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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الكرة

11

ّ
والمباشر عن تراجع نتائج أي فريق أو منتخب ما .هو الذي يتأذى شخصيًا من تكرار النتائج
هو المسؤول األول ّ
السلبية ،بل إن األمر قد يتجه إلى خسارته لوظيفته .هو قبطان السفينة التي ال يمكنها أن تبحر من دونه أبدًا.
سيئ ،هو السبب ،الفريق ّ
أفكاره وتكتيكاته يعكسها الالعبون على أرضية الميدان .الفريق ّ
يقدم نتائج إيجابية
ّ
وسلسلة انتصارات متتالية ،أيضًا هو السبب .الحديث كله هنا عن المدير الفني للفريق ،أو كما ُيعرف بالمدرب

موسم المدربين في الميزان

البقاء والرحيل رهن نتائج األندية!
الفارق نقطة بين
السيتي وليفربول
(عن الويب)

حسن رمضان
رؤوس ك ـب ـيــرة ومـ ــدربـ ــون ع ـبــاقــرة،
كـ ـتـ ـب ــوا ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ م ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـت ــي
ّ
دربـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــا .ب ـع ـض ـه ــم أثـ ـ ـب ـ ــت ن ـف ـســه
واب ـت ـســم ل ــه ال ـحــظ فــأصـبــح قــديـســا،
والبعض اآلخــر خسر رهانه وخرج
مــن ال ـبــاب الـضـيــق .امل ــدرب هــو رأس
ّ
الـهــرم ،الشخص ال ــذي ينظم األمــور
وي ـح ـس ـن ـه ــا ،أو الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ببساطة ،العمود
خـســارة كــل شــيء،
ّ
ال ـف ـق ــري ل ـل ـف ــري ــق ،ي ـت ـمــثــل ب ـم ــدرب ــه.
وعلى ذكر املدربني ،ومع قرب نهاية
موسم  ،2019-2018ال بأس من إدراج
ب ـع ــض ال ـت ـك ـه ـن ــات حـ ـ ــول مـسـتـقـبــل
هــؤالء املدربني الحاليني في األندية
األوروبية الكبيرة.

بريميرليغ

أرنستو فالفيردي

سباق إنكلترا في أمتاره األخيرة

الخطأ ممنوع على السيتي وليفربول
سنوات عديدة ،لم
منذ
ٍ
يشهد الدوري اإلنكليزي
منافسة شرسة كالتي
تحصل هذا الموسم.
ٌ
حرب إنكليزية بدأها
مدرب مانشستر سيتي بيب
غوارديوال ،لم َ
يقو على
الوقوف بوجهها سوى
ليفربول يورغن
مدرب
ٌ
كلوب .انتصارات ّمتتالية
لكال الفريقين تعلق أحالم
الريدز حتى الجولة األخيرة،
انزالقة للسيتي ،رغم
بانتظار
ٍ
صعوبة ذلك
حسين فحص
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،سـيـطــرت كـتـيـبــة بيب
ـزي
غ ــواردي ــوال ع ـلــى الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيـ ٌ
املـ ـمـ ـت ــاز ط ـي ـل ــة  38جـ ــولـ ــة .م ـن ـظــومــة
كاملة نسج قوامها املــدرب اإلسباني
ب ـم ـي ــزان ـي ــة ضـ ـخـ ـم ــةٌ ،ح ـط ـم ــت أغ ـل ــب
األرقــام القياسية .كتيبة استمرت في
نسقها املتصاعد حتى املوسم الحالي
لـتـتـصــدر ج ــدول ال ـ ــدوري بـعــد مضي
 36جــولــة ب ـفــارق نقطة عــن لـيـفــربــول.
مع بقاء جولتني حتى نهاية الدوري،
أصـبـحــت امل ـعــادلــة سـهـلــة ج ـ ـدًا ،حيث
س ـي ـت ـ ّـوج مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بــالـلـقــب
فــي حــال ف ــوزه بمباراتيه األخـيــرتــن.
إذا تـحـقــق ذل ــك ،سيصبح مانشستر
ـاد يحتفظ بلقب الــدوري
سيتي أول نـ ٍ
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز م ـن ــذ مــانـشـسـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد ،وذل ـ ـ ــك ع ـ ــام  .2009أرق ـ ــام
غـ ــوارديـ ــوال الـقـيــاسـيــة اس ـت ـمــرت هــذا
امل ــوس ــم ،حـيــث رف ــع الـسـيـتــي رصـيــده
إلى  86نقطة بعد فوزه على توتنهام،
وهو أعلى عدد من النقاط لبطل مدافع
عن لقبه منذ مانشستر يونايتد بـ89

نقطة مــوســم  2012-2011عندما كان
الشياطني تحت قيادة السير أليكس
ف ـيــرغ ـســون ،وه ــو امل ــوس ــم الـ ــذي حــرم
منه اليونايتد مــن اللقب بفعل هدف
سيرجيو أغويرو في الثواني األخيرة.
ّ
إذا م ــا ت ـمــكــن الـسـيـتــي م ــن ال ـف ـ ّـوز في
م ـب ــارات ـي ــه األخـ ـي ــرت ــن ،س ـي ـحــقــق 98
نقطة ،وهو ثاني أعلى ّ
معدل نقاط في
تــاريــخ البريميرليغ ،بعد الــرقــم الــذي
حققه غــوارديــوال العام املاضي بــ100
نقطة.
لم يكتب لكتيبة املــدرب يورغن كلوب
النجاح املنتظر محليًا العام املاضي،
ّ
غير أنه تمكن من إعادة مجد ليفربول
األوروب ــي بعد أن وصــل بالفريق إلى
نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا .النجاح
الـ ـ ــذي ع ــرف ــه كـ ـل ــوب أوروبـ ـ ـي ـ ــا أع ـط ــاه
ً
تأشيرة لخزينة النادي ،فصرف قرابة
صفقات رمم
ال ــ 260مليون يــورو على
ٍ
بها فجوات الفريق ،ليظهر هذا العام
بصورة املنافس على اللقب .بعد الفوز
ع ـل ــى نـ ـ ــادي كـ ــارديـ ــف س ـي ـت ــي ،تـمـكــن
ل ـي ـفــربــول م ــن ب ـل ــوغ الـنـقـطــة رق ــم ،88
كأعلى معدل نقاط للنادي في تاريخ
البريميرليغ .شكل هذا الرصيد الرقم
الثالث لليفربول فــي تــاريــخ ال ــدوري،
بعد موسمي  98( 1979-1978نقطة)،
 90( 1988 -1987نقطة).
َ
أسلوبي املدربني ،لعبت
رغم اختالف
الـ ـغ ــزارة الـتـهــديـفـيــة ل ـل ـنــاديــن ال ــدور
األكـ ـب ــر ف ــي اش ـت ـع ــال امل ـن ــاف ـس ــة حـتــى
الرمق األخير .انخفض ّ
معدل الهدافني
ً
ّ
م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــالـ ـع ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،غـ ـي ــر أن
َ
املنافسني األبرز ظال على رأس القائمة.
ّ
تمكن الالعب محمد صالح من البقاء
فــي دائ ــرة املنافسني على لقب هــداف
البطولة ،بعد أن نالها الـعــام املاضي
ب ـ ـ ـ ــ 32ه ـ ــدف ـ ــا ،حـ ـي ــث يـ ـتـ ـص ــدر ص ــاح
القائمة هــذا املوسم بعد أن سجل 21
هدفًا وقام بصناعة  8أهداف ،في حني
ّ
يـحــل املـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
أغ ــوي ــرو تــانـيــا بــال ـجــدول بــرصـيــد 20
هدفًا و 8تمريرات حاسمة.
ك ـ ـثـ ــرة األه ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـي ـس ــت ح ـ ـك ـ ـرًا ع ـلــى
ه ــذي ــن الــاع ـبــن ف ـق ــط ،ف ـج ــاء الــاعــب
الـسـيـنـغــالــي س ــادي ــو مــانــي ثــال ـثــا في

ّ
ال ـجــدول ،برصيد  20هــدفــا ،فيما حل
اإلنـكـلـيــزي رحـيــم ستيرلينغ ســادســا
بـ 17هدفًا.
رغم التقارب في النقاط بني الفريقني،
كان للهجوم الكلمة الفاصلة في إعطاء

ّ
ظل النتائج الثابتة أخيرًا
في
ّ
سيتوجب االنتظار حتى الجولة
األخيرة لمعرفة بطل الدوري
اإلنكليزي
الصدارة للسيتي على حساب الدفاع.
يتمتع فريق بيب غوارديوال بمتوسط
ّ
ومعدل
نقاط أعلى لكل مباراة ()2.54
أهداف أعلى ( )2.54من ليفربول (2.53
و .)2.33
ـإن دف ـ ـ ــاع ل ـي ـف ــرب ــول ك ــان
ـ
ـ
ف
ـك،
مـ ــع ذل ـ ـ ـ
ً
أكـ ـث ــر صـ ــابـ ــة ،إذ اس ـت ـق ـب ـلــت ش ـبــاك
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ( 0.56ك ـ ـم ـ ـعـ ــدل وسـ ـط ــي)

هـ ــدف ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،مـقــابــل
 0.63ملانشستر سيتي .لعب املــدافــع
الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي ف ـ ـيـ ــرج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ـ ــان داي ـ ـ ــك
ال ـ ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي م ــوس ــم ل ـي ـفــربــول
االستثنائي .املدافع الــذي جاء مطلع
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي م ـقــابــل  75مـلـيــون
يورو ،كأغلى مدافع في التاريخ ،أظهر
ّ
أن الـقـيـمــة ال ـت ــي دف ـع ــت ال ًسـتـقـطــابــه
تكاد تكون مجانية مـقــارنــة بنوعية
ُ
الالعبني الـتــي تشترى مقابل مبالغ
الكثير إلى
مماثلة .أضــاف فــان دايــك ّ
ل ـي ـف ــرب ــول .ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـش ــق ال ـف ـنــي،
حيث شكل جدارًا أمام مرمى الحارس
ألـيـســون بيكر( ،الصفقة الثانية في
سـلــم الـصـفـقــات الـنــاجـحــة لليفربول
بـ ـع ــد أن تـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
مناسبة حتى
نظافة شباكه فــي 20
ً
اآلن) ،أعـطــى فــان داي ــك نكهة قيادية
ُ
ل ـل ـن ــادي اف ــت ـق ــدت م ـنــذ أي ـ ــام ستيفن
جيرارد .حسن القيادة للخط لخلفي
جعل الظهيرين روبرتسون وأرنولد
يظهران بصورة مثالية ،حيث تمكن

معركة على المركز الرابع
شملت منافسة قوية للرباعي
املنافسة الشرسة لم تنحصر على بطل البريميرليغ فحسب ،بل
ٌ
مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا .جولة أخرى تشهد استمرار
املوجود خلف الوصيف على
ٍ
مانشستر سيتي وليفربول في حصد النقاط ،في حني يسقط أحد فرق توتنهام تشيلسي
آرسنال مانشستر يونايتد ،أو الكل على ٍّ
حد سواء .بعيدًا عن ليفربول ومانشستر سيتي،
ّ
لم يشهد ّأي من فرق املقدمة الثبات طيلة فترات املوسم ،غير أن النتائج السلبية هيمنت في
الجوالت األخيرة ،ما ّ
صعب فرص الظفر باملركزين الثالث والرابع .بعيدًا عن حسابات النقاط ،قد
يسلك فريقا آرسنال وتشيلسي طريقًا آخر بفعل وجودهما في نصف نهائي بطولة الدوري
ً
األوروبي .التتويج بالبطولة يعني التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا .في حال فوز فريق
إنكليزي ببطولة دوري األبطال نظرًا إلى وجود فريقي توتنهام وليفربول في نصف النهائي
للبطولة ،قد يشهد دوري األبطال مطلع املوسم املقبل خمسة ممثلني من الدوري اإلنكليزي .مع
احتمالية وجود ناديني إنكليزيني في نهائي دوري األبطال (ليفربول وتوتنهام) ونهائي لندني
ّ
ناد إنكليزي املشاركة في دوري األبطال
في اليوروبا ليغ (تشيلسي وآرسنال) ،قد يتعذر على ٍ
ّ
حتى لو بلغ املركز الرابع في الدوري املحلي ،إذ تشير قوانني الفيفا إلى أنه يحق ألي دوري
أوروبي إشراك  5فرق في دوري األبطال ٍّ
كحد أقصى .نتيجة لهذا القانون ،لم يشارك نادي
توتنهام بدوري األبطال عام  2012رغم احتالله املركز الرابع ،وذلك حني فاز تشيلسي السادس
بدوري أبطال أوروبا.

الــاعـبــن مــن صـنــاعــة  24هــدفــا فيما
بينهما في مختلف املسابقات .األداء
العالي لفان دايك جعله ّ
يتوج بجائزة
أف ـضــل الع ــب فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
هذا املوسم.
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـث ــابـ ـت ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا،
س ـي ـت ـ ّ
ـوج ــب االنـ ـتـ ـظ ــار ح ـت ــى ال ـجــولــة
األخيرة ملعرفة بطل الدوري اإلنكليزي.
ً
سـيـحــل لـيـفــربــول ال ـيــوم ضـيـفــا ثقيال
عـ ـل ــى نـ ـي ــوك ــاس ــل( ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 21:45
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .رغ ــم ال ـفــوز الكبير
لرجال كلوب في مباراة الذهاب ،التي
انتهت برباعيةٍ نظيفة ،يخشى املدرب
األملــانــي مــن نتيجةٍ سلبية قــد تهدي
اللقب إلــى مانشستر سيتي ،فــي ظل
س ـجــل ل ـي ـفــربــول ال ـس ـيــئ ع ـلــى ملعب
الـســانــت جايمس ب ــارك ،إذ لــم يتمكن
ال ـف ــريــق م ــن ال ـف ــوز ف ــي ن ـيــوكــاســل إال
م ــرة واح ــدة مـنــذ ع ــام  ،2010بنتيجة
( )0-6ع ــام  ،2013دون إغ ـفــال حقيقة
أن الـ ـخـ ـس ــارة األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
ملانشستر سيتي جاءت على يد رجال
رافا بينيتيز.
سيستقبل بـعــدهــا مانشستر سيتي
نــادي ليستر سيتي نهار االثـنــن في
ختام الجولة (الساعة  22:00بتوقيت
ب ـيــروت) .سبق لـنــادي الــذئــاب أن فاز
بالذهاب ُموقفًا سلسلة  5هزائم أمام
ٌ
مانشستر سيتي .خسارة أخرى أمام
ليستر ستمثل ّ
ردًا للدين ملدرب الفريق
بريندن رودج ــرز ،الــذي خسر الــدوري
عام  2014عندما كان مدربًا لليفربول
لصالح مانشستر سيتي في الجوالت
األخيرة.
اإلثارة ستحسم نهار األحد الواقع فيه
 12أيار/مايو ،عندما يلعب مانشستر
ٍّ
سيتي وليفربول أمام كل من برايتون
وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون (ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 17:00
بتوقيت ب ـيــروت) .ا ًخـتـبــاران صعبان
لكال الفريقني خاصة لليفربول ،الذي
سيواجه النادي األكثر حصدًا للنقاط
مــن ال ـفــرق الـســت الـكـبــرى فــي ال ــدوري
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ف ــي ح ــن سـيـعـنــي فــوز
مانشستر سيتي خارج الديار ،إذا فاز
مسبقًا على ليستر ،التتويج رسميًا
بلقب الدوري اإلنكليزي.

مع تحقيقه لالنتصار أمام ليفانتي،
يـ ـك ــون املـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي إرن ـس ـتــو
فــال ـف ـيــردي ،وه ــو مـ ــدرب بــرشـلــونــة،
ّ
ق ــد ت ـمــكــن م ــن ال ـف ــوز بـلـقــب الـ ــدوري
اإلسباني للمرة الثانية تواليًا .وها
هو فالفيردي أيضًا ،قد بلغ نهائي
كــأس ملك إسبانيا ،الــذي سيجمعه
مع ّ«الخفافيش» فالنسيا ومدربهم
امل ـحــنــك مــارسـيـلـيـنــوّ .أمـ ــا بالنسبة
إلى دوري األبطال ،فموقعة ليفربول
ّ
كــانــت األهـ ــم ،وق ــد تـمــكــن فــالـفـيــردي
مـسـتـفـيـدًا م ــن خ ــدم ــات ن ـجــم فــريـقــه
األول ليونيل مسي من تحقيق فوزه
األول ذهــابــا بنتيجة ( .)0-3يقترب
مع هذا االنتصار لقب األبطال أكثر

مــن أي وقــت مـضــى .إذًا ،مــع ذكــر كل
هــذه اإلنـجــازات التي حققها النادي
الـكــاتــالــونــي حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة من
املـ ــوسـ ــم ،ال ي ـم ـكــن الـ ـق ــول س ـ ــوى إن
ف ــال ـف ـي ــردي مـ ـ ــدرب ن ــاج ــح ،صــاحــب
تكتيك غريب ال يفهمه إال فالفيردي
نفسه ،وقد أوصل الفريق إلى مراحل
مـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ج ـ ـ ـدًا فـ ــي سـ ـب ــاق تـحـقـيــق
«ال ـثــاث ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة» .ل ـكــن يبقى
السؤال :ملاذا أعلن املدرب رحيله عن
ال ـن ــادي مــع نـهــايــة املــوســم الـحــالــي؟
ه ــل أص ـب ــح ت ــدري ــب بــرش ـلــونــة أمـ ـرًا
مرهقًا للمدربني؟ فقد سبقه إلى هذه
الـخـطــوة كــل مــن غ ــواردي ــوال ،لويس
انريكي ،وهما اللذان أعلنا رحيلهما
بنفسيهما ،أي إن اإلدارة لــم تعلن
إقالتهما ،فيبقى قرارهما شخصيًا
وخــاصــا وال أح ــد يـعـلــم سـبـبــه .رغــم
هيمنة برشلونة على لقب ال ــدوري
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـ ــ 11املــاض ـيــة (حـقــق
ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي ل ـق ـبــه ال ـثــامــن
ّ
فـ ــي آخ ـ ــر  11س ـ ـنـ ــة) ،إل أن مــوســم
ّ
«ال ـب ــاوغ ــران ــا» سـيــتـصــف بالسيئ،
إذا ما عجز الفريق عن تحقيق لقب
دوري أبطال أوروبــا ،وهــذا ما حدث
فــي املــواســم الـثــاثــة املــاضـيــة (خــرج
ميسي ورفاقه من الدور ربع النهائي
ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث ن ـســخ م ــن األبـ ـط ــال).
مصير فــالـفـيــردي أصـبــح بــن يديه،
ً
وقــد اتـخــذ ق ــراره فـعــا .مــع ضبابية
األسـ ـب ــاب ،يـبـقــى فــال ـف ـيــردي امل ــدرب
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي غ ـ ّـي ــر م ــن ث ـقــافــة هــذا
الـ ـن ــادي ،وه ــو ل ـيــس ب ــاألم ــر الـسـهــل
أبدًا.

سولشاير وساري
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ،وت ـح ــدي ـدًا في
الــ«بــريـمـيـيــر لـيــغ» ،يبقى مصير كل
مــن املــدربــن اإليـطــالــي والـنــرويـجــي،
م ــاوري ـت ـس ـي ــو سـ ـ ــاري وأول ـ ـ ــي غــونــر
ً
مجهوال تمامًاّ .
ربما األمر
سولشاير
أسهل بالنسبة إلى مدرب «الشياطني
ّ
ال ـح ـم ــر» ،الـ ــذي ف ــي ح ــال تـمــكـنــه من
احتالل املركز الرابع في سلم ترتيب
الدوري اإلنكليزي ،من املمكن أن تثق
اإلدارة به ،لكن النتائج األخيرة تقول
ع ـكــس ذل ــك ت ـمــامــا ،إذ خ ـســر امل ــدرب
النرويجي آخر ثالث مباريات له في

من المتوقع أن يبقى لوسيان
فافر ونيكو كوفاتش مع
دورتموند والبايرن
الـ ــدوري .بالنسبة إلــى س ــاري ،األمــر
س ـي ـكــون صـعـبــا جـ ـدًا عـلـيــه ف ــي حــال
استمراره مدربًا لـ«البلوز» .تشيلسي
ُمـنــع مــن التعاقد مــع أي العــب خالل
ف ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة املـقـبـلــة،
يعني أن األس ـمــاء الـتــي بــن يدي
مــا ّ
«امل ــدخ ــن» اإلي ـطــالــي ستبقى عينها
فــي املــوســم املـقـبــل ،ي ـضــاف إل ــى ذلــك
اح ـت ـمــال ـيــة خ ـ ــروج أف ـض ــل العـ ــب في
ال ـفــريــق الـبـلـجـيـكــي إيـ ــدن ه ـ ــازار من
الـ ـ ـن ـ ــادي املـ ــوسـ ــم املـ ـقـ ـب ــل ،ال ـ ـ ــذي مــن
املـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن ت ـك ــون وج ـه ـت ــه ال ـثــان ـيــة
م ــدري ــد وت ـحــت إدارة الـفــرنـســي زيــن
ّ
ّ
ستصعب
الدين زيــدان .كلها عوامل
األم ـ ـ ــور ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى س ـ ـ ــاري ،املـ ــدرب

استثنائية،
الذي بدأ املوسم بطريقة ّ
بتسجيله رقمًا قياسيًا يتمثل بعدم
خسارته في أول  11جولة من الدوري
(لـ ــم ي ـس ـبــق ألي م ـ ــدرب ف ــي مــوسـمــه
األول أن حقق هذا الرقم) ،ها هو اليوم
ي ـصــارع عـلــى املــركــز ال ــراب ــع بطريقة
«شــرســة» ،األس ـلــوب الــوحـيــد الباقي
ٍّ
في ظل وجود منافسة بينه وبني كل
من املــدرب األرجنتيني ماورتيسيو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام،
وس ــولـ ـش ــاي ــر وف ــريـ ـق ــه ال ـي ــون ــاي ـت ــد.
االثنان معًا ،والحديث هنا عن ساري
وسولشاير ،ذاهبان إلى املجهول ،فال
أداء جيدًا يـقـ ّـدم ،وال نتائج إيجابية
تعكس مستقبل هــذا امل ــدرب أو ذاك.
ســاري يحتاج لبعض الوقت ليبني
ّ
فريقه ،إل أن العقوبة ورحيل هــازار
سـيـقـفــان ف ــي وج ــه ه ــذه اإلج ـ ـ ــراءات.
ّأم ــا بالنسبة إلــى سولشاير ،فاألمر
ّ
أكـثــر تـعـقـيـدًا ،فـفــي ح ــال ع ــدم تمكنه
مــن اح ـتــال املــركــز ال ــراب ــع مــع نهاية
ً
امل ــوس ــم ،فمستقبله يـبـقــى مـجـهــوال
وسيميل حتمًا إلى الجانب السلبي،
الذي يعني ببساطة ،اإلقالة.

فافر وكوفاتش
بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرة اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة
واإلسـبــانـيــة ،يـبــدو أن األم ــور تسير
ب ــال ـش ـك ــل ال ـص ـ َح ـي ــح بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
مــ َ
ـدرب ـ ــي عـ ـم ــاق ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،كـ ــل مــن
دورت ـم ــون ــد وب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ .بعد
أن انـتـشــل فــريـقــا ك ــان يـعـيــش أس ــوأ
فتراته في السنوات األخيرة ،ها هو
املـ ــدرب ال ـســوي ـســري لــوس ـيــان فــافــر،

يـصــارع على لقب الـ«بوندسليغا»،
وامل ـن ــاف ـس ــة س ـت ـب ـقــى ح ـت ــى ال ـجــولــة
األخيرة مع الغريم التقليدي بايرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ .فـ ــافـ ــر ،أنـ ـش ــأ «ت ــول ـي ـف ــة»
مـمـيــزة تعتمد عـلــى الـشـبــاب وعلى
خبرة بعض الالعبني ،وعلى رأسهم
ق ــائ ــد الـ ـف ــري ــق مـ ــاركـ ــو رويـ ـ ـ ــس .مــن
بــن األمـ ــور الـجـمـيـلــة ال ـتــي أضــافـهــا
لــوس ـيــان فــافــر إل ــى دورت ـم ــون ــد هــذا
املوسم« ،الشخصية» التي افتقدها
الـفــريــق فــي امل ــواس ــم املــاض ـيــة ،حيث
اس ـت ـط ــاع دورتـ ـم ــون ــد ال ـت ـغ ـلــب على
ّ
البايرن ذهابًا ،إل أن صحوة النادي
ال ـب ــاف ــاري ف ــي اإلي ـ ــاب كــانــت قــاسـيــة
عـلــى أب ـنــاء نـهــر «الـ ـ ــرور» ،إذ انتهت
امل ـ ـبـ ــاراة بـنـتـيـجــة ع ــري ـض ــة وص ـلــت
إلى خمسة أهداف دون رد .بالنسبة
إلــى الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب
ال ـب ــاي ــرن ،ف ـقــد بـ ــدأ امل ــوس ــم ب ـصــورة
س ـي ـئ ــة ،ل ـك ــن س ــرع ــان م ــا ت ــأق ـل ــم مــع
طــري ـقــة ل ـعــب ال ـف ــري ــق ،وان ـس ـجــم مع
املجموعة الـتــي يـشــرف عليها ،وها
هو اليوم متصدر لـلــدوري األملاني،
وضــرب مــوعـدًا مــع فريق اليـبــزغ في
نهائي كأس أملانيا .على الورق ،يبدو
أن مصير املــدربــن كــوفــاتــش وفــافــر
يـمـيــل إل ــى بـقــائـهـمــا م ــع دورت ـمــونــد
ومــع ّ الـبــايــرن ،لكن ال يمكن أح ـدًا أن
ي ـتــوقــع م ــا تـفـكــر ف ـيــه إدارة ال ـنــادي
الـ ـب ــاف ــاري ،ال ـت ــي ل ــم يـعـجـبـهــا ربـمــا
الخروج من دور الــ 16لــدوري أبطال
أوروب ــا فــي معقلها «ألـيــانــز آريـنــا»،
لــذا كل شــيء يمكن حدوثه بالنسبة
إلى مستقبل الكرواتي.
وضع سيئ يعيشه
ساري وسولشاير
(غلين كيرك ـ
أ ف ب)

