه وجد نفسه 
مقاالً في نصف املوسم وذلك بسبب جوع البلوغرانا للتتويج 
باألبطال والقناعة بصعوبة املهمة حتت إمرة »النملة«، مما يعني 

أّن لقب األبطال يشكل أولوية إلدارة برشلونة وجماهيره حالياً.

األلقاب الكبرى فقط مع برشلونة!
عقب املوسم املخّيب ملارتينو في تدريب برشلونة تولى مهمة 
تدريب األرجنتني ون��ال وصافة كوبا أميركا لسنتني توالياً 

2015-2016 ولعل تتويجه مع املكسيك القوية بالكأس الذهبية 
2019 يعد اللقب األبرز في آخر خمس سنوات ونصف.

وفي ظل رحيل إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا وانتظار ما 
سيفعله مع الروخا فإن معظم األسماء في آخر عشرين سنة لم 
جتد أندية بحجم برشلونة تطلبها لاستفادة من إمكاناتها، علماً 

أن غوارديوال يبقى دائماً حالة استثنائية.

ملن القرار؟
بني الفينة واألخ��رى يتردد اسم ميسي ورفاقه بالسيطرة 
على قرار اإلدارة فيما يتعلق باسم مدربهم القادم، ومع أّن إقالة 
فالفيردي كانت مطروحة بقوة حتى قبل ليلة اإلثنني إال أّن جنوم 
الفريق دائماً ما دافعوا عنه ووجهوا اللوم ألنفسهم فقط في 

اللحظات الصعبة.
وشخصياً ال أجد استشارة اإلدارة لبعض ركائز الفريق في 
مسألة املدير الفني تهمة أو انتقاص من قيمة أصحاب القرار إذ 
ال ميكن ألّي فريق أن ينجح في حال كانت غرفة املابس خارج 

السيطرة.
كيكي صاحب الرصيد »الصفري« من األلقاب كمدرب رهان 
جديد إلدارة بارتوميو، وفي حال فشله وعدم مناسبة توقيت هذا 
الفشل مع جلب غوارديوال أو تشافي، فإّن استمرار ذات النهج 

سيشكل أزمة كبيرة بني اإلدارة واجلماهير.

وعد مدرب برشلونة اجلديد كيكي سيتيني بأن 
يحافظ على مبادئه باعتماد األسلوب الهجومي 
ال��ذي طاملا ميز النادي الكتالوني معتبراً بأن 

تعيينه في منصبه تخطى جميع أحامه.
وقدم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو 
وامل��دي��ر الرياضي ف��ي ال��ن��ادي الفرنسي إري��ك 
أبيدال، امل��درب اجلديد في مؤمتر صحافي بعد 
القرار بإقالة إرنستو فالفيردي من منصبه في 

وقت متأخر من مساء االثنني.
وكشف بارتوميو بأن سيتيني يرتبط بعقد 
م��ع ال��ن��ادي حتى يوليو 2022 لكنه يتضمن 
بنداً يسمح بإقالته من منصبه بعد االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.
وع��لّ��ق على تعيني سيتيني بقوله »طريقة 
سيتيني هي الطريقة التي يحبذها برشلونة: 
يبحث دائماً على االستحواذ على الكرة، يولي 
اهتماماً كبيراً بالشكل وهذا يتناسب مع رؤيتنا«.

أم��ا سيتيني )61 ع��ام��اً( فقال خ��ال تقدميه 
لوسائل اإلعام حيث وقع العقد »لم أكن أتخيل 
ف��ي أقصى أح��ام��ي ت��واج��دي هنا. أن��ا شخص 
عاطفي واليوم هو مميز بالنسبة إلي. لم أفكر 
إطاقا بأن يطلب مني برشلونة تولي تدريبه. 
ال أملك سيرة ذاتية هائلة أو الكثير من األلقاب 
لكني برهنت بأنني أملك فلسفة معينة في 

اللعب«.
وت��اب��ع »ب��األم��س كنت ات��ن��زه ب��ني البقر في 
قريتي، واليوم أنا أشرف على أبرز الاعبني في 
أحد أكبر الفرق في العالم« مشيراً إلى أنه احتاج 

إلى »أقل من خمس دقائق« لقبول العرض«.
وأوضح »أنا شخص أملك قناعات واضحة، 
أف��ك��اراً واض��ح��ة. استمع إل��ى اجلميع لكن أنا 
شخصياً أول من يدافع عن أفكاري وما أؤمن به. 
إذا كان يتعني علينا املوت مع هذه األفكار يجب 
أن منوت معها ألن برشلونة يريد متابعة النهج 

اخلاص به«.
وتابع »وع��دي الوحيد هو أن يلعب فريقي 
جيداً. جميعكم يدرك بأنني أملك شخصية. هنا، 
سأتولى اإلشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة 

منذ سنوات، ثمة أشياء صغيرة لتغييرها«.
ودافع سيتيني عن ألوان أندية اتلتيكو مدريد 
وراسينغ سانتاندر العباً، أما أبرز األندية التي 
أشرف عليها فكانت بيتيس. ويعرف عنه ميله 
إل��ى اعتماد أسلوب االحتفاظ بالكرة وتأثره 
حت��دي��داً بأسلوب الهولندي الشهير يوهان 
كرويف حتى أن��ه ص��رح في إح��دى امل��رات بأنه 

جاهز لقطع أحد أصابع يده لكي يلعب بإشراف 
كرويف عندما كان األخير مدرباً لبرشلونة.

دينامية جديدة
 ولن يتمكن سيتيني من االعتماد على هدافه 
األوروغ��وي��ان��ي ل��وي��س س��واري��ز ال���ذي خضع 
لعملية جراحية في الغضروف وسيغيب على 
م��دى أرب��ع��ة أشهر لكنه ف��ي املقابل يستطيع 
االعتماد على جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي 

صاحب 16 هدفاً في 20 مباراة هذا املوسم.
وع��ن األخير ق��ال سيتيني »لست واثقاً ماذا 
يعني اإلش���راف على ت��دري��ب أفضل الع��ب في 

العالم والاعبني الذين من حوله. لقد حتدثت 
إليه وبعض األخرين وقلت له مدى التقدير الذي 

أكنه له«.
وعلى الرغم من جناح فالفيردي في إحراز 
اللقب في أول موسمني له مع الفريق الكتالوني 
فقد أكد رئيس النادي بأن الفريق كان في حاجة 
إلى دفعة معنوية بقوله »كنا ندرك بأن الدينامية 
لم تكن األفضل في اآلون��ة األخيرة على الرغم 
من النتائج اجليدة. لقد قمنا بالتغيير اآلن ألننا 
في منتصف املوسم ونريد دفعة. مع الدينامية 
اجل��دي��د نريد إح���راز ال���دوري، دوري األبطال 

ومسابقة الكأس«.

واُت��ه��م مجلس إدارة ال��ن��ادي لعدم احترام 
فالفيردي من خال بدء البحث عن بديل له خال 
نهاية األسبوع املاضي وقد خرج ذلك إلى العلن 
ال سيما في ما يتعلق باعب وس��ط برشلونة 
السابق تشافي الذي يشرف على تدريب السد 
القطري حالياً ورفض علناً تولي اإلشراف خلفاً 

لفالفيردي.
واع��ت��رف بارتوميو بذلك بقوله »بطبيعة 
احلال، كنت آمل أن تتم األمور بطريقة مختلفة. 
لكن في األسابيع واألشهر األخيرة حتدثنا إلى 
مدربني آخرين، األم��ور حتصل بهذه الطريقة 

دائماً ولم نتوصل إلى نتيجة«.

كيكي سيتيني

إدارة برشلونة واألسماء املغمورة بني النجاح والفشل

بعد موسمني ونصف املوسم على رأس اإلدارة 
الفنية، أعلن برشلونة إقالة املدير الفني إرنستو 
فالفيردي، بعدما شهدت فترة واليته القليل من 
النجاح والكثير من اإلخفاقات محققاً أربعة ألقاب 
)اثنان في الليغا وك��أس امللك وك��أس السوبر 
اإلسباني(، لكن الفريق شهد أيضاً العديد من 

االنتكاسات.
1. اإلقصاء األوروبي:

ترك اخل��روج املرير من دوري أبطال أوروبا 
في موسمني متتاليتني مرارة في حلق مشجعي 
الفريق. ففي أول موسم لفالفيردي خرج من ربع 
النهائي على أيدي روما رغم فوزه ذهاباً 1-3، 
لكن الفريق اإليطالي انتفض إياباً بثاثية نظيفة.

وف��ي امل��وس��م التالي تعرض خل��س��ارة أكثر 
أملاً أمام ليفربول اإلجنليزي في نصف النهائي 
برباعية بيضاء في »رميونتادا« تاريخية بعد 

خسارته بثاثية في ملعب كامب نو.
2. ليغا با عناء:

أض��اف فالفيردي لقبني في الليغا خلزائن 
البرسا بعد موسمني محليني با عناء وبفارق 
كبير في النقاط أمام غرمييه التقليديني أتلتيكو 
مدريد وريال مدريد. وفي املوسم احلالي يتقاسم 
الفريق ص���دارة املسابقة م��ع ال��ري��ال وبفارق 

األهداف لصاحله.
3. غرفة تغيير مابس هادئة:

احتفظ العبو الفريق الكاتالوني بوحدتهم 
ونبرتهم ال��ه��ادئ��ة جت��اه شخص امل��دي��ر املدير 
الفني. وحظي فالفيردي، حتى آخ��ر ي��وم له، 
بدعم جنوم مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه 
ولويس سواريز فلم يحملوه مسئولية التعثر 
األوروب���ي املتكرر أو الهزمية املؤملة األخيرة 
)2-3( في نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني 

أمام أتلتيكو.
4. النتيجة أهم من االستحواذ:

بعد رحيل نيمار بالتزامن مع قدوم فالفيردي، 
وض��ع امل��درب اجلديد آن��ذاك األول��وي��ة للطريقة 
الدفاعية باعبني مثل باولينيو ثم أرتورو فيدال. 

وما زال جمهور الفريق يتذكر تصريح فالفيردي 
قبل ال��ذه��اب إل��ى ملعب أنفيلد »يتعني علينا 
الهجوم. االستحواذ فقط يبدو فكرة خاطئة«. 

لكن في النهاية حدث ما حدث.
5. تدخات اإلدارة:

لم يعترض فالفيردي يوماً على أسماء العبني 

فرضتهم إدارة النادي مثل كيفني برينس بواتنغ 
أو خيسون موريو أو مالكوم أوليفييرا الذين لم 
يشاركوا بالكاد مع الفريق. لكن فالفيردي كشف 
مؤخرا أن بعض هؤالء الاعبني كانوا بناء على 

طلب من اإلدارة وليس قراره الشخصي.
6. عدم االعتماد على الناشئني:

قال فالفيردي عقب التعاقد مع موريو »ليس 
من املجدي كثرة احلديث عن ض��رورة االعتماد 
على ناشئي الفريق«. وفي املوسم املاضي شارك 
ثمانية من الناشئني من بني 14 إجماالً منذ قدوم 
فالفيردي، لكن في النهاية لم يعتمد سوى على 

اثنني فقط هما أنسو فاتي وكارليس بيريز.

فالفيردي ودع كامب نو

وجميلة ممتعة  قدم  بكرة  برشلونة  جماهير  يعد  سيتيني 

فالفيردي في برشلونة.. قليل من النجاح كثير من الفشل
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بارتوميو: قرار تغيير املدرب 
جاء في الوقت املناسب

خ��ال حفل تقدمي امل��درب اجلديد كيكي سيتني ق��ال رئيس 
برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، إن إرنستو بالبيردي أقيل 
رغم أن العماق الكاتالوني يحتل صدارة دوري الدرجة األولى 

اإلسباني لكرة القدم ألن الفريق يحتاج لقوة دفع جديدة.
ووقع سيتني عقداً لتدريب برشلونة حتى يونيو 2022 عقب 
إقالة فالفيريدي الذي توج بلقبني متتاليني للدوري كما فاز بلقب 

كأس امللك في 2018.
وأضاف بارتوميو »أجرينا التغيير في هذا التوقيت ألننا في 
منتصف املوسم، وكنا نحتاج لقوة دفع جديدة لتخطي املراحل 

األخيرة من املوسم ألن الفريق ميلك أهدافا كبيرة«.
»حتى لو كانت النتائج جيدة ج��داً نعرف أن هناك مساحة 
للتحسن وحتدثنا مع بالبيردي بهذا اخلصوص وأبلغناه في 

األيام القليلة املاضية مبدى حاجة الفريق للتحسن«.
وفي أول موسمني حتت قيادة فالفيريدي توج برشلونة بلقب 
ال��دوري بفارق كبير عن أقرب مطارديه ريال مدريد وأتلتيكو 

مدريد.
لكن موقف فالفيريدي تأثر بشدة بالفشل في دوري أبطال 

أوروبا حيث خرج على نحو مفاجئ أمام روما وليفربول.
وتعرض أداء الفريق النتقادات هذا املوسم. وحتى لو كان 
الفريق الكاتالوني يحتل صدارة الترتيب بفارق األه��داف فإن 
مجلس إدارة النادي فقد الثقة في فالفيريدي بعد اخلسارة 
أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر اإلسبانية في السعودية 

األسبوع املاضي.
ونفى بارتوميو فرضية أن يكون قرار إقالة فالفيريدي اتخذ 

على عجل ودون تفكير في مدرب بديل بشكل واضح.
وأكد برشلونة أنه حاول تعيني تشابي هرنانديز أسطورة 
الفريق في املنصب، بينما ذكرت وسائل إعام إسبانية أن النادي 
ح��اول التعاقد مع رونالد كومان م��درب هولندا واألرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق.
وأوضح بارتوميو »أريد أن أوضح أننا حتدثنا عن املستقبل 
مع عدد من املدربني خال األسابيع والشهور القليلة املاضية فهذا 

واجبنا.
»مت إجناز املهمة وكان هذا التوقيت مناسباً إلجراء التغيير«.

وقال املدير الرياضي في برشلونة إيريك أبيدال، إن »سيتني 
املدرب اجلديد يتوافق مع أفكار النادي بشأن الكرة الهجومية«.

وأضاف مدافع برشلونة السابق احلائز على لقبني في دوري 
األبطال »نشعر بسعادة كبيرة لتقدمي كيكي ألنه أظهر فلسفة 
واضحة في كرة القدم مع التركيز على التفاصيل الصغيرة وهو 

ما يعيدني إلى ذكرياتي في اللعب مع الفريق.
»نعرف أن بإمكاننا حتقيق إجنازات كبيرة«.

كأس إسبانيا: مواجهتان سهلتان 
لبرشلونة وريال مدريد

أسفرت قرعة دور ال�32 ملسابقة كأس ملك إسبانيا بكرة القدم 
أول من أمس عن مواجهتني سهلتني لبرشلونة وريال مدريد حيث 

سيلتقيان فريقني من الدرجة الثالثة.
وسيلعب ري��ال مدريد مع أونيونيستاس دي سلمنقة بينما 
سيكون إيبيزا خصماً لبرشلونة حامل الرقم القياسي في عدد 

ألقاب املسابقة مع 30 لقباً.
ويعتبر أونيونيستاس فريقاً حديثاً نسبياً إذ مت تأسيسه عام 
2013 من مجموعة من مشجعي فريق املدينة اآلخر يو دي سلمنقة 

الذي أوقف نشاطاته.
وانخرط أونيونستاس عام 2014 في الدرجة السادسة، وجنح 

سنة بعد أخرى بالتفوق حتى بلغ الدرجة الثالثة.
وسيخوض ريال مدريد وبرشلونة املواجهتني خارج أراضيهما 

بحسب قوانني املسابقة.
ويحل أتلتيكو مدريد وفالنسيا بدورهما ضيفني على فريقني 
من الدرجة الثالثة حيث يلعب األول مع كولتورال ليونيسا، فيما 

سيكون فالنسيا في ضيافة لوغرونيس.
وضمن ال���دور نفسه يتواجه إشبيليه م��ع ليفانتي وري��ال 

سوسيداد مع إسبانيول.
وسيلعب هذا الدور بني 21 و23 يناير احلالي.

برشلونة يتصدر تصنيف أغنى 
األندية في العالم

 تصدر نادي برشلونة ألول مرة قائمة أغنى األندية في العالم 
بفضل حتقيق إي��رادات بقيمة 840.4 مليون ي��ورو خال موسم 

2018-2019، بحسب قائمة شركة »ديلويت« االستشارية.
ومثلت إيرادات الفريق خال املوسم املاضي زيادة بنسبة 22% 
عن املوسم السابق حني حقق 690.4 مليون يورو بفضل حتسن 
إيراداته التجارية )383.5 مليون، بزيادة %19( وإي��رادات البث 

التلفزيوني )298.1 مليون، بزيادة %34(، بحسب الدراسة.
 وجت��اوزت إي��رادات برشلونة غرميه ري��ال مدريد ال��ذي حقق 
757.3 مليون يورو )بزيادة %1 في املوسم السابق حني بلغت 

750.9 مليون(.
 وتكتمل املراكز العشرة األولى في القائمة بخمسة فرق إجنليزية 
)مانشستر يونايتد الثالث ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام 
وتشيلسي( وبايرن ميونخ األملاني )رابعاً( وباريس سان جيرمان 

)خامساً( ويوفنتوس )عاشراً(. و
من األندية اإلسبانية األخرى في قائمة العشرين األوائل، أتلتيكو 

مدريد صاحب املركز الثالث عشر بإيرادات 367.6 مليون يورو.
 وحققت أغنى 10 أندية إيرادات بتسعة مليارات و300 مليون 

يورو موسم 2018-2019، بزيادة %11 عن املوسم السابق.

ماريا بارتوميو


