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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 5 يوليو 2010

المونديال أثبت أنه بطولة األداء الجماعي وليس النجوم على اإلطالق

ميسي على خطى رونالدو وروني وكاكا.. يوّدع جنوب أفريقيا بـ »أذيال الخيبة«
ودع االرجنتيني ليونيل ميسي املونديال وهو يجر ذيل اخليبة بعد 
ان خرج منتخب بالده من العرس الكروي العاملي بخس����ارة مذلة أمام 
نظيره األملاني )0-4(. واثبتت النهائيات التاس����عة عشرة انها بطولة 
األداء اجلماعي وليس النجوم عل����ى اإلطالق ألن ايا من النجوم الكبار 
الذي����ن توجهت األنظار إليهم قبل انط����الق العرس الكروي لم يقدم اي 
ش����يء يذكر، واكبر مثال على ذلك كان رونالدو، أغلى العب في العالم، 
الذي دون اسمه باحلرف العريض في سجل النجوم الكبار الذين أخفقوا 
في فرض سطوتهم على املس����رح العاملي بعدما فشل في إظهار اي من 
حملاته التي قدمها في املالعب اإلجنليزية واالسبانية واالوروبية وودع 
مع »سيليس����او داس كويناش« نهائيات جنوب افريقيا خالي الوفاض 
بع����د خروجه من الدور الثاني على يد املنتخب االس����باني بطل اوروبا 
)0-1(. وعد جنم ريال مدريد االسباني بأن »يفجر« جنوميته في العرس 
الك����روي العاملي االول على االراض����ي االفريقية لكن كل ما »فجره« هو 
بصقه في وجه مصور تلفزيوني كان يتبع خطاه بعد خسارة منتخب 
بالده. اما روني فكان وضعه اس����وأ من زميله الس����ابق في مانشستر 
يونايتد النه كان على األرجح أسوأ العبي املنتخب اإلجنليزي حيث قدم 
اداء متواضعا للغاية، خالفا للمستوى الرائع الذي قدمه مع »الشياطني 
احلمر« املوس����م املاضي محليا واوروبيا، وكان ظل املهاجم الذي أرعب 
دفاعات اخلصوم وودع النهائيات دون ان يسجل ادنى هدف بل انه لم 
يهدد حتى مرمى املنتخبات التي واجهها منتخب »االسود الثالثة« اال في 

حفنة من املناس����بات، ليخرج ايضا خالي الوفاض بعدما ودع االجنليز 
النهائي����ات من الدور الثاني ايضا لك����ن بهزمية مذلة امام األملان )4-1( 
وهي األقسى لهم في تاريخ مشاركاتهم في النهائيات.ولم يكن وضع كاكا 
زميل رونالدو في ريال مدريد افضل على اإلطالق، اذ كان مبنزلة احلاضر 
الغائ����ب في املباريات اخلمس التي خاضها منتخب البرازيل، ورغم انه 
كان صاحب 3 متريرات حاسمة فهو لم يقدم املستوى املتوقع منه كقائد 
فعلي على ارض امللعب. وقرر مدرب املنتخب البرازيلي كارلوس دونغا 
ان يستبعد رونالدينيو عن التش����كيلة التي تخوض نهائيات العرس 
الكروي الن جنم برشلونة االسباني السابق لم يقدم املستوى املطلوب 
مع فريقه احلالي ميالن االيطالي، لكن املفارقة انه راهن على كاكا رغم 
ان األخير كان »اس����وأ« من رونالدينيو خالل املوسم املنصرم مع ريال 
مدريد االسباني الذي انفق 65 مليون يورو لضمه من ميالن ايضا، وكان 
رهانه في غير محله على اإلطالق الن اجلميع توقع ان يستفيق هذا النجم 
الكبير من سباته في الدور ربع النهائي امام هولندا اال انه لم يقم بشيء 
سوى اختبار حارس البرتقالي مرة واحدة ليودع »سيليساو« النهائيات 
بخس����ارته 1-2. »انا جاهز ألن أكون احد قادة املنتخب على الرغم من 
انه في صفوفه كثير من القادة الذين يتمتعون بتقنيات عالية وتكتيك 
رفيع. انا مستعد لتحمل هذه املسؤولية«، هذا ما قاله كاكا عشية انطالق 
النهائيات االولى على االراضي االفريقية، لكنه كان ش����بح الالعب الذي 
توج بجائزة افضل العب في العالم عام 2007. اما بالنسبة مليسي، فمن 

املؤكد ان النجم االرجنتيني كان افضل من النجوم الثالثة اآلخرين، 
بفضل حتركاته وحملاته الفنية، لكنه فشل في االرتقاء الى مستوى 
املس����ؤولية التي وضعها على عاتقه مدربه ف����ي املنتخب دييغو 

مارادونا الذي ق����ال علنا بان »ليو« هو خليفته، اال ان النجم 
امللقب ب� »البعوضة« لم ينج����ح في نقل التألق امللفت 
ال����ذي قدمه مع فريقه الكاتالوني الى املنتخب الوطني 

وبقيت عروضه »خجولة«. من املؤكد ان ميس����ي 
هو الوريث احلقيقي ملارادونا، ال بل يعتقد 

البعض ان جوهرة نادي برشلونة ينقصه 
التتويج بلق����ب كاس العالم كي يتجاوز 
مارادونا ويصبح الالعب األهم في تاريخ 

االرجنتني ورمبا في تاريخ اللعبة، لكن 
عليه ان ينتظر حتى عام 2014 ليحقق 
مبتغاه على ارض الغرمي البرازيلي. 
وتطرق ميس����ي الى هذه املسألة 
قائال »ال ميكنني ان احقق افضل 
من العام الذي اختبرته )عام 2009( 

سوى من خالل الفوز بكأس العالم، 
وامل ان ارفع اس����مي عاليا في املنتخب.

امل ان أقدم األداء الذي قدمته مع برش����لونة«، 
معترفا بانه لم يجد االسباب التي تقف خلف الفارق في 

ادائه مع فريقه واملنتخب الوطني، لكنه وعد بانه سيعطي اجلميع 
جوابا حول هذه املسألة على ارضية امللعب.. وجاء اجلواب بعنوان 
أملاني عريض: 4 اهداف نظيفة أطاحت بآمال ميس����ي ومنتخب 
»ال البيسيليس����تي« في بلوغ دور االربعة للمرة االولى منذ 
20 عاما والثأر من »مانشافت« الذي كان اطاح به من الدور 
ذاته خالل النسخة املاضية لكن بركالت الترجيح. ستكون 
صفة الالعب الذي تألق على صعيد األندية وفشل على 
املسرح العاملي األهم مترافقة مع ميسي وروني وكاكا 
ورونالدو حتى اشعار آخر، في حني ان األداء اجلماعي 
هو الصيغة الطاغية حتى اآلن مع املنتخبني األملاني 
واإلسباني والهولندي وحتى االوروغوياني، وهو 
العنوان العريض ملونديال »امة قوس القزح«. 
اما بالنسبة ملسألة النجوم في هذه املنتخبات 
فهي معادل����ة ملفهوم »تذويب« النفس خلدمة 
اجلماعي����ة وان كان كل من هؤالء املنتخبات 
ميلك العبني ال يقلون شأنا على اإلطالق عن 
رونالدو وكاكا وروني وميسي، مثل توماس 
مولر وداڤيد فيا وتشافي هرنانديز وانديس 

انييستا ودييغو فورالن.
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