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رياضة
بات المتابع أمام وجبة
دسمة من المباريات
الممتعة التي
ُ
الكبرى ّ
بجدية (أ ف ب)
تخاض

ه ـجــوم ـيــا دون حـ ــرص دف ــاع ــي على
عكس املباريات الرسمية التي تكون
ّ
مقيدة بالجانب الخططي والتكتيكي
ّ
لـلـمــدربــن ،وه ــذا مــا تـجــســد بنتائج
الفـتــة وكـبـيــرة مـثــل ف ــوز سيتي على
ريــال مــدريــد  1-4ومـيــان على بايرن
مـيــونـيــخ  0-4وتــوت ـن ـهــام اإلنـكـلـيــزي
على باريس ســان جيرمان الفرنسي
 2-4وبرشلونة على ريال مدريد ،2-3
ولـ ــإشـ ــارة فـ ــإن ك ــل املـ ـب ــاري ــات ال ـتــي
ُ
لعبت شهدت أهدافًا.
وبطبيعة الحال ،فإن األداء الهجومي
وكـ ـث ــرة األهـ ـ ـ ــداف ي ــزي ــد م ــن اح ـت ـمــال
مشاهدة أهداف رائعة ،وهذا ما حصل
على سبيل املثال مع النجم البرازيلي
نيمار الذي ّ
سجل هدفًا خياليًا عندما
تالعب بدفاع يوفنتوس في منطقته
وسدد الكرة في الشباك.

فائدة فنية وتسويقية

الكرة األوروبية

التحضيرية الخارجية
المباريات
ّ
أكثر من ودية
لم يعد الصيف الذي ال يشهد بطوالت ً كبرى ّ
ككأس العالم وكأس أوروبا يشهد ملال في ظل عطلة
األندية ،إذ إن الجوالت الخارجية لألندية في الواليات المتحدة
وآسيا باتت تفرز مباريات استعدادية كثيرة بين فرق القمة ال
تخلو من متعة ومن فوائد عديدة

«كالسيكو» ميامي لبرشلونة
حسم برشلونة «الكالسيكو» الودي أمام ريال مدريد ضمن كأس األبطال
الدولية الذي أقيم في ميامي  ،2-3سجلها األرجنتيني ليونيل ميسي ()3
والكرواتي إيفان راكيتيتش ( )7وجيرار بيكيه ( )50لبرشلونة ،والكرواتي
اآلخر ماتيو كوفاسيتش ( )14وماركو
أسينسيو ( )36لريال مدريد.
واختتم مانشستر سيتي اإلنكليزي جولته
األميركية بفوز كاسح على مواطنه توتنهام
 ،0-3سجلها جون ستونز ( )10ورحيم
ستيرلينغ ( )73وإبراهيم دياز ( .)90وفي
القارة األوروبية ،كلل املدرب األملاني يورغن
كلوب عودته إلى بالده بقيادة ليفربول
اإلنكليزي إلى الفوز على هيرتا برلني .0-3
وشهدت املباراة تألق الوافدين الجديدين دومينيك سوالنكي واملصري محمد
صالح .وافتتح سوالنكي التسجيل ( )15واختتمه صالح ( ،)62فيما سجل
الهولندي جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني (.)38

حسن زين الدين
ك ــان ع ـشــاق ك ــرة ال ـق ــدم يـ ـم ـ ّـرون ع ــادة
فــي مــرحـلــة مـلــل فــي الـصـيــف ال ــذي ال
يـشـهــد ك ــأس ال ـعــالــم أو ك ــأس أوروب ــا
مع فترة الــراحــة للبطوالت األوروبـيــة
الوطنية .لكن منذ سنوات ّ
تبدل األمر
ّ
وبـ ــدأ امل ـتــاب ـعــون ي ـح ـظــون ب ـكــم هــائــل
مــن املـبــاريــات الكبيرة للفرق الكبرى
تحديدًا مع ّ
توجه هذه األخيرة خارج
"القارة العجوز" إلى الواليات املتحدة
والـ ـ ـق ـ ــارة اآلسـ ـي ــوي ــة ف ــي س ـن ـغــافــورة
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــن وغ ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ــوالت
تحضيرية للموسم الجديد.
ه ـك ــذا فـ ــإن ت ـح ـض ـيــرات هـ ــذا الـصـيــف
ّ
بشقيها األمـيــركــي واآلس ـيــوي أفــرزت
العديد مــن مباريات القمة بــن الفرق
الكبرى كان ينتظر املتابعون مسابقة
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا مل ـشــاهــدت ـهــا.
صحيح أن التحدي في هذه املباريات
الودية يكون مختلفًا عنه رسميًا ،إال
أن هذا ال يمنع من أن هذه املواجهات
باتت تأخذ طابعًا حماسيًا وتنافسيًا،
إذ إن أي فريق ال يرضى بالطبع بأن
يخسر أمــام خصمه وقــد أصبح لهذه
ُ
ً
املـ ـب ــاري ــات إط ـ ــار ت ـل ـعــب ف ـيــه مـتـمـثــا
ب ـ ـكـ ــأس األبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة الـ ــوديـ ــة
َ
بنسختيها األميركية واآلسيوية.
ّ
من هنا كان املتابعون أمام كم هائل
مــن مـبــاريــات القمة مثل املــواجـهــات
ال ـت ــي ج ـم ـعــت بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي

ض ــد يــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ،وريـ ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ض ــد مــانـشـسـتــر
ي ــون ــايـ ـت ــد وسـ ـيـ ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــن،
ويـ ـ ــونـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــد ضـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاره س ـي ـت ــي
وبرشلونة ،وبايرن ميونيخ األملاني
ض ـ ــد م ـ ـيـ ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي وأرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي ،وتشلسي اإلنكليزي ضد
إنتر ميالنو اإليطالي ،وأخيرًا كانت
القمة فجر أمــس ب ـ "كالسيكو" ريــال
مدريد وبرشلونة وهو األول منذ 35
عامًا للفريقني خارج إسبانيا واألول
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وتـحــديـدًا في
ميامي.
إذًا ،ب ــات امل ـتــابــع أمـ ــام وج ـبــة دسـمــة
مـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي صـيــف
ال ـ ــراح ـ ــة ومـ ـ ــا ي ــزي ــد مـ ــن م ـت ـع ــة ه ــذه
املـ ـب ــاري ــات ه ــي ال ـ ـغـ ــزارة الـتـهــديـفـيــة
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ح ـيــث ي ـك ــون الـلـعــب

تشهد هذه المباريات
غزارة تهديفية
على عكس الحرص
في تلك الرسمية

ورغــم طابعها الــودي والتحضيري،
فــإن لـهــذه املـبــاريــات فــائــدة بالنسبة
إلى األندية والعبيها على املستويني
الفني والتسويقي.
ّ
فنيًا ،فــإن هــذه املباريات تمثل فرصة
مـثــالـيــة ل ـل ـمــدربــن لـتـجــربــة خططهم
واكتشاف مكامن الضعف فــي فرقهم
وه ـ ــذا مـ ــا أمـ ـك ــن رؤي ـ ـتـ ــه ع ـل ــى سـبـيــل
املـثــال عند بــايــرن ميونيخ حيث ملس
ب ــال ـت ــأك ـي ــد مـ ــدربـ ــه اإليـ ـط ــال ــي ك ــارل ــو
أن ـش ـي ـل ــوت ــي وجـ ـ ـ ــود خـ ـل ــل فـ ــي خـطــه
الدفاعي بعد املرحلة الجديدة املتمثلة
بــرح ـيــل ال ـق ــائ ــد ال ـس ــاب ــق فـيـلـيــب الم،
ح ـي ــث ت ـل ـقــت ش ـب ــاك ــه أهـ ــدافـ ــا ف ــي كــل
مــواج ـهــاتــه وص ــل ع ــدده ــا إل ــى  9في
أربع مباريات وهذه نسبة عالية جدًا
ما وضع أنشيلوتي مبكرًا أمام مهمة
إيجاد الحل قبل انطالق املوسم.
كذلك فــإن الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان
لــن يقف مكتوف األي ــدي أمــام الهزائم
ال ـ ـثـ ــاث الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
وتـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـخـ ـس ــارة الـ ـف ــادح ــة أم ــام
سيتي .4-1
أض ــف إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن ه ــذه امل ـبــاريــات
تشكل اختبارًا مهمًا للوافدين الجدد
لالندماج مــع فرقهم واكتساب الثقة،
وهـ ـ ــذا م ــا ح ـص ــل ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال
مــع البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو الــذي
أث ـبــت وجـ ــوده ســريـعــا مــع مانشستر
يونايتد ،كما الحال أيضًا مع املصري
محمد ص ــاح ال ــذي يـتــألــق حــالـيــا مع
ل ـي ـف ــرب ــول وق ـ ــد س ـج ــل ث ــاث ــة أه ـ ــداف
حتى اآلن (لإلشارة ليفربول بقي في
أوروبا).
كما أن هذه املباريات تكشف وجوهًا
ً
جديدة وهذا ما حصل مثال مع الشاب
اإلسباني إبراهيم دياز البالغ  17عامًا
ال ــذي سجل هــدفــن ملانشستر سيتي
أمام توتنهام وريال مدريد.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ف ــإن األن ــدي ــة تــولــي
هــذه امل ـبــاريــات وال ـجــوالت الخارجية
أهمية قصوى على املستوى التجاري
والـتـســويـقــي ،إذ إن الـفــرق تنتقل إلى
"األرض ال ـخ ـص ـبــة" ح ـيــث شعبيتها
الكبيرة فــي آسـيــا والــواليــات املتحدة
ل ـت ـك ــون ع ـل ــى تـ ـم ــاس مـ ــع امل ـش ـج ـعــن
شعبيتها
املــولـعــن ،وبــالـتــالــي زي ــادة
ّ
وبـ ـي ــع م ـن ـت ـجــات ـهــا وهـ ـ ــذا م ــا يـتـمــثــل
باللقاءات التي تقام مع هــؤالء والتي
ً
تشهد حضورًا كبيرًا ،فضال عن الربح
ً
املـ ـ ــادي ك ـمــا الـ ـح ــال م ـث ــا ف ــي م ـب ــاراة
"الـكــاسـيـكــو" حيث كــان ملعب "هــارد
روك ستاديوم" في ميامي ممتلئًا عن
آخــره ووصلت قيمة التذاكر إلــى 900
دوالر ،هــذا بــاإلضــافــة إلــى أن األنــديــة
ّ
تستغل هذه الجوالت إلطالق مشاريع
تـجــاريــة وتـســويـقـيــة كـمــا فـعــل الــريــال
بافتتاحه مقهى في املدينة األميركية.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذا شـ ـه ــدت ــه ه ـ ـ ــذه امل ـ ـبـ ــاريـ ــات
والـجــوالت ...وفــي األثناء كــان النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو في
إجازته تحت شمس جزيرة إيبيزا.

