אֶדֶינֶסֹון כֶּאוֶאנֶי
אדינסוןֶכּאוֶאני ,הואֶכדורגלןֶאורוגוואי.
הואֶנולדֶב 14 -בפברוארֶ.1987
הואֶתמידֶהתלהבֶמכדורגלֶעדֶכדיֶהפיכתוֶלמקצועֶשלו.
הואֶהפךֶלכדורגלןֶמקצועיֶבגילֶ 18במועדוןֶאורוגוואי :מועדוןֶהפוטבולֶשלֶדנוביוֶ(.)2005-2007
הואֶמתקדםֶלעמדתֶהתוקף.
מכאןֶואילךֶהכלֶקשור ,הואֶנקראֶעלֶידיֶהמבחרֶהאורוגוואיֶבןֶ .20הואֶמשחקֶ 14משחקיםֶוכבשֶֶֶֶ
11גלים.
אבלֶהשאיפותֶשלוֶגדולותֶיותר :הואֶחולםֶלשחקֶעםֶנבחרתֶאורוגוואי.
ישֶלצייןֶשהואֶישחקֶבאירופהֶבפאלרמוֶ( ,)2007-2010בנאפוליֶ( ,)2010-2013ומאזֶ 2013ב-
.PSG
לאורךֶהקריירהֶשלוֶ(עדייןֶפעיל) הואֶיבקשֶ.415

מועדוןֶהכדורגל שלֶדנוביו )(2005-2007
במהלך הקריירה הצעירה שלו ,הוא שיחק במועדונים שונים כולל
קבוצות הנוער של דנוביו.
הוא חתם על חוזהו המקצועי הראשון שם בשנת .2005
במהלך שנתיים אלה ,הוא שיחק  30משחקים וכבש  12גלים.
הוא זכה עם קבוצתו בתואר אליפות אורוגוואי.
אירופה מושיטה אליו.
זו ההזדמנות של הקריירה שלו.
לפיכך בחר לעזוב את אורוגוואי כדי להצטרף למועדונים אירופיים.
כֶּאואניֶעםֶצוותֶדנוביוֶבשנתֶ2006

מועדוןֶהכדורגל של פלרמוֶהאמריקני )(2007-2010
כּאואני הצטרף לאירופה בשנת  2007במועדון איטלקי :פלרמו
האמריקאית.
הוא נשאר שם עד  3 ,2010שנים.
הוא שיחק בליגה האיטלקית השנייה בהוראת וולטר זינגה.
כּאואני נקרא בפעם הראשונה עם סלסט ,נבחרתו.
הוא משחק עם לואיז סוארס ,הכוכב האורוגוואי באותה תקופה.
בפאלרמו האמריקאית ,כּאואני ישחק  117משחקים בשלוש השנים
הללו .הוא כבש  37גלים.
בזכותו ,פלרמו האמריקנית נכנסה לליגה  .1המועדון היה עד כה
בליגה  .2הליגה האיטלקית  1מורכבת מ  20הקבוצות הטובות
באיטליה.

כּאואני חוגגֶאתֶשערוֶבשנתֶ 2009מולֶמילאן

מועדוןֶהכדורגל שלֶנאפולי )(2010-2013
קוואני מגויס על ידי נאפולי תמורת  17מיליון יורו.
המחבר של  33גלים בכל המסגרות בשתי העונות הראשונות שלו,
סיים את מלך הגלים באליפות איטליה עם  29גלים בעונת 2012-
.2013
הקלות הטכנית והזריזות שלו מול השער זיכו אותו
'.'el matador
בכינוי:
עם נאפולי ישחק במשך  3עונות עם  138משחקים ששיחקו עבור
 104גלים שהושקעו.
קוואניֶמסרֶאתֶנאפוליֶנגדֶיובנטוסֶבשנתֶ2012

מעדוןֶהכדורגלֶשלֶפריסֶ)(2013-2020
כּאואני גויס על ידי פריז בקיץ .2013
הוא נקנה בנאפולי תמורת  64.5מיליון יורו.
פריז הימרה ביוקר כל כך ש כּאואני יעזור להם לזכות בליגת
האלופות.

הוא הצטרף לקבוצה בבנייה עם כוכבים כמו זלאטן ,טיאגו מוטה,
טיאגו סילבה או חאבייר פסטורה.
השפעתו של זלאטן מכריחה אותו לשחק בצד אחד של ההתקפה,
ולא העניין.

למרות זאת ,כּאואני לא איבד אף אחד מהכישרונות שלו.
ביניהם הם מהווים צמד מצטיין עד  2016ועזיבת זלאטן.
כּאואני כאשרֶחתםֶעלֶחוזהוֶעםֶנאסרֶאלֶח'ליפיֶבשנתֶ2013

השלישייהֶההתקפיתֶשלֶפריזֶבשנתֶ2015
בעוד שברצלונה הייתה עם ( MSNמסי ,סוארס וניימאר),
ריאל מדריד ( BBCבנזמה ,בייל וכריסטיאנו רונאלדו),
לפריס הייתה שלישיית ההתקפה שלהם :CDI :כּאואני  ,די
מריה ואיברהימוביץ '.
בזכות השלישייה הזו פריז הצליחה להעפיל לרבע גמר ליגת
האלופות.
עם  50משחקים ששיחקו יחד ,הם הרכיבו מעל  70גלים.
הם מאפשרים לפריס להשיג את הרביעייה ההיסטורית :ליגה
 ,1גביע צרפת ,גביע הליגה ,גביע האלופות.

) (9-0השלישייהֶההתקפיתֶשלֶפריזֶבניצחוןֶמולֶטרוי

עזיבתו של זלאטן 2016:
זו נקודת מפנה בקריירה של כּאואני מכיוון שהוא כעת הבוס
בהתקפה הפריסאית.
מחבר ההופעות הקשות בתחילת הדרך כּאואני בסופו של דבר
ניצח.
הוא רשם  49גלים בעונה זו ,הטוב ביותר האישי שלו.
אבל העונה הזו תישאר בהיסטוריה של פריז עם הרמונטדה
והפסד תואר האליפות לאס מונאקו.

) (6-1כּאואני במהלךֶשערוֶברמונטדה

תורֶהזהבֶשלֶכאואני 2017-2020:
עם הגעתם של ניימאר ומבפה ,בשנת  ,2017פריז מקבלת
ממד נוסף.
השלישייה הזו היא היעילה ביותר באירופה.
מעל  250גלים נקלעו ביניהם .3
כּאואני הופך למלך השערים המצטיין בפריס ב  21-בינואר
.2018
כּאואני מגיע לקפה של  200גלים שהושקעו ב 23 -בפברואר
 .2020מאז אותו יום ,הוא היה אל מטאדור דה פריז.

כאואניֶ 23בפברוארֶ 200 :2020שערים

קופהֶאמריקה2011 :
בזמנו ,קוואני שיחק בנאפולי.
מחבר עונה יוצאת דופן ,הוא נקרא על ידי נבחרת אורוגוואי
לשחק קופה אמריקה.
לרוע מזלו ,הוא בילה את מרבית התחרות במרפאה.
אבל ,הוא חוזר לגמר ,הוא הבקיע  3גלים עם גב אירובי.
בזכות זה הוא אפשר לאורוגוואי לזכות בתואר  15בתחרות
זו.

) (4-1החזרהֶהאקרובטיתֶשל כאואני בגמר

תאריכיֶמפתח
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 14בפברואר  :1987לידתו של כאואני בסולטו
 :2005-2007חוזה מקצועי ראשון בדנוביו
 :2006אלופת אורוגוואי
 :2007-2010מועדון אירופי ראשון :פלרמו האמריקאית
 :2008בחירה ראשונה עם קסטה מתחת U20
 :2010מונדיאל U20
 :2010בחירה ראשונה עם שמיימי
 :2011זוכה קופה אמריקה
 :2010-2013נאפולי
 :2013פריז

•  23בפברואר  :2020מלך גלים בפריס

מסקנה
כאואניֶהואֶשחקןֶכדורגלֶיוצאֶדופן.
הואֶהוכיחֶאתֶעצמו.
הואֶשיחקֶבארבעהֶמועדוניםֶשונים :דנוביו ,פלרמו ,נאפולי ,פריז.
באופןֶבינלאומי ,הואֶשיחקֶבתחרויותֶשונות :גביעֶהעולםֶמתחתֶלֶ ,20קופהֶאמריקה ,גביעֶהעולםֶ 2014וֶ2018
וכןֶמשחקיֶאולימפיאדתֶריוֶ.2016
הייתהֶליֶהזדמנותֶלפגושֶאותוֶבשנתֶ2017

