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رياضة

الكرة األوروبية

صحف أوروبا الرياضية :اخترع المشاكل تربح أكثر!

أكد رونالدو
عدم وجود أي
مشاكل على
اإلطالق مع
بايل (جيرارد
جوليان ــ أ ف ب)

تخترع الصحف الرياضية األوروبية
في كثير من األحيان عناوين عن خالفات
بين العبين في فريق واحد ،سرعان ما
ّ
يتبين أن ال صحة لها من الوجود ،وهذا ما
يؤكده المعنيون أنفسهم .ما ّ
يهم عند
هذه الصحف ،قبل أي شيء ،جذب القراء
بأي وسيلة وزيادة المبيعات
حسن زين الدين
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ت ـ ـف ـ ـعـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــف وامل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع
الــريــاض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ع ـنــدمــا تـكــون
األحــداث الساخنة غائبة عن الساحة
مـ ـث ــل وقـ ـ ــف م ـس ــاب ـق ــة دوري أبـ ـط ــال
أوروبا حاليًا بسبب العطلة الشتوية،
وع ـنــدمــا ال ي ـكــون مــوســم االن ـت ـقــاالت
ً
م ـش ـت ـعــا ،ك ـمــا ه ــو ح ــاص ــل اآلن فــي
نسخته الشتوية لعام  ،2015وعندما
ت ـك ــون األمـ ـ ــور ه ــادئ ــة ف ــي ال ـب ـطــوالت
الكبرى؟ ماذا تكتب الصحف في هذه
الحال عندما تضرب موجة الجفاف
األق ـ ــام ،فــا ت ـعــود األن ــام ــل ت ـبــدع في
إنتاج ما يجذب القراء؟ املسألة سهلة،
ال ب ــل ش ــدي ــدة ال ـس ـهــولــة ه ـن ــا ،إذ إن
«املطبخ» جاهز لطبخات ذات نكهات
«شـ ـهـ ـي ــة» ت ــزي ــد امل ـب ـي ـع ــات ال ــورق ـي ــة
وال ـ ـن ـ ـقـ ــرات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .املـ ـع ــادل ــة
واض ـح ــة ه ـنــا :ال «م ـ ــادة دس ـم ــة» ،إذًا
فـلـنـصـنــع بــأيــدي ـنــا ه ــذه املـ ـ ــادة الـتــي
تتمحور حــول العالقات بني النجوم
واملدربني في الفريق الواحد ،وتحديدًا
تلك التي ّ
تعج ب ــ»الــرؤوس الكبيرة»،
ف ـتــروح الـصـحــف ،وبـيـنـهــا الـشـهـيــرة،
تحوك قصصًا وأحداثًا حول خالفات
ومـنــاكـفــات بــن ه ــذا الــاعــب وزمـيـلــه
وبـ ـ ـ ــن ذاك امل ـ ـ ـ ـ ــدرب ون ـ ـجـ ــم ف ــريـ ـق ــه،
ً
وصــوال إلــى خالصات واستنتاجات
وت ـن ـب ــؤات .أم ــا مـ ــادة «ال ـش ـغ ــل» هـنــا،
فـغـيــر ذات ك ـل ـفــة ،وه ــي ت ـصــريــح من
هنا ،أو تعابير وجه من هناك.
هـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـص ــل ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي األيـ ـ ــام

األخيرة في أكثر من مكان في مالعب
أوروبا.
ً
في فرنسا مثال ،احتل نجما باريس
سـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان ،ال ـ ـسـ ــويـ ــدي زالتـ ـ ــان
إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش واألوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
إيــديـنـســون كــافــانــي ،الـعـنــاويــن طــوال
األي ــام القليلة املاضية بالحديث عن
وجود خالف حاد بينهما وأن األول لم
يعد يطيق وجــود الثاني في الفريق،
وأن أحدهما سيخرج منه حتمًا في
ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل .ال ــاف ــت أن صحيفة
«ليكيب» الشهيرة والرزينة في البالد
خــرجــت بـعـنــوان بـشــأن ه ــذه املـســألــة،
مفندة أسباب الخالف بينهما ،وهي
تـعــود لتصريح أدل ــى ّبــه كــافــانــي في
إح ــدى امل ــرات بــأنــه يـفــضــل الـلـعــب في
مركز «إيبرا» في قلب الهجوم وليس
عـلــى ال ـط ــرف ،وب ــأن ال ـســويــدي  -بما
يمثل من موقع في سان جيرمان  -لم
يرقه تصرف زميله بغيابه عن الرحلة
األخـيــرة إلــى مــراكــش املغربية للبقاء
إلى جانب أسرته.
وانطالقًا من هــذه «املعطيات» راحت
صحف ومواقع فرنسية أخرى تحلل
وتـنــاقــش وتـتـنـبــأ وج ـهــة كــافــانــي في
ال ـص ـي ــف ك ــاس ـت ـب ــدال ــه بــال ـكــولــوم ـبــي
راداميل فالكاو من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،أو بالفرنسي كريم بنزيما
اإلسباني.
من ريال مدريد
ّ
غ ـي ــر أن ال ـح ـق ـي ـقــة ت ـكــش ـفــت أول مــن
أم ـ ــس ،ح ــن خـ ــرج ك ــاف ــان ــي ب ـعــد فــوز
فريقه على ب ــوردو فــي كــأس الرابطة
الفرنسية ،مكذبًا كــل مــا أثـيــر ،بقوله
للصحافيني« :ال يوجد مشاكل بيننا.
كــل مــا قـيــل هــو سـيــرك إعــامــي قامت
بــه الصحف الفرنسية» ،مـشــددًا على
االحـ ـت ــرام امل ـت ـب ــادل بـيـنـهـمــا ومـشـيـدًا
بإبراهيموفيتش «الذي كتب التاريخ
والـ ـ ــذي ل ـ ـ ّ
ـدي ال ـك ـث ـيــر ألت ـع ـل ـمــه م ـنــه»،
حسب قوله.
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ـ ــر ،م ــن س ـمــع كـلـمــات
كافاني ال شك أصيب بالدهشة ملا قرأه
في الصحف الفرنسية قبل أيام ،ال بل
حتى قبل ساعات من تصريحه ،غير
أن املـتــابــع لـهــا وللصحف األوروب ـيــة

عمومًا ال تفاجئه هذه «االختراعات»
اإلعالمية ،وباتت مصادفته لها أمرًا
اعتياديًا وروتينيًا لكثرتها.
فقبل أي ــام قليلة مــن «كــذبــة» كافاني
 إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،ع ــاش املـتــابـعــونم ـ ــع «ق ـ ـض ـ ـيـ ــة» ص ـن ـع ـت ـه ــا ال ـص ـح ــف
اإلسبانية ،وتاليًا األوروبية ،انطالقًا
مـ ـ ــن ّ
رد ال ـ ـف ـ ـعـ ــل الـ ـعـ ـصـ ـب ــي ل ـل ـن ـجــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو على
زميله في ريال مدريد ،الويلزي غاريث
بايل ،بعد أن رفض األخير تمرير الكرة
لألول في فرصة سانحة للتسجيل له
خــال امل ـبــاراة أم ــام إسـبــانـيــول ،لتبدأ
الـتـحـلـيــات واالسـتـنـتــاجــات الـتــي لم
تـنـتــه ع ــن خ ــاف ح ــاد ب ــن الـنـجـمــن،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن «الـ ـ ـ ـ ــدون» م ـ ـعـ ــروف دومـ ــا

قصص وهمية
تنسجها الصحف عن
خالفات بين النجوم
في الفريق ذاته
بــردود فعله املشابهة عندما ال َّ
تمرر
لــه ال ـكــرات وال يـسـجــل ،لـكــن أن يكون
ّ
رد فعله هــذا تـجــاه «املـلـيــونــي» بايل
ت ـحــدي ـدًا وم ــا ح ـكــي ع ـنــد ق ــدوم ــه إلــى

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
فرنسا (املرحلة الـ )22
 الجمعة:نيس  -مرسيليا ()21,30
 السبت:ليل  -موناكو ()18,00
باستيا  -بوردو ()21,00
ايفيان  -تولوز ()21,00
غانغان  -لوريان ()21,00
مونبلييه  -نانت ()21,00
 األحد:ليون  -متز ()15,00
ريمس  -لنس ()18,00
رين  -كاين ()18,00
سانت اتيان  -باريس سان جيرمان ()22,00
كأس إنكلترا (دور الـ )32
 الجمعة:كامبريدج يونايتد  -مانشستر يونايتد
()21,55

 السبت:بالكبيرن  -سوانسي ()14,45
تشلسي  -برادفورد سيتي ()17,00
بريستون نــورث آنــد  -شيفيلد يونايتد
()17,00
دربي كاونتي  -تشيسترفيلد ()17,00
بــرمـنـغـهــام  -وس ــت بــروم ـي ـتــش ألـبـيــون
()17,00
كارديف سيتي  -ريدينغ ()17,00
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـ ـي ـ ـتـ ــي  -مـ ـي ــدلـ ـسـ ـب ــره
()17,00
توتنهام  -ليستر سيتي ()17,00
ساوثمبتون  -كريستال باالس ()17,00
سندرالند  -فوالم ()17,00
ليفربول  -بولتون واندررز ()19,30
 األحد:بريستول سيتي  -وست هام ()16,00
أستون فيال  -بورنموث ()17,00
برايتون  -أرسنال ()18,00
 اإلثنني:روشدايل  -ستوك سيتي ()22,00

مدريد عن وجود غيرة بني النجمني،
فــإن هــذا يصبح بالتأكيد مــدعــاة ألن
يذهب الخيال بعيدًا في رسم صورة
لخالف عميق بينهما.
على أي األح ــوال ،إن كــل مــا حكي عن
ه ــذا ال ـخ ــاف أي ـض ــا ت ـب ـ ّـن أن ــه «ك ــام
في هــواء» وال صحة له على اإلطالق،
وهـ ــذا م ــا أكـ ــده «ال ـ ـ ــدون» نـفـســه عقب
حفل منحه الكرة الذهبية عندما أشاد
بزميله ،وأن ال مشاكل على اإلطــاق
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ومـ ـ ــا كـ ـ ــرر ت ــأكـ ـي ــده أي ـض ــا
مدربهما اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
وإذا ك ــان ــت حـكــايـتــا رون ــال ــدو  -بــايــل
وكافاني  -إبراهيموفيتش قد وصلتا
إلى خاتمتيهما ،فإن سيناريو وهميًا
جديدًا يبدو أن اإلعــداد بدأ له تحديدًا
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ح ـ ــول مــا
ق ــد ت ـصــل إل ـي ــه ال ـعــاقــة ب ــن الـنـجـمــن
اإلس ـبــانــي ســانـتــي ك ـ ــازورال واألمل ــانــي
مسعود أوزيــل في أرسـنــال ،وذلــك بعد
مشاركة األول في مركز األخير كصانع
ألعاب وتألقه فيه أثناء غيابه لإلصابة،
وعـ ــودة ال ـثــانــي ،حـيــث تكثر يــومــا إثــر
يوم التحليالت هناك حول تأزم العالقة
بينهما ،وذلك بعد أن كان العنوان في
صحف إنكلترا «الخالف العميق» في
تشلسي بني املــدرب البرتغالي جوزيه
مــوري ـن ـيــو ون ـج ــم ال ـف ــري ــق الـبـلـجـيـكــي
إي ـ ــدي ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازارد ،ل ـي ـت ـب ــن الح ـ ـقـ ــا أن
عالقتهما «أحلى من العسل».
ال وق ــت ضــائـعــا وب ــا فــائــدة إذًا لــدى
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـصـ ـح ــف ال ــري ــاضـ ـي ــة
ُ
األوروبية التي تتقن ،في أحيان كثيرة،
ّ
بــث روح الكراهية وتزكية الخالفات
وال ـعــداوات في أوســاط الكرة انطالقًا
من مجرد تصريح من هنا أو تعبير
م ــن هـ ـن ــاك ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل ال ـخ ــروج
بـعـنــاويــن ج ــاذب ــة ومــرب ـحــة .والح ـقــا،
إذا ت ــأك ــد خ ــاف ـه ــا وع ـ ــدم صـحـتـهــا،
ف ـم ــن ال ـس ـه ــل ج ـ ـدًا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ــال ــة
طـ ّـي الصفحة واالنـتـقــال إلــى عناوين
أخ ــرى ،إذ إن الـشـعــار واض ــح هـنــا :ال
ضــريـبــة عـلــى الـتـكـ ّـهـنــات والـتـخـ ّـيــات
والـتــأويــات واالستنتاجات ،فالثمن
فقط مجرد ورق ُيتلف ،وحبر يصرف.

