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رياضة

رياضة

ّ ُ
األندية
ربك
ت
ة
المحلي
اإلخفاقات
ّ
ّ
المدربون يبحثون عن التألق األوروبي

دوري أبطال أوروبا

ال ليغا

سيميوني صانع المعجزات
الـ«تشولو» كسر هيبة األثرياء!
تعيش أوروبا اليوم أزمة
ّ
مدربين ،والدليل على
ذلك هو عدد المدربين
الذين تمت إقالتهم منذ
بداية الموسم الجاري في
مختلف الدوريات األوروبية.
عدد قليل من المدربين
صمد لفترات طويلة ،بين
هؤالء هناك بيب غوارديوال
ويورغن كلوبّ ،وهناك
اسم كبير آخر ال تسلط عليه
األضواء كثيرًا هو دييغو
سيميوني ،مدرب نادي
أتليتيكو مدريد اإلسباني،
والذي يبتدع الحلول
موسمًا بعد آخر

ُ
تستكمل مباريات الجولة الرابعة من دوري األبطال
بأهداف مختلفة .فبعيدًا عن محاولة األندية
اليوم
ٍ
على اختالف ثقلها الكروي بلوغ الدور المقبل من
المسابقة ،تمثل هذه الجولة فرصة حقيقية لبعض
المدربين للخروج من عنق الزجاجة ،بسبب ّ
تخبط
فرقهم محليًا ،كما أنها ستعطي انطباعًا أوليًا عن
شكل بايرن ميونخ بعد إقالة كوفاتش
حسين فحص
هي املباراة األولى التي يلعبها الفريق
ال ـب ــاف ــاري م ــن دون م ــدرب ــه ال ـكــرواتــي
ن ـي ـكــو ك ــوف ــات ــش .ف ــي ظ ــل الـضـبــابـيــة
السائدة داخل النادي ،سيدخل الفريق
املـ ـب ــاراة أمـ ــام ضـيـفــه أولـيـمـبـيــاكــوس
( 19:55بتوقيت ب ـيــروت) مــن دون أن
ي ـعــرف مــن هــو مــدربــه املـقـبــل ،خاصة
ب ـع ــد أن أع ـل ـن ــت اإلدارة أن ـه ــا أع ـطــت
نـفـسـهــا مـهـلــة ثــاثــة أســاب ـيــع إليـجــاد
مدرب جديد.
أقـ ـ ـي ـ ــل ك ـ ــوف ـ ــات ـ ــش رغـ ـ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه 3
مـبــاريــات فـقــط ه ــذا املــوســم .لــم تتخذ
اإلدارة ن ـجــاح امل ـ ــدرب عـلــى املـسـتــوى
األوروب ـ ـ ــي ف ــي االع ـت ـب ــار ،الـ ــذي تمثل
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدره ملـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه ف ـ ــي دوري
األب ـطــال بــالـعــامــة الـكــامـلــة ،محققًا 3
ان ـت ـصــارات تخللها ال ـفــوز التاريخي
عـلــى تــوتـنـهــام بنتيجة ( .)2-7إدارة
«عمالق أملانيا» ارتــأت بإقالة مدربها
ً
الكرواتي حال أمثل لتعديل املسار بما
ي ـتــوافــق م ــع أه ــداف ـه ــا .خ ـس ــارة ثقيلة
على أرض أينتراخت فرانكفورت في
نهاية األسبوع املاضي ،وضعت بطل
البوندسليغا بنسخه السبع املاضية
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرابـ ــع م ـح ـل ـي ــا ،م ـب ـت ـع ـدًا
بــأربــع ن ـقــاط عــن امل ـت ـصـ ّـدر بــوروسـيــا
مونشنغالدباخ.
منذ املــوســم املــاضــي ،ظهر جليًا عدم
تـ ــاؤم شـخـصـيــة كــوفــاتــش م ــع حجم
ّ
ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ،ال ــذي شــكــل الـتـجــربــة
الـتــدريـبـيــة األك ـبــر فــي مـسـيــرة امل ــدرب
ال ـك ــروات ــي .رغ ــم ذلـ ــك ،مـنـحــت اإلدارة
م ــدرب ـه ــا الـ ـش ــاب ف ــرص ــة أخـ ـ ــرى بـعــد
ت ـح ـق ـي ـقــه ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند.
ب ـع ـك ــس مـ ـج ــري ــات املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،

مباريات دوري األبطال
ل .موسكو  xيوفنتوس
19:55
بايرن  xأولمبياكوس
19:55
باريس  xبروج
22:00
ريال مدريد  xغاالتاسراي
22:00
النجم األحمر  xتوتنهام
22:00
أتالنتا  xمان سيتي
22:00
ليفركوزن  xأ.مدريد
22:00
د.زغرب  xشاختار
22:00

قامت اإلدارة بتلبية مطالب كوفاتش
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـيـ ـف ــي
املــاضــي ،فـجــاءت العديد مــن األسـمــاء
الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ،ك ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
فيليبي كوتينيو ،وا ًل ـكــرواتــي إيـفــان
ب ـي ــري ــزي ـت ــش ،إضـ ــافـ ــة إلـ ــى امل ــداف ـع ــن
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن لـ ـ ــوكـ ـ ــاس هـ ـي ــرن ــان ــدي ــز
وب ـن ـجــامــن ب ــاف ــار .رغ ــم ذلـ ــك ،ال ت ــزال
املنظومة البافارية بعيدة عن التوازن
التي عهدته في السنوات املاضية.
ب ــال ـن ـ ّظ ــر إل ـ ــى الـ ـخـ ـي ــارات ال ـتــدري ـب ـيــة
امل ـ ـتـ ــوفـ ــرة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ،قـ ــد تـنـحـصــر
احـتـمــاالت بــايــرن مـيــونــخ باإليطالي
ماسيميليانو أليغري أو البرتغالي
جــوزيــه مورينيو ،الــذي يبدو الخيار
األقرب بحسب الصحافة األملانية.
ٌ
ف ــوز فــي م ـبــاراة ال ـيــوم سيعني تأهل
ب ــاي ــرن م ـيــونــخ إل ــى دور الـ ـ ــ 16بشكل
رسمي ،فيما سيخرج أوليمبياكوس
بنسبة كبيرة من املسابقة.

حسن رمضان

سيكون االختبار
األول لأللمان من
دون كوفاتش
(أ ف ب)

فرصة بوكيتينيو لتلميع الصورة
بـ ـص ــورة م ـفــاج ـئ ــة ،ق ــد ي ـك ــون املـ ــدرب
األرجنتيني لنادي توتنهام هوتسبير
اإلن ـك ـل ـ ُي ــزي م ــاوري ـس ـي ــو بــوكـيـتـيـنـيــو
ث ــان ــي امل ـق ــال ــن خ ـلــف ك ــوف ــات ــش ،على
خ ـل ـف ـيــة س ـل ـس ـلــة ت ـخ ـ ّـب ـط ــات ال ـف ــري ــق
اللندني على مختلف األصعدة .املدرب
الذي صنع مجد الفريق الحديث بعد
أن أعاده إلى الواجهة املحلية ووضعه
على الخارطة األوروبـيــة ،قد يقال في
األيام املقبلة في حال لم يتدارك األمور
سريعًا.
على عكس التوقعات ،سقط توتنهام
في املوسم األول الذي بات فيه ُمطالبًا
بتحقيق األلقاب .فبعد حلوله وصيفًا
في النسخة املاضية من دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،واح ـتــالــه امل ــرك ــز ال ــراب ــع في
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز م ــن دون
إبرامه أي صفقة ،كافأت اإلدارة مدربها
األرجـنـتـيـنــي بـمـنـحــه مـيــزانـيــة كافية
للبناء على نجاح املوسم املاضي .بدأ
األم ــر بــالـتـعــاقــد م ــع مـتــوســط امل ـيــدان
الـفــرنـســي تــانـغــي نــدومـبـيـلــي .الــاعــب
الذي كان على رادار العديد من األندية
األوروب ـيــة املهمة ،اخـتــار الــذهــاب إلى
لندن مقابل  60مليون يورو ،ليصبح
أغلى صفقة في تاريخ النادي .بعدها،
جــرى التعاقد مــع الـجـنــاح اإلنكليزي
الشاب ريــان سيسينيون من فولهام،
فيما اختتم توتنهام ســوق انتقاالته
بــالـتــوقـيــع مــع جـيــوفــانــي لــو سيلسو
مــن ريــال بيتيس على سبيل اإلعــارة.
صـفـقـ ٌ
ـات جـعـلــت مــن الـفــريــق اللندني
حقيقيًا على األلـقــاب بحسب
منافسًا
ّ
العديد من النقاد ،غير أن ما حدث كان
مغايرًا تمامًا.
ل ــم ت ـع ــط األس ـ ـمـ ــاء الـ ـج ــدي ــدة إض ــاف ــة
ُ
تذكر لعمق الفريق ،حتى إن التوازن
ب ــات م ـف ـقــودًا داخ ــل املـنـظــومــة .تــرافــق
األم ــر مــع تــراجــع مستوى الـعــديــد من
الــاعـبــن املــؤثــريــن ،ج ــاء عـلــى رأسـهــم

ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ،كـمــا يـقـبــع ثــانـيــا
فــي مجموعته األوروب ـيــة مبتعدًا عن
امل ـت ـص ــدر ب ــاري ــس س ــان ج ـي ــرم ــان ب ــ5
نقاط كاملة.
مـبــاراة من املتوقع أن تكون بمتناول
الــريــال ،وذل ــك عندما يستقبل متذيل
املـ ـجـ ـم ــوع ــة غ ـلـ ـط ــة سـ ـ ـ ـ ــاراي (22:00
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .لــم يتمكن الـفــريــق
التركي حتى اللحظة من تسجيل أي
هدف في دوري األبطال ،وهو ما ّ
يعول
عليه زيدان للفوز ،على أن تشكل هذه
امل ـب ــاراة نـقـطــة ت ـحــول لـتـعــديــل املـســار
والسير على الطريق الصحيح لحصد
األلقاب.

السيتي للتأهل

يواجه باري سان
جيرمان نادي كلوب
بروج
(أ ف ب)

ديلي آلي وكريستيان إيريكسن الذي
فـقــد م ـس ـتــواه مـنــذ أن رف ـضــت اإلدارة
رغـبـتــه فــي امل ـغ ــادرة إل ــى ري ــال مــدريــد
الصيف املاضي.
ب ـف ـعــل ال ـت ـخـ ّـب ـطــات امل ـس ـت ـم ــرة ،يحتل
ت ــوت ـن ـه ــام امل ــرك ــز الـ ـ ـ ــ 11ف ــي ال ـ ـ ــدوري،
مـ ـبـ ـتـ ـعـ ـدًا بـ ـ ـ ـ ــ 18ن ـق ـط ــة ع ـ ــن امل ـت ـص ــدر
ل ـي ـفــربــول ب ـعــد مـ ــرور  11ج ــول ــة ،كما
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـثــانــي ف ــي مجموعته
األوروبية بأربع نقاط جاءت من فوز،

تجاوزت القيمة السوقية لصفقات
ريال مدريد حاجز الـ 250مليون يورو

ت ـع ــادل وخ ـس ــارة قــاس ـيــة ع ـلــى أرض ــه
أم ــام بــايــرن مـيــونــخ بسباعية مقابل
هدفني .مهمة صعبة تنتظر توتنهام
ال ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى م ـ ـي ـ ــدان ل ــوك ــوم ــوت ـي ــف
م ــوس ـك ــو ،ي ـس ـعــى م ــن خــال ـهــا رج ــال
بــوكـيـتـيـنــو لـتـحـقـيــق ال ـن ـقــاط ال ـثــاث،
بهدف االبتعاد عن املضيف الصربي
الذي يحتل املركز الثالث بـ 3نقاط.

زيدان في ملعبه األوروبي
ب ـع ــد ت ـتــوي ـجــه ب ـث ــاث ــة ألـ ـق ــاب دوري
أبطال أوروبا تواليًا رفقة ريال مدريد،
رح ـ ــل املـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زي ــدان عــن الـفــريــق املـلـكــي بــالـتــراضــي
مــع رئيس الـنــادي فلورنتينو بيريز.
تـ ــواتـ ــر بـ ـع ــده ــا املـ ـ ــدربـ ـ ــان ج ــول ـي ــان ــو
لوبيتيغي وسانتياغو ســوالري على
رأس العارضة الفنية للميرينغي ،غير

أن الـنـتــائــج الـكــارثـيــة للفريق حينها
أدت إلــى إقالتهما في أقــل من موسم،
ليعود زيدان مدربًا للفريق من جديد.
ل ـل ـحــؤول دون ت ـكــرار خـيـبــات املــوســم
املــاضــي ،منح بيريز مــدربــه الفرنسي
ميزانية مفتوحة إلع ــادة الـفــريــق إلى
منصات التتويج من جديد .صفقات
كبيرة أبرمها الــريــال مطلع الصيف،
كــان أبرزها الجناح البلجيكي إيدين
هـ ـ ـ ــازار ،امل ــدافـ ـع ــن ال ـب ــرازي ـل ــي إي ــدي ــر
ميليتاو والفرنسي فيرالند ميندي،
ً
إضـ ــافـ ــة إل املـ ـه ــاج ــم الـ ـص ــرب ــي لــوكــا
يوفيتش .رغم تجاوز القيمة السوقية
لـهــؤالء الالعبني حاجز ال ــ 250مليون
يـ ـ ــورو ،ال يـ ـ ــزال الـ ـف ــري ــق امل ـل ـك ــي غـيــر
مستقر على صعيدي األداء والنتائج.
ب ــ 6ان ـت ـصــارات 4 ،ت ـعــادالت وخـســارة،
ي ـح ـتــل امل ـي ــرن ـغ ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي فــي
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مــن جهته يبحث مانشستر سيتي
ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ــوز ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدور
ال ـثــانــي م ــن ال ـب ـطــولــة .أب ـن ــاء امل ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال يتصدرون
مجموعتهم بتسع نـقــاط مــن ثالثة
ان ـت ـص ــارات ،وه ــم سـيـكــونــون الـيــوم
بـضـيــافــة أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي الــوافــد
الـجــديــد إل ــى دوري األب ـط ــال ،وال ــذي
ل ــم يـحـقــق بـعــد أي نـقـطــة بـعــد ثــاث
خـ ـ ـس ـ ــارات كـ ـ ــان آخـ ــرهـ ــا فـ ــي مـلـعــب
االتحاد وانتهت بفوز الـ«سيتيزنز»
بـخـمـســة أهـ ــداف ل ـهــدف ف ــي الـجــولــة
الثالثة.
وسـ ـيـ ـك ــون ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وأت ـل ـت ـي ـك ــو
مدريد أمــام إمكانية حسم بطاقتي
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ع ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة
ف ـي ـمــا ل ــو ف ـ ــاز األول ع ـل ــى مـضـيـفــه
ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف م ــوسـ ـك ــو الـ ــروسـ ــي
وال ـثــانــي عـلــى مـضـيـفــه أي ـضــا بــايــر
ل ـ ـي ـ ـفـ ــركـ ــوزن األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي .ويـ ـتـ ـس ــاوى
الـ ـف ــريـ ـق ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي واإلسـ ـب ــان ــي
بـسـبــع ن ـقــاط مــع أفـضـلـيــة ال ـصــدارة
ل ـنــادي تــوريـنــو ،مـقــابــل ث ــاث نقاط
ل ـل ـفــريــق الـ ــروسـ ــي ،ف ـي ـمــا ل ــم يـنـجــح
ليفركوزن بحصد أي نقطة.

سقوط برشلونة فــي الجولة األخيرة
مــن الــ«لـيـغــا» اإلسـبــانـيــة ،إضــافــة إلــى
خـ ـس ــارات ــه وت ـع ـث ــرات ــه املـ ـتـ ـك ــررة ال ـتــي
تـ ـع ـ ّـرض ل ـه ــا خـ ــال املـ ــواسـ ــم الـقـلـيـلــة
املاضية لم تكن محض صدفة .تعثرات
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت ،ل ـ ــم ت ـع ـص ــف ب ــال ـع ـم ــاق
الكاتالوني فحسب ،بل طالت النادي
األكـ ـب ــر ف ــي إس ـب ــان ـي ــا ت ــاري ـخ ـي ــا عـلــى
صعيد األل ـقــاب املحلية وال ـقــاريــة ،أي
ري ــال م ــدري ــد .ف ــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ  2013وح ـت ــى ال ـي ــوم،
دخــل فــريــق إسـبــانــي ثــالــث على الخط
وه ـ ــو أت ـل ـي ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد مـ ــع امل ـ ــدرب
ديـيـغــو سـيـمـيــونــي ،وزاح ــم الـغــريـ َـمــن
التقليديني على لقب الليغا ،بل فرض
ن ـف ـســه م ـنــاف ـســا ع ـل ــى دوري األب ـط ــال
أيضًا.
مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه امل ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
الـسـنــوات املــاضـيــة ،أو مــا صـنـعــه ،زاد
من عزيمة األندية اإلسبانية األخــرى،
ووضـ ــع ف ــي مـخـ ّـيـلـتـهــا ف ـك ــرة ،ل ــم تكن
ّ
هـ ــذه األن ــدي ــة ل ـت ـفــكــر ي ــوم ــا أن تـجــرؤ

حـتــى عـلــى أن تحلم بـهــا« .الـتـشــولــو»
كما يلقب في مدريدّ ،قدم للعالم ناديًا
ًّ
إسبانيًا يقارع كل من برشلونة وريال
مدريد في الليغا ،وينافس كبار القارة
األوروبـيــة في دوري األبـطــال .فأصبح
الجميع مــن أنــديــة محلية وأوروب ـيــة،
يـخـشــى ال ــ«أت ـل ـت ــي» ،وهـ ــذا م ــا فــرضــه
املدرب سيميوني ،وهو ال يزال ّ
يطبقه
حتى هذا اليوم.
م ـن ــذ أن كـ ــان ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال عـلــى
رأس الـجـهــاز الفني لـلــ«بــاوغــرانــا»،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي  ،2011ك ــان ــت األن ــدي ــة
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة واألوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ت ـخ ـشــى
ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي كـثـيـرًا ،وه ــذا ما
فــرض ـتــه أفـ ـك ــار «ال ـف ـي ـل ـس ــوف» بـيــب،
ّ
وأك ــد عليه العـبــو برشلونة فــي تلك
الـ ـفـ ـت ــرة .ن ـت ــائ ــج ك ـب ـي ــرة ،خ ـمــاس ـيــات
وسداسيات وحتى سباعيات ،أهداف
ّ
كـثـيــرة ،وخـســائــر مــذلــة تـعـ ّـرضــت لها
األن ــدي ــة اإلس ـب ــان ـي ــة ف ــي ك ــل أس ـبــوع
مــن «الـلـيـغــا» .ولــريــال مــدريــد نصيب
مــن ذل ــك ،فــا يمكن نسيان خماسية
ال ـك ــام ــب ن ــو ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وســداس ـيــة
مـ ـلـ ـع ــب «امل ـ ـيـ ــري ـ ـن ـ ـغـ ــي» س ــان ـت ـي ــاغ ــو
بيرنابيو .بعد رحيل بيب غوارديوال
ع ــن الـ ـب ــارس ــا ،ان ـخ ـفــض مـ ـع ـ ّـدل هــذه
الـنـتــائــج ،وب ــات ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
ّ
ي ـجــد ص ـعــوبــة واضـ ـح ــة ف ــي تـخــطــي
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب ع ـل ــى أرض ـه ــا
(خ ــارج الـكــامــب ن ــو) .ومــا زاد األمــور
تعقيدًا بالنسبة لزمالء األرجنتيني

لـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،ه ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ـ ــدوم امل ـ ـ ـ ــدرب
سيميوني ،املدرب الذي كسر «هاجس
الخوف» بينه وبــن برشلونة وريــال
مــدريــد ،وبــن أنــديــة الليغا الصغيرة
واملتواضعة وبــن الثنائي املسيطر.
وكــأن بــه يـقــول« :يمكننا هزيمة هذا
الوحش».
سيميوني ،ومـنــذ بــدايــة مسيرته مع
أتليتيكو مدريد وحتى هذه اللحظة،

وقف سيميوني بوجه
ريال مدريد وبرشلونة
وكسر سطوتهما
لــم ي ـبــرم صـفـقــات مــن الـعـيــار الثقيل،
ولم يدفع مبالغ «خيالية» ،باستثناء
م ــا ص ــرف ــه ع ـل ــى ال ـث ـن ــائ ــي ال ـفــرن ـســي
وال ـبــرت ـغــالــي ت ــوم ــاس ل ـي ـمــار وج ــواو
ّ
فـيـلـيـكــس .سـيـمـيــونــي ،ك ــان «ف ــاح ــا»
فــي إسبانيا ،وقــف فــي وجــه الحيتان
الـ ـكـ ـب ــرى ،ح ـي ـت ــان ال ـل ـي ـغ ــا امل ـس ـي ـطــرة
عـلـيـهــا ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وأص ـح ــاب
الخزائن املالية الكبيرة .وقــف أمامها
ّ
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـداه ـ ـ ــا ،وتـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن مـ ـ ــن ت ـح ـق ـيــق

تربى عدد من العبي أتليتيكو على يدي سيميوني (أ ف ب)

«انتفاضة» في مسار «الليغا» .املدرب
األرجنتيني كان ِحرفيًا أيضًا ،فهو من
صـنــع العـبـيــه ،مــن بـنــى شخصيتهم،
ومــن أعطاهم الثقة الكاملة وفــي سن
ص ـغ ـي ــر .الـ ـح ــدي ــث ه ـن ــا عـ ــن س ـ ــاؤول
نيغيز ،كوكي ،دييغو غودين ،خوسيه
خيمينيز ،لوكاس هيرنانديز ،توماس
بارتي ،رودري ،أنطوان غريزمان ،يان
أوب ــاك ،فيليبي لويس وخ ــوان فــران،
وغ ـيــرهــم الـكـثـيــر م ــن الــاع ـبــن الــذيــن
صنعهم سيميوني ،وهم الذين تربوا
عـلــى يــديــه .هــذا الـحــرفــي املــاهــر واجــه
أمـ ـ ــوال ال ـث ـنــائــي اإلس ـب ــان ــي ال ـك ـث ـيــرة،
الفريقان اللذان ومع بداية كل موسم،
يستمتعان بما يقومان بــه ،يصرفان
األمـ ـ ــوال ال ـطــائ ـلــة ع ـلــى «ك ـت ـي ـبــة» مــن
ال ــاع ـب ــن ال ـ ـجـ ــدد ،م ـن ـهــم م ــن اشـتـهــر
ب ـهــذه الـطــريـقــة ،ومـنـهــم مــن استغنى
ّ
عن مبادئه ليركب مع الركاب املنتشني
بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
الرأسمالية منها.
ال يمكن تجاهل أن ما ّ
قدمه سيميوني
في «الليغا» كان بمثابة ثورة ،أعادت
الثقة التي افتقدتها األندية اإلسبانية
األخـ ـ ــرى ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .في
الـ ـس ــاب ــق ،ريـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ك ـ ــان يــدخــل
املـبــاراة مهزومًا ،كذلك األمــر بالنسبة
ألن ــدي ــة أخـ ــرى كـلـيـفــانـتــي ،إشـبـيـلـيــة،
فــال ـن ـس ـيــا ،خ ـي ـتــافــي ،إيـ ـب ــار وغ ـيــرهــا
الكثير .اليوم ،ليفانتي يهزم برشلونة،
وري ــال بيتيس بــات ن ـدًا لــريــال مدريد
وف ــي مـعـقـلــه الـســانـتـيــاغــو« .ظ ــاه ــرة»
األت ـل ـت ــي أعـ ـط ــت األنـ ــديـ ــة اإلس ـبــان ـيــة
األخرى الثقة ،وهذه األخيرة هي التي
ّ
والتطور
ّأدت إلــى الـتـطـ ّـور فــي األداء،
في العتاد أيضًا.
ه ـ ــي انـ ـتـ ـف ــاض ــة األن ـ ــدي ـ ــة امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـب ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ،ال ـ ــدوري الـ ــذي وص ــف في
كثير من فتراته بدوري «توم وجيري»،
أي دوري ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي الـ ـك ــات ــال ــون ــي
واملدريدي .سيميوني ،وبغض النظر
عـلــى ان ـف ـعــاالتــه وت ـصــرفــاتــه الـعـفــويــة
وغير العفوية منها ،فإنه يبقى مدربًا
«شعبويًا» ،أيقظ الطبقة الدنيا ،وأعاد
ً
«الليغا» من جديد ،لتصبح واحدة من
بــن أه ــم وأم ـتــع ال ــدوري ــات األوروب ـيــة
ّ
مرة أخرى.

كالشيو

مباريات الدوري اإليطالي خارج الحدود
أب ـ ــدى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــراب ـط ــة ال ـ ــدوري
اإليـ ـط ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ــوي ـج ــي دي
سييرفو رغبته في إقامة مباراة على
األقــل من البطولة خــارج البالد في كل
م ــوس ــم ،بـحـســب ت ـصــري ـحــات نقلتها
وسائل إعالم محلية.
وقال دي سييرفو على هامش مؤتمر
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي ـ اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي فـ ـ ــي م ـي ــان ــو
«الـ ـتـ ـح ــدي بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـيـ ـن ــا ،وأي ـض ــا
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـط ــوالت األوروبـ ـي ــة
األخرى ،هو النفاذ إلى أسواق جديدة.
وه ـ ـ ـ ــذا ي ـت ـح ـق ــق ب ـ ـخـ ــوض مـ ـب ــاري ــات
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج م ــن أجـ ــل إنـ ـش ــاء ت ـق ــارب
(م ــن املـشـجـعــن الــدول ـيــن) مــع بــادنــا
وبطولتنا» .وأض ــاف «موقفنا هــو أن
تقام مباراة على األقــل في الخارج في
كل موسم» ،وذلك بحسب التصريحات
ال ـت ــي أوردت ـ ـهـ ــا ص ـح ـي ـفــة «ال غــازي ـتــا
ديللو سبورت».
تساهم المباريات
الخارجية في زيادة
شعبية الدوريات (أ ف ب)

لكن دي سييرفو أقـ ّـر بــأن التشريعات
الحالية تجعل مــن هــذه الخطوة أمـرًا
غ ـي ــر م ـم ـكــن راه ـ ـنـ ــا ،م ـن ــوه ــا بـمـسـعــى
راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي إل ــى إقــامــة
مـبــاراة خــارج الـبــاد .وتــابــع «الرابطة
اإلسـبــانـيــة هــي رائـ ــدة فــي ه ــذا املـجــال
وتحاول منذ أعوام إقامة مباراة أولى
من البطولة خارج البالد .نأمل في أن
يتحقق ذلك».
وج ـ ّـددت رابـطــة الليغا اإلسبانية هذا
امل ــوس ــم م ـس ـعــاهــا إلق ــام ــة مـ ـب ــاراة من
ال ــدوري املحلي فــي الــواليــات املتحدة.
ولقي هذا االقتراح في املوسم املاضي
مـ ـع ــارض ــة واس ـ ـعـ ــة ش ـم ـل ــت االت ـ ـحـ ــاد
اإلسباني ورابطة الالعبني املحترفني،
وح ـت ــى االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(فيفا).
وتهدف البطوالت األوروبية من خالل
ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى ت ـعــزيــز حـضــورهــا
ف ــي أس ـ ــواق ج ــدي ــدة وتــوس ـيــع قــاعــدة
املشجعني الــذيــن يتابعون مبارياتها
في الخارج.
وتعمد أندية أوروبية عدة إلى تنظيم
جوالت صيفية وخوض مباريات ودية

في االستراحة الفاصلة بني املوسمني،
م ــن أجـ ــل ت ـعــزيــز ح ـض ــوره ــا ف ــي دول
بعيدة ال سيما في آسيا ،ما يمكن أن
يوفر مداخيل إضافية وعقودًا رعائية.
وت ـط ـ ّـرق دي سـيـيــرفــو إل ــى م ــا ق ــام به
م ـن ـظ ـمــو طـ ـ ــواف إي ـط ــال ـي ــا ل ـل ــدراج ــات
ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال إق ـ ــام ـ ــة ب ـعــض
املراحل في دول أخرى ،معتبرًا أن ذلك
«يتيح االنـفـتــاح على أس ــواق جــديــدة.
نـحــن ننتظر أن يـقــوم الفيفا والــويـفــا
(االتحاد األوروبي لكرة القدم) بوضع
قواعد لذلك».
وإضافة إلى رفض العديد من الجهات
ل ـهــذه ال ـخ ـط ــوة ،أعـ ــرب ع ــدد كـبـيــر من
الــاع ـبــن بـيـنـهــم الـنـجــم االرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي أن السفر الدائم ،ولعب
مـبــاريــات كثيرة خ ــارج الـبــاد خاصة
ف ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـت ــوق ــف بـ ــاتـ ــا ي ــره ـق ــان
الــاع ـبــن .وي ـضــاف ه ــذا إل ــى ال ـجــدول
املزدحم في أوروبا واملباريات الكثيرة
ُ
ال ـتــي ت ـل ـعــب ،ك ـمــا ال ـس ـفــر امل ـت ـكــرر بني
املـ ــدن ،وح ـتــى ال ــى ب ـلــدان مختلفة في
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة ،ومــا يتركه هذا
األمر من إرهاق لالعبني.

