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رياضة

يحمل توشيل
(إلى اليسار)
مهمة إعادة
ترميم الفريق
الذي تركه كلوب
(أرشيف)

الكرة األلمانية

توشيل في دورتموند بأفكار غوارديوال
يقف م ــدرب بــوروسـيــا دورت ـمــونــد الجديد
تــومــاس توشيل أم ــام مهمة صعبة في
بداية الموسم الجديد ،وذلــك إلعــادة ثقة
ّ
المخيب
الجماهير بفريقه بعد الموسم
األخير مع يورغن كلوب .والحال أن توشيل
يعدبكل ماهوإيجابي ،وقدبداذلك باإلبقاء
على نجوم الفريق وعلى رأسهم ماركو
رويس وإيلكاي غوندوغان
هادي أحمد
«ش ـك ـرًا ل ــك ي ــورغ ــن» .ب ـه ــذه الـكـلـمــات
َّ
ودعــت جماهير بوروسيا دورتموند
مدربها يورغن كلوب بعد  7سنوات
من العمل الشاق والناجح نسبيًا .هذا
الـنـجــاح ال ــذي وص ــل إلـيــه األخ ـيــر مع
الفريق األصفر واألسود ،وضع املدرب
الجديد توماس توشيل تلقائيًا أمام
تـحـ ٍّـد كبير .كـلــوب ،أه ــدى فــي املوسم
األخ ـي ــر م ـق ـع ـدًا ل ـل ـفــريــق ف ــي مـســابـقــة
«يوروبا ليغ» ،بعدما نجح سابقًا في

تحقيق لقب «البوندسليغا» مرتني
متتاليتني ،وكأس أملانيا مرة والكأس
السوبر األملــانـيــة ثــاث م ــرات ،إضافة
ال ــى ال ــوص ــول ال ــى املـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
ملسابقة دوري أبطال أوروبا في .2013
لذا ال شك في أن مهمة توشيل األولى
ه ــي إعـ ـ ــادة ال ـث ـقــة ل ـل ـفــريــق ،وإق ـنــاعــه
ال ـج ـم ـه ــور ب ــأن ــه قـ ـ ــادر ع ـل ــى الـ ـع ــودة
الــى املنافسة فــي مختلف الـبـطــوالت.
ويبدو أن الرجل يسير بخطى ثابتة
ن ـحــو هـ ــذا الـ ـه ــدف ،وخ ـص ــوص ــا بعد
تحقيقه ف ــوزًا الف ـتــا عـلــى يــوفـنـتــوس
بطل الدوري اإليطالي  0-2في مباراة
ودي ـ ـ ـ ــة ،س ـج ـل ـه ـم ــا الـ ـغ ــاب ــون ــي ب ـي ــار
إيميريك أوباميانغ وماركو رويس.
وبالحديث عن أسماء الالعبني ،يمكن
الـقــول إن نـجــاح توشيل فــي الحفاظ
على نجوم الفريق ،الذين كانوا ينوون
ال ــرحـ ـي ــل ،م ـث ــل رويـ ـ ــس وأوب ــام ـي ــان ــغ
وماتس هاملس وإيلكاي غوندوغان،
يــأتــي فــي إط ــار إيـمــانــه بــأنــه مــوجــود
إلعــادة هيبة الفريق من جديد ،وعدم
الرضى بالوجود في مركز متواضع
على الئحة ترتيب البطولة األملانية.
ولعل بقاء غوندوغان وتمديد عقده

حتى عام  ،2016هو املثال األبرز لذلك،
إذ إنــه كــان األقــرب الــى مـغــادرة ملعب
«سيغنال بارك».
أم ــل الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لــدورتـمــونــد
هانز يواكيم فاتسكه ،يتشابه وأمــل
ال ـج ـم ــاه ـي ــر فـ ــي أن ي ـس ـي ــر تــوش ـيــل
على نهج كـلــوب .لكن توشيل ،رفض
غـيــر م ــرة ،أن يـكــون شبيهًا بــأحــد ،إذ
إن ــه يـثــق ب ـقــدراتــه ف ــي ال ـتــدريــب على
الصعيد الجماعي عبر استراتيجياته
الـ ـخ ــاص ــة ،وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد الـ ـف ــردي
أي ـ ـضـ ــا ،إذ الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـت ــدريـ ـب ــات
الـعــاديــة ،طلب توشيل تحليل معدل
ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ب ــواس ـط ــة مــؤسـســة
مختصة ،إضــافــة الــى تطويره خطط
تجنب
ال ـتــدري ـبــات ال ـفــرديــة م ــن أج ــل ّ
عـ ــبء اإلصـ ــابـ ــات الـثـقـيـلــة ال ـت ــي أمل ــت
بالفريق املوسم املاضي ،وخصوصًا
إصابة نجمه األول رويس.
يـثــق تــوشـيــل بـنـفـســه ،ويـعـتـمــد على
إن ـج ــازات ــه م ــع ف ــري ــق مــاي ـن ـتــس ال ــذي
ت ــول ــى م ـســؤول ـي ـتــه م ـن ــذ عـ ــام ،2009
وإي ـصــالــه أخ ـي ـرًا ال ــى نـفــس مــا حققه
كلوب مــع دورتـمــونــد ،أي التأهل الى
«يوروبا ليغ».

قال توشيل إنه
يستوحي خططه
من خطط
«غوارديوال ـ برشلونة»
وهنا يمكن الـقــول إن املــدربــن ،كلوب
وتوشيل ،تشابها في الحصول على
الـتـصـفـيــق الـ ــوداعـ ــي ،ب ـعــد إعــانـهـمــا
الــرح ـيــل ،لـكــن امل ــدرب ــن ال يتشابهان
فــي التكتيك ت ـحــدي ـدًا .هـمــا يختلفان
فــي الكثير مــن الـنــواحــي ،إذ إن األول
ي ـع ـت ـم ــد ،ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،ع ـل ــى اإليـ ـق ــاع
ال ـس ــري ــع ل ـل ـعــب وت ــأم ــن ال ــدف ــاع قـبــل
أي ش ــيء آخـ ــر .أم ــا ال ـث ــان ــي ،فيعتمد
حــالـيــا عـلــى االس ـت ـح ــواذ عـلــى ال ـكــرة،
وإيجاد الطرق السهلة لتمريرها .في
التكتيك املتبع حاليًا ،قال توشيل إنه
يستوحي خططه من خطط «جوسيب

غوارديوال – برشلونة» ،لكنه ال يحاول
استنساخها ،ويبدو هذا منطقيًا نظرًا
إلى الفارق الكبير في أسماء الالعبني
املوجودين في الفريقني.
لـكــن مــا يتوقعه الـنـقــاد هــو أن تكون
البداية الرسمية للفريق في البطوالت
املقبلة متذبذبة بعض الـشــيء ،وذلك
ل ـعــدم اك ـت ـمــال ان ـس ـجــام الــاع ـبــن مع
خطط املــدرب الجديد ،بعد اعتيادهم
عـ ـل ــى خـ ـط ــط ك ـ ـلـ ــوب ل ـس ـب ــع سـ ـن ــوات
متواصلة .ويفترض أن يكون الهدف
األول لــدورت ـمــونــد هــو ال ــوص ــول الــى
املراكز املؤهلة لدوري األبطال ،وإعادة
تــرسـيــخ أق ــدام ــه ف ــي صـ ــراع املـنــافـســة
عـلــى لـقــب الـ ــدوري ،وبـعــدهــا محاولة
التتويج باللقب.
هذه هي فرصة توشيل إلثبات اقتران
اسمه بأسماء املدربني الكبار ،بعدما
فشل سابقًا في التتويج بــأي بطولة
ف ــي مـسـيــرتــه كـ ـم ــدرب .وإذا م ــا نجح
ســريـعــا فــي تحقيق نـتــائــج إيجابية
ع ـنــد انـ ـط ــاق ال ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي ،فلن
ي ـك ــون اسـ ــم امل ــرح ـل ــة ف ــي دورت ـم ــون ــد
«مــرحـلــة مــا بعد ك ـلــوب» ،بــل سيكون
اسمها« :مرحلة توشيل».

الكأس الذهبية

المكسيك تستعيد عرش منطقة الكونكاكاف

ّ
غواردادو محاطًا بزمالئه بعد تسلمه الكأس (أ ف ب)

تـ ـ ــرب ـ ـ ـعـ ـ ــت املـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــك ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـ ــرش
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـكـ ــون ـ ـكـ ــاكـ ــاف (أم ـ ـيـ ــركـ ــا
الـشـمــالـيــة وال ــوس ـط ــى وال ـكــاري ـبــي)
بـعــدمــا ت ـ ّـوج ــت بـلـقـبـهــا ال ـســابــع في
ال ـك ــأس الــذه ـب ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم الـتــي
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا ،وذل ـ ـ ـ ــك إث ـ ـ ــر فـ ـ ــوزهـ ـ ــا ع ـلــى
جامايكا  ،1-3فــي املـبــاراة النهائية
التي أقيمت على ملعب «بــي بي أل
بارك» في شستر األميركية.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح قـ ــائـ ــد املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب أنـ ــدريـ ــس
غ ـ ـ ــواردادو الـتـسـجـيــل ( ،)31ليصبح
أول العــب يسجل فــي ثــاث مباريات
نهائية مختلفة فــي الـكــأس الذهبية.
وبعد دقيقتني فقط ،سجل خيسوس
ـود
كـ ــورونـ ــا ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي ب ـم ـج ـهـ ٍ
فردي .وضمنت املكسيك اللقب الثالث
في مشاركاتها األربع األخيرة عندما
حــاول املــدافــع مايكل هكتور تشتيت
الـ ـك ــرة ،فــوص ـلــت ب ــن ق ـ َ
ـدم ــي أوري ـب ــي

بـيــرال ـتــا الـ ــذي دك م ــن خــال ـهــا عــريــن
الـحــارس رايــن طومسون فــي الدقيقة
 .61أمــا هــدف جامايكا الــوحـيــد ،فقد
سجله البديل دارين ماتوكس (.)80
وخرجت جامايكا خائبة من البطولة
القارية بعدما فجرت مفاجأة مدوية
بتجريدها الواليات املتحدة من اللقب
في نصف النهائي ،لتكون أول منتخب
يتأهل الى نهائي الكأس الذهبية عن
منطقة الـكــاريـبــي ،بعدما كــان أفضل
سجل لها قبل هذه النسخة وصولها
الى الدور نصف النهائي عامي 1993
و.1998
وس ـي ـس ـت ـض ـي ــف م ـن ـت ـخ ــب الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره املـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــي ف ــي
فيالدلفيا فــي  9تشرين األول املقبل
لتحديد هوية املنتخب الذي سيشارك
في كأس القارات عام .2017
وبحسب نظام الـكــأس الذهبية التي
تقام كــل سنتني ،ال كــل أربــع سنوات،

سيلتقي بـطــل نـسـخــة ع ــام  2013أي
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة م ــع ب ـط ــل نـسـخــة
 2015لتحديد ممثل ال ـقــارة املـشــارك
في كأس القارات.
واحتكرت املكسيك والواليات املتحدة
ألـقــاب البطولة بفوزهما فــي  12لقبًا
م ــن أص ــل  ،13وال ـل ـقــب الــوح ـيــد ال ــذي
أف ـلــت مـنـهـمــا ك ــان ملـصـلـحــة ك ـنــدا في
نسخة عام .2000
وي ـت ـض ـمــن س ـجــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
خـمـســة ألـ ـق ــاب ،أعـ ـ ــوام  1991و2002
و 2005و 2007و ،2013في حني تتقدم
املكسيك عليها بسبعة ألـقــاب ،أعــوام
 1993و 1996و 1998و 2003و2009
و 2011و.2015
وي ـس ـت ـعــد امل ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي لـهــذه
املــواج ـهــة بـخــوض م ـبــاراتــن وديـتــن
في أيلول ضد البرازيل والبيرو قبل
مواجهة املكسيك على ملعب روز بول
في تشرين األول.

