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كأس العالم« ...كالكيت أول مرة»

		 ليلة «ودية» حامية

البرازيل ،األرجنتين ،ألمانيا ،ومـباريات أخرى

ّ
تنطلق اليوم أبرز مباريات فترة التوقف األوروبي (أسبوع الفيفا) .مواجهات يعتبرها ّالروس موقعة يستفيدون منها ويحللون من خاللها نقاط
ّ
ودية «كبيرة» تنتظرها جماهير كرة القدم حول العالم .يذهب البرازيل إلى ضعفهم .ملعب أمستردام أرينا سيكون مسرحًا لمباراة اإلنكليز مع فريق
موسكو الباردة في مواجهة مع صاحب األرض تحمل طابعًا تجريبيًا بالنسبة هولندي شاب مغاير عن منتخب روبين وفان بيرسي وشنايدر ،كما سيتخلل
المباراة مشاركة نجم أياكس الشاب وابن باتريك كلويفرت :جاستن (18
إلى البرازيل ،بتشكيلة مغايرة للتي اعتدناها في التصفيات .إشراك دوغالس
كوستا بات أمرًا وشيكًا مع استغالل نجم برشلونة كوتينهيو كصانع ألعاب .عامًا) .هاري كاين مصاب ،في المقابل ويلشر يعود من جديد إلى تشكيلة

األسود الثالثة .ليو ّ
مهمته
أنهى
بعدما
إنكلترا
إلى
جديد
من
يعود
ي
ميس
ّ
في الستامفورد بريدج ،ليجد نفسه على أرضية ملعب ّ
مدربه المفضل
بيب غوارديوال (االتحاد) .يستمر كل من سامباولي ودي بياجيو بممارسة
هوايتهما ،ديباال وبالوتللي خارج المباراة .بينما يعود هيغوايين من جديد
إلى «البي سيليستي» بعد غيابه لفترة طويلة .مباراة منتظرة أخرى بين

مدرستين كرويتين مختلفتين ،اإلسبان واأللمان يتواجهون في ألمانيا في
مباراة تشهد عودة «أصحاب الحظ ّ
السيئ» غاندوغان ورويس إلى صفوف
الـ«مانشافت» .أما منتخب «لوبيتيغي» فسيلعب بمهاجم األتليتي دييغو
كوستا كتجربة ألدائه مع «ال روخا» ،باإلضافة إلى احتمال مشاركة كل من
ثنائي ريال مدريد فاسكيز وماركو أسنسيو أساسيين
إعداد حسن رمضان

مبارزة بين مرشحين كبيرين
حرب «المدارس» تبدأ وديًا

المواهب األلمانية الصاعدة وافرة

ط ــرق لـعــب جميلة ،الـجـ ّـديــة فــي األداء،
الـ ـتـ ـن ــاغ ــم املـ ـ ــوجـ ـ ــود ف ـ ــي ك ـ ــل ب ـط ــول ــة.
«امل ــاكـ ـيـ ـن ــات» اس ـ ــم يـ ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـســه
األملاني اليوم ال يملك
حرفيًا .املنتخب ّ
الــاعــب ال ــذي يصنف «نجمًا أول» في
الفريق ،هي مجموعة مهما ّ
غيرت في
أسمائها ستظل ّ
قوية وصلبة وقــادرة
على تحقيق الـفــوز .يغيب ساني نجم
«ال ـس ـي ـت ــي» ي ـع ـ ّـوض ــه دراك ـس ـل ــر العــب
بــاريــس ،أصيب األخـيــر؟ الحل موجود
دائـمــا ،بــرانــدت نجم ليفركوزن جاهز.
هكذا تسير اآللية في املنتخب األملاني،
ال مشكلة في الغيابات ،فوفرة الالعبني

المشاهد يالحظ بأن كوتينيو كان صانعًا «تقليديًا» لأللعاب

سامبا في موسكو ...كوتينيو «صانع ألعاب»
يدخل منتخب الـبــرازيــل امل ـبــاراة ّ
ضد
روسـ ـي ــا ل ـت ـجــربــة ت ـش ـك ـيــات ج ــدي ــدة.
خـ ــال ت ـص ـف ـيــات أم ـي ــرك ــا الـج ـنــوب ـيــة
املــؤهـ ّـلــة لـكــأس الـعــالــم ،اعـتـمــد امل ـ ّ
ـدرب
ً
«ت ـي ـت ــي» ع ـلــى أس ـم ــاء ث ــاب ـت ــة ،مـهـمــا
ّ
يتبعه عديد ّ
املدربني :مبدأ
املبدأ الذي
املـ ــداورة .كــانــت تشكيلة الـبــرازيــل (-3
 )4-3تقليدية تعتمد على ثــاثــي في
ّ
املقدمة ،كوتينيو نجم ليفربول سابقًا
وبرشلونة الحالي ،غابريال خيسوس
مـهــاجــم مانشستر سيتي بــاإلضــافــة
إلـ ــى ن ـجــم الـ ـب ــرازي ــل ّ
األول وب ــاري ــس
ســان جــرمــان ،نيمار .الثالثي لــم يكن
ّ
ّ
ليفكر «تيتي» أبدًا في تغييره إل في
آخــر مـبــاراتــن فــي التصفيات بعد أن
ضمن ص ــدارة املـجـمــوعــة .ثــاثــي آخر
فــي وس ــط املـلـعــب يتشكل مــن كــل من
باولينيو وأغــوسـتــو وخلفهما يأتي
العـ ــب االرت ـ ـكـ ــاز كــاس ـي ـم ـيــرو .ربــاعــي
الخط الخلفي ثابت بدوره خالل أغلب
مباريات التي خاضها املنتخب .داني
أل ـف ـيــس ومــارك ـي ـن ـيــوس م ــن ب ــاري ــس،
مـيــرنــدا مــدافــع اإلن ـتــر بــاإلضــافــة إلــى

مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد.
التشكيلة قامت بواجبها .لــم يخسر
ّ
ال ـب ــرازي ــل ف ــي أي مـ ـب ــاراة م ـنــذ تــولــي
«ت ـي ـتــي» مـهـمــة ال ـت ــدري ــب .اآلن يلعب
ال ـب ــرازي ــل ف ــي مــوس ـكــو مـ ـب ــاراة ودي ــة
تجريبية يـحــاول مــن خاللها املــدرب
إدخـ ـ ــال الع ــب راب ـ ــع ف ــي خ ــط امل ـقـ ّـدمــة
(دوغالس كوستا من اليوفي /ويليان
م ـ ــن تـ ـشـ ـلـ ـس ــي) وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـســه
ّ
يستغل كوتينيو كصانع للعب .نجم
برشلونة خــاض عــديــد املـبــاريــات مع
ليفربول فــي املــوســم املــاضــي وبــدايــة
هذا املوسم شاغرًا هذا املركز .يورغن
ّ
كلوب م ـ ّ
الحرية
ـدرب ليفربول أعطى
ال ـك ــام ـل ــة الـ ـب ــرازيـ ـل ــي داخ ـ ـ ــل امل ـل ـع ــب.
امل ـشــاهــد يــاحــظ مــن خ ــال مـبــاريــات
لـيـفــربــول ب ــأن كوتينيو ك ــان صانعًا
«تقليديًا» لأللعاب .تــراه على الجهة
اليمنى واليسرى ،وفي ّ
مرات عديدية
نلحظ وجوده بجانب مهاجم الفريق
فرمينو .إذًا املركز ليس بجديد على
«فـيـلـيـبــي» ب ــل إن ه ــذا امل ــرك ــز محبب
ل ـ ــدي ـ ــه ،ف ــأفـ ـض ــل ن ـس ـخ ــة ل ـكــوت ـي ـن ـيــو

تهديفيًا وصناعة للعب كانت فيه .ما
يخطط له «تيتي» ليس جديدًا ،فكما
ذكــرنــا سابقًا بــأن امل ـ ّ
ـدرب ال ــذي عرف
كيفية استغالل كوتينيو هــو كلوب.
ال ـغ ــش م ــا ب ــن املـ ـ ّ
ـدربـ ــن ه ــي ظــاهــرة
ت ـح ــدث ع ـ ــادة ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـعـلــى
سـبـيــل امل ـث ــال ،طــري ـقــة ل ـعــب املنتخب
ّ
األملاني التي اختلفت منذ تولي بيب
غوارديوال تدريب البايرن ،واعتماده
ّ
على خطة املهاجم الوهمي (غوتزه).
ّ
خــطــة الفيلسوف اإلسـبــانــي مــا لبثت
أن أصبحت داخــل رأس يواكيم لوف
ّ
مـ ّ
ثنائية بيب
ـدرب املنتخب األملــانــي.
ولوف نجدها اآلن ما بني كل من تيتي
وك ـل ــوب ،ول ــم الّ ،
رب ـمــا طــريـقــة اللعب
ّ
ّ
ه ـ ــذه تـ ـك ــون ب ـم ـثــابــة قـ ـ ــوة ه ـجــومــيــة
ّ
حركية أكثر في
أكبر للفريق وتعطي
خط وســط املنتخب .لكن في النهاية
لـكــل فــريــق ومنتخب مــا طــريـقــة لعبه
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،بــرش ـلــونــة ل ـيــس ال ـبــرازيــل
والبرازيل ليست ليفربول ،فال يمكننا
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد احـ ـتـ ـم ــال فـ ـش ــل تـشـكـيـلــة
«تيتي» الجديدة.

ال مشكلة في الغيابات فوفرة
ّ
المدرب يواكيم
الالعبين تعطي
ّ
األريحية التي يحتاج إليها
لوف

أوراق
عديدة بين
يدي يواكيم
لوف

تعطي املـ ـ ّ
ـدرب يــواكـيــم ل ــوف األريـحـ ّـيــة
التي يحتاج إليها في خياراته .مدارس
ّ
كروية تعتمد دائمًا على تطوير املهارات
والشباب وعلى «العقلية األملانية» التي
ل ــم ولـ ــن تـخـتـلــف م ــن ج ـيــل إلـ ــى جـيــل.
يستضيف «املــانـشــافــت» م ـبــاراة ّ
ود ّيــة
في مواجهة املنتخب اإلسباني املتوقع
منه الكثير في نسخة روسيا.
ج ــول ــن لــوب ـت ـي ـغــوي م ـ ـ ّ
ـدرب املـنـتـخــب
اإلسباني ،حاله من حــال لــوف ،أوراق
ع ــدي ــدة ب ــن ي ــدي ــه ،وي ـس ـت ـح ـيــل عـلـيــه
اخ ـت ـي ــار  11الع ـب ــا أس ــاس ـي ــا م ــن دون
أن يـظـلــم أح ـ ـدًا .اس ـت ـعــاد اإلس ـب ــان في
املـ ـب ــاري ــات األخ ـ ـيـ ــرة وخ ـص ــوص ــا فــي
التصفيات شيئًا مــن مــا كــان عليه ما
ّ
املخيب .األسماء
قبل مونديال البرازيل
ّ
أصبحت أقــوى وازداد مـعــدل الشباب

في املنتخب :أسنسيو ،إيسكو ،تياغو
أل ـك ـن ـت ــارا ،الع ـب ــون ال ي ـت ـج ـّـاوز مـعــدل
أع ـم ــاره ــم الـ ـ ــ 26س ـنــة «ي ـم ــش ــون» خط
وسـ ـ ــط ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب الع ـب ــن
ّ
يتمتعون بالخبرة الــازمــة على غرار
دافيد سيلفا نجم السيتي وإنييستا
قائد برشلونة.
ب ــدوره ــا ،امل ــواه ــب األملــان ـيــة الـصــاعــدة
واف ـ ــرة .ل ـي ــروي ســانــي الع ــب غـنــي عن
ال ـت ـع ــري ــف ،ي ـل ـعــب ف ــي ال ـس ـي ـتــي وف ــي
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي .ل ـيــون غــورتــزكــا،
اكـ ـتـ ـش ــاف امل ــوس ــم بــال ـن ـس ـبــة مل ــواه ــب
أمل ّــان ـيــا ،نـجــم خــط الــوســط فــي شالكه
ّ
رسميًا ليكون العبًا فــي صفوف
وقــع
«دريـ ــم ت ـيــم» الــاع ـبــن األملـ ــان جميعًا
املوسم املقبل ،بايرن ميونخ .جوشوا
كـيـمـيـتــش الـظـهـيــر الـ ــذي صـنـعــه بيب
عـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان ق ـب ـط ــان ــا ف ـ ــي الـ ـب ــاي ــرن،
ّ
شخصيته القوية على مقاس املنتخب
األملــانــي ،ويلعب فــي عــديــد املــراكــز في
امللعب .ومــع غياب الـ ّـرقــم  9عــن أملانيا
لـسـنــوات ،ظـهــرت مــوهـبــة صـغـيــرة في
الـســن مــن أبـنــاء مــدرســة اليـبــزغ :تيمو
ف ـيــرن ـيــر ،الـ ــذي واجـ ــه ب ـعــض املـشــاكــل
ف ــي امل ـن ـت ـخــب ،س ــرع ــان م ــا تـخـطــاهــا،
بـسـبــب إطـ ــاق ال ـج ـمــاه ـيــر «ص ــاف ــرات
اسـتـهـجــان» ض ـ ّـده فــي بـعــض الـفـتــرات
كــونــه مــن مــوالـيــد أملــانـيــا الـشــرقـيــة .ال
تخلو تشكيلة لوف من عامل الخبرة،
إذ يــوجــد الع ـبــون بقيمة أوزي ــل الــذي
يـ ـتـ ـح ـ ّـول م ـ ــن الع ـ ــب «مـ ـ ـت ـ ــذب ـ ــذب» فــي
أرسـنــال ،إلــى أحــد أفضل املمررين في
العالم ضمن املجموعة األملانية .توني
ّ
ك ـ ــروس «مـ ـع ــل ــم» خ ــط ال ــوس ــط وأح ــد
أب ــرز الع ـبــي ري ــال مــدريــد فــي املــواســم
الـســابـقــة جــاهــز أي ـضــا ،و«املــانـشــافــت»
هو املانشافت ،قوي دائمًا.

