
هدف اإلجنليزي جف هيرست في مرمى أملانيا عام 1966 مثار تساؤالت لألملان حتى اآلن  )أ.ف.پ(

قائد املانيا فيليب الم يداعب أحد األشبال  )أ.ف.پ( 

ابحثوا عن األخطاء السبعة
كأننا نقول للكرة »ما حنا ناقصني« قبل املواجهة 
احلاس���مة بني اسبانيا وتش���يلي امس االول خشية 
خروج بطل اوروبا من البطولة على خطى بطل العالم 
ايطاليا ووصيفه فرنس���ا، وحقق االسبان فوزا غير 
مري���ح على تش���يلي 2 - 1، وتأهال معا للدور الثاني 
عن املجموعة الثامنة، وس���يلتقي االول مع البرتغال 
في مواجهة عريقة اعتاد الفريقان على اخلروج منها 
بأقل اخلسائر فيما ستلتقي تشيلي البرازيل في موقعة 
متكررة يعرف كال املدربني دونغا ومارسيلو بييلسا 
ادق تفاصيلها، وستشاهدون في مباراتهما غدا االثنني 
كرة جديدة غير الت���ي لعبا بها في االدوار التمهيدية 
بعد ان اقتربت املنافسة من االمتار االخيرة، ولن تكون 
املباراة سهلة على جنوم السامبا فهم يعرفون جيدا ان 
منافسهم خصم عنيد حتى لو كان يلعب ب� 10 العبني 
مثلما كانوا عليه في مباراة اس���بانيا، واثبت تشيلي 
انه فريق ال يخشى اآلخرين، وقدم في املباريات الثالث 
املاضي���ة اداء متزنا بفضل جماعية العبيه وحس���ن 

تصرف مدربه بييلسا.
املنتخب االسباني لم نشاهده حتى اآلن، لم نشاهد 
بطل اوروب����ا نزاعا للهجوم، لم ن����ره يقبض على 
الكرة ويقودها مخفورة الى املرمى، لم نشعر بكرة 
برش����لونة التي يجهز مقاديرها تشابي هيرنانديز 
ويطبخها على نار ملتهبة اندريس انيس����تا، نعم 
س����جل االخير هدفا رائعا في مرمى تشيلي، ولكن 
ه����ذا ال يكفي لم نتلمس حضور جنوم ريال مدريد 
وڤالنسيا واشبيلية حتى اآلن، اين الكرة االسبانية 
الس����هلة املمتعة التي يتناقلها افرادها بانسيابية، 
اذا ظل حال االس����بان كما كانوا عليه في املباريات 
السابقة فان مواجهتهم مع البرتغال بعد غد الثالثاء 

ستكون متعبة جدا لهم.
< عليكم اليوم مبشاهدة موقعة االجنليز واالملان 
وابحثوا عن االخطاء السبعة، فهما متشابهان ومتفقان 
ومتقارب����ان في الكثير من االمور، كالهما قادر على 
الفوز اذا استدال على االخطاء التي تأخذ بهما نحو 
الفوز، فلن يفوز احدهما على اآلخر بس����هولة امنا 
سيكون فوزا صعبا مثل حدة طباع االجنليز، وقسوة 
قلوب األملان، وفي املواجهة الثانية تابعوا االرجنتني 
واملكسيك وانتم مستلقون على »الكنبة« انزعوا الغترة 
عن رؤوسكم ومددوا ارجلكم وخذوا راحتكم فاملباراة 
ستكون مفتوحة على اآلخر، تابعوا اليونيل ميسي 
فأنتم تعرفونه واحفظوا اس����مي هذين املكسيكيني 

جيوڤاني دوس سانتوس وخافيير هيرنانديز.
ناصر العنزي

هدف هيرست أبقى األلمان مستنفرين حتى ثأروا عام 1970
أحداث ومفاجآت في المواجهات الكالسيكية بين العمالقين اللدودين

الشهير ضد املانيا 0 - 1، ثم تخلفت 
ايابا ايضا بهدف لكارسنت يانكر 
على امللعب االوملبي في ميونيخ. 
وادرك مايكل اوين التعادل الجنلترا 
بعدها بست دقائق. وقبل انتهاء 
الشوط االول بقليل اضاف ستيفن 
جيرارد اله���دف الثاني ثم اوين 
نفسه الثالث. وعمق اوين جراح 
االملان بتس���جيله الهدف الثالث 
الش���خصي له في املب���اراة، قبل 
ان يختتم اميل هيسكي مهرجان 
االهداف الذي شهد فوزا تاريخيا 
الجنلترا 5 - 1 وسط ذهول انصار 

»املانشافت«.

العارضة، قبل ان حتس����م املانيا 
املباراة بركالت الترجيح اثر اضاعة 
س����تيوارت بيرس وكريس وادل 

حملاولتيهما.
4 � أملاني����ا الغربية � اجنلترا 
1 - 1 فازت املانيا بركالت الترجيح 
)لندن في 26 يونيو عام 1996 في 
كأس اوروبا( تقدمت اجنلترا التي 
كانت تلعب على ارضها على املانيا 
1 - 0 ف����ي ال����دور نصف النهائي 
من كأس اوروبا عام 1996 بهدف 
ملهاجمها آلن ش����يرر، لكن املانيا 
ردت بهدف لشتيفان كونتس، كاد 
بول غاسكوين مينح هدف الفوز 

صبيحة تلك املباراة شعر احلارس 
االسطوري غوردون بانكس بأوجاع 
في معدته فحل مكانه بيتر بونيتي 
بني اخلشبات الثالث وارتكب اخطاء 

فادحة.
3 � اأماني����ا الغربية � اجنلترا 
1 - 1 في نهاي����ة الوقتني االصلي 
واالضافي، ف����ازت املانيا بركالت 
الترجيح )تورينو في 4 يوليو عام 
1990( التقى الغرميان التقليديان في 
نصف نهائي كأس العالم في تورينو 
بعد مشوارين مختلفني، ففي الوقت 
الذي تصدرت فيه املانيا مجموعتها 
بسهولة، عانت اجنلترا لبلوغ هذا 

ملنتخب بالده في الوقت االضافي، 
قبل ان يهدر غاريث س����اوثغيت 
ركلة ترجيحية منحت بطاقة التأهل 
التي  النهائية الملانيا  املباراة  الى 
توجت بطل����ة الحقا بفوزها على 
التش����يك بالهدف الذهبي الوليڤر 

بيرهوڤ.
5 � أملاني���ا � اجنلت���را 1 - 5 
)ميونيخ في 1 سبتمبر عام 2001( 
اوقعت القرعة املانيا واجنلترا في 
مجموعة واح���دة في التصفيات 
املؤهلة الى مونديال 2002 في كوريا 
اجلنوبية واليابان. خسرت اجنلترا 
مباراة الذهاب على ملعب وميبلي 

زار العبو املنتخب األملاني 
حديقة حي���وان »ليون بارك« 
املفتوحة في جنوب أفريقيا، قبل 
مواجهتهم املرتقبة مع املنتخب 

اإلجنليزي.
وأكد هيرالد شتينغر املتحدث 
عن الفريق أن الالعبني قضوا 3 
ساعات في احلديقة وأنها كانت 

جتربة جيدة.
وقال »لقد عادوا جميعا ولم 
تأكلهم األسود« في إشارة إلى أن 
الفريق ينتظر مواجهة صعبة 
مع منتخب إجنلترا املعروف 

بلقب »األسود الثالثة«.
وقال فيليب الم قائد املنتخب 
األملان���ي إن هذه الزيارة كانت 
فرص���ة جي���دة للترفيه وأن 
تركيز الفريق من اآلن فصاعدا 
سيكون على املواجهة املرتقبة 

مع املنتخب اإلجنليزي.

غياب كاكاو 

من جهته أعلن اجلهاز الفني 
للمنتخب االملاني ان »املانشافت« 
سيحرم من خدمات املهاجم كاكاو 
في املواجهة امام اجنلترا، في 
حني ان باستيان شڤاينشتايغر 
الذي يحوم الشك حول مشاركته 
خضع الى اختبار أخير أمس.

وقال املدير العام للمنتخب 
االملان���ي اوليف���ر بيره���وف: 
»تعرض كاكاو الى االصابة في 
التدريب���ات«، مضيفا »يتعلق 
األمر بإصابة في عضالت البطن، 

ولن يتمكن من اللعب. لكن اذا 
تأهلنا الى رب���ع النهائي فانه 

سيكون جاهزا«.
املول���ود  كاكاو  وخ���اض 
في البرازي���ل واحلاصل على 
اجلنسية االملانية عام 2009، 
املباريات الثالث األولى للمنتخب 
االملاني ف���ي الدور االول حيث 
دخل احتياطي���ا في املباراتني 
االولى امام اس���تراليا )0-4( 
والثانية أم���ام صربيا )1-0(، 
ولعب اساسيا في الثالثة امام 
غان���ا )1-0( مس���تغال ايقاف 
ميروسالف كلوزه لطرده أمام 

صربيا.
أما شفاينشتايغر فاضطر 
الى اخلروج في الشوط الثاني 
من املباراة أمام غانا بسبب آالم 
عضلية، وركض للمرة األولى 
من���ذ األربعاء املاض���ي عندما 
تع���رض لالصاب���ة. واوضح 
بيرهوف »باستيان وجيروم 
بواتنغ الذي تعرض لالصابة في 
ربلة الساق ويحوم الشك أيضا 
حول مشاركته، سيشاركان في 

التدريب االخير.
 سيكون ذلك مبنزلة االختبار 
االخي���ر لهما لنر م���ا اذا كانا 
جاهزين بنس���بة 100%«. وفي 
حال اضطر شفاينشتايغر )77 
مباراة دولي���ة و21 هدفا( الى 
الغياب ع���ن مواجهة اجنلترا، 
فإن املدرب يواكيم لوف سيشرك 
الالع���ب الواعد طوني كروس 

الذي خاض 5 مباريات دولية 
فقط حتى اآلن. واعتبر بيرهوف 
ان اجنلترا مرشحة بقوة للفوز 

امام منتخب بالده.
وقال املهاجم الدولي السابق: 
»أعتبر أن اجنلترا مرش���حة 
أكثر من املانيا ألنها تضم في 
صفوفها العبني ميلكون خبرة 
أكبر والعب���ني معتادين على 
اللعب في دوري أبطال أوروبا، 
العبني مثل واين روني وفرانك 
المبارد وستيفن جيرارد وجون 

تيري«.
وأض���اف »لكن هذا الوضع 
)املانيا غير مرشحة( بإمكانه ان 
يساعدنا: ضد غانا، أي نتيجة 
غير الفوز كانت مبثابة فشل، 
لك���ن هنا لن يكون األمر كذلك 

أمام اجنلترا«.
واوضح بيرهوف ان العبي 
ب���الده قام���وا ظهرا  منتخب 
بتسديد بعض ركالت اجلزاء 
على احتمال جلوء املنتخبني الى 
ركالت الترجيح لتحديد املتأهل 
ال���ى الدور ربع النهائي،  علما 
ان ركالت الترجيح اختصاص 
الكبرى  البط���والت  املاني في 

خصوصا امام االجنليز.
وحذر بيرهوف قائال »يجب 
ان نتوقف عن التفكير في ان 
املانيا دائما افضل من اجنلترا 

في ركالت الترجيح.
نريد ان نحسم املباراة في 

الوقت األصلي«.

أك���د حارس مرم���ى املانيا 
أن اوليفر كان على   الس���ابق 

 ال� »مانشافت« قدم عرضا مدهشا 
ف���ي ال���دور األول للمونديال، 
مضيفا بأنه لم يشاهد منتخبا 
املانيا يلعب بهذه الطريقة منذ 
فترة طويلة م���ن خالل متيز 
الالعبني في التمريرات القصيرة 

وتبادل املراكز.
وبالرغم من ذلك، أوضح كان 
بأن »منتخب املاكينات« يفتقد 
لقائده ميكايل باالك ليس لفنياته 
القيادية  وحسب بل خلصاله 

داخل املستطيل األخضر.
أمام  الي���وم  وعن مب���اراة 
اجنلترا، قال كان: »س���تنتهي 
بركالت الترجيح كالعادة. في 
الواقع، ف���إن املنتخب االملاني 
املب���اراة وهو يفتقد  يخوض 
اخلبرة ف���ي مواجهة منتخب 
اجنليزي لديه خبرة واس���عة 
وبالنس���بة لي يعتبر منتخب 
الثالثة أحد املرشحني  األسود 
إلحراز اللقب، اضافة الى تواجد 
مدرب محنك هو االيطالي فابيو 

كابيللو.

وبس���ؤاله عن دور حارس 
املرمى في املناسبات الكبيرة، 
أج���اب كان قائ���ال: ح�����ارس 
املرمى هو الذي يس���تطيع أن 
يحقق الف���ارق في أي حلظة. 
ال ميك���ن أن نحرز األلقاب من 
دون ح���ارس كبير. يتعني أن 
يكون املنتخب قويا جدا وخارجا 
عن املألوف لكي يعوض وجود 
حارس ضعيف. حارس املرمى 
ال���ذي يغير مجرى  هو دائما 
املباراة في مصلحة هذا الطرف 

أو ذاك.

الدور وكانت محظوظة في تخطي 
الكاميرون في ربع النهائي 3 - 2 
بعد التمديد، انتهى الشوط االول 
بالتعادل السلبي، وجنحت املانيا 
في التقدم في الدقيقة 60 بواسطة 
ركلة حرة مباشرة اطلقها اندرياس 
برميه ارتطمت باملدافع بول باركر 
وخدعت احلارس بيتر شيلتون. 
بيد ان الهداف غاري لينيكر ادرك 
التعادل قبل نهاية املباراة بعشر 
دقائق رافعا رصي����ده الى اربعة 
اه����داف، كان ميكن للمنتخبني ان 
يحسما املوقف في مصلحتهما في 
الوقت االضافي ألن كالهما اصاب 

تعتب����ر املب����اراة ب����ني أملانيا 
واجنلترا من املباريات الكالسيكية، 
ليس فقط في نهائيات كأس العالم 
النس����خات املاضية  التي شهدت 
ب����ني املنتخبني  مواجهات مثيرة 
اللدودين، بل ايضا في التصفيات 
املؤهلة الى العرس الكروي وفي 

نهائيات كأس اوروبا ايضا.
وهنا نبذة عن ابرز املواجهات 
التي جمعت بينهما: 1 � اجنلترا � 
املانيا الغربية 4 - 2 بعد التمديد 

)لندن في 30 يوليو 1966(:
تغلب����ت اجنلترا عل����ى املانيا 
الغربي����ة 4 - 2 بعد التمديد على 
ملع����ب وميبل����ي لترف����ع الكأس 
املرموقة للمرة االولى في تاريخها 
والوحيدة حتى اآلن بفضل ثالثية 
جلف هيرست الوحيد الذي جنح 
في هز الشباك ثالث مرات في احدى 
املباريات النهائية لكؤوس العالم 
حت����ى اآلن. أطبق صمت مدو في 
مدرجات ملع����ب وميبلي عندما 
ادركت املاني����ا التعادل 2 - 2 في 
نهاية الوقت االصلي بفضل هدف 
س����جله فولفغانغ فيبر ليفرض 
التمديد الول مرة في النهائيات، لكن 
حلظة اجلدل جاءت في الدقيقة 101 
عندما استدار هيرست على نفسه 
واطلق كرة اصطدمت بالعارضة 
وارتطمت باالرض، واش����ار حكم 
الراية توفيق باخراموف بصحة 
الهدف معتبرا ان الكرة التي سددها 
هيرس����ت تخطت خط املرمى ما 
سمح لهيرست بتسجيل ثالثيته 

الشهيرة.
2 � أملاني����ا الغربية � اجنلترا 
3 - 2 بع����د التمديد )ليون في 14 
يوليو ع����ام 1970( تقدم املنتخب 
االجنليزي 2 - 0 في نهاية الشوط 
االول سجلهما آلن ماليري ومارتن 
بيترز، لك����ن املانيا الغربية ردت 
بثالثة اهداف في الش����وط الثاني 
عب����ر فرانتس بكنب����اور واوفي 
سيلر، قبل ان يحسم »املدفعجي« 
االم����ور في مصلحة  غيرد مولر 
»املانشافت« في الوقت االضافي. 
وسجل جف هيرست بطل املباراة 
النهائية قبل اربعة اعوام، هدفا لم 
يحتس����به احلكم بداعي التسلل. 

العبو ألمانيا زاروا »ليون بارك«... ولم تأكلهم األسود
غياب كاكاو وشكوك حول شڤاينشتايغر

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
35» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 27  يونيو  2010  

كان: ال يمكن الفوز دون حارس كبير

األلمان أفضل من اإلنجليز بركالت الترجيح 
اذا كان الدور ثمن النهائي سينتهي بركالت الترجيح، 
فان التاريخ يقف الى جانب املانشافت على حساب االسود 

الثالثة، ويبقى على االخيرة تغيير هذا التقليد.
� لم تخس����ر املانيا ابدا سلسلة ركالت الترجيح خالل 
نهائي����ات كأس العالم أو نهائي����ات كأس االمم االوروبية. 
دفعت فرنسا )1982( واملكس����يك )1986( وإجنلترا )1990 
و1996( واألرجنت����ني )2006( الثمن. األفضل من ذلك، هو 
انه منذ فش����ل أولي شتيليكه في تسجيل ركلة جزاء ضد 
فرنس����ا، لم يهدر اي العب املاني ركلة ترجيحية. الوصفة 
سهلة بحسب اندرياس برميه صاحب هدف الفوز من ركلة 
جزاء على االرجنتني في نهائي مونديال ايطاليا 1990: »اخذ 
الكرة، واحلفاظ على الهدوء، والتركيز فقط على التسديد 

وليس على أي شيء آخر«.
الغريب في االمر هو ان ركالت الترجيح هي اختراع احلكم 
االملاني كارل فالد من اج����ل الفصل بني فريقني في بطولة 

مناطقية عام 1970، واعتمدت عام 1976 من قبل الفيفا.
� في املقابل، خرجت اجنلترا بسبب ركالت الترجيح من 

5 بطوالت من اصل ال� 8 االخيرة:
املوندي����ال اع����وام 1990 و1998 و2006 ونهائيات كأس 
االمم االوروبية عامي 1996 و2004. وفي مرتني كان اجلالد 
هو املنتخب األملاني، ومتنى املدافع الدولي السابق غاريث 
س����اوثغيت الذي أهدر ركلة جزاء في املرمى االملاني على 
امللعب الشهير لالجنليز وميبلي في الدور نصف النهائي 
من نهائي����ات كأس االمم االوروبية 1996، عدم اللجوء الى 
ركالت الترجي����ح: »اه ال، ال نريد ركالت ترجيح«، مضيفا 
»يجب على اجنلترا تفادي ذلك حتى ال تغوص في حصيلة 

كارثية«.
وتذكر س����اوثغيت حلظة تسديد الركلة عام 1996، قال 
»وقتها قلت: اذا فش����لت؟ إنها الفك����رة التي خطرت ببالي 
ولو كنت مس����تعدا نفسيا للتس����ديد ملا كان االمر كذلك. 
اكتش����فت بعدها أن التفكير في ذلك كان سبب فشلي في 

التسجيل«.

جيمس: األمر يتعلق باالستعداد

ق����ال حارس مرمى اجنلترا ديڤيد جيمس »احلظ ليس 
له اي عالقة بذلك، وليس املصير الذي تقرره اآللهة مثلما 

أسمع هنا وهناك، االمر يتعلق باالستعداد«.
واوضح جيمس »مدرب إجنلترا االيطالي فابيو كابيللو 
ال يترك شيئا للصدفة. قام بتحليل ما نحتاجه، وقمنا مبا 
هو ضروري. واذا كانت املباراة ستحسم بركالت الترجيح، 

فسيكون االمر رائعا..«..
كريستيان التانزسيو طبيب النفساني يرافق املنتخب 
اإلجنليزي وعمل على هذه النقط����ة بالتحديد: »من املهم 
التدريب كثيرا على تسديد ركالت الترجيح، هذا ميكن من 

التوفر على قوة ذهنية والشعور بالسيطرة«.
ويعتبر جيمس اختصاصيا في ركالت الترجيح، كما كان 
حراس املرمى األملان هارالد شوماخر واوليفر كان وينس 
ليم����ان. خليفتهم مانويل نوير بدا متفائال على الرغم من 
خبرته القليلة )24 عاما و8 مباريات دولية(، وقال: »نتمنى 
بطبيعة احلال حسم املباراة قبل ركالت الترجيح، ولكننا 
سنستعد لهذا السيناريو. لدي الثقة في نفسي في ركالت 

الترجيح«.
لكن ال يب����دو ان اجليل الواعد لك����رة القدم االملانية ال 
ميلك األعصاب الفوالذية للنجوم الس����ابقني: ضد صربيا، 
أهدر لوكاس بودولس����كي ركلة جزاء. لم تكن تلك سوى 
املرة الثانية التي يفشل فيها العب املاني في تسجيل ركلة 

جزاء بعد اولي هونيس عام 1974.


