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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 5 يوليو 2010

أكد أن الهزيمة المذلة أشبه بصفعة على وجهه وأنها أصعب لحظة في حياته

هل انتهى المشوار بين مارادونا و»راقصي التانغو«؟
تأهل منتخبه الى النهائيات اثر الفوز على االوروغواي 
في اجلولة االخيرة من تصفيات اميركا اجلنوبية، حيث 
قال في مونتيڤيديو بع���د فوز بالده »أهدي هذا التأهل 
الى الشعب االرجنتيني بأسره والى عائلتي، لكن قطاعا 
واحدا ال يستحق هذا االهداء )في اشارة الى الصحافيني( 
ألنهم عاملوني كالنفايات. لقد اخترعوا مشاكل بيني وبني 
)املدير الفن���ي( كارلوس بيالردو غير موجودة..«، قبل 
ان يستفيض باهاناته، مستخدما ألفاظا جنسية بذيئة 

للغاية بحق الصحافيني.
ودفع مارادون���ا ثمن هذه الف���ورة اذ اوقفه االحتاد 
الدولي »فيفا« عن جميع النشاطات الكروية ملدة شهرين 
وغرم���ه مببلغ 25 الف فرنك سويس���ري )16.560 الف 
يورو( بسبب العبارات النابية التي ادلى بها وهو تقدم 
باعتذاره: »أطلب السماح من النساء، ومن والدتي، ومن 
سيدات االرجنتني، ومن سيدات االوروغواي، ومن نساء 
العال���م بأكمله. لكن ليس م���ن اآلخرين«، قبل ان يعود 
ويقدم اعتذاره الى االحتاد الدولي وعائلة كرة القدم، ما 

دفع »فيفا« الى تخفيف العقوبة.
وش���دد االحتاد الدولي على ض���رورة أال تتكرر هذه 
احلادثة مع مارادونا الن هذا األمر س���يقوده الى اتخاذ 
قرارات اقس���ى بكثير، لكن جتدد ما حصل سابقا ليس 
مس���تبعدا على اإلطالق ويبقى ان ننتظر عودة صاحب 
»يد اهلل« الى بالده ملعرفة ما اذا كان سيدخل في معركة 
اعالمية جديدة أم سيكتفي بالصمت جتنبا ألي عواقب 

تأديبية.

النهائي للمرة االولى منذ 1990 عندما تواجه املنتخبان 
في النهائي وخرج األملان فائزين.

لم يكن دخول مارادونا الى نهائيات النسخة التاسعة 
عشرة من العرس الكروي العاملي كسائر املدربني اآلخرين، 
الن احدا لم يأخذ مس���يرته التدريبية على محمل اجلد، 
سواء كانت الصحافة احمللية او الدولية وحتى الالعبني 
السابقني مثل البرازيلي بيليه او الفرنسي ميشال بالتيني 
رئيس االحتاد االوروبي لك���رة القدم، خصوصا بعدما 
عانى املنتخب االرجنتيني األمرين خالل التصفيات حيث 
تعرض لهزائم تاريخية أبرزها س���قوطه امام بوليڤيا 
6-1، وهو لم يحسم تأهله حتى اجلولة االخيرة بفوزه 
على االوروغواي. واعتقد اجلميع ان مسلس���ل معاناة 
التصفيات سيتواصل فصوال في النهائيات، اال ان رجال 
مارادونا ضربوا بقوة وخرجوا فائزين باملباريات الثالث 
التي خاضوها في الدور االول، ثم تخلصوا من املكسيك 
ف���ي الدور الثاني ليضربوا موع���دا ثأريا مع األملان في 
رب���ع النهائي في اعادة ملواجهة الدور ذاته قبل 4 أعوام 
عندما خرج »مانش���افت« فائزا ب���ركالت الترجيح بعد 
تعادلهما 1-1، ليجدد الفوز على »ال البيسيليستي« بعد 
ان كان حرمه من االحتفاظ بلقب���ه بطال للعالم بالفوز 
عليه 1-0 في نهائي موندي���ال 1990 حني كان مارادونا 
في صفوفه. لكن من اعتقد ان األملان الشبان لن يكونوا 
قادرين على مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه كان مخطئا 
متاما وقد يجد مارادونا نفس���ه ف���ي معركة جديدة مع 
الصحافة االرجنتينية واجلمي���ع يتذكر ما قام به بعد 

فأصبح أسطورة في بالده وهو كان يؤمن ان بإمكانه إعادة 
الكأس األغلى الى االرجنتني في مونديال جنوب افريقيا، 
خصوصا انه ميلك تشكيلة من الالعبني املميزين الذين 
يعدون من ابرز األسماء العاملية في الوقت احلالي، أمثال 
جنم برشلونة االسباني ليونيل ميسي وهداف اتلتيكو 
مدريد االسباني سيرجيو اغويرو، اضافة الى كارلوس 

تيڤيز والقائد اجلديد خافيير ماسكيرانو وغيرهم.
وضع مارادونا العنوان العريض ملشواره مع املنتخب: 
»اوال لدي هدف واحد هو الفوز بكأس العالم. ليس هناك 
نقطة جتعلني افكر بالوصول الى دور االربعة )كأقصى 
حد(، اذ في ظل وجود هؤالء الالعبني سيكون هذا هدفنا 
وسأعمل على حتقيقه«، لكن األملان كان لهم كلمتهم ايضا 
وقد ضربت االرجنتيني���ني مثل الصاعقة. عندما التقى 
مارادونا بنجم أملانيا الش���اب توماس مولر ألول مرة، 
اعتقده أحد صبيان املوجلني التقاط الكرات في املالعب، 
في جتاهل مه���ني رد عليه العب بايرن ميونيخ بأفضل 
طريقة مسجال هدفه الرابع في النهائيات ومساهما بشكل 
أساسي في الفوز الساحق الذي حققه »مانشافت« على 

االرجنتينيني.
وقد يك���ون مولر وزمالؤه أطاحوا ب���رأس مارادونا 
وتسببوا بخروجه من املنتخب الن الصحافة االرجنتينية 
لن ترحمه على اإلطالق بعدما جنح لفترة في إس���كات 
االنتقادات وحول التجريح الى مديح، لكن شبح املاضي 
عاد ليطارد »ال البيسيليس���تي« بشخص ال� »مانشافت 
األملاني« الذي كان العقبة بينه وبني التأهل الى دور نصف 

ق���د يكون ش���هر العس���ل بني 
األس���طورة االرجنتيني دييغو 
مارادونا ومنتخب بالده قد انتهى 
على يد األملان بعد اخلسارة املذلة 
التي تلقاه���ا »راقصو التانغو 
او ال البيسيليس���تي« )4-0( 
في ربع النهائي. »س���نرى ما 
سيحصل. لم أفكر بالرحيل. 
يجب ان استش���ير عائلتي 
والالعبني. هناك العديد من 
العوامل التي يجب ان تؤخذ 
بعني االعتب���ار«، هذا ما قاله 
مارادونا بعد توقف مش���وار 
منتخب بالده في ربع النهائي 
على يد منتخب أملاني شاب جنح 
في مخالفة جمي���ع التوقعات منذ 
بداية النهائي���ات وأطاح ببطلني 
سابقني بنتيجتني ساحقتني هما 
اجنلترا )4-1( في الدور الثاني 
ثم األرجنتني ليبلغ دور االربعة 
للمرة الثانية عشرة في تاريخه 
املتوج بثالث���ة ألقاب )1954 

و1974 و1990(.
 وتابع مارادونا »األمر 
مشابه لصفعة على وجهي، 
انه���ا أصع���ب حلظة في 
حياتي. اشعر باخليبة، 
ب���الدي بعد  الى  العودة 
اخلسارة، انه امر صعب. يجب ان 
جنلس لنرى ما سيحصل. هم سجلوا 

ونحن لم نتمكن من التسجيل«.
وب���دا مارادونا عصبي���ا عندما رد 
على سؤال حول سبب سيطرة األملان 
عل���ى وس���ط امللعب، وأج���اب »ملاذا ال 
تذهبون الى االحتاد االرجنتيني لعرض 
برنامجكم؟ رأيت مباراة كنت نركض فيها 
خلف النتيج���ة..« وفي معرض رده على 
سؤال حول ما اذا كان اختبر يوما مماثال في 
حياته، قال »هناك النتيجة، اخليبة، ال احد 
بإمكانه حتمل اخلس���ارة 4-0 واخلروج من 
ربع النهائي. عشت هذا االمر عام 1982 كالعب، 
لكنني كنت يافعا حينها. هنا، انا سأصبح في 

اخلمسني من عمري في أكتوبر.
انها أصعب حلظة في حياتي. هناك جميع 
هؤالء األش���خاص حولي، الكثير من احملترفني 
حولي، الطاقم الفني والناس. األمر مشابه لصفعة 
على وجهي. ال املك الطاقة للقيام بأش���ياء اخرى 

)التحدث الى الصحافة(«.
قد يكون املشوار انتهى بالنسبة ملارادونا الذي اراد 
ان يدخل النادي املصغر من األشخاص الذين متكنوا 
من احراز اللقب العاملي العبني ومدربني وهو ما جنح 
في حتقيقه اثنان فقط هما البرازيلي ماريو زاغالو )1958 
العبا، و1970 مدربا( والقيصر األملاني فرانتس بكنباور 

)1974 العبا، و1990 مدربا(.
وكان مارادونا قاد مبفرده منتخب »ال البيسيليستي« 
الى إحراز كأس العالم في مكسيكو عام 1986 على حساب 
األملان بالذات ودمغ املالعب املكسيكية مبوهبة ال تقارن، 

الصحف األرجنتينية: خسرنا بالضربة القاضية أمام خصم ذكي
رأت الصحف األرجنتينية ان اخلسارة الثقيلة 
التي تلقاها منتخب بالدها امام نظيره األملاني 
0 � 4 في ربع النهائي سببها عدم فعالية جنم 
برشلونة االسباني ليونيل ميسي وقصر بصيرة 

رجال املدرب دييغو مارادونا.
»األرجنتني تعود ال����ى ديارها بعد ضربة 
قاضية وقاس����ية«، هذا م����ا عنونته صحيفة 
»كالرين« في موقعها على ش����بكة االنترنت، 
مضيفة »لقد خسروا على يد خصم ذكي«. كما 
انتقدت الصحيفة التكتيك الذي اعتمده مارادونا 
بجعل ميسي يلعب بعيدا عن منطقة اجلزاء، 
مضيفة »لقد انتظ����ر كثيرا لتصله الكرة. قام 
ببعض التوغالت التي شكلت بريق أمل لكنه 
كان في قبضة األملان طيلة الوقت تقريبا. لقد 
ترك البطولة دون ان يظهر مواهبه او يسجل 

أي هدف«.
اما صحيفة »ال ناثيون« فاعتبرت ان أملانيا 
استفادت من عدم فعالية املنتخب األرجنتيني 
الذي عانى من ظهور كارلوس تيفيز وميسي 
او غونزالو هيغواين دون مستواهم الطبيعي، 
مضيفة »لم ميلك )املنتخب( األجوبة في مواجهة 
اخلصم«. وبدورها اعتب����رت »اينفوباي« ان 
املنتخب األرجنتيني قدم مباراة سيئة وودع 
كأس العال����م بهزمية مذلة عل����ى يد احملدلة 

العبو أملانيا جنحوا في مراقبة األرجنتيني ميسي ومحاصرته في كل مكان والتقليل من خطورتهاألملانية.


