
�لبع���ض ُي�ص��نف طريق��ة 3/4/3 عل��ى �أنها 
طريق��ة هجومي��ة، لكنه��ا يف �حلقيق��ة تق��وم 
على قاعدة �ص��لبة يف �خللف تتمثل يف وجود 
3 مد�فع��ن ثابت��ن، يخفف��ون �لأعب��اء ع��ن 
�جلناح��ن حتديًد�، وبالت��ايل تكمن قوتها يف 

�لأطر�ف بحريتهم هجومًيا بع�ض �ل�صيء.
�إن نظرن��ا لرتكيب��ة �لدفاع يف ه��ذه �لطريقة، 
�ملد�فع �لأو�صط )د�فيد لويز(، ل يعترب »ليربو« 
بال�ص��كل �ملعت��اد، ميك��ن �لق��ول �أن��ه مد�ف��ع 
خمل���ض يغط��ي عل��ى �لثنائ��ي بجانب��ه، لذلك 
�أعتقد �أن �أهم �ص��مة يج��ب �أن تتو�فر فيه قدرته 
عل��ى ق��ر�ءة �للع��ب، و�لتمرك��ز و�لتنب��وؤ باأين 
�ص��ياأتي �خلطر، لذلك �لعام��ل �لذهني مهم جًد� 

عن �ملعتاد يف �ملد�فع وقوته �لبدنية.
�لبد�ية

يعود �لف�صل يف �بتكار هذه �لطريقة �إىل مدرب 
�آر�صنال �لتاريخي هريبرت ت�صامبان بالطريقة 
�لت��ي عرفت ب��� )WM(. حيث ق��رر �لعتماد 
عليها بعد �إدخال قانون �لت�صلل يف �للعب عام 
1925، باإجر�ء تعديالت على طريقته �لقدمية 

.3/2/2/3 �إىل  5/3/2، لي�صل 
مل يح�ص��ل �آر�ص��نال يف ذلك �لوقت على نتائج 
جي��دة يف بد�ية �لعمل بتل��ك �لطريقة وتعر�ض 
لك��ن  نيوكا�ص��ل،  ي��د  عل��ى  قا�ص��ية  لهزمي��ة 
ت�ص��امبان كان ق��ادًر� على ع��الج �خللل وقاد 

�آر�صنال للفوز بلقب �لدوري �لإجنليزي.
يقول ت�ص��امبان »�إن �لوقت �لأن�ص��ب للت�ص��جيل 
ه��و بع��د �ص��د هج��وم �خل�ص��م مبا���رة، لأنه 

ي�صبح يف �لن�صف �خلطاأ من �مللعب«.
�أياك�ض �إبهاًر� مع  �أكرث   3/4/3

�إن كان ت�صامبان هو خمرتع تلك �لطريقة، فاإن 
�ملدرب �لهولندي �لأ�ص��طوري رينو�ض ميت�صيلز 
ه��و �ملوؤ�ص���ض �لث��اين له��ا، �ص��حيح �أن توزيع 
�لالعب��ن و�حد على �أر�ض �مللعب، لكن �ملهام 
خمتلف��ة، مبا ع��رف بالك��رة �ل�ص��املة، وقدرة 
�لالعبن �لفائقة على تبادل �ملر�كز و�ملرونة 

د�خل �مل�صتطيل �لأخ�ر.
حق��ق �أياك�ض حتت قي��ادة ميت�ص��يلز جناحات 
كب��رية، كان �أبرزه��ا ني��ل لق��ب دوري �أبط��ال 
�أوروبا عام 1971، بقيادة �لأ�صطوري يوهان 

كرويف، �لذي ��ص��تعان باأفكار مدربه بعد ذلك 
يف بر�صلونة.

وج��ود 3 مد�فع��ن حموري��ن قوي��ن، جع��ل 

�أياك�ض ميتلك �ر��ص��ة هجومية �أكرب لأن بقية 
عنا���ر �لفريق ت�ص��جعو� د�ئًما عل��ى �لهجوم، 
�لعق��ل �ملفك��ر بقدرت��ه عل��ى  وظ��ل كروي��ف 

�لخرت�ق مبنتهى �لن�صيابية.
يقول كرويف عن هذ� �لتكتيك »لعبنا نوًعا من 
ك��رة �لق��دم مل يكن طبيعًيا يف ذل��ك �لوقت يف 
�أوروبا، لعبنا باأ�ص��لوبنا �خلا�ض، �صيء مل تره 

يف بلد�ن �أخرى ولفت �لنتباه يف �أوروبا«.
كرويف ينقل �لتجربة �إىل كتلونيا

حم��ل كرويف �أف��كار ميت�ص��يلز �إىل بر�ص��لونة، 
لي�ص��نع تاريًخ��ا حقيقًيا للن��ادي ويطور �أكرث 
فاأك��رث طريق��ة 3/4/3، وخلق ن�ص��يًجا ر�ئًعا 
يف ت�ص��كيلة �ص��مت مو�ه��ب عظيم��ة، وحققت 
لرب�ص��لونة بطولت هامة يف مطلع �لت�صعينات 
بالفوز بالدوري �لإ�صباين �أكرث من مرة ودوري 

�أبطال �أوروبا عام 1992.
فان خال ُيعيد جمد �أياك�ض

ع��اد �أياك�ض ليرتبع على زعامة �لقارة �لعجوز 
مع �ملدرب لوي�ض فان خ��ال وبنف�ض �لطريقة، 
بالتف��وق عل��ى مي��الن يف �ملب��ار�ة �لنهائي��ة 
ل��دوري �لأبط��ال، وه��ذه ه��ي �ملب��ار�ة �لت��ي 

�صنعت ��صم فان خال.
ق��رر ف��ان خ��ال حتوي��ل فر�ن��ك ري��كارد م��ن 

مد�فع ر�بع �إىل لعب و�ص��ط مد�فع، وباتت 
�لطريقة على �أر�ض �مللعب 3/4/3 على �صكل 

»�ملا�صة«.
يف مو�جهة ميالن �لقوي، بقيادة فابيو كابيلو 
وطريقت��ه 4/4/2، بوجود �أ�ص��ماء كبرية مثل 
باري�ص��ي، مالدين��ي، دونادوين، بوب��ان، كان 
�أياك�ض قادًر� على حتيي��د عنا�ره �لهجومية 
ب�ص��كل كبري، لوجود 3 مد�فعن على �ثنن من 

�ملهاجمن.
ز�كريوين، عر�ب 3/4/3 يف �إيطاليا

�ل��دوري  يف  بث��ورة  ز�ك��ريوين  �ألربت��و  ق��ام 
�لإيط��ايل عندما بد�أ ي�ص��تخدم طريقة 3/4/3 
�لنتيج��ة �لأروع كان��ت  �أوديني��زي، لك��ن  يف 
عندما طبق هذه �لطريقة يف عام 1999 رفقة 
ميالن وجنح يف �لفوز بلقب �لدوري �لإيطايل.
دفاع ميالن �لثالثي تكون من باولو مالديني 
و�أل�ص��اندرو كو�ص��تاكورتا ولويجي �ص��ال، يف 
حن تو�جد جورج ويا، �أوليفر بريهوف )�لذي 
تفوق على نف�ص��ه كهد�ف( وبوبان كهجوم ذي 

3 �صعب.
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ك�ص��ف حار�ض مرمي فريق ريال مدريد �لإ�ص��باين، �لكو�صتاريكي كيلور 
نافا�ض، �ر حالقة �صعره بعد تتويج �لفريق ببطولة �لدوري بالفوز على 
ملقا 0-2 يف �جلولة �لخرية. ن�رت �ص��حيفة �آ�ض �لإ�ص��بانية، بح�صب 
�أوليه عربية، ت�ريحات نافا�ض �لذي قال: "لقد وعدت �هلل �أنه يف حال 
فوزنا بالليغا �ص��وف �أهديها لالأطفال �مل�صابن بال�رطان، لهذ� قمت 
بحالقة �صعري".و�أ�ص��اف نافا�ض: "�أمتني �حلفاظ على �مل�صتوي وعلى 
�ص��حتي ملو��ص��لة �للعب، �ص��كر�ً للجميع فه��ذ� �أهم لقب يف م�ص��ريتي".  
و�ختت��م نافا���ض ت�ريحات��ه: "�آم��ل يف �لبقاء يف ريال مدري��د ل �أريد 
�لرحي��ل عن �لن��ادي و�أود �لبقاء لأط��ول فرتة ممكنة 
حت��ي نهاية عق��ده مع �لفريق". وق��ال نافا�ض بعد 
تتويج��ه بلقب �لدوري �لإ�ص��باين مع ري��ال مدريد: 
"ل �أفك��ر يف �لرحيل، لدي 3 �ص��نو�ت متبقية يف 
تعاق��دي، �ص��اأخو�ض �ملو�ص��م �لقادم بق��وة �أكرب، 
هديف و��ص��ح، �ص��اأظل �أعمل من �أج��ل �أن �أفوز بكل 

�صيء، لي�ض لدي م�صكلة يف �ملناف�صة".
وتكهنت �ل�ص��حافة �لإ�ص��بانية خالل 
�لأ�ص��هر �لأخ��رية باإمكاني��ة تعاق��د 
ريال مدريد م��ع حار�ض جديد من 
�أجل مناف�ص��ات �ملو�ص��م �ملقبل، 
ولك��ن نافا�ض ق��دم �أف�ص��ل �أد�ء 
�لأخ��رية  �لأ�ص��ابيع  يف  ل��ه 
�ملو�ص��م  نهاي��ة  �إىل  وو�ص��ل 
متمتعًا باحلالة �لفنية �لأف�ص��ل 
له. وتط��رق نافا���ض �إىل �للحظات 
�ل�صيئة �لتي عا�صها يف هذ� �ملو�صم، وقال: 
"طو�ل حياتي و�صعت كل �صيء بيد �لرب، 
�لبع�ض قد يقول �أنني ل �أ�صتحق �أن �أتو�جد 
هن��ا ولكن ثقتي بنف�ص��ي ل تتغري، �أ�ص��عر 
باأنن��ي نف�ض �ل�ص��خ�ض عندم��ا يتحدثون 

ب�صكل �صيء �أو ب�صكل جيد".

فاز مهاجم توتنهام هوت�ص��بري هاري كن، بجائزة هد�ف �لدوري 
�لإجنلي��زي �ملمت��از لك��رة �لقدم للمو�ص��م �ملن���رم، لكنه بد�أ 

�ريع��ًا حتدي��د هدفه �ملقبل بالو�ص��ول �إىل 100 هدف 
يف �مل�صابقة مع نهاية �ملو�صم �ملقبل.

و�ص��جل ك��ن �لثالثي��ة �لثاني��ة م��ن �لأه��د�ف يف 
غ�ص��ون �أ�ص��بوع و�حد خالل �لفوز �ل�ص��احق 7-1 
عل��ى هال �ص��يتي �أم�ض �لأحد، لي�ص��يف ذلك �إىل 4 
�أه��د�ف �أحرزها �أمام لي�ص��رت �ص��يتي قبلها باأربعة 
�أيام وي�ص��بح ر�ص��يده 78 هدف��ًا، ولذلك لن يكون 

غريبًا �أن ي�صل لهدفه �ملقبل.
و�لتحق كن بالهد�فن �لكبار �آلن �ص��رير وتيريي 

ه��ري وروب��ن فان بري�ص��ي و�لذي��ن �ص��بق لهم فقط 
�لف��وز بجائزة هد�ف �ل��دوري �لإجنليزي يف مو�ص��من 

متتالين منذ �نطلقت �مل�صابقة ب�صكلها �حلايل.
وه��ذ� �لع��ام �لثالث عل��ى �لتو�يل �لذي ي�ص��جل فيه كن 
20 هدفًا على �لأقل بعدما �أ�ص��اف 29 هدفًا �إىل 25 
و21 هدفًا يف �ملو�ص��من �ل�ص��ابقن، لكن��ه ميلك حاليًا 

معدًل �أف�صل.
وتعر���ض ك��ن مرت��ن لإ�ص��ابة يف �لكاح��ل وغاب عن 

حو�يل 11 �أ�صبوعًا خالل مناف�صات �ملو�صم �جلاري.
وكان كن )23 عام��ًا( يف حالة مذهلة جعلته قريبًا من 

�لو�صول �إىل 30 هدفًا لأول مرة لكن �ملدرب ماوري�صيو 
بوكيتينو ��صتبدله قبل 11 دقيقة من �لنهاية بد�عي 

�أن مهاجم منتخب �إجنلرت� بد� عليه �لإرهاق.
�ص��يكون  �إن��ه  "قل��ت  توتنه��ام:  م��درب  وق��ال 

�ص��يئًا ��ص��تثنائيًا �إذ� �حتفظ��ت باللقب ب�ص��بب 
�لإ�ص��ابات �لتي تعر�ص��ها لها لكني فخور 
مب��ار�ة..   30 يف  هدف��ًا   29 بت�ص��جيل 
�إنهاء �ملو�ص��م بت�ص��جيل �ص��بعة �أهد�ف يف 

مبار�تن هو �صيء مثايل".

قصة خطة الـ3/4/3 ونجاحها مع المبتكر وصوال إلى اإليطالي أنتونيو كونتي

الملكي و السيدة العجوز يحلمان برقم قياسي جديد في كارديف الويلزية
حق��ق نادي ريال مدري��د �لدوري �لإ�ص��باين بعد تغلبه 
بالأم���ض، على مالجا بثنائية نظيفة ليح�ص��ل على 
لقب �لليجا رقم 33 يف تاريخه و�لغائب عن خز�ئنه 
من��ذ 2012. وجن��ح يوفنتو�ض �ي�ص��ًا يف �لنت�ص��ار 
على كروت��وين ليف��وز بلقب �ل��دوري �لإيطايل 
للم��رة �ل�صاد�ص��ة على �لتو�يل قب��ل جولة من 
نهاي��ة �لكالت�ص��يو، ليحقق �لثنائي��ة �ملحلية 
للعام �لثالث عل��ى �لتو�يل بعدما �نت�ر يوم 
�لأربعاء �ملا�صي على لت�صيو يف �لنهائي بثنائية 
نظيفة. ويلتق��ي ريال مدريد بنظ��ريه يوفنتو�ض يوم 3 
يونيو/حزير�ن �ملقبل يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا 

مبدينة كاردي��ف �لويلزية، وكل فريق يحلم بتحقيق رقم 
قيا�صي جديد يف تاريخه. فالنادي �مللكي مل ي�صبق له من 
قبل ح�ص��د ثنائية دوري �أبطال �أوروبا، مب�صماها �جلديد 
ع��ام 1993، و�لدوري �ملحلي يف مو�ص��م و�حد، فحينما 
فاز بالت�صامبيونزليج عام 1998 حقق بر�صلونة �لليجا، 
ويف ع��ام 2000 كان �ل��دوري م��ن ن�ص��يب ديبورتيف��و 
لكروني��ا بينما حققق فالن�ص��يا �للقب يف 2002 حينما 

حقق �لبالنكو�ض �لت�صامبيونزليج.
وغاب ريال مدريد عن �لتتويج بلقب دوري �أبطال �أوروبا 
حت��ى ع��ام 2014 ولكّن��ه خ���ر �لليج��ا ل�ص��الح جاره 
�أتليتك��و مدري��د بينما كرر �لإجن��از �لأوروبي يف 2016 

ليخ�ر �لدوري ل�صالح بر�صلونة.
ومل يجم��ع �ملرينج��ي �ل��دوري �ملحلي و�لأبطال �ص��وى 
مرت��ن فقط بامل�ص��مى �لق��دمي مو�ص��مي1956 � 1957 
11 م��رة حق��ق فيه��ا  و يف �ملو�ص��م �لت��ايل م��ن ب��ن 

�لت�صامبيونزليج.
�أّم��ا يوفنتو���ض �لإيط��ايل فيمتلك فر�ص��ة جدي��دة للفوز 
ع��ن  عج��ز  بعدم��ا  تاريخ��ه،  يف  م��رة  لأول  بالثالثي��ة 
حتقيقه��ا مو�ص��م  2014 � 2015 بعد خ�ص��ارته لنهائي 
�لأبط��ال �أمام بر�ص��لونة، كما �أّنه مل ي�ص��بق له �جلمع بن 
�ل��دوري �ملحلي و�لأبطال يف م�ص��ريته، �إذ حقق �لبطولة 
�ص��نة 1985 وخ�ر �لكالت�صيو ل�ص��الح فريونا، كما فاز 

مي��الن بالأو�ص��كيديتو عام 1996 حينم��ا حقق �ليويف 
�لت�صامبيونزليج.

�لثالثي��ة،  �لبيانكون��ريي يف حتقي��ق  ح��ال جن��ح  ويف 
ي�ص��بح ثاين فري��ق يف �إيطالي��ا يفعلها بع��د �إنرت ميالنو 
ع��ام 2010، وت�ص��بح �إيطاليا ثاين دول��ة متتلك فريقن 
حققا �لثالثي��ة بعد هولند� �لتي لديها �أياك�ض �أم�ص��رتد�م 

يف 1972 و�أيندهوفن يف 1988.
كما حقق بر�ص��لونة �لإ�ص��باين �لثالثية مرتن يف 2009 
و2015 فيما ح�صدها بايرن ميونخ �لأملاين يف 2013 
ومان�ص�ص��رت يونايتد �لإجنليزي يف 1999، وكان �صيلتك 

�ل�صكتلندي �أول من فاز بها عام 1967.

كين يسعى للوصول 
إلى 100 هدف

NBAغولدن ستايت على مشارف ثالث نهائي متتالي في الـ

ديوكوفيتش يعلن مدربه في روالن غاروس

دوري �ل�NBA: بو�صطن يفاجىء كليفالند
كليفالن��د  م�ص��يفه  �ص��لتيك�ض  بو�ص��طن  فاج��اأ 
كافاليريز و�أحلق ب��ه �لهزمية �لأوىل يف �لأدو�ر 
�لق�ص��ائية "بالي �وف" هذ� �لعام بنتيجة -111
108 �لأح��د يف �ملب��ار�ة �لثالثة يف �لدور ن�ص��ف 
�لنهائ��ي )نهائي �ملنطق��ة �ل�رقية( من دوري كرة 

�ل�صلة �لأمريكي للمحرتفن.
و�ص��قط كليفالن��د بع��د �أن هيمن على �ل�ص��وط �لأول 
و�و�صل �لفارق يف بع�ض �ملر�حل �إىل 21 نقطة قبل 
�أن يفقد لعبوه �لرتكيز يف �لربع �لأخري ويتعر�صون 
لأول خ�ص��ارة بع��د �أن حققو� �نت�ص��ارين متتالين 
وهم يعلمون �أن �لفريق �لذي ي�ص��بق مناف�ص��ه 

�إىل �لفوز يف �أربع مباريات يتاأهل �إىل �لدور �لنهائي 
ملو�جه��ة بط��ل �ملنطقة �لغربية حي��ث يتقدم غولدن 
�ص��تايت ووريرز و�ص��يف �لبط��ل على �ص��ان �أنتونيو 

�صبريز -3�صفر.
ويدي��ن بو�ص��طن �ل��ذي تعر���ض لهزمي��ة نك��ر�ء على 
�أر�صه و�أمام جمهوره يف �ملبار�ة �لثانية 86-130 
ويغيب عنه هد�فه �يز�ياه توما�ض، ب�ص��كل خا�ض �إىل 
�يف��ريي بر�ديل �ل��ذي �ص��جل ثالثية قبل ج��زء و�حد 
فقط بالع�رة من �لثانية �لأخرية و�أهدى �لنت�ص��ار 

لفريقه.
وفوت حامل �للقب فر�ص��ة و�ص��ع �لبطاقة يف جيبه 
�لثالث��اء �ملقب��ل عل��ى �أر�ص��ه، وب��ات يتع��ن علي��ه 

�لنتقال جمدد�ً �إىل بو�ص��طن �خلمي�ض خلو�ض مبار�ة 
خام�ص��ة. وتاأل��ق لعب��و كليفالن��د يف �ل�ص��وط �لأول 
وتقدم��و� بف��ارق 16 نقط��ة 50-66 )�لرب��ع �لول 
24-35 و�لث��اين 26-31(، �ص��جل 22 نقطة منها 
كيف��ن لوف �لذي �نهى �للقاء بر�ص��يد 28 نقطة )مع 
10 متابع��ات(، بينم��ا كان زميل��ه ك��ريي �يرفينغ 

�أف�صل م�صجل )29 نقطة و7 مترير�ت حا�صمة(.
)و13  نقط��ة   18 طوم�ص��ون  تري�ص��تان  و�أ�ص��اف 
متابعة(، يف حن مل يكن "�مللك" ليربون جيم�ض يف 
�أحلى �يامه و�كتفى بت�صجيل 11 نقطة و6 متابعات 
و6 متري��ر�ت حا�ص��مة، علم��ًا باأّن��ه لعب �أط��ول فرتة 

بالن�صبة �إىل باقي زمالئه.

كأس العالم للشباب
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مفكرة
    الجورنال 

�أعلن لعب كرة �مل�رب �ل�ربي نوفاك 
ثاني��ًا عاملي��ًا  دجوكوفيت���ض �مل�ص��نف 
�لح��د تعي��ن �لنج��م �لمريكي �ل�ص��ابق 
�ندريه �غا�صي مدربًا له يف بطولة رولن 
غارو���ض �لفرن�ص��ية م��ن 28 �أيار/ماي��و 
�جلاري حتى 11 حزير�ن/يونيو �ملقبل.
وجاء �عالن دجوكوفيت�ض بعد خ�ص��ارته 
نهائي دورة روما للما�ص��رتز �لحد �مام 

�لملاين �لك�صندر زفرييف.
وق��ال �ل�ربي " حتدثت م��ع �ندريه عرب 
�لهاتف قبل ��ص��بوعن وقررن��ا �ن نكون 
معا يف باري�ض، وبالتايل �ص��يكون هناك. 
�ص��رى ماذ� �صيح�ص��ل يف �مل�صتقبل. �ننا 
مت�ص��وقان للعم��ل مع��ا ومعرف��ة �ىل �ن 

�صن�صل ".
وتاب��ع " لي�ض لدين��ا �لتز�ما طويل �لمد. 
�نها حماولة ملعرفة بع�ص��نا �لبع�ض يف 

باري�ض وح�صب ".
وكان دجوكوفيت�ض �صاحب 12 لقبًا يف 
�لبط��ولت �لكربى "�لغر�ند �ص��الم" �علن 
يف �خلام�ض من �ل�ص��هر �جلاري �نف�صاله 
عن مدربه �ل�صلوفاكي ماريان فايد� �لذي 

ر�فقه يف كل جناحاته منذ 2006.
كم��ا كان �نف�ص��ل يف نهاي��ة 2016 عن 
مدرب��ه �لنج��م �لمل��اين �ل�ص��ابق بوري�ض 
بيك��ر بع��د �ص��نتن ت��وىل فيهم��ا �لأخري 

�ل�ر�ف عليه.
ومل يح��رز دجوكوفيت���ض لقب��ًا كبري�ً منذ 

قر�ب��ة �ص��نة. وهو خ���ر نهائي بطولة 
�لبط��ولت  �خ��ر  �ملتح��دة،  �لولي��ات 
�لربع �لكربى، على مالعب فال�ص��ينغ 

مي��دوز يف نيوي��ورك �مام �ل�ص��وي�ري 
�صتاني�ص��ال�ض فافرين��كا، وخ�ر مركزه 

�لعامل��ي  �لت�ص��نيف  لئح��ة  يف  �لول 
مل�صلحة �لربيطاين �ندي مور�ي.

و�قت���رت �جن��از�ت دجوكوفيت���ض منذ 
�ل�صيف �ملا�صي على �حر�ز دورة �لدوحة 
�لقطرية يف بد�ية �ملو�صم �حلايل. و�أخفق 
بعده��ا يف بطول��ة ��ص��رت�ليا �ملفتوح��ة، 
�وىل �لبطولت �لكربى، �ذ خرج من �لدور 
�لثاين �مام �لأوزبكي ديني�ض �ي�ص��تومن 

�مل�صنف 117.

نافاس يكشف عن سبب 
حالقة شعره

ً


