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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

الفشل والمال وراء جنون مدربي إنكلترا
يفتح كالم فابيو كابيللو حول خروج
األمور عن السيطرة في المعركة الكالمية
المشتعلة بين أنطونيو كونتي وجوزيه
مورينيو ،الباب على أسباب جنوح مدربي
الدوري اإلنكليزي نحو هذه الصراعات التي
ال يمكن أن تجدها بهذا الشكل في أي
بطولة وطنية أخرى في أوروبا
كريم
شربل ّ
ي ـح ـكــي ت ــاري ــخ الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
املمتاز لكرة القدم الكثير عن مشادات
بـ ــن امل ـ ــدرب ـ ــن ،إن ك ـ ــان ع ـل ــى أرض
امللعب ،أو من خالل التراشق الكالمي
في املؤتمرات الصحافية وغيرها من
ساحات التصريحات .وهذه املسألة
ال تـغـيــب ع ــن «الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» في
كــل مــوســم ،ال بــل إن دائــرت ـهــا بــدأت
تتسع مع اتساع دائرة املنافسة بني
ـرق عــدة ،وخصوصًا في املوسمني
فـ ٍ
امل ــاض ــي وال ـح ــال ــي ،م ــع ارت ـف ــاع عــدد
امل ــدرب ــن أص ـحــاب األس ـم ــاء الكبيرة
في البطولة اإلنكليزية ،وتحديدًا مع
ق ــدوم الـثـنــائــي الـغـنــي عــن التعريف
فــي مـجــال ال ـكـ ّـر وال ـفـ ّـر اإلع ــام ــي ،أي
البرتغالي جــوزيــه مورينيو ،مــدرب
مانشستر يونايتد ،وغريمه املباشر
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال،
مدرب مانشستر سيتي.
إذًا ،هو مشهد ال نراه في إيطاليا أو
أملانيا أو فرنسا ،وحتى في إسبانيا
ً
الـ ـت ــي عـ ـ ـ ــادة مـ ــا تـ ـع ــرف أنـ ــواعـ ــا مــن
املـعــارك بــن املــدربــن التي تؤججها
وف ــرة الــوســائــل اإلعــام ـيــة املـكـتــوبــة
وامل ـ ــرئ ـ ـي ـ ــة وامل ـ ـس ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـخ ــاص ــة

ضغط اإلدارات والجمهور واإلعالم
يرفع من عصبية المدربين
بــالــريــاضــة وامل ـخ ـت ـصــة ب ـك ــرة ال ـقــدم
ً
تحديدًا .وفعال ،هناك ال تصل األمور
مناسبات نــادرة
إلــى ذروتها إال في
ٍ
عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار «ك ــاسـ ـيـ ـك ــو» ال ـق ـط ـبــن
ـدري ــد ،ال ــذي كــان
بــرشـلــونــة وريـ ــال م ـ ّ
م ــوريـ ـنـ ـي ــو أحـ ـ ــد صـ ــنـ ــاع ال ـ ـنـ ــار فــي
مبارياته خالل العصر الحديث ،ومن
أبرز أحداثها يوم وضع إصبعه في
عــن امل ــدرب الــراحــل تيتو فيالنوفا،
ـراك ك ـب ـيــر ح ـص ــل خـ ــال ل ـقــاء
ف ــي ع ـ ـ ـ ٍ
«البرسا» والريال.
ل ـكــن بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،تــأخــذ األم ــور
ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا م ـن ـح ـ ًـى مـ ـغ ــايـ ـرًا ،وه ــو
م ــا أوص ـ ــل كــون ـتــي وم ــوري ـن ـي ــو إلــى

تتجدد المعارك الكالمية التي تصل إلى االحتكاكات الجسدية بين مدربي الدوري اإلنكليزي (أرشيف)

ت ـبــادل ـه ـمــا ش ـتــى أنـ ـ ــواع االت ـه ــام ــات
واألوصاف البشعة .ومن كالم املدرب
اإلي ـطــالــي امل ـع ــروف فــابـيــو كابيللو
في القضية ،يمكن الحديث عن أحد
األسباب ،وذلك عندما قال إن كونتي
يفعل مــا ك ــان يفعله مــوريـنـيــو أيــام
كان مدربًا لتشلسي.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات ت ـ ـع ـ ـنـ ــي ش ـي ـئ ــا
واحـ ـ ـدًا ،ه ــي أن م ــدرب ــي «الـبــريـمـيـيــر
ل ـ ـيـ ــغ» ُي ـ ـخـ ــرجـ ــون ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـت ــي
يعيشونها يــومـيــا فــي أنــديـتـهــم من
خ ـ ــال ت ـص ــاري ـح ـه ــم أو م ـقــابــات ـهــم
اإلعــام ـيــة ،وكــأنـهــم يــرمــون بـهــا في
قــاعــات املــؤتـمــرات الصحافية ،إذ إن
كلمة واح ــدة مــن خـصـ ٍـم تــؤثــر فيهم،
الحمل
ُوهو أمر طبيعي بالنظر إلى ِ
امل ـل ـق ــى ع ـل ــى ع ــات ــق ك ــل م ـن ـه ــم .ل ــذا،
يمكن تفسير مــا يـقــدم عليه كونتي
ومــوريـنـيــو ت ـحــدي ـدًا ،وأي ـضــا مــدرب
أرسنال الفرنسي أرســن فينغر ،من
خ ــال دخــولـهــم فــي م ـش ــادات فــي ما
بـيـنـهــم .ف ـهــؤالء امل ــدرب ــون الـثــاثــة ال
يعيشون أفـضــل أيــامـهــم مــع فرقهم،
وبــالـتــالــي فــإنـهــم ي ـصـ ّـبــون غضبهم
ع ـل ــى ال ـح ـك ــام ف ــي امل ـل ـع ــب ،أو عـلــى
خصومهم عبر اإلعالم.
ً
كونتي ،مـثــا ،يعيش وضعًا صعبًا

مع تشلسي ،بعدما جلس ملكًا على
ع ــرش املــدربــن فــي املــوســم املــاضــي،
ل ــذا م ــن الـطـبـيـعــي أن ي ـخــرج ف ــي كل
م ـ ــرة مـ ـت ــوتـ ـرًا ويـ ـنـ ـج ـ ّـر إل ـ ــى م ـعــركــة
مــع مــوريـنـيــو ال ــذي يـجـيــد اسـتـفــزاز

خصومه وإبعاد األنظار عن مشاكله
ال ـف ـن ـيــة ع ـب ــر م ـن ــح ال ـص ـح ــاف ــة م ــادة
ّ
دسمة تركز عليها أكثر من تركيزها
ً
ع ـ ـلـ ــى أخ ـ ـط ـ ــائ ـ ــه .واالث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان أصـ ـ ــا
يعيشان توترًا رهيبًا يدفعهما إلى

نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )23

إسبانيا (المرحلة )19

 السبت:تشلسي  -ليستر سيت ()17,00
واتفورد – ساوثمبتون ()17,00
كريستال باالس – بيرنلي ()17,00
هادرسفيلد  -وست هام ()17,00
وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ألـ ـبـ ـي ــون – ب ــراي ـت ــون
()17,00
نيوكاسل  -سوانسي سيتي ()17,00
توتنهام – إفرتون ()19,30

خيتافي – ملقة 0-1
كاال (.)73

 األحد:بورنموث – أرسنال ()15,30
ليفربول  -مانشستر سيتي ()18,00
 اإلثنني:مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد  -سـ ـت ــوك سـيـتــي
()22,00

ألمانيا (المرحلة )18
باير ليفركوزن – بايرن ميونيخ 3-1
كيفن فوالند ( )70لليفركوزن ،واإلسباني
خافي مارتينيز ( )32والفرنسي فرانك
ري ـب ـي ــري ( )59وال ـك ــول ــوم ـب ــي خــامـيــس
رودريغيز ( )90لبايرن.
فرنسا (المرحلة )20
ستراسبور – غانغان 2-0
يانيس ساليبور ( )8ونـيـكــوال بينيزيت
(.)16

الكالم بهذه الطريقة املشينة ،فهما
يــديــران فريقني صــرفــا مبالغ كثيرة
ل ـي ـكــونــا م ـنــاف ـســن أس ــاس ـي ــن عـلــى
اللقب ،لكنهما فجأة وجدا نفسيهما
ـت بدأ
محط تساؤالت كثيرة ،في وقـ ٍ
فـيــه اإلعـ ــام يـتـحــدث ع ــن إقــالـتـهـمــا،
لــذا لـ َـم ال يعطيان اإلعــام كالمًا آخر
يتلهى به؟
ومثلهما فينغر في هذا اإلطار ،وهو
الذي يعتبر أن كبرياءه ال تسمح ّ
ألي
مدرب أصغر منه بالتحدث عنه علنًا
ٍ
بطريقة سلبية ،وخصوصًا أنه ّ
يعد
«عميد املدربني» في إنكلترا.
إذًا ،هو التوتر والضغط الــذي يفقد
املــدربــن أعـصــابـهــم ،وه ــي مـســألــة ال
ت ــزول إال مــن خــال تحقيق النتائج
اإليجابية .فها هو غوارديوال ،ورغم
امل ـح ــاوالت الـكـثـيــرة ملــوريـنـيــو لـجـ ّـره
إلى معركة إعالمية ،وخصوصًا بعد
أح ــداث نفق ملعب «أول ــد تــرافــورد»،
ال يكترث ب ـ ّ
ـأي ك ــام ،إذ إن الــرجــل ال
ي ـع ـيــش أي ضـ ـغ ــوط م ــن إدارتـ ـ ـ ــه أو
ج ـم ـه ــوره أو ح ـتــى اإلع ـ ـ ــام ،لـكــونــه
يترجم كل مبلغ دفعه في الصفقات
إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات تـ ـسـ ـع ــد اإلدارة
والـجـمـهــور ،وإل ــى كلمات إش ــادة به
في الصحف وعبر شاشات التلفزة.

سوق االنتقاالت

نيمار يشغل مدريد ورونالدو ينتقده
الريال يبدو جديًا
في مسألة ضم
نيمار (أ ف ب)

يـ ـب ــدو أن ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ــي
لــن يـتـخـلــى بـسـهــولــة عــن ف ـكــرة ضم
الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي نـ ـيـ ـم ــار ،الع ــب
ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
ّ
تصدر الالعب غالف صحيفة
حيث
«ماركا» أمس ،مشيرة إلى أن امللكي
يـبــدو جــديــا فــي مسألة التعاقد مع
نيمار.
ووفـقــا للصحيفة ،يــريــد الــريــال ّ
ضم
ن ـجــم ك ـب ـيــر ع ـلــى امل ـس ـتــويــن الـفـنــي
والـت ـســوي ـقــي ،وه ــو يـجــد ف ــي نيمار
ضالته ،وخصوصًا أن النادي الذي
اع ـتــاد إبـ ــرام صـفـقــات ضـخـمــة يبدو
هادئًا منذ فترة في سوق االنتقاالت.
ل ـك ــن م ـس ــأل ــة حـ ـص ــول الـ ــريـ ــال عـلــى
نـيـمــار ال تـبــدو بـتـلــك الـسـهــولــة بعد

قدومه إلى النادي الباريسي بمبلغ
 222مليون يورو.
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ان ـت ـق ــد «الـ ـظ ــاه ــرة»
ال ـب ــرازي ـل ــي رون ــال ــدو اخ ـت ـي ــار نـيـمــار
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال مـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة إلـ ـ ــى س ــان
جيرمان ،معتبرًا أنه «قام بخطوة إلى
الوراء».
وقال رونالدو في حديث لقناة النجم
البرازيلي السابق زيكو على موقع
«ي ــوت ـي ــوب» ،إن نـيـمــار «ف ــي بــاريــس
ســان جيرمان اآلن ،لكن الـقــرار الذي
اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر
خطوة إلى الوراء».
وأضــاف رونــالــدو الــذي لعب موسمًا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ـق ــط ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـف ــري ــق
الكاتالوني (« :)1997-1996كــان في

بــرشـلــونــة وذه ــب إل ــى ب ــاري ــس ســان
جيرمان .أنا كنت ألعب في برشلونة،
لكنني ذهبت إلى إنتر ميالنو عندما
كان الدوري اإليطالي أكثر تنافسية».
وفـ ـ ـ ـ ــي آخـ ـ ـ ـ ــر األنـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــال
التشيلياني أليكسيس سانشيز من
أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ح ـيــث يـتـنــافــس
قـطـبــا مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد وسـيـتــي
على ضـمــه ،وقــد ذك ــرت صحيفة «ذا
صن» اإلنكليزية أن رغبة الالعب هي
االنضمام إلى «السيتيزنس» واللعب
مجددًا تحت قيادة مدربه السابق في
برشلونة جوسيب غوارديوال.
وف ــي األثـ ـن ــاء ،أك ــد الـفــرنـســي أرس ــن
ف ـي ـن ـغ ــر م ـ ـ ــدرب «الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــرز» أنـ ـ ــه لــن
ي ـت ـخ ـل ــى عـ ـ ــن س ــانـ ـشـ ـي ــز فـ ـ ــي ف ـت ــرة

االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ال ـح ــال ـي ــة مــن
دون العثور على بــديــل ،مــؤكـدًا عدم
وجـ ــود أي ع ــرض «م ـل ـم ــوس» لضم
الــاعــب ال ــدول ــي ،عـلــى رغ ــم التقارير
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة عـ ـ ــن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام س ـي ـتــي
ويونايتد به.
وعلى صعيد املدربني ،قال اإليطالي
أنطونيو كونتي إنــه غير قــادر على
تقديم ضـمــانــات حــول مستقبله مع
تشلسي ،معتبرًا أن «كل شيء ممكن».
وأضاف في تصريحات للصحافيني:
«ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي م ــوس ــم مـ ــن عـ ـق ــدي مـ ــع ه ــذا
ال ـنــادي .لكن كما تـعــرفــون كــل شيء
ممكن .فــي لحظة مــا تكون موجودًا
هنا ،وفي لحظة أخرى ،يحل شخص
آخر مكانك».

