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رياضة

في  16مواجهة بينهما فاز غوارديوال في  ،7ومورينيو في  3مقابل  6تعادالت

البطوالت األوروبية الوطنية

غوارديوال ومورينيو :قصة غرام وانتقام
غوارديوال
مشهد الحرب بين جوسيب ً
وجوزيه مورينيو سيكتب فصال جديدًا
ال ـيــوم بنسخة انكليزية فــي «درب ــي»
مانشستر .الكل ّيعلم حجم العداوة
الرجلين ،وقلة تعرف أنهما كانا
بين ّ
من أعز األصدقاء سابقًا ،قبل أن تنتقل
عالقتهما مــن ال ـغــرام إلــى االنتقام.
لكن ما هي األسباب التي أوصلتهما
إلى هذه الحالة؟
شربل ّ
كريم
هــي صــورة تعود الــى شهر ايــار من
عــام  .1997ص ــورة ال يعرفها إال من
ق ـ ــام ب ــال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ارشـ ـي ــف ن ــادي
برشلونة اإلسـبــانــي .عــامــذاك وعقب
فوز الفريق الكاتالوني على باريس

ســان جيرمان الفرنسي فــي املـبــاراة
النهائية لكأس الكؤوس االوروبية،
ش ـ ــوه ـ ــد العـ ـ ـ ــب الـ ـ ــوسـ ـ ــط ج ــوس ـي ــب
غوارديوال وهو يعانق بحرارة احد
ً
اعضاء الجهاز الفني محتفال وإياه
على ارض امللعب .هذا الرجل لم يكن
سوى البرتغالي جوزيه مورينيو.
هــو مشهد مــن "قـصــة غ ــرام" جمعت
الــرجـلــن الـلــذيــن كــانــا رفـيـقــي ســاح
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـوال فـ ــي ل ـي ـل ــة وضـ ـح ــاه ــا ال ــى
ع ــدوي ــن أش ـعــا حــربــا ال تـنـتـهــي في
اسبانيا ونـقــاهــا بالتأكيد معهما
الـ ــى ان ـك ـل ـتــرا الـ ـي ــوم ،ال ـت ــي ستشهد
أول ــى مـعــاركـهـمــا فــي "دربـ ــي" مدينة
مــانـشـسـتــر عـنــدمــا يـلـتـقــي يــونــايـتــد
وسيتي.
م ـ ـشـ ــاهـ ــد "قـ ـ ـص ـ ــة االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــام" بـ ـ ــدأت
ف ـصــول ـهــا عـ ــام  ،2008ع ـنــدمــا رغــب
مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى نـ ـ ــادي
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـ ـ ــذي ت ــرك ــه عـ ـ ــام 2000
ب ـعــدمــا ع ـمــل م ـتــرج ـمــا وعـ ـضـ ـوًا في
الجهاز التدريبي تحت رايــة املــدرب

االنـكـلـيــزي الــراحــل بــوبــي روب ـســون.
م ــوريـ ـنـ ـي ــو أراد ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة السـ ـت ــام
رأس الجهاز الفني وبعد لقائه في
لشبونة مع املدير الرياضي وقتذاك
تشيكي بيغيريستاين ،ابلغه بأنه
في حال ُمنح خالفة الهولندي فرانك
رايكارد في منصب املدير الفني فإنه
سيطلب من مدرب الفريق الرديف اي
كمساعد
غــوارديــوال االنضمام إليه
ٍ
ل ـ ـ ـ ــه" .بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب" وب ـ ـص ـ ـف ـ ـتـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة
م ــؤث ــرة ي ــؤخ ــذ ب ــرأي ـه ــا ف ــي ال ـن ــادي
ك ـ ــان ع ـل ــى الـ ـخ ــط أي ـ ـضـ ــا ،إذ نـصــح
ً
اإلدارة بــالـتـعــاقــد م ــع "مـ ــو" مـفـضــا
إيـ ــاه ع ـلــى ال ـفــرن ـســي ارسـ ــن فينغر
والتشيلياني مانويل بيلليغريني.
خ ـ ــذت األمـ ـ ــور منعطفًا
ل ـكــن ف ـج ــأة أ ّ
ّ
آخــر غير متوقع عندما أطــل الرجل
األك ـثــر تــأثـيـرًا فــي ال ـق ــرارات وصــانــع
مجد برشلونة فــي العصر الحديث
ال ـهــول ـنــدي ال ــراح ــل ي ــوه ــان كــرويــف
طالبًا تعيني غوارديوال في املنصب
األعلى.

نتائج وبرنامج البطوالت االوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )3
ريال سوسييداد  -اسبانيول 1-1
البرازيلي ويليان دا سيلفا ( )78لسوسييداد،
واألرجنتيني بابلو بياتي ( )62السبانيول.

إنكلترا (المرحلة الرابعة)
 السبت:مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد  -مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
()14.30
أرسنال  -ساوثمبتون ()17.00
بورنموث  -وست بروميتش البيون ()17.00
بيرنلي  -هال سيتي ()17.00
ميدلزبره  -كريستال باالس ()17.00
ستوك سيتي  -توتنهام ()17.00
وست هام يونايتد  -واتفورد ()17.00
ليفربول  -ليستر سيتي ()19.30

باريس سان جيرمان  -سانت اتيان
1-1
البرازيلي لــوكــاس مــورا ( 69مــن ركلة جــزاء)
لسان جيرمان ،والسلوفيني روبيرت بيريتش
( )90التيان.

 األحد:سوانسي سيتي  -تشلسي ()18.00

ألمانيا (المرحلة )2
شالكه  -بايرن ميونيخ 2-0
ال ـب ــول ــون ــي روب ـ ـيـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ()81
وجوشوا كيميتش (.)90
فرنسا (المرحلة )4

 االثنني:سندرالند  -إفرتون ()22.00

إيطاليا (المرحلة الثالثة)
 السبت:يوفنتوس  -ساسوولو ()19.00
باليرمو  -نابولي ()21.45

 األحد:بولونيا  -كالياري ()13.30
أتاالنتا  -تورينو ()16.00
كييفو  -التسيو ()16.00
جنوى  -فيورنتينا ()16.00
ميالن  -أودينيزي ()16.00
روما  -سمبدوريا ()16.00
بيسكارا  -أنتر ميالنو ()21.45
 االثنني:أمبولي  -كروتوني ()21.45

طلب غوارديوال
تعيين مورينيو مدربًا
لبرشلونة وأراده
البرتغالي مساعدًا له

هـنــا ت ـبـ ّـدل كــل ش ــيء وبـ ــدأت الـحــرب
املفتوحة التي كسب فيها مورينيو
معركة مهمة عام  ،2010وتحديدًا في
نـصــف نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
ف ــأط ــاح م ــع إن ـت ــر م ـيــانــو االي ـطــالــي
ب ـغــوارديــوال وفــريـقــه ،لينقل الـحــرب
الــى ال ــدوري االسباني .نعم ،لم تكن
قـ ـي ــادة "م ـ ــو" إن ـت ــر الـ ــى ال ـل ـقــب سبب
تـحـ ّـولــه مــدربــا لــريــال م ــدري ــد ،بــل إن
األخ ـي ــر رأى ف ـيــه ضــال ـتــه امل ـن ـشــودة
ل ـس ـبـ ٍـب ب ـس ـيــط وهـ ــو انـ ــه ت ـم ـكــن من
إيـقــاف الـفــريــق الــرهـيــب ال ــذي يقوده
"بيب".
عامذاك استغرب كثيرون كيف يترك
م ــوري ـن ـي ــو ف ــري ـق ــا رابـ ـح ــا م ـث ــل إن ـتــر
ويتخلى عن كل شيء بناه هناك من
فريق يتلقى الصفعة تلو
اجل تسلم
ٍ
األخـ ــرى مــن بــرشـلــونــة .الـسـبــب كــان
واض ـحــا ،حقد البرتغالي اخ ــذه الى
مــدريــد بعدما قــال يــوم خــروجــه من
"كامب نو" بأن برشلونة سيبقى في
قلبه الى األبد ،لكنه ذهب الى العدو
الـلــدود لالنتقام وإلثـبــات أنــه أفضل
م ــن غ ـ ــواردي ـ ــوال وكـ ـ ــان ي ـس ـت ـحــق ان
يكون مكانه.
وص ــل مــوريـنـيــو ال ــى "الـلـيـغــا" حيث
ً
ك ــان ــت األم ـ ـ ــور م ـش ـت ـع ـلــة أصـ ـ ــا بــن
الـغــريـمــن األزلـ ـي ــن ،وأضـ ــاف املــزيــد
م ــن ال ــوق ــود الـ ــى الـ ـن ــار .ه ــو اح ـتــرق
ب ـ ـخ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ــزاالت
"ال ـكــاس ـي ـكــو" الـ ــذي أدخـ ــل إسـبــانـيــا
والعالم حتى في أزمات ،وخصوصًا
ع ــام  2011ع ـنــدمــا ال ـت ـقــى الـفــريـقــان

 4م ــرات فــي  18يــومــا ضمن ال ــدوري
ٌ
مشاهد
وكأس امللك ودوري األبطال.
ب ـش ـع ــة ع ـ ـ ــدة ش ــاه ــدن ــاه ــا ف ـ ــي ت ـلّــك
ال ـح ـق ـب ــة ت ـع ـكــس ال ـح ـق ــد الـ ـ ــذي بــثــه
ّ
ال ــرج ــان فــي ن ـفــوس الــاع ـبــن ،اقــلــه
ُ
نــاحـيــة مــوريـنـيــو الـ ــذي طـ ــرد أربـعــة
م ــن الع ـب ـيــه ف ــي اول اربـ ــع م ـبــاريــات
"كالسيكو" بعد قدومه!
ف ـ ـ ــاز غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ب ـ ـ ـ  5م ــواجـ ـه ــات
"كالسيكو" ضد مورينيو وخسر في
مباراتني مقابل  4تعادالت (مجموع
لقاءاتهما كـمـ َ
ـدربــن هــو  16مـبــاراة،
فاز غوارديوال في  7منها ،ومورينيو
في  3مقابل  6تعادالت) ،لكن هذا لم
يكن كل شيء ،اذ خارج امللعب كانت
كل االسلحة مستخدمة في املؤتمرات
الـصـحــافـيــة وف ــي م ـح ــاض ــرات غــرف
املــابــس مــع الالعبني ،حيث تجاهل
غ ــواردي ــوال نـصــائــح االدارة بتبريد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح م ـ ـحـ ــرضـ ــا الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ع ـل ــى
َ
مــوريـنـيــو ال ــذي لــم ي ـت ــوان يــومــا عن
مهاجمة مقعد غــوارديــوال وجـهــازه
الفني امام املاليني.
وال شك في ان الرجلني ورغم لقائهما
الشهر املاضي على هامش اجتماع
لـ ـلـ ـم ــدرب ــن قـ ـب ــل انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـ ــدوري
االنكليزي املـمـتــاز ،لــم يرميا إطالقًا
م ــا ي ــوج ــد بـيـنـهـمــا ال ب ــل ان ــه يمكن
وضــع استقدام مورينيو للسويدي
زالتـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ف ــي سـيــاق
رفــع منسوب الحقد ضد غوارديوال
ـاح فعال
وتـحــويــل االن ـت ـقــام ال ــى س ـ ٍ
على اعتبار انه ليس هناك اي العب
في العالم يكره "بيب" بقدر ما يكرهه
ً
"إيبرا" الذي عاش فترة صعبة تحت
قيادته لــدرجــةٍ دفعت األخـيــر للقول
فــي سيرته الــذاتـيــة بــأن الكاتالوني
كان يرتعد خوفًا امام مورينيو.
سـخــريــة ال ـقــدر لــم تـضــع غ ــواردي ــوال
ومــوري ـن ـيــو ف ــي فــري ـقــن ع ــادي ــن بل
جعلتهما مـ َ
ـدربــن لفريقني غريمني
ّ
مجددًا ،ما يعزز من فرضية نقلهما
نار الحرب الى "البريميير ليغ" الذي
ل ــن َي ـس ـلــم م ــن ف ـص ــول ق ـصــة ال ـغ ــرام
واالن ـت ـق ــام ال ـت ــي ل ــم تـشـهــد ل ـهــا كــرة
ً
القدم مثيال.

