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فورموال  :1ألونسو يستعد
لسباق أندي
�ش��ارك فرنان��دو �ألون�سو ،بط��ل العامل مرتني يف �سباق��ات فورموال 1
لل�سي��ارات ،يف "ال�ساع��ة ال�سعي��دة" لتج��ارب �سباق ان��دي  ،500قبل
خو�ض ال�سباق يف وقت الحق من ال�شهر اجلاري .وهذه فرتة التجارب
الثالثة فقط لألون�سو ،الذي �سيغيب عن �سباق جائزة موناكو بفورموال
 1ي��وم  28مايو�/آي��ار اجل��اري ،للم�شاركة يف �سباق ان��دي .و�أكمل
�ألون�س��و  117لف��ة يف �سيارة مكالرين هوندا �أندريت��ي ،واخترب ما قد
يحدث يف يوم ال�سباق نف�سه وهو ما يعرف با�سم "ال�ساعة ال�سعيدة".
وكان��ت ال�ساع��ة الأخ�يرة ،بعد يوم طوي��ل من التج��ارب ،فر�صة لكل
امل�شاركني البالغ عددهم � 33سائقا ملحاكاة حماولة الت�أهل لل�سباق
يف �أج��واء م�شابهة متام��ا .وقال �ألون�س��و ،الذي اخترب كيفي��ة القيادة
يف الزح��ام ،يف �أك�بر حتد له "كان��ت الأمور جي��دة و�إيجابية جدا يف
ي��وم مثم��ر� .أنهينا العديد م��ن اللفات وتعلمنا الكث�ير �ضمن جمموعة
كب�يرة والقيادة و�س��ط الزحام" .و�أ�ض��اف ال�سائق ال��ذي احتل املركز
 24م��ن بني � 33سائقا �أم���س الثالثاء "�أ�ستطيع �أن �أخلد للنوم جيدا
به��ذه املعلوم��ات وغ��دا �س�أكون �أف�ض��ل" .و�سي�ش��ارك فري��ق �أندريتي
�أوتو�سب��ورت ،ب��ـ � 6سي��ارات يف ال�سب��اق ،وي�ستفيد �ألون�س��و من خربة
زمالئ��ه ومن بينهم �ألك�سندر رو�س��ي الفائز يف العام املا�ضي ،ورايان
هان�تر راي الفائ��ز يف  .2014وقال �ألون�سو "�أن��ا يف �أف�ضل فريق من
�أج��ل ذلك .نحن �ستة �سائقني ونقود �سوي��ا .زمالئي كانوا مذهلني يف
م�ساعدتهم يل".

بيكيه ينهي أزمة غيابات
ت��درب جريارد بيكيه ،مداف��ع نادي بر�شلونة ،ب�ش��كل منفرد� ،صباح
الي��وم الأربعاء ،بعد تعافيه من الإ�صابة بفريو�س يف املعدة ،والذي
�أبع��ده عن تدريب��ات الفريق الكتال��وين الأ�سبوع املا�ض��ي ،ومباراة
ال���س باملا�س يف اجلول��ة  37من الدوري الإ�سب��اين .وق�ضى بيكيه،
ليلت�ين يف م�ست�شف��ى مبدين��ة بر�شلون��ة بعد �شع��وره ب���آالم املعدة
ي��وم ال�سب��ت املا�ضي ،ومل يغ��ادر �سوى �صب��اح �أول �أم���س الإثنني،
قب��ل الع��ودة للتدريبات �صب��اح اليوم .وذكرت �صحيف��ة "�سبورت"،
�أن بيكي��ه �سيت��درب منف��ر ًدا الي��وم ،قبل � ّأن يع��ود للتدريبات
اجلماعي��ة غ�� ًدا ،ليك��ون جاه�� ًزا ملب��اراة �إيب��ار يف اجلولة
الأخرية م��ن الدوري الإ�سباين ،ونهائ��ي ك�أ�س امللك �أمام
ديبورتيفو �أالفي�س.
ويع��اين بر�شلون��ة م��ن غياب��ات عل��ى م�ست��وى الدف��اع،
ب�إ�صاب��ة خافي�ير ما�سكريان��و وجريم��ي ماثي��و
و�أليك���س في��دال ،مم��ا دف��ع امل��درب لوي���س
�إنريك��ي �إىل �إ��شراك �صاموي��ل �أومتيت��ي
وت�صعيد مارلون يف الدفاع ،كما اعتمد
على لوكا�س ديني و�أندريه جوميز يف
مرك��ز الظه�ير الأمين ،ب�سب��ب �إيقاف
�سريجي روبريتو.
ومل يظه��ر بيكي��ه للجمه��ور خ�لال
الأ�سب��وع املا�ض��ي �س��وى يف
مب��اراة للتن���س وظل بعي�� ًدا عن
الإع�لام �أو تدريب��ات الفري��ق
ب�سبب ذل��ك الفريو�س .ويرغب
بر�شلون��ة يف االنت�صار على
ال���س باملا���س ل�ضم��ان
ا�ستم��رار املناف�س��ة عل��ى
لق��ب ال��دوري الإ�سباين،
�إذ يحت��ل الن��ادي
الكتال��وين ال�ص��دارة
بر�صي��د  84نقط��ة
بف��ارق الأه��داف ع��ن
ريال مدريد الذي ميلك مباراة
م�ؤجلة �أمام �سيلتا فيجو.

أرقام مبابي المذهلة تشعل صراعًا بين عمالقة القوم في القارة العجوز
مل يع��ط مباب��ي الكث�ير م��ن الوق��ت لأندي��ة ري��ال مدري��د
ومان�ش�س�تر يونايتد وت�شيل�سي حل�سم قراره��ا ب�ش�أن التنازع
عل��ى �ضم��ه يف ال�صيف املقبل .وبرز ا�س��م الفرن�سي الواعد
كيلي��ان مباب��ي ذو الأ�ص��ول اجلزائري��ة ب�ش��كل ملفت يف
الأ�سابي��ع الفائتة جمرباً موناكو على اال�ستماع للعرو�ض
املغري��ة القادمة م��ن ريال مدري��د الإ�سب��اين ومان�ش�سرت
يونايت��د وت�شيل�س��ي الإنكليزي�ين ،ولع��ل �آخ��ر التقاري��ر
الإعالمي��ة �أكرب دليل على طمع موناك��و بت�سويق �صاحب
ال��ـ 18عام�� ًا خا�صة و�أنها ت�شري لرف���ض عر�ض بقيمة 80
مليون يورو دون حتديد ا�سم الفريق الذي طلبه .ونال مبابي
جائ��زة �أف�ضل العب واعد يف الدوري الفرن�سي �أم�س الإثنني،

بع��د ت�أث�يره املبا��شر يف ح�ص��د موناك��و للق��ب (منطقي��اً)
بانتظ��ار ت�أكيده ر�سمي ًا الأربعاء عند مواجهة �سانت �إيتيان.
و�أ�سهم��ت ك ّل من �إح�صاءات مباب��ي و�إ�شادة املدربني الكبار
بقدرات��ه �إ�ضاف��ة ل�سيا�س��ة موناك��و يف �أ�س��واق االنتق��االت،
بجعل��ه �أح��د �أه��م فرائ�س ري��ال مدري��د ومان�ش�س�تر يونايتد
وغريهما من الأندية الكربى.

ريال مدريد يراقب �أرقامه

ولعب مبابي  1321دقيقة فقط يف الدوري الفرن�سي م�سج ًال
خالله��ا  14هدف�� ًا و�صانع�� ًا ثمانية مبع��دل �إ�سهامه بهدف
مبا��شر كل �ساع��ة تقريباً ،وفيم��ا يرتبط بالأرق��ام الأخرى
الغري مالحظة عادة ،ف� ّإن مبابي يثبت ب�أنه العب خارق بكل

م��ا تعنيه الكلمة من معنى ،وت�شبيهه بهرني اجلديد من قبل
فينغ��ر وغريه لي�س بالأم��ر املبالغ به .وبلغت ن�سبة متريرات
مبابي الناجحة يف الثلث الأخري من امللعب  70.35باملئة،
ودقة ت�سديدات��ه � ،78.05%إ�ضافة لفاعليتها الكبرية ( 14
هدف ًا من �أ�صل  32ت�سديدة �أ�صابت املرمى).

�أم��ا مان�ش�سرت يونايتد فهو يعل��ق �آماله على جلب جنم جديد
ق��ادر على خدمة مرت��دات مورينيو بقيمة مباب��ي ،حيث � ّإن
الفرن�س��ي الآخ��ر مار�سيال مل يتمكن م��ن التك ّيف مع �أ�سلوب
لعب الرج��ل الربتغايل ،وحلم لقب الدوري الإنكليزي يفر�ض
وجود العب مبوا�صفات مبابي يف �صفوف مان�ش�سرت.

يحتاج ري��ال مدريد ومان�ش�سرت يونايت��د لالعب ب�إمكانيات
مباب��ي لأ�سب��اب عدي��دة ،وب��دءاً بالن��ادي الإ�سب��اين ري��ال
مدري��د ،ف�إ ّن��ه يبح��ث جدي ًا عن خليف��ة لرونال��دو الذي يبدو
و�أ ّنه �سيتحول ملهاجم �رصي��ح تدريجياً ،كما � ّأن حلمه ب�ضم
البلجيكي هازارد من ت�شيل�سي يبدو �صعب املنال.

مباب��ي يب��دو قريب�� ًا ج��داً م��ن ريال مدري��د ،وال��صراع بني
فريق العا�صم��ة وال�شياطني احلمر مييل ل�صالح �إدارة رئي�س
مت��ت �صفقة بيع
ري��ال مدري��د فلورنتينو بريي��ز ،خا�صة �إذا ّ
الكولومب��ي خامي���س �إىل مان�ش�س�تر وال��ذي �سيكل��ف �إدارة
الفريق الإنكليزي قرابة  75مليون يورو.

مان�ش�سرت يونايتد بحاجته

دورة روما للتنس :دجوكوفيتش يبدأ أولى خطواته بنجاح
ب��د�أ ال�رصبي نوف��اك دجوكوفيت�ش امل�صن��ف ثاني ًا
وو�صي��ف البط��ل م�ش��واره يف دورة روم��ا الدولي��ة،
بفوز �أول على الربيطاين �إلياز بيديني )7-2( 7-6
و ،6-2والرو�سي��ة ماري��ا �شارابوف��ا تن�سحب ب�سبب
الإ�صاب��ة .وحق��ق ديوكوفيت���ش ،بطل ال��دورة �أربع
م��رات �آخرها عام��ي  2014و ،2015الفوز
الثال��ث عل��ى بيدين��ي يف ث�لاث مواجهات
جمع��ت بينهما ،يف �ساعة و 45دقيقة ،علم ًا
ب�أن��ه فقد �إر�سال��ه الأول يف املباراة واحتاج �إىل
�شوط فا�صل لك�سب املجموعة الأوىل.
وكانت مهم��ة دجوكوفيت�ش الذي فق��د الأ�سبوع
املا�ض��ي لق��ب دورة مدري��د بخ�سارت��ه يف ن�ص��ف

النهائ��ي عل��ى يد غرمي��ه الإ�سب��اين رافايي��ل نادال،
�أ�سه��ل يف الثاني��ة وت�أه��ل �إىل الدور الثال��ث ليواجه
الإ�سب��اين روبرت��و باوتي�ست��ا �آغوت الفائ��ز اليوم يف
ال��دور الأول عل��ى الأوك��راين �ألك�سن��در دولغوبولوف
 6-4و� ،6-2أو الإ�سب��اين الآخ��ر بابل��و كاريني��و
بو�ست��ا اخلام���س ع��شر ال��ذي �أق�ص��ى الفرن�سي جيل
�سيمون  6-3و.6-3
ويحم��ل الإ�سب��اين ن��ادال الرق��م القيا�س��ي يف ع��دد
الألق��اب يف ال��دورة بر�صي��د � 7ألق��اب �آخره��ا ع��ام
 .2013و�صنف "املاتادور" رابع ًا وي�ستهل م�شواره
غداً الأربعاء مبواجهة مواطنه نيكوال�س �أملاغرو.
واحتك��ر ن��ادال ودجوكوفيت���ش �ألق��اب ه��ذه الدورة

ل��ـ 11ن�سخة متتالية قبل �أن يك�رس ذلك �أندي موراي
لك��ن الربيطاين مت�ص��در الت�صنيف
الع��ام املا�ض��يّ ،
العامل��ي يعاين م��ن �صعوبات عدة ه��ذا املو�سم ،ومل
يحرز �سوى لقب دورة دبي.
وحل��ق البلجيك��ي دافيد غوف��ان والت�شيك��ي توما�س
برديت���ش امل�صنف��ان يف املركزي��ن التا�س��ع والثاين
ع��شر عل��ى الت��وايل والأمريك��ي ج��ون �إي�س�نر
بدجوكوفيت���ش �إىل ثم��ن النهائ��ي ،بف��وز الأول
على الإ�سب��اين فرناندو فردا�سك��و  3-6و6-3
و ،6-2والث��اين عل��ى الأرجنتين��ي كارلو���س
بريل��وك  6-3و ،6-4والثال��ث عل��ى الأمل��اين
فلوريان ماير  )7-4( 7-6و.)7-4( 7-6

غولدن ستايت يحقق فوزه الثاني على سان أنطونيو في الـNBA
حقق فريق غول��دن �ستايت ووريرز الفوز الثاين
عل��ى التوايل على مناف�سه �س��ان �أنطونيو �سبريز
يف ن�ص��ف نهائي الدوري الأمريك��ي لكرة ال�سلة
للمحرتف�ين ف�أ�صبح بذلك على الطريق ال�صحيح
�ص��وب النهائ��ي الثال��ث عل��ى الت��وايل .وتق��دم
غولدن �ستاي��ت ووريرز مت�صدر املنطقة الغربية
�ضيف��ه �سان �أنطونيو �سب�يرز الو�صيف �2-صفر
م��ن �سب��ع مباري��ات ممكن��ة ،يف ال��دور ن�ص��ف
النهائ��ي (نهائ��ي املنطقة الغربي��ة) لدوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحرتف�ين ،بفوزه عليه بفارق
 36نقطة  .136-100يف قاعة "�أوراكل �أرينا"
و�أم��ام  19596متفرج��اً ،ق��دم غول��دن �ستايت
ووري��رز حامل اللق��ب يف  2015والو�صيف يف

أداء خمتلف�� ًا ع��ن مباراته الأوىل الأحد
ً � ،2016
�أم��ام �سان �أنطوني��و �سبريز ،وتف��وق عليه طوال
املباراة بفارق مريح ،خالف ًا لت�أخره يف املباراة
الأوىل بف��ارق بل��غ  25نقط��ة .وافتق��د �س��ان
�أنطوني��و جنم��ه كاوي لين��ارد ال��ذي �أ�صيب يف
كاحل��ه الأي�رس يف املب��اراة الأوىل �إثر ا�صطدامه
بزازا با�شوليا من غول��دن �ستايت .وقال املدرب
غري��غ بوبوفيت���ش �إن عودة لين��ارد �إىل املباراة
الثالث��ة املق��ررة ال�سب��ت يف �س��ان �أنطوني��و ،لن
تعرف �إال �صبيحة املباراة.
وكان �أف�ض��ل م�سجل لغول��دن �ستايت الذي حقق
ف��وزه العا��شر توالي�� ًا يف الأدوار الإق�صائي��ة
"الب�لاي �أوف"� ،ستيف��ن ك��وري  29نقط��ة مع

�سب��ع متابع��ات و�سب��ع متري��رات
حا�سم��ة ،واالحتياط��ي النا�ش��ئ
باتري��ك م��اكاو  18نقط��ة م��ع
خم���س متابع��ات ،وكيف��ن دوران��ت  16نقطة،
ودرميون��د غري��ن  13نقطة مع ت�س��ع متابعات
و�س��ت متري��رات حا�سم��ة ،وكالي طوم�سون 11
نقط��ة مع �ست متابع��ات ،وكل من االحتياطيني
�أي��ان كالرك و�ش��ون ليفينغ�ست��ون ع��شر نقاط.
ولف��ت �أداء العبي االحتياط يف الفريق �إذ �سجلوا
 63نقطة.
فيما كان �أف�ضل م�سجل ل�سان �أنطونيو جوناثون
�سيمون��ز م��ع  22نقط��ة بينه��ا  17يف ال�ش��وط
الأول ،واالحتياطي ديفي�س بريتانز  13نقطة.

مرتبط ب�صفقة خامي�س

دي بروين ينفرد برقم
تأريخي للسيتي
انفرد البلجيكي كيفن دي بروين العب مان�ش�سرت �سيتي برقم تاريخي
مع فريق��ه يف الدوري الإجنليزي .مان�ش�س�تر �سيتي فاز على وي�ست
بروميت���ش بثالث��ة �أهداف مقابل هدف واح��د يف ملعب االحتاد يف
لق��اء م�ؤجل من اجلولة الرابع��ة والثالثني يف الدوري الإجنليزي.
دي بروي��ن �صن��ع اله��دف الأول لزميل��ه الربازيل��ي جابري��ل
خي�سو���س لي�ص��ل للتمريرة احلا�سمة رق��م  16يف املو�سم احلايل
من الدوري الإجنليزي 16 .متريرة حا�سمة �صنعت �أهداف ًا
م��ن دي بروين هو الأك�ثر يف �صناعة الأهداف يف
مو�س��م واحد م��ن الدوري الإجنلي��زي لالعب من
مان�ش�س�تر �سيتي يف تاريخ م�ش��اركات الفريق
يف البطول��ة ،متخطي�� ًا رق��م الأ�سب��اين ديفيد
�سيلف��ا يف مو�س��م  2011/2012ب15
متري��رة حا�سم��ة .مان�ش�س�تر �سيت��ي �صع��د
للمركز الثالث يف الدوري الإجنليزي بر�صيد
 75نقط��ة ،وت�أه��ل فريق امل��درب الأ�سباين
بي��ب جوارديوال لبطول��ة دوري �أبطال �أوروبا
املو�سم القادم .قدم البلجيكي كيفن دي بروين،
م�ستوي��ات الفت��ة م��ع فريق��ه مان�ش�س�تر �سيت��ي
الإجنليزي ،وذلك منذ قدوم��ه من فولف�سبورج الأملاين
خ�لال �صي��ف � .2015إال �أن احل�ضور القوي لدي بروين
تراج��ع بع���ض ال�شيء ،وذل��ك بعد تغيري بي��ب جوارديوال،
م��درب ال�سيت��ي ،ملركز لعب النج��م البلجيكي م��ن اجلناح
�إىل اللع��ب خلف املثلث الهجومي .وبد�أ دي بروين م�سريته
يف ع��امل امل�ستديرة من خالل نادي كي ار جينك ،قبل ان
ينتق��ل ل�صفوف فريدربرمين االملاين على �سبيل االعارة
من قب��ل ت�شيل�سي مو�س��م  ،2012ليع��ود اىل البلوز يف
مو�س��م  ،2013وع��اد وانتق��ل اىل فولف�سبورغ عام
 ،2014لينتقل اىل مان�ش�سرت �سيتي ابتداء�ص من
مو�سم .2015

إيرنيستو فالفيدري يقترب من الجلوس على دكة بدالء برشلونة خلفًا للويس إنريكي
تكاثرت الأخبار يف الأيام القليلة املا�ضية حول
اقرتاب املُدرب الإ�سباين �إيرني�ستو فالفيدري من
خالف��ة لوي���س �إنريك��ي كم��درب لرب�شلون��ة يف
املو�س��م املقبل ،وذلك بعد �أن وقع اختيار الإدارة
الريا�ضي��ة للن��ادي عل��ى موا�صفاته الت��ي يبدو
و�أنه��ا تتما�شى مع ُمتطلبات الفريق الكتلوين يف
جزء
الفرتة املقبل��ة .ذلك اخليار رغم �أنه مل ُيقنع ً
م��ن جماهري بر�شلونة� ،إال �أن��ه (و�إن حدث) يبقى
مبن ًي��ا على جمموع��ة من الأ�س���س املعقولة التي
جتعل منه �أح��د املر�شحني اجليدين ج�� ًدا للتكفل
ب��الإدارة الفني��ة للن��ادي الكتل��وين والتي عرفت
تغي�يرات كثرية منذ رحيل بي��ب جوارديوال ،كما
عرفت ق�ص�ص جناحات وف�شل لن نتوقف عندها
يف ه��ذا املو�ض��وع ،لك��ن جلكم يعرفه��ا ويعرف
خباياه��ا .ل��ن �أ�ستفي�ض يف احلديث ع��ن تاريخ
�إيرني�ست��و فالفريدي ،لكن يكفي �أن �أقول �أنه لعب
لرب�شلون��ة ملو�سم�ين م��ا ب�ين  1988و1990
حتت �إم��رة الهولندي يوهان كروي��ف الذي كان
ل��ه �أثر كبري على ر�ؤيته لك��رة القدم وجعله ميلك
رغب��ة جاحمة يف التح��ول لع��امل التدريب كجل

زمالئ��ه يف تلك الفرتة :رونال��دو كومان ،مايكل
الودروب �أو �أو�سييب��و الذي يدرب ريال �سو�سيداد
حال ًي��ا� .إرني�ست��و خا���ض ُ 22مب��اراة بقمي���ص
أهداف وحقق لقبي ك�أ�س
البالوجران��ا ،ف�سجل ٍ � 8
الك�ؤو���س الأوروبي��ة وك�أ�س مل��ك �إ�سبانيا .قد ال
يك��ون تاريخ فالف�يردي طويلاً ج ًدا م��ع الفريق
الكتل��وين ،لكن��ه يبق��ى كاف ًيا ملعرف��ة بع�ض من
خبايا وثقافة النادي ،وهو �أمر �أ�صبح ُي�رص عليه
امل�س�ؤول��ون يف اختياراتهم منذ التجربة الفا�شلة
ا�سما مث��ل الأرجنتيني
لتات��ا مارتينو ما جع��ل ً
خورخي �سامب��اويل ي�سقط من القائمة املر�شحة
خلالف��ة لوي���س �إنريكي .كم��ا ال يج��ب �أن نن�سى
أي�ض��ا �أنه عمل م��ع �أهم ا�سم تدريب��ي يف تاريخ
� ً
الن��ادي ما جعله يعا�رص ف�ترة اكت�ساب البار�سا
للهوية التي بات ميلكها اليوم.
م��ن يع��رف فالف�يردي جي�� ًدا يعلم �أن��ه �شخ�ص
ه��ادئ ج�� ًدا ،ديبلوما�س��ي ،وم��ن �أف�ض��ل ُمدربي
الليج��ا يف ت�سي�ير غرف��ة املالب���س وامل�ؤمت��رات
ال�صحفي��ة ،وه��ي نقط��ة مل تك��ن لتخف��ى عل��ى
ُم�س�يري البار�س��ا �أثن��اء البح��ث ع��ن مدربه��م

اجلدي��د ،فه��م يريدون ق��در الإمكان تف��ادي تلك
امل�شاحن��ات الت��ي كان��ت ب�ين و�سائ��ل الإعالم
ولوي�س �إنريك��ي ،والتي ت�سبب��ت �أحيا ًنا يف خلق
بع���ض ال�ضغ��وط الإ�ضافي��ة على الن��ادي ككل.
باملقاب��ل� ،أظه��رت جتربت��ه يف فالن�سي��ا نقط��ة
�سلبية من �شخ�صيته وهي عدم قدرته على حتمل
ال�ضغوط��ات الكب�يرة .فرغ��م النتائ��ج املمت��ازة
الت��ي ح�صدها مع فريق امل�ستاي��ا� ،إال �أنه رف�ض
نظرا لل�ضغوطات الكبرية التي يعي�شها
املوا�صلة ً
يف و�سطه��ا النادي ،وكذلك حلالة عدم اال�ستقرار
الت��ي كان يعي�شها ت�سري ًيا ،وهو ما جعله يرف�ض
رفع التحدي والتعريج نحو �أتلتيك بلباو جمد ًدا.
ال يمُ ك��ن �أن ننك��ر �أن الثقاف��ة البا�سكي��ة �أث��رت
ب�ش��كل كبري عل��ى �شخ�صية فالف�يردي وفل�سفته
التدريبي��ة ،فقد لع��ب هناك ل�ست �سن��وات ودرب
أي�ضا ب�أفكار
ل�سبع �سنوات الآن ،ما جعله يت�شبع � ً
�أ�س��ود البا�س��ك الت��ي بن��ت تاريخها عل��ى القوة
البدني��ة الكب�يرة والقتال م��ن يف كل ُمباراة من
�أج��ل ح�صد النقاط ،وهي �أم��ور �ساعدت �إرني�ستو
على تطوير بع�ض اجلوانب التكتيكية .وباحلديث

ع��ن فالف�يردي تكتيك ًي��ا ،فهو ُم��درب يلعب
عادة بخطت�ين ال ثالث لهم��ا 4-2-3-1 :كما
فع��ل لف�ترة طويل��ة م��ع �أتلتي��ك بلب��او ،وبخطة
 4-3-3التي نهجها يف فرتات كثرية بدورها،
وخا�ص��ة عندم��ا كان عل��ى ر�أ���س الإدارة الفنية
لفالن�سيا وب�صم على ن�صف مو�سم مميز ج ًدا كان
فيه قري ًبا ج�� ًدا من احتالل املركز الرابع امل�ؤهل
ل��دوري �أبط��ال �أوروبا ل��وال التع�ثر الأخري على
ملعب �سان�شيز بيثخوان �أمام �إ�شبيلية يف ُمباراة
عرفت �أحداثًا غريبة� .إرني�ستو من املُدربني الذين
ُيحب��ون ال�ضغ��ط املتق��دم ال�رش���س ،ففرقه تلعب
ككتلة واحدة وتهاج��م م ًعا كما ُتدافع م ًعا ،لكنه
يف جل جتارب��ه ال�سابق��ة كان ذا �أ�سلوب دفاعي
نوعا
�أك�ثر م��ن هجوم��ي ،فه��و ُم��درب متحف��ظ ً
م��ا ،ويبني ق��وة فرقه على �صالبته��م الدفاعية،
درب
رغ��م �أن الأمر اختلف ب�شكل وا�ض��ح عندما ّ
�أوملبياكو���س وكان ُمطال ًب��ا حينه��ا بتقدمي �أدا ٍء
هجومي �أك�ثر واملناف�سة عل��ى الألقاب ،وهو ما
جن��ح فيه باقت��دار هن��اك ،حتى �أ�صب��ح من بني
مع�شوقي النادي اليوناين �إىل يومنا هذا.

