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رياضة
يعاني الدوري االيطالي وتاليًا
المنتخب من وجود مدربين
محليين أكفاء بامكانهم
تطوير الالعبين (أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

«أزمة عقول» في إيطاليا
منذ اليوم األول لفشل إيطاليا في التأهل إلى
مونديال  ،2018بدأ الحديث عن األسباب ،التي ال شك
في أن أحدها هو تراجع نوعية المدربين اإليطاليين،
إذ يبدو نادرًا هذه األيام أن تجد مدربًا إيطاليًا عالميًا
في الدوري اإليطالي أو خارجه
نتائج وبرنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (مؤجلة من المرحلة )21
توتنهام – وست هام 1-1
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي س ــون هـيــونــغ – مني
( )84ل ـت ــوت ـن ـه ــام ،واإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــدرو
أوبيانغ ( )70لوست هام.
كأس إسبانيا (ذهاب دور الـ )16
سلتا فيغو – برشلونة 1-1
الدنماركي بيوني سيستو ( )31لسلتا
فـيـغــو ،وأرن ــاي ــز خــوسـيــه مــانــويــل ()15
لبرشلونة.
نــومــانـسـيــا (درج ــة ثــانـيــة)  -ريــال
مدريد 3-0
الويلزي غاريث بايل ( 35من ركلة جزاء)
وإيسكو ( 89مــن ركلة ج ــزاء) وبورخا
مايورال (.)90

ليغانيس  -فياريال 0-1
إسبانيول  -ليفانتي 2-1
إيطاليا (المرحلة )20
 الجمعة:كييفو × أودينيزي ()19,00
فيورنتينا × إنتر ميالنو ()21,45
 السبت:تورينو × بولونيا ()13,30
نابولي × فيرونا ()16,00
بينيفينتو × سمبدوريا ()16,00
جنوى × ساسوولو ()16,00
سبال × التسيو ()16,00
ميالن × كروتوني ()16,00
روما × أتاالنتا ()19,00
كالياري × يوفنتوس ()21,45

كريم
شربل ّ
يعلم املتابعون عن كثب لكرة القدم
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــرون لـ ـه ــا أن
امل ــدرب السابق للمنتخب اإليطالي
جــان ـب ـي ـيــرو ف ـي ـن ـت ــورا ل ـي ــس املـ ــدرب
السيئ الوحيد في بالد «الكالتشو».
تـلــك ال ـبــاد الـتــي خـ ّـرجــت «فــاسـفــة»
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أريـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ــاك ـ ــي
ومارتشيلو ليبي وفابيو كابيللو،
ال تـحــوي بطوالتها شبيهًا ألولئك
أو ح ـت ــى مل ــدرب ــن ع ــامل ـي ــن حــالـيــن
يسرقون األضواء أكثر من الالعبني،
أمثال اإلسباني جوسيب غوارديوال،
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي جـ ـ ــوزيـ ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو،
واألمل ــان ـي ــن ي ــواك ـي ــم ل ــوف وي ــورغ ــن
كلوب وغيرهم...
وح ـ ــده أن ـطــون ـيــو ك ــون ـت ــي ،ونـسـبـيــا
كـ ــارلـ ــو أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي ،خـ ــرقـ ــا ال ـن ـفــق
األس ــود ،قبل أن يخفت نــورهـمــا في
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،إذ ص ـ ـ ّـوب ال ـن ـقــاد
واملـ ـحـ ـلـ ـل ــون عـ ـل ــى ن ـق ـط ــة م ـش ـتــركــة
بـيـنـهـمــا ،ه ــي أن أف ـك ــاره ـم ــا ن ـفــدت،
وب ــال ـت ــال ــي ل ـي ــس لــدي ـه ـمــا أي ش ــيء
إضافي ليقدماه.
ل ـكــن رفـ ــض أن ـش ـي ـلــوتــي (ك ـم ــا قـيــل)
لتدريب املنتخب اإليطالي ،قد يكون
م ــرت ـب ـط ــا ب ــال ــوض ــع الـ ـعـ ــام ال ـخ ــاص
باملدربني أجمعني في بالد الطليان.
وه ـنــا ال ـك ــام ع ــن اخ ـت ـفــاء ال ـن ـمــوذج
اإليطالي في تخريج مدربني أكفياء
كـمــا كــانــت عـلـيــه ال ـحــال فــي املــاضــي
ال ـب ـع ـي ــد ،ح ـت ــى ب ــات ــت ه ـ ــذه الـعـمـلــة
اإلي ـط ــال ـي ــة غ ـيــر م ـط ـلــوبــة ف ــي أق ــوى

البطوالت األوروب ـيــة الوطنية .ومع
بـقــاء ه ــؤالء املــدربــن فــي إيطاليا لم
ول ــن يـتـمـكـنــوا بـقــدراتـهــم وأف ـكــارهــم
املـ ـ ـح ـ ــدودة م ـ ــن تـ ـط ــوي ــر ال ــاعـ ـب ــن،
ـادم لتدريب
وبالتالي إن أي مدرب قـ ٍ
«اآلزوري» سيفكر فــي ه ــذه النقطة
قبل أي شيء ،فوجود مدربني أكفياء
س ـي ـف ــرز الع ـب ــن م ـح ـل ـيــن م ـم ـيــزيــن،
وب ــال ـت ــال ــي مـنـتـخـبــا م ـم ـي ـزًا ،بـشـكـ ٍـل
يـشـبــه م ـعــادلــة دوري ق ــوي يـســاوي
منتخبًا قويًا.
املـ ـ ـه ـ ــم أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــا ل ـل ـم ــدرب ــن
املــوجــوديــن فــي الـ ـ «سـيــري أ» حاليًا
ي ـح ـك ــي كـ ــل الـ ـقـ ـص ــة ،إذ إن املـ ـ ــدرب
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ت ـم ـي ـي ــزه عــن
أق ــران ــه اآلخ ــري ــن ه ــو م ــدرب نــابــولــي
م ــاوري ـت ـس ـي ــو س ـ ـ ــاري ،ف ـه ــذا ال ــرج ــل
ّ
يعد مظلومًا إعالميًا ،ال ألنــه وضع
الفريق الجنوبي في صدارة الدوري،
بـ ــل ألن ـ ــه دأب ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر فــري ـقــه
موسمًا بعد آخــر ،حتى أصبح أكثر

وحده ساري مدرب
نابولي يمكن تمييزه
عن المدربين اآلخرين
في الدوري اإليطالي

ً
الـفــرق متعة فــي إيطاليا ،بعيدًا من
ال ـف ــوز بـ ـ «ال ـس ـكــودي ـتــو» أو أي لـقـ ٍـب
آخر .وهنا يمكن تأكيد هذا الكالم من
خالل متابعة أي مباراة لنابولي ،إذ
تبرز الكرة الهجومية املمتعة ،والتي
أقلقت الكثير مــن الـفــرق فــي أوروب ــا
ل ــدى مواجهتهم «ورث ــة م ــارادون ــا».
واألهــم أن ســاري ،بعقليته املنفتحة
كـ ــرويـ ــا ،ع ـ ــرف ك ـي ـف ـيــة دم ـ ــج الع ـبــن
قادمني من مدارس مختلفة في فريق
واحــد بــدا متجانسًا ومتماسكًا إلى
أبعد الحدود.
ّ
ومسألة التطوير هذه أساسية بغض
الـنـظــر عـ ّـمــا إذا ك ــان الـفــريــق ناجحًا
أو الـعـكــس ،وه ــو األم ــر ال ــذي يعيب
مـ ـ ــدرب ي ــوف ـن ـت ــوس مــاسـيـمـيـلـيــانــو
قسم كبير من جمهور
أليغري برأي
ٍ
«اليوفي» ،إذ رغــم األلقاب والنتائج
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي حـصــدهــا
ّ
وسطرها الــرجــل مــع فريق «السيدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز» ،ال ي ــؤم ــن كـ ـثـ ـي ــرون فــي
إي ـط ــال ـي ــا ب ــأن ــه س ـي ـك ــون ي ــوم ــا عـلــى
ص ــورة ســاكــي أو ليبي أو كابيللو،
بل إنه بمحدوديته لن ينجح إال في
الـ «سيري أ» وملدة محدودة.
وإذ ي ـم ـك ــن إع ـ ـطـ ــاء بـ ـع ــض ك ـل ـمــات
اإلطراء ملدرب إنتر ميالنو لوتشيانو
سباليتي ونظيره في روما أوزيبيو
دي فرانشيسكو ،فإن الرجلني ليسا
ً
بـ ـج ــودة سـ ـ ــاري مـ ـث ــا ،إذ يـسـتـبـعــد
كثيرون أن يرتقيا ليكونا أسطورتني
تدريبيتني يومًا ما ،حتى إن أحدًا لم
ّ
يفكر فــي إدراج اســم أحدهما ضمن
الئ ـحــة املــرشـحــن لـتــدريــب املنتخب
الوطني.
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ق ــد ت ـك ــون إح ــدى
ّ
املسببة ألزم ــة تـطـ ّـور الكرة
املـشــاكــل
اإليـطــالـيــة ،وبــالـتــالــي مــدربـيـهــا ،هي
فـ ــي م ـن ــح ه ـ ـ ــؤالء امل ـ ــدرب ـ ــن م ـه ـمــات
ص ـع ـب ــة بـ ـ ــاإلشـ ـ ــراف عـ ـل ــى فـ ـ ــرق فــي
ٍّ
الدرجة األولى في سن مبكرة ،تمامًا
كما يحصل مــع سيموني إينزاغي
حــال ـيــا رغ ــم اح ـت ــال الت ـس ـيــو مــرك ـزًا
ّ
متقدمًا نسبيًا على الئحة الترتيب.
ل ـكــن ال ــواق ــع أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون مـفــاجـئــا
أن ي ـل ـقــى ال ـف ـش ــل ك ـش ـق ـي ـقــه فـيـلـيـبــو
أينزاعي الذي «حرقه» ميالن عندما
نقله من تدريب «ميالن بريمافيرا»
الـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ـ ّ
ـدرج ف ـي ــه ال ــاعـ ـب ــون نـحــو
الفريق األول في النادي اللومباردي
فلقي الـفـشــل ال ــذري ــع .وه ــذه املسألة
ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـتـ ـك ــرر م ـ ــع امل ـ ـ ــدرب
الحالي جينارو غــاتــوزو الــذي سار
على نفس الخط ليخلف مدربًا شابًا
آخر صـ ّـوره كثيرون على أنه األسوأ
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ «ال ـ ــروس ـ ــونـ ـ ـي ـ ــري» ،هــو
يعط
فينتشنزو مــونـتـيــا ،ال ــذي لــم
ِ
مؤشرات على أنه يملك فلسفة كروية
كغيره من الالعبني السابقني الذين
تــركــوا ال ـكــرة نـجــومــا واس ـت ـمــروا في
تألقهم فيها من ساحات التدريب.
ّ
ك ــل هـ ــؤالء ي ــذك ــرون ب ـم ــدرب اختفى
ٍّ
ف ـج ــأة ب ـعــدمــا ظ ـهــر ب ـس ــن ص ـغ ـيــرة،
وه ــو روب ــرت ــو دون ــادون ــي ال ــذي بــدأ
مـ ـش ــواره ال ـتــدري ـبــي وه ــو ف ــي ال ـ ـ 38
م ــن ال ـع ـم ــر ،ووص ـ ــل ل ــإش ــراف على
املنتخب اإليـطــالــي ،لكن بعدها بدا
فريق كبير لإلشراف
يائسًا إليجاد
ٍ
عليه ،فانتهى بــه الـحــال مــديـرًا فنيًا
لبولونيا.
إذًا« ،أزم ـ ــة ع ـق ــول» فـعـلـيــة تعانيها
الكرة اإليطالية ،ومــا املستوى الذي
يـظـهــر فــي بـعــض م ـبــاريــات ال ــدوري
اإليطالي ،أو نتائج الفرق اإليطالية
على الساحة القارية ،إال دالئل دامغة
على هذه األزمة املتعاظمة.

