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رئيس نادي برشلونة خوان البورتا يتعرض لهجمة إعالمية لتناقض تصريحاته

البورتا ينتقد بيريز ثم يحذو حذوه
لن يتحتم على رئيس نادي برش���لونة االسباني خوان البورتا 
خالل األيام، ورمبا الس���اعات املقبلة أن يواجه مصاعب إمتام صفقة 
ضم الهداف الس���ويدي زالتان إبراهيموڤيتش الضخمة فحسب، بل 

بات عليه أيضا أن يواجه تناقضاته.
فاالنتقادات احلادة التي وجهه���ا رئيس النادي املتوج بالثالثية 
لنظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز بش���أن سياسة التعاقدات 

التي يتبعها فريق العاصمة االسبانية التزال حاضرة في األذهان.
وكان البورتا قد علق على أنباء ضم النادي امللكي للنجمني البرازيلي 
كاكا مقابل 65 مليون يورو والبرتغالي كريس���تيانو رونالدو مقابل 
94 مليون يورو بأن »منوذج فلورنتينو إمبريالي ويتس���م ببعض 

أهواء السيطرة«.
بيد أن صفق���ة إبراهيموڤيتش قد تصل قيمتها اإلجمالية إلى 80 
مليون ي���ورو،  بالنظر إلى أن إنتر مي���الن طلب احلصول على 45 
مليونا نقدا باإلضافة إلى اله���داف الكاميروني صامويل إيتو، الذي 

يقدر سعره بنحو 35 مليونا أخرى.
كل ذلك ولم يتم بعد إضافة قيمة انتقال العب روس���يا البيضاء 
ألكسندر هليب الذي تتضمن الصفقة أيضا إعارته ملدة عام من بطل 

اسبانيا إلى بطل إيطاليا.
وبات لزاما على البورتا أن يجد التفسيرات التي يبرر بها االتهامات 
التي طالته في عناوين جميع الصحف الصادرة بالعاصمة، واالنتقادات 
التي أتته من الداخل بعد أن »غط في النوم« في بداية فترة االنتقاالت 
معتمدا على إجنازات املوسم املاضي، كما أكدت صحيفة »سبورت« 

املوالية للفريق.
 وإذا ما كتب النجاح لهذه الصفقة فلن يتخطى برش���لونة بكثير 
قيمة أكبر صفقة في تاريخ النادي فحس���ب، والتي بلغت 36 مليون 
يورو عندما قام النادي بالتعاقد مع النجم الهولندي مارك أوفرمارس، 
بل س���تقفز هذه الصفقة إلى املرك���ز الثاني في تاريخ أغلى عمليات 
االنتقال في عالم »الساحرة املستديرة« ، متفوقة على صفقتي انتقال 

كاكا والنجم الفرنسي املعتزل زندين زيدان إلى ريال مدريد أيضا.
 وسخرت صحيفة »اس« من رئيس النادي »الكاتالوني« في أحد 

أعمدة عددها »البورتا لديه حق: ينتقد نظيره ثم يحذو حذوه«.
 وعلى النهج نفسه، سارت صحيفة »ماركا« الشهيرة حيث قالت 
على موقعها االلكتروني »البورتا ضحية كلماته«، مؤكدة أن رئيس 
النادي أصبح عليه أن »يبتل���ع« تصريحات غير موفقة مثل: »دفع 
املبال���غ التي وفرها ريال مدريد إلمتام صفقة التعاقد مع العب واحد 

كانت خارج السرب«.
وقد ينهي برشلونة صفقة التعاقد مع إبراهيموڤيتش خالل الساعات 
املقبلة،  ووقتها رمبا يصبح البورتا ضحية لعبة األرقام »اخليالية« 

التي ضرب بها ريال مدريد مع بداية فترة االنتقاالت.
وكذلك رمبا تصدق ساعتها تصريحات نقلتها »ماركا« عن مينو 
رايوال وكيل أعمال الهداف السويدي الذي وصف الالعب بأنه »أفضل 
من كاكا وكريستيانو رونالدو واملهاجم الفرنسي كرمي بنزمية مجتمعني 
ألنه أفضل بكثير على املستوى الفني«، فوقتها فقط سيثبت البورتا أن 

ماليينه الثمانني لم تذهب ضحية اإلمبريالية أو أهداف السيطرة.

مقتل مالح إيطالي في رالي بلغاريا
قتل املالح االيطالي فالفيو جوجلميني اثر حادث تصادم خالل 
املرحلة السابعة من رالي بلغاريا للسيارات. ونقل السائق السويسري 
برايان الفيو الذي اصيب بجروح طفيفة في احلادث الى مستشفى 
في بلدة فلينغراد. وقال منظمو الرالي إن سيارة »بيجو 207 اس 
2000« كان يقودها فالفيو خرج���ت عن الطريق قبل ان تصطدم 
بصخرة قرب مسار السباق. ومت ايقاف السباق الذي يستمر يومني 
ويأتي ضمن بطولة اوروبا للراليات، عقب حادث التصادم حيث 
وقف املشاركون دقيقة صمت حدادا على روح جوجلميني. وقال 
رئيس االحتاد البلغاري للسيارات جورجي ياناكيف »انها مأساة 
كبيرة«. لقد حتركنا بأسرع صورة ممكنة لكننا لم نتمكن من عمل 

أي شيء لتجنب ما حدث )وفاته( لسوء احلظ«.

تعادل المريخ والهالل في أبطال أفريقيا
انتهت القمة السودانية التي جمعت القطبني الكرويني املريخ والهالل 
على س����تاد املريخ في اخلرطوم بالتعادل السلبي في اجلولة االولى 
من منافسات املجموعة االولى ضمن الدور ربع النهائي ملسابقة دوري 
أبطال افريقيا. واكتسبت املباراة اهمية استثنائية ألنها املرة االولى 
التي يلتقي فيها الغرميان التقليديان في احدى املسابقات القارية كما 
انها املرة االولى التي يتأهل فيها الفريقان معا الى الدور ربع النهائي 
للمسابقة القارية العريقة. ويعتبر اخلروج بنقطة من ملعب املريخ 
نتيجة ايجابية للهالل الذي سيس����تضيف لقاء االياب. وفي مباراة 
ثانية من منافسات املجموعة االولى، تعادل زيسكو يونايتد الزامبي 

مع ضيفه كانو بيالريس النيجيري 1-1.

أوليڤييرا إلى الجزيرة بـ 14 مليون يورو
ذكرت وسائل اعالم اماراتية 
ان نادي اجلزي���رة االماراتي 
املهاجم  القدم تعاقد مع  لكرة 
اوليڤييرا  البرازيلي ريكاردو 
من نادي ريال بيتيس االسباني 
الذي هبط الى مصاف الدرجة 
الثانية في املوسم املاضي مقابل 

14 مليون يورو.
وسيحصل بيتيس على %50 
من قيمة الصفقة، وستذهب 
ال���� 50% االخرى ال���ى ريال 
سرقسطة االسباني ايضا ألن 
الالعب كانت مشتركة  ملكية 

بني الناديني.
وق���ال اوليڤييرا لصحيفة 
»اس« االسبانية تعليقا على 
انتقاله »فكرت بعائلتي وكان 
علي اتخاذ القرار. سيفيد هذا 
العرض بيتيس وسرقس���طة 
الذي م���ارس ضغوطا كثيرة 

المتام الصفقة.
الدوري االماراتي  بالطبع 
ليس من األقوى، واعرف انني 
سأترك روعة الدوري االسباني 
ولكنني اتخذت قراري وهو مهم 

بالنسبة لي ولبيتيس.

وسيشكل اوليفييرا البديل 
املثالي ملواطنه رافاييل سوبيس 
املصاب والذي انتقل الى صفوف 

اجلزيرة في املوسم املاضي.
وكان اوليڤييرا )29 عاما( قد 
بدأ مسيرته مع الكرة في نادي 
البرازيلي عام  بورتوغي���زي 
2000 ولعب له حتى عام 2002 
سجل خاللها 23 هدفا في 46 
مباراة، ثم انتقل إلى سانتوس 
ملدة موسم واحد بعدها رحل 
إلى ڤالنسيا اإلسباني ولعب له 
في موسم 2004/2003 وتوج 
معه بلقب الدوري اإلس���باني 
وكأس االحتاد األوروبي وسجل 
8 أهداف في 21 مباراة. وفي عام 
2004 انتقل إلى ريال بيتيس 
ومتت إعارته إلى س���اوباولو 
البرازيلي، قبل ان ينتقل إلى 
ميالن االيطالي ولعب له حتى 
عام 2008 مسجال 3 أهداف في 
26 مباراة، ثم أعير الالعب إلى 
ريال سرقسطة اإلسباني قبل 
االنتقال له بصفة نهائية، وعاد 
مرة أخ���رى إلى ريال بيتيس 

منذ يناير 2009.

أوين: قادر على ارتداء قميص رقم 7 
قال المهاجم المخضرم ماي���كل أوين المنضم حديثا إلى مان 
يونايتد االنجليزي إن المدرب االسكوتلندي اليكس فيرغسون 

سأله عن قدرته على حمل القميص رقم 7.
وارتدى أوين القميص رقم 7 الذي حمله من قبل أفضل العبي 
»الشياطين الحمر« عبر تاريخه وفي مقدمتهم االيرلندي الشمالي 
جورج بست والفرنسي إريك كانتونا وديڤيد بيكام والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وانضم أوين إلى مان يونايتد في صفقة انتقال حر في االنتقاالت 
الصيفية، لتعويض رحيل الثنائي رونالدو واالرجنيتني كارلوس 

تيفيز.
وأضاف أوين في تصريحات لصحيفة »صن« البريطانية امس: 
»المدير الفني س���ألني عن قدرتي على حمل هذا الرقم، مؤكدا لي 

أنه يحتاج ألكتاف قوية«.
وتابع مهاجم ليڤربول الس���ابق »أجبته بدون تردد نعم قادر 
على تحمل الضغط، فأنا هنا لسد الفجوة برحيل البعض وتقديم 

مستوى جيد«.
وسجل اوين )29 عاما( هدفا لمان يونايتد في أولى مشاركاته 
مع »الش���ياطين الحمر« في جولته اآلسيوية، وقاده للفوز على 

منتخب نجوم ماليزيا 3-2 اول من امس.
وأوضح مهاجم ريال مدريد االس���باني ونيوكاس���ل السابق 
»ه���ذا القميص له بريق خاص في مان يونايتد الرتدائه من قبل 

العظماء«.

على صعيد اخر، أكد أمين عام االتحاد االندونيسي لكرة القدم 
االندونيس���ي نوجراها بيس���وس أن نادي مان يونايتد، رفض 
االستجابة للطلب االندونيسي بشأن العدول عن قراره المتعلق 
بإلغاء زيارته إلى جاكرتا عقب التفجيرات االرهابية التي تعرضت 

لها العاصمة االندونيسية يوم الجمعة الماضي.
وأض��اف بيس������وس في تصريح له ام���س أن مان يونايتد 
أوض���ح أنه تلقى نصائح من مصادر عديدة من بينها الخارجية 
البريطانية، بشأن تجنب السفر إلى إندونيسيا عقب التفجيرات 
الت���ي تعرض لها فندقا الماريوت وريتز كارليتون بجاكرتا يوم 
الجمعة الماضي، وأس���فرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 55 

آخرين.
وأشار إلى أن مان يونايتد أبدى خيبة أمله بسبب عدم تمكنه 
من زيارة جاكرتا لخوض مباراة ودية مع المنتخب االندونيسي 

اليوم.
كان الناطق باس���م الرئاسة االندونيسية دينو باتي جالل قد 
حث اخيرا مان يونايتد على العدول عن قراره بشأن إلغاء زيارته، 
موضحا أن زيارته حال اتمامها س���تعد رسالة قوية موجهة ضد 

االرهاب.
وأوضح االتحاد االندونيسي أن إلغاء زيارة مان يونايتد إلى 
جاكرتا س���يكبد إندونيسيا خسائر بقيمة 5 ماليين دوالر. يذكر 
أن مان يونايتد كان من المقرر أن يقيم في فندق »ريتز كارلتون« 

الذي تعرض لحادث تفجير.

مان يونايتد يرفض طلب إندونيسيا زيارة جاكرتا

هل »الثالث نقاط« عند الفوز جيدة لدوري كرة القدم؟

املاضي كانت األرقام 1.53 و1.11(. 
وهذا هو تغيير طفيف. ولكن 
املتفائلني ميكن أن يقولوا إن 
الفرق التي تلعب خارج أرضها 
أكثر نسبيا،  أصبحت تهاجم 
مش���يرين إلى أن هذه األندية 
كانت أقل اس���تعدادا للخروج 

بنتيجة التعادل.

 عوامل أخرى
في تخمة األهداف

مع ذلك، سيكون من الصعب 
املطالبة � كما كرر هيل مرارا � أن 
3 نقاط للفوز ستحدث »ثورة« 
في كرة القدم. وميكن مالحظة، 
على سبيل املثال، أنه في املوسم 
1980 � 1981، آخر موسم لنقطتني 
للفائز، كان عدد املباريات التي 
انتهت بالتعادل قد هبط إلى 118، 
في حني أن متوسط األهداف 
بلغ 1.64 لكل مب���اراة للفرق 
الفائزة على أرضها و1.02 للفرق 
الزائرة. ولع���ل النزعة كانت 
بالفعل متجهة إلى ذلك، ومن 
املؤكد أن حظر ارجاع الكرة إلى 
حارس املرمى والتصدي لالعب 
من اخللف جعال التأثير أكثر 
راديكالية. فمتوسط األهداف 
ارتفع في  الواح���دة  للمباراة 

خفض عدد أندية الدوري املمتاز 
من 22 إلى 20، فإننا سنحصل 

على معدل 121.6.
لذا يبدو أنه بعد عام 1981 
األندي���ة أصبحت مهتمة اكثر 
بالفوز. ولك���ن بدأت تتراجع 
منذ ذلك احلني، وعلى ما يبدو 
أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيف���ا« كان قلقا حول كيفية 
تعامل جمهور الواليات املتحدة 
املباريات التي تنتهي نتائجها 
بالتعادل. دشن نظام 3 نقاط 
للفوز قبل نهائيات كأس العالم 
1994. ولكن األمر لم يختلف 
إطالق���ا. أنتجت املباريات في 
ال� 36 في مرحلة املجموعات 8 
تعادالت، متاما مثلما كانت في 

مونديال ايطاليا 1990.
ويبدو أن هذا التغيير شجع 
أيضا على ظه���ور املزيد من 
الهجومي: في املواسم  اللعب 
ال� 5 املؤدية إلى التعديل بلغ 
متوس���ط الفوز لألندية التي 
تلعب على أرضها 1.60 هدف 
لكل مباراة وللفرق الزائرة كان 

متوسط الفوز 1.01.
وبعد التعديل كان متوسط 
الفوز لألندية على أرضها 1.64 
والفرق الزائرة 1.07 )في املوسم 

أي ملع���ب عندما تزوره فرق 
تلعب بخشونة«، أكد غاريسانو 
وباالس���يوس � هويرتا ذلك. 
أرقامهما تظه���ر بوضوح أن 
الفريق الذي يحاول أن يحمي 
تقدم���ه يلع���ب بطريقة أكثر 
خشونة في ظل 3 نقاط للفوز 
من نقطتني. وبعبارة أخرى، 
وبحساب كل األشياء احمليطة 
باملباراة، يبدو أن الفوز بثالث 

نقاط له أثر أكثر ضررا.
هيربرت تشامبان )مدرب 
س���ابق لنادي ارسنال( حذر 
� قبل نصف ق���رن من اجراء 
ه���ذه التغييرات � من مخاطر 
وضع االفراط في التركيز على 
الفوز. كان شديد االنتقاد جلعل 
اللعبة أكثر واقعية وجتريدها 
من بع���ض الصفات اجلمالية 
التقليدي���ة، إال أن���ه يبدو أنه 
تأسف على ذلك في سلسلة من 
كتاباته التي نشرت بعد وقت 
قصير من وفاته في عام 1934، 
إذ ذكر »لم يعد من الضروري 
الفرق أن تلعب  إلى  بالنسبة 
بش���كل جيد. يجب عليها أن 
تسجل أهدافا بأي طريقة كانت 
وحتصل على النقاط. مهاراتهم، 
في احلقيقة، تقاس بوضعهم 

في الئحة الدوري«.
وهو، ما يبدو أن معظمهم 
سيتفق على ذلك، وما ينبغي 
أن يكون هو أنه ال أحد يرغب 
في املباريات التي تقرر نتائجها 
جلنة من القضاة متنح نقاطا 
للجدارة الفني���ة. ثالث نقاط 
للفوز تساعد على األقل على 
منع الفرق م���ن التوصل إلى 
اتف���اق ضمن���ي واللعب في 
الدقائق األخي���رة من املباراة 

للتعادل.
* حياته املهنية كانت تقريبا 
ف���ي كل مجال يحي���ط بكرة 
القدم مب���ا فيها العب ومدرب 
ومدير فن���ي ورئيس ومحلل 
ن���ادي فوالم. في ع���ام 1957 
أصبح رئيسا لرابطة الالعبني 
احملترفني، وقاد حملة إللغاء 
احلد األقصى لألجور البالغة 
آن���ذاك 20 جنيها وحقق ذلك 
في يناير 1961، عندما اشترى 
فولهام زميله جوني هاينس 
ال���ذي أصب���ح أول العب مت 
ب� 100 جنيه  ش���راء خدماته 

استرليني.

الكثيرة انخفض أيضا وجهود 
التدابي���ر الهجومي���ة، مث���ل 
التهديف وركالت  مح���اوالت 
اجلزاء قد ازدادت، في الوقت 
ذاته ازدادت أيضا مؤش���رات 
العنف مث���ل ارتكاب األخطاء 
والسلوك غير الرياضي التي 

تعاقب ببطاقة صفراء.
ومبزيد من الدقة »اجلهد في 
الهجوم« قد ازداد بنسبة %10 
)متأثرة بأي تغييرات خارجية 
والتي كشفت عنها بطولة كأس 
ملك اسبانيا(، وفي الوقت نفسه 
ارتفعت نسبة ارتكاب األخطاء 
إل���ى 12.5%، ومن هنا جند ان 
القوة  النتيجة له���ذه  جوهر 
املعارضة هو أن عدد األهداف 
التي مت تس���جيلها لم يتغير. 
التي  وبعبارة أخرى، األندية 
كانت أكثر يأسا لتسجيل هدف 
التقدم - بع���د أن فعلت ذلك 
- أصبحت أكثر سلبية، ألنها 
تقاوم لفقدانها نقطتني بدال من 
حصولها على نقطة واحدة إذا 

حصل التعادل.
أما الفريق املتأخر، في الوقت 
ذاته، فإنه س���يكافح من أجل 
احلصول على نقطة واحدة، 
وقيمة هذه النقطة أقل نسبيا 
في إطار 3 نقاط عند الفوز )على 
رغم أن التعادل، بطبيعة احلال، 
خطوة ضرورية للحصول على 

النقاط الثالث(.
غاريس���انو وباالسيوس � 
هويرتا بينا أن 3 نقاط للفائز 
»تخفض من احتمال تسجيل 
هدف إضافي من جانب الفريق 
املتقدم إلى ح���د كبير. فضال 
عن ذلك، قب���ل نهاية املباراة، 
الفريق املتأخر سينهي املباراة 
مبح���اوالت أقل ف���ي الهجوم 
مم���ا كان علي���ه قب���ل حافز 

التغيير«.

 »الفرق القذرة« أقل عدد
من المشجعين

للنظر إلى أن املباريات التي 
تؤدي إلى التغييرات متيل إلى 
أن تكون أكثر حيطة، وتبدو 
هذه أخبارا سيئة لكرة القدم، 
حتى ل���و ازدادت قوة املباراة 
وكثافتها � كما يتبني من العدد 
� األرقام  املتزاي���د لألخط���اء 
تثبت ذلك حي���ث »وجدنا أن 
احلضور بانخفاض كبير في 

مونديال ايطاليا من 2.31 إلى 
2.71 ف���ي موندي���ال الواليات 

املتحدة 1994.
أرق���ام مثي���رة  ظه���رت 
للقلق أكثر ف���ي 2006 عندما 
ف���ي االقتصاد  قام اخلبيران 
لويس غاريسانو واجناسيو 
� هويرتا بدراسة  باالسيوس 
تأثي���ر خط���وة االنتقال من 
نقطتني إلى ث���الث للفائز في 
اس���بانيا. فقد اعتمد »فيفا«  
اقتراح 3 نق���اط للفائز جزءا 
من قوانني اللعبة في عام 1995، 
وطبق في كل انحاء العالم قبل 

بدء موسم 1995 � 1996.
ف���ي دراس���تهما »تدمي���ر 
البط���والت: جعل هذه اللعبة 
اجلميلة أقل جماال«، غاريسانو 
وباالس���يوس � هويرتا حلال 
موس���م 1994 � 1995، األخير 
للنقطت���ني للفائ���ز، ومت���ت 
مقارنته مبوسم 1998 � 1999، 
وكان اختيارهما للموسم الرابع 
من البروتوكول اجلديد، ألنه 
»ال يتطلب منا أن نفترض أن 
األندية عرضة للتعديل الفوري 
لسلوكها مع الوضع اجلديد«. 
ودرسا أيضا مباريات في كأس 
ملك اسبانيا التي حتتفظ بنظام 
خروج املغلوب، على ان تدخل 
عوامل أخرى، مثل التطورات 
التكتيكي���ة أو صرامة احلكام 

وما شابه ذلك.
هذه الدراسة هي من التعقيد 
بحي���ث ال ميك���ن البحث في 
تفاصيله���ا هنا، ومت تصنيف 
بعض الالعبني بكل س���هولة 
ب� »املهاجمني« أو »املدافعني«، 
ويبدو أن هذا كان مبالغا في 
التبس���يط، لكن برزت بعض 
النقاط األخرى. وفي االساس 
ف���ان اهتمام ني���ل جتلى بأن 
الدراس���ة وجدت أنه »عندما 
يك���ون الفريق املتق���دم أكثر 
محافظة، يكثر من عدد مدافعيه 
ويسجل أقل االهداف، ويسمح 
ملنافسيه عدد أقل من محاوالت 

التسجيل«.
وكما ه���و متوقع »عرض 
احلواف���ز اجلدي���دة نبع من 
التي  املباريات  انخفاض عدد 
تنتهي نتائجه���ا بالتعادل«، 
ومع ذلك فالنتيجة الطبيعية 
لذلك كان���ت أن عدد املباريات 
التي انتهت نتائجها باألهداف 

الكئيبة ضد  السلبي  التعادل 
ارسنال، أنه إذا كانوا يريدون 
التسلية فينبغي عليهم الذهاب 

ومشاهدة املهرجني.
لذا الفريق الذي كان يعمل 
حتت إدارة جيمي هيل اقترح 
الفائز  الن���ادي  زيادة مكافأة 
مبنحه 3 نقاط. ووافق معظم 
رؤساء األندية املجتمعني على 
هذا االقتراح من دون أي تردد، 
وإن كان بعض األصوات التي 
عارض���ت ذلك. وق���ال املدير 
آنذاك تيري  الفني الرس���نال 
نيل: »قد يحص���ل أن الفريق 
املتقدم بهدف أن يتراجع قليال 
ليدافع عن مرماه أكثر من الوقت 

احلالي«.

البطل سيظل بطاًل

إذن ما الفرق الذي سيحصل؟ 
في أحد معانيه، ال شيء على 
اإلطالق. فإذا مت تطبيق نظام 
3 نقاط للفائز في كل موس���م 
منذ العودة إلى احلرب العاملية 
الثانية، فإننا سنالحظ أن حال 
البطل في كل موس���م ستبقى 
على ما كان���ت عليه. وإذا مت 
تطبيق نظام النقطتني للفائز 
في كل موس���م منذ التعديل، 
فإنه س���يكون موسم 1994 � 
1995 هو الذي كان س���يتغير 
عندما فاز مان يونايتد باللقب 
بفارق األهداف عن بالكبيرن 
)وحتى ف���ي هذه احلال، فقط 
ألن بالكبيرن دخلت مرماه كرة 
الركلة احلرة جليمي ريدناب 
في آخر دقيقة في آخر مباراة 
له في املوسم أمام ليڤربول(. 
وميكن القول - رغم ذلك - إنه 
للداللة على القوة: في إطار 3 
نقاط عند الفوز، مثل نقطتني 
للفائز، الس���مة الغالبة تكون 

للفريق األفضل.
على نحو مختلف، ميكن أن 
نرى أن للتغيير جناحا محدودا. 
التعديل،  في 5 مواس���م قبل 
كان متوس���ط التعادل 133.0 
لكل موس���م فيما كان يسمى 
آن���ذاك دوري الدرجة األولى. 
في 5 مواسم بعد التعديل كان 
مع���دل التع���ادل 133.4. على 
سبيل املقارنة، كان هناك 100 
في الدوري املمتاز في املوسم 
املاض���ي، فإن االس���تنتاجات 
احملتملة بع���د أخذ احتماالت 

اخلمسينيات من القرن املاضي، 
وكان من الواضح أن ش���يئا 
ينبغي القيام به. وفي اكتوبر 
من ذلك العام جميع رؤس���اء 
األندية االجنليزية لوضع رؤية 

جديدة للمستقبل.
»الرك���ود أعط���ى تضاؤال 
القدم  صارما ملش���جعي كرة 
باإلدراك التام لألولويات« هكذا 
كتب ديڤيد السي في صحيفة 
»ذي غاردي���ان«، وأض���اف: 
»الذهاب ملشاهدة مباراة لكرة 
القدم يأتي في ذيل القائمة، أقل 
مما كان عليه في السابق، بسبب 
األداء اململ وعنف املشجعني 
واالف���راط ف���ي عرضها على 
التلفزيون وزيادة  شاش���ات 
التكلف���ة، ليس فقط بس���بب 
الذهاب  التذاكر، وإمنا  أسعار 
إل���ى املالعب والع���ودة منها 
وشراء الطعام واملشروبات في 
الطريق، خصوصا عندما كانت 
الرواتب ضئيلة، فالناس بدأوا 
بايجاد شيء أفضل وأرخص 

للقيام به«.
أن األندية  ومن املستحيل 
م���ن  املداخي���ل  س���ترفض 
التلفزي���ون، كم���ا ثبت ذلك 
بوضوح عند ازدهار استثمارات 
نق���ل املباريات مباش���رة في 
تس���عينيات الق���رن املاضي. 
ومن الواضح أن نقل مباريات 
أكثر لكرة القدم في التلفزيون 
لن يؤدي إل���ى انخفاض عدد 
املش���جعني في املالعب، إال أن 
األندية ل���م تكن متلك املوارد 
الصحيحة ملعاجلة الشغب في 
املالعب وحولها، كان للعبة حظ 
كبير في الفترة التي نش���رت 
فيها توصيات »تقرير تايلور« 
)تقرير لورد تايلور الذي صدر 
بعد حتقيقات كارثة هيلزبوره 
في عام 1989(، التي كان البد 
من تنفيذها متزامنة مع فترة 
االزدهار العامة مع استثمارات 
تلفزيون »سكاي سبورتس« � 
والتي لم تستطع أن تفعل إال 
ش���يئا قليال بشأن االقتصاد. 
ولك���ن كان ميكنه���ا معاجلة 
املم���ل«، وكان هناك  »اللعب 
الكثير من ذلك. وهذا جاء، بعد 
كل شيء، بعد شهر من ابالغ 
املدير الفني لنادي ستوك سيتي 
آنذاك ألن ديربان الصحافيني، 
الذين انتقدوا أسلوبه في مباراة 

إيالف: عندما اقترح جيمي 
هيل* نظ���ام ثالث نقاط عند 
الدوري  الفوز في مباراة في 
أك���د أن تطبيق  االجنليزي، 
ذلك سيحدث »ثورة« في كرة 
القدم، ولك���ن اإلحصاءات لم 
تدعم مطالباته في بلدة تعاني 
من طاعون احلشرات، شرع 
مجلس البلدية بتقدمي األموال 
إلى أي شخص ميكنه أن يثبت 
أنه قتل فئرانا بجلب جثثها إلى 
مكتب التسجيل، لبعض الوقت 
بدا أن هذه اخلطة قد جنحت 
وعدد الفئران التي جلبت إلى 
املكتب بدأ بالتناقص، ولكن بعد 
ذلك بدأ باالرتفاع من جديد، 
حيرة املسؤولني في املجلس 
جعلته���م يتعقب���ون أفضل 
املاسكني للفئران، فاكتشفوا 
أنهم يقومون بتربية الفئران 
خصوصا لقتلها واحلصول 
عل���ى األموال.زيادة احلوافز 
التي تقدم ليس���ت بالبساطة 
التي قد تبدو. فعندما وضعت 
املركزية  وكالة االستخبارات 
األميركي���ة برنامج���ا ملكافأة 
امليدانيني وفقا لعدد  العمالء 
جتنيد اجلواسيس لها، أظهرت 
النتائج ارتفاع أعداد املجندين 
ولكن كان هن���اك تراجع في 
النوعية، موظفو اخلدمة املدنية 
حكموا عل���ى نتائج البرامج 
الت���ي يتعرضون  التدريبية 
الذين هم  لها وبدأوا بفحص 
بأمس احلاجة إلى املساعدة، 
عرض ثالث نقاط للفوز رمبا 
كان ل���ه تأثير ضار على كرة 

القدم.
نقطتان عن���د الفوز كانت 
نتيجة منطقية عند بداية منح 
النقاط للدوري ونبع مباشرة 
من أيام التحدي في املباريات. 
شخصان أو فرق تتنافس على 
جائزة مالية. الفائز يأخذ كل 
شيء، أما إذا كان هناك التعادل، 
فإن اجلائزة ستقسم بينهما. 
ومضى هذا األس���لوب ألكثر 
من 90 عاما من دون أي حتد. 
ولكن بحلول عام 1980 كانت 
كرة القدم في اجنلترا تواجه 
صعوبات خطيرة: اجلماهير 
انخفضت أعدادها إلى النصف 
تقريبا من ارتفاع أكثر من 40 
مليون مشجع كانوا يحضرون 
منافسات اجتمع كل موسم مطلع 

جيمي هيل اقترح نظام 3 نقاط للفائز


