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سبوت اليت

بين الفرق والمنتخبات« ...سكيزوفرنيا» الالعبين

حسين فحص
ّ
ت ـك ـثــر ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ح ـ ــاالت ال ــت ـض ــارب
ّ
ب ـم ـ ّس ـت ــوى الـ ــاع ـ ـبـ ــن بـ ــن ال ـ ـفـ ــرق ال ـت ــي
يـمــثـلــونـهــا وامل ـن ـت ـخــب .ت ـقــف الـكـثـيــر من
ّ
العقبات أمام تألقهم عند تمثيلهم ّأيًا من
ّ
ّ
ّ
ّ
الــلــونــن .تشكل البيئة السليمة لــاعــب،
العنصر األساسي لحفاظه على مستواه
ّ
فــي فــريـقــه ومـنـتـخـبــه ،وه ــي ال ـتــي تعنى
بخلق األجـ ــواء املـمــاثـلــة إلب ــراز إمكاناته
ّ
وق ــدرات ــه ،فيما يـشــكــل غـيــابـهــا انتكاسة
ّ
ألداء الــاعــب .هــذا ما يعيشه بــول بوغبا

ديباي ممتاز ولكنه ليس فان باستن (ايمانيول دوناند ــ أ ف ب)

خلف المرمى

«هولندا الجديدة» تفوز على ألمانيا

نهاية «الكرة الشاملة»

حسن رمضان
كما هي حال فريق أياكس أمستردام
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي ،ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرض مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
«الطواحني الهولندية» طريقة لعبه
في كل مباراة كان يخوضها .الحفاظ
على الكرة ،الضغط العالي ،والبداية
مـ ــن الـ ـخـ ـل ــف .إنـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــرة ال ـش ــام ـلــة
وانعدام املركزية بني الالعبني .شروط
كــان املنتخب الهولندي ّ
يطبقها في
السنوات املاضية ،إلى جانب الفريق
األكبر في األراضــي املنخفضة ،الذي
اش ـت ـهــر ب ـطــري ـقــة ال ـل ـعــب ه ـ ــذه ،وهــو
أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام .األخـ ـي ــر ال ي ــزال
مستمرًا .ما زال وفيًا ألفكاره القديمة
ول ـطــري ـقــة ل ـع ـبــه امل ـم ـ ّـي ــزة وال ـف ــري ــدة،
على الـ ّـرغــم مــن الـتــراجــع الــذي شهده
الفريق فــي السنوات املاضية ،وعــدم
ّ
منافسته فــي دوري األب ـط ــال ،إل أن
أي ــاكــس يـبـقــى أي ــاك ــس .ال ـفــريــق الــذي

أت ـع ــب ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ ف ــي «آل ـي ــان ــز
آريـنــا» هــذا املــوســم .مــا شــاهــدنــاه في
مـبــاراة املنتخب الهولندي األخـيــرة،
أمـ ـ ــام امل ـن ـت ـخــب األملـ ــانـ ــي ف ــي بـطــولــة
«دوري األمــم األوروبـيــة» كــان مغايرًا
تمامًا للثقافة الهولندية وملــا يعرفه
الجميع عــن هــولـنــدا وع ــن مــا ّ
يقدمه
هذا املنتخب العريق .كان دفاعيًا إلى
ٍّ
حد كبير.
ّ
النتيجة كبيرة ،ومهمة معنويًا ،إل
أن األداء لم يكن كبيرًا ،فوز هولندي
بنتيجة  ،0-3قــابـلــه سـيـطــرة أملــانـيــة
مطلقة طوال مجريات املباراة ،أمر لم
نعتد على مشاهدته من قبل املنتخب
الهولندي .كيف ذلك ،والهولنديون هم
من بنوا فكرة «الكرة الشاملة» .املباراة
احتضنها ملعب ّ«يــوهــان كــرويــف»،
االســم الــذي لــم يمثله الــاعـبــون على
ّ
أرضية امللعب .الالعبون ال يشبهون
كــرويــف ،الــاعـبــون يشبهون رونــالــد

ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان .م ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب هـ ــول ـ ـنـ ــدي س ــاب ــق
لـ ـف ــرق ك ـس ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون واي ـف ــرت ــون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــن ،وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه مـ ـ ّ
ـدربـ ــا
للمنتخب الـهــولـنــدي فــي الـثــانــي من
ش ـب ــاط/ف ـب ــراي ــر م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري.
لـكــن ،ورغ ــم الـفــوز الكبير ،وبــوضــوح
ـإن ك ــوم ــان ال ي ـش ـبــه هــول ـنــدا.
ت ـ ــام ،فـ ـ ّ
ه ــذا مـلــخــص املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة الـتــي
ف ــاز فـيـهــا املـنـتـخــب ال ـهــول ـنــدي أم ــام
امل ـن ـت ـخــب األمل ــان ــي ال ـج ــري ــح .ثــاثـيــة
نظيفة ،نتيجة تجعل من لم يشاهد
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ،يـ ــؤمـ ــن بـ ـ ـع ـ ــودة امل ـن ـت ـخــب
الهولندي ،وأن من له تاريخ ،سيعود
ّ
من جديد .إل أن نتيجة مباراة أول من
وأرقامها ال
أمــس ،نتيجة «خــادعــة»،
ّ
تنطق بالحقيقة .هولندا تمكنت من
الفوز على أســوأ نسخة من املنتخب
ّ
األملاني .تمكنت من الفوز على أملانيا
التي خرج رجالها من الدور األول في
املونديال األخير.
ي ـجــب ع ـلــى امل ـش ــاه ــد وامل ـت ــاب ــع لـكــرة
ّ
ينغر بالنتائج اإليجابية
القدم ،أن ال
ّ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا امل ـن ـت ـخ ــب
ّ
الهولندي في مبارياته األخيرة .لعل
أب ـ ــرز س ـبــب ه ــو ال ـف ـقــر ال ـ ــذي يـعــانــي
مـنــه منتخب املـ ــدرب ك ــوم ــان .أسـمــاء
كبيرة مـ ّـرت في تاريخ هــذا املنتخب.
مـ ــاركـ ــو فـ ـ ــان بـ ــاسـ ــن ،رود خــول ـيــت
وف ــران ــك رايـ ـك ــرد ،وه ــم ثــاثــي مـيــان
اإليطالي الذهبي .دينيس بيركامب
نجم أرسنال اإلنكليزي .فان بيرسي
هــداف أرسـنــال ومانشستر يونايتد
السابق .آريــن روبــن املعتزل حديثًا
ّ
إل ــى ج ــان ــب وي ـس ـلــي ش ـن ــاي ــدر .كــلـهــا

أس ـم ــاء «ع ـم ــاق ــة» ،تـجـعــل املـتــابـعــن
ّ
وال ـش ـغــوفــن ب ـكــرة الـ ـق ــدم ،ي ـتــذكــرون
بأن هولندا ّ
قدمت لنا أسماء لم تعد
م ــوج ــودة ف ــي الـتـشـكـيـلــة الـهــولـنــديــة
الـحــالـيــة مــن نــاحـيــة الـقـيـمــة .تشكيلة
منتخب «األراضي املنخفضة» اليوم،
تعتمد بــاملـقــام ّ
األول عـلــى أسمائها
ال ــدف ــاع ـي ــة ،فـيـمـتـلــك امل ـ ــدرب رون ــال ــد
ك ــوم ــان ث ـنــائ ـيــا ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع من
بني أفضل مدافعي العالم في الوقت
ّ
الراهن ،كل من قائد املنتخب ومدافع
ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـيــرج ـيــل ف ــان
دايك ،باإلضافة إلى املوهبة الدفاعية
ال ـشــابــة ،الع ــب أي ــاك ــس مــات ـيــاس دي

يمتلك كومان ثنائيًا في خط
الدفاع من أفضل مدافعي
العالم حاليًا
لـيـخــت .ه ــذا األم ــر يعطينا فـكــرة عن
مـ ــدى ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـ ــذي ش ـهــدتــه ال ـكــرة
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ــة ،ح ـي ــث أن أب ـ ـ ــرز الع ـبــي
الفريق هم في خط الدفاع .طبعًا هذا
ال ينقص مــن أن ممفيس ديـبــاي هو
اآلخــر يـقـ ّـدم موسمًا مميزًا مــع فريقه
لـيــون الفرنسي ومــع منتخب بــاده،
ّ
إل أن ديباي ،ال يرتقي ليقارن بكل من
األس ـمــاء الـتــي تــم ذكــرهــا ،ديـبــاي هو
ديباي ،ليس بروبني أو بفان بيرسي.
ث ـق ــاف ــة ك ـ ــروي ـ ــف ،ان ـت ـق ـل ــت بـ ــن جـيــل
وجيل .ثقافة لعب ترجمها في أياكس
أم ـس ـت ــردام ك ـم ــدرب ل ـل ـفــريــق ،ق ـبــل أن

ّ
ليتحول
يأخذها معه إلى برشلونة،
وم ـ ـنـ ــذ ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت شـ ـك ــل الـ ـف ــري ــق
الكاتلوني ،ليصبح مشابهًا ملــا كان
عـلـيــه فــريــق أي ــاك ــس .اس ـت ـمـ ّـر امل ــدرب
ال ـه ــول ـن ــدي ف ــران ــك رايـ ـك ــرد بتطبيق
هــذه السياسة فــي بــرشـلــونــة ،والتي
تعتمد في املقام األول على الالعبني
الـشـبــاب ،وه ــذا مــا قــام بــه رايـكــرد مع
النجم األرجنتيني ليو ميسي .خلف
راي ـكــرد ،م ــدرب يعتبر ال ـيــوم ،وبــرأي
الـكـثـيــريــن ،امل ــدرب ال ــذي أح ــدث ثــورة
في عالم كرة القدم ،املــدرب اإلسباني
الكاتلوني بيب غ ــواردي ــوال .األخـيــر،
غير من ثقافة الفريق ،بل إنه ّ
ّ
طورها،
ّ
لـتـصـبــح رب ـم ــا أف ـضــل نـسـخــة لفريق
ي ـمــارس ك ــرة ال ـق ــدم .لـيــولــد مصطلح
كــروي جديد عــرف بالـ«تيكي تاكا».
ثقافة كرويف ،مستمرة في برشلونة
وف ــي منبعها ّ
األول أيــاك ــس ،الفريق
ال ــذي سـ ّـمــي املـلـعــب ال ـخــاص بــه على
اسم مدربه والعبه التاريخي السابق.
مل ــن ي ـش ــاه ــد أي ــاك ــس ال ـ ـيـ ــوم ،أو قـبــل
خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أو ف ــي ثـمــانـيـنـيــات
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ل ــن ي ـش ـعــر ب ــال ـف ــرق،
ولن يختلف عليه شيء سوى أسماء
الالعبني ،وسيالحظ بأن هذا الفريق
الـهــولـنــدي ،ال يفقد اإلي ـمــان بطريقة
لـعـبــه ،ال ـتــي بـنـهــاهــا ع ـ ّـراب ــه كــرويــف.
اســم هــذا الــاعــب العظيم ،بــدا وكأنه
ب ــدأ يـنـهــار ف ــي املـنـتـخــب الـهــولـنــدي.
ط ــري ـق ــة دف ــاع ـي ــة خ ــال ـص ــة ،تــرجـمـهــا
املدرب كومان أمام أملانيا ،والتي ّأدت
إل ــى ف ــوز هــول ـنــدا ب ــامل ـب ــاراة ،ولكنها
خسرت ثقافتها.

لوف يبحث عن غوارديوال
عندما تعاقدت إدارة النادي الكاتلوني مع املدرب اإلسباني بيب
ً
غوارديوال في ّ ،2009قدم هذا املدرب شكال جديدًا لبرشلونة.
طريقة لعب لم نرها من قبل .نقالت قصيرة بني الالعبني ،وكان
االعتماد على خط الوسط يأتي في املقام األول .أسماء كبيرة نمت
وأصبحت أسماء ذات شأن كبير في الفترة التي كان فيها بيب،
هيرنانديز ،دافيد فيا ،كارلوس بويول
أندريس إنييستا وتشافي
ّ
وجيرار بيكيه ،سيسك فابريغاس ،كلها أسماء كان لها تأثير كبير
في رفع إسبانيا للقب كأس العالم في مونديال البرازيل في .2010
ناهيك عن األسماء ،كان املنتخب اإلسباني يجعل املشاهد يظن بأن
ً
العبي برشلونة قاموا بارتداء قميص املنتخب اإلسباني بدال من
قميص برشلونة .فريق يدير منتخب بالده ،هذا ما شاهده الجميع
في مونديال  ،2010وفي يورو  ،2012البطوالتان التي حققهما
املنتخب اإلسباني في الفترة ذاتها التي كان فيها بيب مدربًا للفريق
الكاتلوني .األمر عينه حدث في  ،2014عندما كان بيب مدربًا لبايرن
ميونيخ .كما حال إسبانيا وبرشلونة ،تأثر املنتخب األملاني ومدربه
يواكيم لوف بأفكار بيب ،حيث أن أملانيا ،وبقرارات من لوف ،لعبت
في كثير من املناسبات من دون رأس حربة صريح (ماريو غوتزه
شارك في كثير من املباريات في مركز املهاجم الوهمي) .ناهيك
عن تغيير مركز الظهير األيمن فيليب الم من ظهير إلى العب
ارتكاز في البايرنّ ،أدى ذلك التغيير ألن يقوم لوف باستنساخ هذه

الفكرة ،وجعل الم العب ارتكاز إلى جانب باستيان شفاينشتايغر
في املنتخب األملانيّ .
مدرب عبقري ،تفتقده اليوم إدارة البايرن ،كما
يفقتده لوف من «تحت الطاولة» .وفي حديثنا عن املنتخب األملاني
وخسارته الكبيرة أول من أمس أمام هولندا بثالثية نظيفة ،لم
ترحم الصحف األملانية منتخب بالدها واملدرب لوف .حيث ذكرت
صحيفة «بيلد»« :هل ما زالت توليفة لوف من أبطال العالم 2014
هي مفتاح الفوز؟ في التشكيلة األساسية يوجد ،نوير ،هاملز،
ً
بواتنيغ ،كروس ومولر ،أي خماسي توج بطال للعالم .وكان لوف
صرح قبل املباراة :لدي الثقة بهؤالء الالعبني» .وأضافت« :ال وجود
لجرأة مبتكرة ،ألفكار في اللعب ،ال فعالية أمام املرمى ،قام لوف
بإشراك مهاجم شالكه أوث الذي لم يسجل أي هدف هذا املوسم،
وترك الجناحني الرائعني سانيه وبراندت على مقاعد االحتياط».
من جهتها انتقدت صحيفة «سودوتشه تسايتونغ» أداء املنتخب
وقالت« :مشاكل الفريق ليست فقط في الجانب الهجومي غير القادر
على التسجيل ،لكن أيضًا من ناحية الدفاع وبناء اللعب» .واعتبرت
صحيفة «أبندتسايتونغ» بأن الفترة السيئة التي يمر بها بايرن
ميونيخ تنعكس سلبًا على املنتخب الوطني حيث يدافع عن األخير
خمسة العبني من الفريق البافاري ،حيث ذكرت« :الحظنا ضياع
العبي بايرن ميونيخ ،وحده جوشوا كيميتش أقنع في مواجهة
هولندا ،أما جيروم بواتنغ فكان غائبًا تمامًا».

ـ ـ املنتظر الـثــاثــاء أم ــام أملــانـيــا ـ ـ تحديدًا
م ــع مـ ـ ّ
ـدربـ ــه ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـه ــو .بــوغ ـبــا
مانشستر يونايتد ليس بوغبا فرنسا.
ّ
ّ
الــاعــب الــذي كسر الـ ّـرقــم العاملي في كرة
ال ـق ــدم ألغ ـل ــى الع ـب ــي ال ـعــال ــم ع ــام ،2016
ي ـب ــدو تــائ ـهــا ف ــي قـلـعـ ّـة األول ـ ــد ت ــراف ــورد.
م ـس ـتــوى مـ ّتـخـ ّـبــط لـلــنـجــم ال ـفــرن ـســي في
امل ــواس ــم الــثــاثــة املــاض ـيــة ،جـعـلـتــه م ـ ّ
ـادة
ّ
ّ
دس ـم ــة ل ـلـ ّـص ـحــافــة .ال ــاع ــب الـ ـ ــذي دخــل
أفضل تشكيلة في العالم مع يوفنتوس،
لم يعد أفضل العب في وسط مانشستر
ّ
يونايتد حتى .مشاكل كثيرة عانى منها

بوغبا بعد عودته لليونايتد من جديد،
ب ـ ــدأت ب ــال ـ ّ
ـدوام ــة ال ـت ــي دخـ ــل ف ـي ـه ــا إث ــر
ّ
ّ
يونايتد .رقم
الرقم الضخم القادم به إلى ّ
كـبـيــر أث ـقــل كــاهــل بــوغـبــا بــالــضـغــوطــات،
ّ
املستمرة لتقديم أداء يليق بالـ
واملطالبة
 100مليون املــدفــوعــة ألجـلــه ،وهــو مــا لم
ّ
ّ
يـحــدث بعد أن فشل الــاعــب فــي التأقلم
ّ
ّ
مــع أسـلــوب الــلـعــب ،على الــرغــم مــن مــرور
ّ
ّ
ّ
ثالثة مــواســم .الــاعــب الــذي كــان حــرًا في
يوفنتوس أرينا ،حصر في إنكلترا أمام
ّ
مرمى دي خيا .صــاحـ ّـيـ ٌ
ـات كثيرة تمتع
بـهــا ب ــول فــي ال ـيــوفــي ،أظ ـهــرت إمـكــانــاتــه

الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة بـ ـع ــد أن شـ ـغ ــل أغـ ـل ــب امل ــراك ــز
ال ـه ـجــومـ ّـيــة ،فـ ــأدى دور امل ـ ـ ــراوغ ،صــانــع
األلـ ـع ــاب وامل ـس ـ ّـج ــل ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .في
ّ
نفسه في أجواء
اليونايتد ،وجد اللعب ّ ٌ
ّ
بعيدة عن التي ألفها .حرية مطلقة حدها
ّ
املدرب جوزيه مورينهو ،مرغمًا ّإياه على
ّ
أن يـلـعــب ف ــي م ــرك ـ ٍـز م ـغــايــر .الـفـكــر ال ــذي
ّ
يتبعه مورينهو في اليونايتد لم يالئم
ٌ
بــوغـبــا ،أس ـلــوب دفــاعــي بـحــت لــم يعجب
ّ
َ
الــاعــب الفرنسي ،الــذي لــم يـتــوان بــدوره
ّ
ع ــن ش ــن ال ـح ــرب اإلع ــام ـ ّـي ــة عـلــى مـ ّ
ـدربــه
انتقادًا لطريقته ّ
الد ّ
فاعية .األمر مختلف

فــي فــرنـســا ،أس ـلـ ٌ
ـوب هـجــومــي للمنتخب
ّ
ّ
يظهر إمـكــانــات الــاعــب الحقيقية .وجد
ّّ ّ
ّ
الــاعــب فــي املنتخب الـحــريــة الـتــي كانت
م ـ ـتـ ــوافـ ــرة لـ ــه فـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ح ـي ــث قـ ـ ّـدم
دي ــدي ـي ــه دي ـش ــام ــب ل ــه م ــا أراده ،بــوضــع
العبي ارتكاز خلفه لتأمني ّ
الدفاع ،وترك
ّ
ّ
الحرية الكاملة له في األمــام .صالحيات
ّ
ّ
ّ
ّ
أثرت باللعب فنيًا ونفسيًا بعد أن وجد
بيئة مشابهة للتي كــان ّيعيش بها في
إيطاليا ،ما أعــاد بريق النجم الفرنسي.
الحل أحيانًا بالثقافة ،وأحيانًا بالتكتيك.
وأحيانًا ،بالصدفة! فبوغبا ليس وحيدًا!

محمد صالح

ماركو أسينسيو

ّ
ي ـع ـيــش الـ ــاعـ ــب األفـ ـض ــل ف ــي ال ـ ـ ـ ّـدوري
ّ
اإلنكليزي العام املاضي ،أيامًا عصيبة
ّ
ً
مع ليفربول .اللعب األكثر تسجيال في
موسم واحــد في تاريخ البرييميرليغ،
ّ
ي ــواج ــه ص ـعــوبــة الـ ـي ــوم ف ــي هـ ــز شـ ّبــاك
الـخـصــومٌ .
أداء بــاهــت يظهر بــه النجم
املصري مع ّ
الريدز ،جاء وليدة املشاكل
ّ
ال ـتــي عــانــاهـ ّـا مــع بــدايــة امل ــوّس ــم ،حيث
ً
أتـ ــت أزم ـ ــة ال ــث ـق ــة ولـ ـي ــدة لـلــضـغــوطــات
ّ
ومشاكله مع االتحاد املصري وخيبته
م ـ ــن «ال ـ ـف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،بـ ـع ــد أن وج ـ ـ ــد ن ـف ـســه
خـ ـ ّـارج تشكيلة ال ـع ــام ،عـلــى ال ـ ّـرغ ــم من
تــرش ـحــه ب ــن ث ــاث ــة أف ـض ــل الع ـب ــن في
ّ
جيد ّ
العالم .مستوى ّ
يقدمه اللعب مع
ّ
املـنـتـخــب ،حـيــث ال ضـغــوطــات إعــامــيــة
عليه.

بعد أن كان أحد ّ
أهم العناصر تحت إمرة
ّ
زي ــدان ،وجــد الــشــاب اإلسباني نفسه في
ت ــراج ــع كـبـيــر ف ــي حـقـبــة امل ـ ـ ّ
ـدرب الـجــديــد
ّ
ّ
لوبيتيغي .اللعب الذي كان إحدى أبرز
م ـفــاجــآت زيـ ــدان خ ــال والي ـت ــه ف ــي ري ــال
م ــدري ــد ،ي ـب ــدو الـ ـي ــوم تــائ ـهــا ف ــي نسخة
ري ـ ــال م ــدري ــد الـ ـج ــدي ــدة .ي ـع ــود ا ّلـ ّـس ـبــب
وراء ذلــك إلــى عــدم االستقرار الفني بعد
ّ
مجيء ّ
املدرب الجديد ،إذ إن أغلب العبي
ّ
الريال يعانون من انحدار في مستواهم.
ّ
ّ
مستوى مغاير تمامًا يقدمه اللعب في
ّ
مـنـ ّتـخــب إس ـبــان ـيــا ،حـيــث إن االس ـت ـقــرار
الفني في تشكيلة لويس إنريكي تظهر
ّ
جـ ــودة ال ــاع ــب الـحـقـيـقـ ّـيــة ،ال ـتــي ظـهــرت
ّ
في مباراة كرواتيا بعد أن سجل هدفني
وصنع ثالثة.

هاكان شالهانوغلو

روميلو لوكاكو

ّ
ّ
ّ
يسجل أي
لم يستطع اللعب التركي أن
ّ
ّ
هدف حتى اآلن مع إي سي ميالن ،بل إن
هدف واحد
أرقامه اقتصرت على صناعة
ٍ ّ
ف ــي  8م ـبــاريــات شـ ــارك بـهــا ب ــن مـحــلـ ّـيــة
ٌ
ّ
تراجع كبير عرفه هاكان هذا
وأوروبية.
ّ
ً
ّ
املوسم ،بعد أن قدم أداء جيدًا في املوسم
امل ــاض ــيٌ .
أداء م ـخـ ّـيــب ج ـعــل م ــن مـ ـ ّ
ـدرب
الفريق غاتوزو يستبدله في  5مناسبات
من  6مباريات بــالـ ّـدوري .على ّ
الرغم من
أدائـ ــه الـ ّـس ـيــئ ف ــي ال ـفــريــق ،ي ـق ـ ّـدم هــاكــان
م ـس ـتــوى ج ـ ّـي ـدًا ف ــي امل ـن ـت ـخــب ،ق ــد يـعــود
ّ
الـ ّـسـ ّبــب فــي ذل ّــك إل ــى شـخـصـ ّـيــة الــاعــب،
إذ إنــه ّ
يعد النجم ّ
األول فــي تركيا ،على
عكس ميالن.

ّ
ضحية أسـلــوب جوزيه
العـ ٌـب آخــر كــان
ّ
مورينهو ّ
اللعب ّالذي كان أهمّ
الدفاعي.
عنصر في هجوم إيفرتون ،وجد نفسه
ّ
ـطــة هــوائـ ّـيــة يـعـتـمــد عـلـيـهــا املـ ـ ّ
ـدرب
مـحـ
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،إلنـ ـ ــزال الـ ـك ــرات لـلـقــادمــن
م ــن ّ ال ـخ ـل ــف .ال ـع ـقــم ف ــي أداء املـنـظــومــة
ّ
والضعف فــي تمويل الــاعــب بالكرات،
ّ
ساهما بتراجع أداء اللعب.
ّ
م ـس ـت ــوى م ـغ ــاي ــر ي ـع ـي ـشــه الـ ــاعـ ــب مــع
ّ
بـلـجـيـكــا ،حـيــث تـمــكــن م ــن تـسـجـيــل 28
ه ــدف ــا ف ــي آخ ـ ــر  26لـ ـق ــاء ،ك ـ ــان آخ ــره ــا
ّ
هدفني في مرمى سويسرا ،وذلك التباع
ّ
املنظومة أسلوب هجومي ّ
يمول اللعب
دائمًا بالفرص.

لقطة

ّ
مارادونا يلحق ميسي إلى الحمام!

كعادته ،أطلق األسطورة األرجنتينية
ديـ ـيـ ـغ ــو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا أحـ ـ ــد ت ـع ـل ـي ـقــاتــه
الـغــريـبــة .وفـيـمــا ك ــان ي ـحــاول الــدفــاع
ع ــن م ــواط ـن ــه ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي أفـضــل
العب في العالم خمس مرات ،اعتبر أن
الــاعــب الــذي يذهب «إلــى الحمام 20
مــرة قبل امل ـبــاراة» ال يصلح أن يكون
قــائـدًا .وبطبيعة الـحــال ،فــإن تصريح
م ــارادون ــا هــو «نـكـتــة» م ــارادون ـي ــةً ،ال
تــراعــي ظــروف اإلع ــام الـيــوم ،مقارنة
بما كانت في زمــان مــارادونــا ،كما أن
حجم الضغط اختلف على الالعبني
بــاخ ـتــاف الــزم ـنــن .ذل ــك ال يـلـغــي أن
م ـي ـس ــي ع ــان ــى دائـ ـ ـم ـ ــا ،ولـ ـ ــم يـسـعـفــه
ال ـح ــظ ل ـق ـي ــادة األرجـ ـنـ ـت ــن إلـ ــى لـقــب
عــاملــي كـبـيــر ،رغ ــم وصــولــه إل ــى ثالثة
نـ ـه ــائـ ـي ــات م ـت ـت ــال ـي ــة ف ـ ــي ب ـطــول ـتــن
قاريتني كبيرتني .ورغم تألقه الصارخ
م ــع بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي وسـيـطــرتــه
على الـجــوائــز الـفــرديــة مــع البرتغالي

كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو ف ــي األعـ ـ ــوام
ال ـع ـش ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ل ــم ي ـح ـقــق شـيـئــا
م ــع امل ـن ـت ـخــب ،وذلـ ــك لـضـعــف اإلدارة
التكتيكية للمنتخب.
وق ـ ــال م ـ ــارادون ـ ــا ل ـق ـنــاة «ال أول ـت ـي ـمــا
باالبرا» (الكلمة األخيرة) املكسيكية:
«ميسي العــب رائــع ،لكنه ليس قائدًا.
قـبــل ال ـت ـحــدث مــع املـ ــدرب والــاع ـبــن،
س ـي ـل ـع ــب الـ ـ ـب ـ ــاي س ـت ــاي ـش ــن (ل ـع ـبــة
إل ـك ـت ــرون ـيــة) .ث ــم ع ـلــى أرض املـلـعــب،
يريد أن يكون قــائـدًا .هو األفضل في
الـعــالــم مــع كريستيانو (رون ــال ــدو)».
وتابع مــارادونــا ( 57عامًا) الــذي ّ
يعد
ك ـث ـيــرون مـيـســي ( 31ع ــام ــا) خليفته
ف ــي امل ــاع ــب «م ــن الـصـعــب أن تصنع
ق ــائـ ـدًا م ــن رجـ ــل ي ــذه ــب إلـ ــى ال ـح ـمــام
 20مــرة قبل امل ـبــاراة» .وأردف الالعب
الــذي قــاد بــاده إلــى الـفــوز بمونديال
 1986فــي املكسيك قبل أن يــدربــه في
فترة الحقة «دعونا نتوقف عن تأليه

مـيـســي .ميسي هــو مـجــرد الع ــب آخــر
مــن األرج ـن ـتــن» .وعــن ابـتـعــاد ميسي
عــن املـنـتـخــب بـعــد الـفـشــل األخ ـيــر في
مونديال روسيا والـخــروج من الــدور
الثاني أمام فرنسا البطلة  4-3أضاف:
«ال أح ـبــذ اس ـتــدعــاءه اآلن ...يـجــب أن
نبعد الـضـغــوط عـنــه .يـجــب أن نبعد
القيادة عن ميسي كي يصبح ميسي
الذي نريده».
وكـ ـ ــان م ـ ــارادون ـ ــا الـ ـ ــذي ي ـش ــرف عـلــى
ت ــدري ــب نـ ـ ــادي س ـي ـن ــال ــوا املـكـسـيـكــي
م ــن الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ن ـص ــح مـيـســي
مطلع الشهر الـحــالــي بـتــرك املنتخب
الوطني ،معتبرًا أنه ُح ّمل بشكل غير
ع ــادل مسؤولية فشل األرجـنـتــن في
مــونــديــال روس ـي ــا .وم ــا هــو الف ــت ،أن
م ــارادون ــا يـتـحــدث دائ ـمــا كـمــا لــو أنــه
مدرب كبير وناقد كبير ،كما كان حاله
ٍ
عندما كان العبًا.
(األخبار)

(غليرمو أرياس ــ أ ف ب)

