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املدرب ـ الالعب :تجربة خاسرة على الفرق ورابحة ملـ
راين غيغز مدربًا مساعدًا في مانشستر يونايتد والعبًا في الوقت
عينه ،وديدييه دروغبا مطلوب لهذا الدور في تشلسي أيضًا .مهمة
املدرب ــ الالعب ليست جديدة في ميدان كرة القدم ،لكن السؤال الذي
يطرح نفسه :ما هي حظوظ نجاحها ،وما الفائدة منها؟
حسن زين الدين
يخف البرتغالي جوزيه مورينيو،
لم
ِ
املدرب العائد الى تشلسي االنكليزي،
رغ �ب �ت��ه ف� ��ي اع � � ��ادة ال �ن �ج��م ال �ع��اج��ي
ديدييه دروغ�ب��ا إل��ى صفوف
ال �ف��ري��ق ال�ل�ن��دن��ي ،أم ��ا املهمة
ال�ج��دي��دة لألخير فهي العب
وم�س��اع��د م� ��درب .دروغ �ب��ا لم
يعط بعد موافقته على هذه
ِ
الفكرة التي ال شك استلهمها
ال � �ـ«س � �ب � �ي � �ش � �ي� ��ل وان» م��ن
االس�ك��وت�ل�ن��دي دي�ف�ي��د م��وي��ز،
م� ��درب م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د،
ال � � ��ذي أوك � � ��ل امل� �ه� �م ��ة ع�ي�ن�ه��ا
ل�ل�ن�ج��م ال ��وي �ل ��زي امل �خ �ض��رم،
ً
راي��ن غيغز ،وق��د لقيت قبوال
من األخير.
ف��ي حقيقة األم ��ر ،إن تجربة
امل � ��درب وال�ل�اع ��ب ف ��ي ال��وق��ت
عينه لقيت رواج��ًا في اآلون��ة
األخيرة بعد حوالي  17عامًا
قبل التعمق أكثر في
م ��ن رؤي �ت �ه��ا ل �ل �م��رة االخ �ي��رة
الخطط التكتيكية،
ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى ال � �ب � �ط� ��والت
ناجحة
ُس ّجلت تجربة
الكبرى في الدوري االنكليزي
جدًا في الثمانينيات
امل� � � �م� � � �ت � � ��از وف� � � � � ��ي ت� �ش� �ل� �س ��ي
إسكوتلندا،
لـ«أسطورة»
ت� �ح ��دي� �دًا ع �ن��دم��ا أش� � ��رف ك��ل
كيني دالغليش ،عندما
م ��ن ال �ه��ول �ن��دي رود غ��ول�ي��ت
لعب ّ
وب �ع��ده االي �ط��ال��ي جيانلوكا
ودرب ليفربول
فيالي على ت��دري��ب «البلوز»
حيث كان نجمًا المعًا
وال � �ل � �ع ��ب م � �ع� ��ه .ف� �ف ��ي ال� �ع ��ام
في صفوفه وقاده
امل��اض��ي ،ت� ّ�م تعيني االيطالي
كمدرب للقب الدوري
جينارو غاتوزو ،نجم ميالن
االنكليزي املمتاز،
السابق ،مدربًا لنادي سيون
الهدف
علمًا أنه سجل
ال� �س ��وي� �س ��ري ك� �م ��ا ل� �ع ��ب ف��ي
تشلسي،
الحاسم أمام
ص� �ف ��وف ��ه ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ع �ي �ن��ه.
اضافة الى احرازه لقب
ك��ذل��ك ف�ع��ل ال�ف��رن�س��ي نيكوال
ان�ي�ل�ك��ا م��ع ش�ن�غ�ه��اي شينوا
كأس رابطة األندية
املحترفة موسم  -1985الصيني والهولندي إدغ��ارد
دافيدز مع بارنيت في الدرجة
.1986
الرابعة االنكليزية.
اال أن ال � �س� ��ؤال ال � ��ذي ي �ط��رح
نفسه :ما الفائدة من التدريب
وال �ل �ع��ب ف ��ي ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه وه ��ل هي
تجربة ناجحة؟
ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،إن ال� �ت� �ج ��ارب ال �س��اب �ق��ة
السالفة الذكر تفي باالجابة عن هذا

السؤال ،اذ باستثناء فيالي الذي ادى
اداء م�م�ي�زًا ك�لاع��ب ف��ي امل �ي��دان وق��اد
تشلسي كمدرب في الوقت عينه الى
ل�ق��ب ك ��أس ان�ك�ل�ت��را اض��اف��ة ال ��ى لقب
كأس الكؤوس األوروبية ولقب الكأس

السوبر األوروبية ،فإن باقي املدربني
ــ الالعبني فشلوا في اصابة النجاح
في املهمتني معًا ،اذ ان غوليت ّ
تعرض
النتقاد كبير على مستواه في امليدان
وال� ّ�ذي ظهر فيه شبحًا ل��ذاك الالعب
الفذ إن مع املنتخب الهولندي أو مع
ميالن االيطالي رغم تحقيقه كمدرب
لقب الكأس عام  1997وقيادته الفريق
اللندني الى املركز الرابع في الدوري
االنكليزي املمتاز.
أما عند الحديث عن غاتوزو وانيلكا
ودافيدز فتلك «املصيبة» بعينها ،إذ

إن األول لم يحقق سوى  10نقاط في
 11م �ب��اراة م��ع س�ي��ون ليقيله األخير
ج ��راء س��وء ال�ن�ت��ائ��ج .ام��ا أن�ي�ل�ك��ا فلم
ي �ص �م��د ف� ��ي ه � ��ذه امل �ه �م ��ة امل� ��زدوج� ��ة
س ��وى ش �ه��ري��ن ح �ي��ث ت��وق��ف ب�ع��ده��ا
عن التدريب وأكمل مسيرته كالعب،
في حني أن تدريب دافيدز ولعبه في
الوقت عينه لبارنيت كانت نتيجته
وخ� �ي� �م ��ة ع� �ل ��ى األخ � �ي� ��ر ح� �ي ��ث ه�ب��ط
م��ن ال��درج��ة ال��راب �ع��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ال��ى
الخامسة!
وي��ذه��ب م�ح�ل�ل��ون ال ��ى ص�ع��وب��ة اداء

مهمة املدرب والالعب في الوقت عينه
ح �ي��ث ي� ��ؤدي ه ��ذا االم� ��ر ال ��ى ح��دوث
خ�ل��ل ف��ي ال�ت��رك�ي��ز م��ن ق�ب��ل الشخص
امل ��ول ��ج ب��امل�ه�م�ت�ين م ��ن خ �ل�ال خلطه
بني الخصائص الفنية والتكتيكية،
وب � ��رأي ه� ��ؤالء ف ��إن امل � ��درب ـ �ـ ال�لاع��ب
يصبح عرضة الن�ت�ق��ادات كثيرة من
ق�ب��ل ال�لاع�ب�ين ف��ي ف��ري�ق��ه ب�خ�لاف لو
كان يشغل منصب املدرب فقط.
ب��اخ �ت �ص��ار ،ت �ب��دو ت �ج��رب��ة امل� � ��درب ــ
الالعب غير مشجعة وقد ت��ؤدي الى
ن�ت��ائ��ج وخ�ي�م��ة اس �ت �ن��ادًا ال ��ى بعض

يشغل غيغز حاليًا مهمة املدرب املساعد والالعب في آن معًا في مانشستر يونايتد (كازوهيرو نوجي ــ أ ف ب)

دالغليش
إستثناء

الفورموال 1

منافسة قوية تنتظر تود للبقاء على رأس الـ«فيا»
ل��ن ت �ك��ون ط��ري��ق ال�ف��رن�س��ي ج ��ان ت��ود
م �ف��روش��ة ب� ��ال� ��ورود م ��ن أج� ��ل ال �ب �ق��اء
على رأس االت�ح��اد ال��دول��ي للسيارات
«فيا» ،اذ إنه لن يكون املرشح الوحيد
لالنتخابات التي ستجري في نهاية
العام.
وسيقف ديفيد وارد ،املدير التنفيذي
لـ «فيا» ،والذي كان يعد الذراع اليمنى
ملاكس م��وزل��ي وال��ذي دع��م حملة تود
ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام  ،2009ف ��ي وج��ه
ط �م��وح ال �ف��رن �س��ي ل �ل �ب �ق��اء ع �ل��ى رأس
الـ«فيا» ،علمًا ان األخير واجه منافسة
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �س��اب �ق��ة م ��ن ي ��اري
فاتانني قبل أن يتفوق عليه.
وق � � ��ال وارد ل �ص �ح �ي �ف��ة «ذا ت��اي �م��ز»
البريطانية« :ه��ذا ليس م��ا اتمناه او
أريده ،لكنني أعتقد ان وجود منافسة
في انتخابات الرئاسة امر مهم».
من جهة اخرى ،ورغم تحقيقه نجاحًا
الف� �ت ��ًا م ��ع ف � �ي � ��راري ،ف � ��إن «أس � �ط� ��ورة»

الفرنسي جان تود رئيس االتحاد الدولي للسيارات (أرشيف)

الفورموال  1األملاني ميكايل شوماخر،
بطل العالم  7مرات ،رفض التمييز بني
ف��ري��ق «ال �ح �ص��ان ال �ج��ام��ح» وال�ف��ري��ق
اآلخ � � � ��ر ال � � � ��ذي ج � �ل ��س خ � �ل ��ف م � �ق ��وده
«مرسيدس جي بي» معتبرًا ان اإلثنني
يحظيان بمكانة واحدة في قلبه.
وق� � ��ال «ش� ��وم� ��ي» ف ��ي ح ��دي ��ث م �ط� ّ�ول
ملحطة «س �ك��اي س�ب��ورت��س اي�ط��ال�ي��ا»:
«ل�ي��س ل��دي أي مشكلة ب��ال�ق��ول إنني
أح� � � ��ب ف� � � �ي � � ��راري ك � �م� ��ا م � ��رس � �ي � ��دس»،
وأض��اف« :في فيراري ،قضيت مرحلة
م��ذه �ل��ة رب �م��ا األف �ض��ل ف��ي م��ا يتعلق
ب��االن �ت �ص��ارات وال �ص��داق��ات .اال أنني
ش �ع ��رت ب��أن �ن��ي ج �ي��د ف ��ي م��رس �ي��دس
وق��د ك�ن��ت س�ع�ي�دًا ب��ال�ع�م��ل م��ع بعض
االشخاص في الفريق» .كما لم َ
ينس
ش��وم��اخ��ر ف��ري�ق��ه األول ب�ي�ن�ي�ت��ون مع
االيطالي فالفيو برياتوري الذي كان
م��دي �رًا ت �ج��اري��ًا ف��ي ال �ف��ري��ق ف��ي اول��ى
تجاربه في الفورموال .1

