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كأس العالم« ...كالكيت أول مرة»

سامباولي
ّ
ضد ديبياجيو
مدربان غير مقنعين
ت ـضــم تـشـكـيـلــة املـ ـ ـ ّ
ـدرب األرجـنـتـيـنــي
خ ـ ــورخ ـ ــي س ــامـ ـب ــاول ــي املـ ـسـ ـت ــدع ــاة
لـ ّ
ـوديـ ـت ــي إي ـط ــال ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا ه ــذه
ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،خ ـ ـم ـ ـسـ ــة الع ـ ـ ـبـ ـ ــن ف ـ ـقـ ــط م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري امل ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي .وهـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ـ ــل م ــن
املـ ــدافـ ــع ف ــاب ــري ـس ـي ــو ب ــوس ـت ــوس مــن
«إنــديـبـنــديـيـنـتــي» ،بــابـلــو بـيــريــز من
«بــوكــا ج ــون ـي ــورز» ،ماكسيميليانو
م ـي ــزا م ــن «إنــدي ـب ـنــدي ـي ـن ـتــي» (الع ـبــا
خ ــط وسـ ـ ــط) أيـ ـض ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
امل ـه ــاج ـم ــن الوتـ ـ ـ ــارو مــارت ـي ـن ـيــز مــن
«راس ـ ـي ـ ـن ـ ــغ ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب» وك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
ب ــاب ــون م ــن «الـ ـب ــوك ــا» أيـ ـض ــا .تشهد
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة غـ ـي ــاب العـ ـب ــن مـ ــن أبـ ــرز
العبي الـ ّـدوري اإليطالي هذا املوسم،
بــاولــو دي ـبــاال نـجــم الـيــوفــي وم ــاورو
إي ـك ــاردي نـجــم وهـ ــداف اإلن ـت ــر .مــا ال
ي ـم ـكــن تـ ـب ــري ــره ،هـ ــو وجـ ـ ــود اس ـمــن
اثنني في الخط الهجومي للمنتخب

ّ
المحتم على ّ
ميسي
هل من
أن يكون دائمًا خلف مهاجم لم
يعتد على اللعب معه؟
األرج ـن ـت ـي ـنــي يـنـشـطــون ف ــي الـ ــدوري
ّ
املحلي ،باإلضافة إلــى أنخيل كوريا
«امل ـهــاجــم االح ـت ـيــاطــي» فــي أتلتيكو
اإلسباني .هل هؤالء الالعبون
مدريد ّ
ي ـس ـت ـح ــقــون الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى أرض ـ ّـي ــة
امل ـل ـعــب إلـ ــى ج ــان ــب ل ـيــون ـيــل مـيـ ّـســي
على حساب كل من إيكاردي وديباال؟
مـ ــع غ ـ ـيـ ــاب هـ ــذيـ ــن االس ـ ـمـ ــن تـشـهــد
تـشـكـيـلــة ســام ـبــاولــي عـ ــودة مـهــاجــم
املـنـتـخــب ّ
األول غــونــزالــو هـيـغــوايــن
إلــى صفوفها ،بــاإلضــافــة إلــى العبي
خــط الــوســط لوسيلسو وبــاريــديــس.
وكــان سامباولي قــد أكــد مــؤخـرًا ،أنه
اس ـت ـقــر ع ـلــى  80بــامل ـئــة م ــن الـقــائـمــة
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـي ـ ـخـ ــوض ب ـ ـهـ ــا املـ ــونـ ــديـ ــال
ال ـ ـ ّـروس ـ ــي .مـ ـ ــاذا ي ـم ـكــن أن تـتـضـ ّـمــن

ّ
ّ
ال ــ %20املتبقية؟ هــل مــن املحتم على
ّ
ميسي أن يكون دائـمــا خلف مهاجم
لم يعتد على اللعب معه كما حصل
في مباريات التصفيات األخـيــرة مع
«الفشكول» بينيديتو؟
مــن جهته يــدخــل املنتخب اإليـطــالــي
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـك ــام ــل ط ــاب ـع ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـودي،
ّ
أو س ـي ـع ـت ـبــرهــا املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب املـ ــؤقـ ــت دي
ب ـيــاج ـيــو ت ـح ـض ـي ـرًا «م ـب ـك ـرًا» لـكــأس
األم ـ ـ ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة  .2020امل ـن ـت ـخــب
املـنـكـســر مـعـنــويــا بـسـبــب خـيـبــة عــدم
ال ـت ــأه ــل إل ـ ــى روسـ ـي ــا ل ـي ــس بـحــاجــة
إل ــى أن ت ـ ــزداد مـتــاعـبــه أك ـث ــر فــأكـثــر.
ت ـع ـي ــن م ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب كـ ـ ــدي ب ـي ــاج ـي ــو ول ــو
مــؤقـتــا ،لـيــس بــالـحــل ألزم ــة املنتخب
اإليطالي .ماريو بالوتليي من أفضل
املـهــاجـمــن «ال ـط ـل ـيــان» ه ــذا املــوســم،
س ـ ّـج ــل ح ـت ــى اآلن  22ه ــدف ــا ف ــي 31
مباراة هذا املوسم في كل املسابقات،
خارج القائمة .ملاذا؟ دي بياجيو يبرر
فعلته« :األرقـ ــام ّ
مهمة بالنسبة إلى
املهاجمني ،لكن يجب أن تكون مترافقة
م ــع بـعــض األداء .لـقــد ش ــاه ــدت ،لقد
قيمت ثــم ق ــررت» .ملــن يتابع ال ـ ّـدوري
اإلي ـطــالــي يـعـلــم ب ــأن مـهــاجـمــن مثل
كــوتــرونــي مـهــاجــم م ـيــان وبـيـلــوتــي
نـجــم تــوري ـنــو ،ل ــم يـقـتــربــا حـتــى إلــى
قليل مــن مـسـتــوى «الـســوبــر مــاريــو»
ه ــذا امل ــوس ــم .امل ـ ـ ّ
ـدرب لــديــه معطيات
ّ
أمام عينيه ،يراها ،ومن ثم يقرر كيف
ومــن سيختار ،مــع ذلــك «بــالــو» ليس
من خياراته ،الذي لو تمت مشاركته،
كانت ستكون «نوستالجية» تمامًا،
ل ـيــس ف ـقــط ألن ـهــا أول م ـب ــاراة ل ــه مع
املنتخب اإليطالي منذ نهائي يورو
 ،2012بــل ألن امل ـبــاراة ستجري على
م ـل ـع ــب «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» فـ ــي مــان ـش ـس ـتــر،
ال ــذي يعرفه نجم مانشستر سيتي،
كما يعرفه زميله الـســابــق ،أغــويــرو،
هداف املنتخب األرجنتيني الخصم.
قـ ّـدم موسمًا كبيرًا ولــم يـسـتـ َ
ـدع ...من
حــق الـســوبــر مــاريــو أن ي ـســألWhy :
Always me؟

بوفون وماسكيرانو لم يتعبا بعد
ّ
العب مقاتل أفصح عن موعد اعتزاله لأللوان البيضاء والزرقاء مع نهاية كأس العالم .يتذكر
الجميع «ماسكي» بأفضل صورة ،وبصرامته المعتادة وثبات مستواه .اآلن ومع ّ
تقدمه في
السن ( 33عامًا) بدأ يتراجع ،وخير دليل على ذلك انتهاء مسيرته مع النادي الكاتلوني بعد
ثمان سنوات .خافيير «الصيني» اليوم ضمن تشكيلة سامباولي ويشغل المركز الذي اعتاد
عليه في األعوام الماضية :قلب الدفاع .ماسكيرانو القديم انتهى؟ ومع ذلك ّ
يتدرج اسمه
في أوائل الالعبين ضمن قائمة المنتخب ،على حساب مدافعين أقوياء .اسم كبير آخر سيكون
حاضرًا في المواجهة ،أحد أفضل ّ
حراس المرمى في تاريخ اللعبة ،يصل اليوم إلى عامه
باد وشكل واضح في أدائه في الفترات األخيرة .عدم التأهل إلى
األربعين .تراجع «جيجي» ٍ
ّ
روسيا كلفه االعتزال دوليًا ،لكن بوفون لم ينتظر كثيرًا وتراجع عن قراره .وها هو اآلن ضمن
ّ
صالحيته منذ سنة وأكثر رافضًا إعطاء الفرص
تشكلية «األزوري» من جديد ،يأخذ مكانًا انتهت
لغيره من المواهب الشابة على غرار دوناروما الميالنيستا ،وبيرين من جنوى.

التحق ميسي
بالتدريبات
اول من امس
(أ.ف.ب)

ّ
إنكلترا :التصفيات ضد الطواحين المتكسرة
يحتضن ملعب «أم ـس ـتــردام أريـنــا»
مباراة ّ
ودية ما بني كل من اإلنكليز
ّ
وه ــول ـن ــدا« .أوالد» املـ ـ ــدرب رون ــال ــد
ك ــوم ــان ي ــدخ ـل ــون املـ ـ ـب ـ ــاراة إلث ـب ــات
ن ـف ـس ـهــم واإلفـ ـ ـص ـ ــاح عـ ــن ق ــدرات ـه ــم
ّ
ل ـل ـعــالــم .جــل ـهــم الع ـب ــون ص ـغ ــار في
ال ـس ــن وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ن ـجــم أيــاكــس
واب ـ ـ ــن ال ـن ـج ــم الـ ـه ــولـ ـن ــدي ال ـس ــاب ــق
بــاتــريــك كلويفرت ،جــاســن صاحب
ال ـ ــ 18س ـنــة .مـنـتـخــب لـطــاملــا اعـتــدنــا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــاهـ ــدتـ ــه ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـفـ ــوز
ّ
ب ــال ـب ـط ــول ــة األك ـ ـبـ ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم إل
أنـ ـ ــه سـ ــرعـ ــان مـ ــا ي ـخ ـس ــر خ ـس ــارت ــه
االعتيادية في النهائيات .هذه ّ
املرة
األم ـ ــر اخ ـت ـل ــف .خ ــرج ــوا ب ــاكـ ـرًا .مــن
جهته يدخل «منتخب التصفيات»
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادًا لـ ـلـ ـم ــون ــدي ــال
الــروســي ،منتخب إنكلترا دائمًا ما
ّ
عودنا على أدائــه املبهر خالل فترة
التصفيات املــؤهـلــة (كــأس الـعــالــم –

ّ
اليورو) .يرتفع سقف التوقعات لدى
الجماهير اإلنكليزية كل مرة ،حتى
يقع في مباراة لم يحسب الجمهور
ّ
فيقدم منتخب بالدهم
لها حسابًا،
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أسـ ـ ـ ــوأ م ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ك ـمــا
حــدث في اليورو األخير في فرنسا
ُ
عندما هزم اإلنكليز بثنائية مقابل
ه ــدف ي ـت ـيــم ف ــي م ــواج ـه ــة املـنـتـخــب
اآليسلندي «العصامي».
هـ ـ ـ ــاري كـ ــايـ ــن «امل ـ ـ ـصـ ـ ــاب» س ـي ـكــون
خ ــارج الـلـقــاء وخ ــارج املنتخب ملــدة
شـ ـه ــري ــن .ب ــال ـط ـ ّـب ــع س ـي ــؤث ــر غ ـيــاب
أحد أفضل الهدافني في العالم على
أداء اإلن ـك ـل ـيــز ،وس ـي ـكــون االع ـت ـمــاد
على مهاجم ليستر سيتي جايمي
فــاردي في املقدمة إلى جانب رحيم
س ـتــرل ـي ـنــغ ،ال ـ ــذي أع ـ ــاد غ ــواردي ــوال
اك ـت ـش ــاف ــه .عـ ـ ــودة ن ـج ــم خ ــط وس ــط
نـ ـ ـ ـ ـ ــادي أرس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــاك ويـ ـلـ ـشـ ـي ــر
ستعطي إضــافــة كـبـيــرة للمنتخب،

حـ ـي ــث س ـي ـت ـش ـك ــل ثـ ــاثـ ــي ال ــوس ــط
ّ
اإلنـكـلـيــزي فــي ك ــل مــن ج ــاك ويلشر
وديلي آللي نجم توتنهام باإلضافة
إلــى العــب االرت ـكــاز وقــائــد ليفربول
جوردن هندرسون.
رجـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب غـ ــاريـ ــث
س ــاوث ـغ ـي ــت س ـي ــذه ـب ــون ل ــأراض ــي
ال ـ ــروس ـ ـ ّـي ـ ــة ل ـ ـخـ ــوض الـ ـبـ ـط ــول ــة مــع
ّ
نفسي قد يؤثر عليهم.
وجود عامل
امل ـش ـك ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ــن روسـ ـي ــا
وإنـكـلـتــرا األخ ـيــرة وقـضـ ّـيــة العميل
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـري .س ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم هـ ــول ـ ـنـ ــدا ن ـه ــار
الـجـمـعــة منتخبًا شــابــا بـكــل معنى
ال ـك ـل ـم ــة ،لـ ــن تـ ــواجـ ــه ف ـي ــه امل ـن ـت ـخــب
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ـق ــط ،ب ــل س ـت ــواج ــه كــل
رج ـ ـّــال األعـ ـ ـم ـ ــار ووكـ ـ ـ ــاء ال ــاع ـب ــن
وكــشــافــي األنــديــة األوروب ـ ّـي ــة الــذيــن
سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون خ ـ ـطـ ــف ب ـ ـعـ ــض م ــن
ّ
الشابة التي ستظهر ألول
املــواهــب
مرة مع منتخب بالدها.

املباراة

اليوم

التوقيت

املدينة

امللعب

انكلترا xهولندا

الجمعة )(23/3/2018

21:45

أمستردام

أمستردام أرينا

البرازيل xروسيا

الجمعة )(23/3/2018

20:00

موسكو

اوملبيسكس كومبليكس لوزنيكي

أسبانيا xأملانيا

الجمعة )(23/3/2018

21:45

دوسلدورف

إسبريت أرينا

أيطاليا xاألرجنتني

الجمعة )(23/3/2018

21:45

مانشستر

إستاد االتحاد

البرتغال xمصر

الجمعة )(23/3/2018

21:45

زيورخ

ليتزيجروند

كولومبيا xفرنسا

الجمعة )(23/3/2018

22:00

باريس

ستاد دي فرانس

البرازيل xأملانيا

الثالثاء )(27/3/2018

21:45

برلني

أوملبيا ستاديوم

إيطاليا xانكلترا

الثالثاء )(27/3/2018

22:00

لندن

ويمبلي

األرجنتني xإسبانيا

الثالثاء )(27/3/2018

22:30

مدريد

واندا متروبوليتانو

هولندا xالبرتغال

الثالثاء )(27/3/2018

22:45

جنيف

ستاد ديجنيف

