
بالل غملوش
 بعد 24 ساعة على قسم اليمني للرئيس االملاني اجلديد كريستيان 
ڤولڤ، وهو اصغر رئيس املاني )51 عاما(، بعد احلرب العاملية الثانية، 
مبباركة من املستش��ارة االملانية اجنيال ميركل، التي اطمأنت على 
وصول مرشح االئتالف احلاكم في املانيا الى سدة الرئاسة، طارت 
مي��ركل الى جنوب افريقيا لتؤازر أصغ��ر منتخب ميثل املانيا في 

تاريخ كأس العالم منذ 75 عاما، في املعركة النارية مع »التانغو« 
االرجنتيني، ولم يكن يخطر ببالها على االطالق ان هذا 

املنتخب الفتي بالعبيه والكبير بطموحه وتاريخه، 
سيسطر ملحمة كروية جديدة، ويكتب تاريخا 

مجيدا في املونديال س��تتكلم عنه األجيال 
املقبلة طويال.

 بل ان ميركل كانت تعتقد ان شباب 
املدرب يواكيم لوف س��يعودن معها 
على الطائرة نفس��ها الى برلني، بعد 
املب��اراة مع املرش��ح االبرز للفوز 
باللقب، ولك��ن »القيصر« اجلديد 
باس��تيان شڤايشنتايغر ورفاقه، 
كانوا مث��ل »املاكينات« في حلبة 
لسباق السيارات، انضباط وسرعة 
والت��زام بقواعد املرور، فعطلوا 
العق��ل املفكر لالرجنتني ليونيل 
ميسي، ودهسوا كل من صادفوه 
ف��ي الطريق امل��ؤدي الى مرمى 

سيرخيو روميرو.
 قبل انطالق املونديال لم يكن 
االملاني مرش��حا قويا  املنتخ��ب 

للمنافسة على اللقب، الفتقاد العبيه 
الشباب املوهوبني الى خبرة بطوالت 

كأس العالم، ألنهم يخوضون هذا احملفل 
العاملي للمرة األولى، أمثال مسعود ازيل 

»ميس��ي املانيا« والهداف توماس مولر 
واالكتشاف اجلديد سامي خضيرة واحلارس 

مانويل نوير وماركو مارين الذي لم يحصل على 
فرصته حتى اآلن، وغيرهم ولكن بعد »رباعيات 

اخلي��ام« لألملان على املنتخبني العريقني اجنلترا 1-4 
ف��ي الدور الثاني، واالرجنت��ني 4-0 في ربع النهائي، بدأت 

نشوة التتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ »املانشافت« 
واالولى منذ 20 عاما، تتغلغل في نفوس الالعبني والعاشقني. لَم ال؟ 
ورجال لوف يقدم��ون أجمل وأمتع العروض التي أبهرت املراقبني 
واضفت املتعة على القوة البدنية واألداء التكتيكي، ليصبح أفضل 

منتخب ميثل املانيا في تاريخها العريق!
 لقد لقن املنتخب األملاني نظيره األرجنتيني درسا قاسيا، وأطاح 
ب��ه من الدور رب��ع النهائي للمرة الثانية عل��ى التوالي، وهي املرة 
الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها »املانشافت« الى نصف النهائي، 
ووجه األملان من س��تاد »غرين بوينت« في كيب تاون إنذارا شديد 
اللهجة الى املنتخب االسباني بطل اوروبا في املربع الذهبي لتصفية 
احلس��اب العالق بينهما بعد خسارة املانيا أمام »املاتادور« 

0-1 في نهائي يورو 2008.
 لم يتأثر االملان بغي��اب القائد امللهم ميكايل 
باالك لالصابة، الن لوف قام بعمل رائع وعرف 
كيف يجد حال يسد به هذا الفراغ، بتوظيف 
امكانات شڤايش��نتايغر في مركز العب 
االرت��كاز الى جانب خضي��رة، وابلى 
الثنائي بالء حسنا، كما اعاد الثقة الى 
املهاجم ميروسالف كلوزه وراهن عليه 
وكان رهانه في محله، رغم انه كان 
اسير مقاعد البدالء في فريقه بايرن 
ميونيخ في املوسم املاضي، بيد ان 
كلوزه في جنوب افريقيا استعاد 
ذاكرة تسجيل االهداف ووضع 
بصمت��ه على 4 أه��داف جعلته 
القياس��ي ملواطنه  الرقم  يعادل 
»املدفعجي« غيرد مولر برصيد 
14 هدفا ل��كل منهما، وبات على 
مرمى حجر من البرازيلي رونالدو 
ليقف الى جانبه على عرش هدافي 
املونديال عبر التاريخ، وهو ميلك 
فرصة كبي��رة لتخطيه اذا ما كتب 

ألملانيا العبور الى النهائي. 
 ويعتمد لوف ايضا في ترسانته 
الهجومي��ة عل��ى حت��ركات ل��وكاس 
بودولسكي في اجلهة اليسرى، ومولر في 
اليمنى، بينما يخلق أوزيل لنفسه املساحات 
من العمق لالنط��الق، مما يجعل من الصعب 
عل��ى خطوط دفاع املنتخبات املنافس��ة التعامل 
معه وإيقاف خطورت��ه. وظل لوف يبحث عن العب 
موهوب مبتكر في وسط امللعب حتى أدرك أن لديه جوهرة 
حقيقية مع مش��اركة أوزيل للمرة األولى في املنتخب األملاني في 

العام املاضي عندما كان في ال� 20 من عمره.
 الش��ك ان الرئيس االملاني ڤولڤ ش��اهد الفوز التاريخي على 

»التانغو«، في بداية عهده، وهو يقول في سره »لوڤ« املانيا.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو
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مولر: أمر رائع أن تعود األرجنتين إلى ديارها  مهزومه .. برباعية
فوز »مؤدب«

بحثت كثيرا عن وصف مناس���ب لف���وز أملانيا على 
االرجنتني بأربعة اهداف دون رد، قلت عنه: فوز كاسح، 
عاصف، مهني، حتى وجدت ان أنس���ب تعليق هو فوز 
»مؤدب«، نعم لعبت أملانيا بأدب شديد وعّلمت خصمها 
االول دييغو مارادون���ا أدب احلديث قبل وبعد املباراة، 
وعلمت خصمها الثاني االرجنتني كيفية التعامل مع الكرة 
وفق أصول »املهنة« التي تتطلب احترامها احتراما شديدا 
فال ميكن للكرة ان تقف الى جانبك وأنت تتعالى عليها 

وال حتسن مخاطبتها.
فازت أملانيا ألنها كانت الطرف االكثر تكامال، فاملدافع 
يحفظ عدد اخلطوات التي تصله بزميله في خط الوسط 
أي أن آرني فريدريش يحفظ جيدا املسافة التي ميكن ان 
تصل بها الكرة الى زميله شڤاينشتايغر في خط الوسط 
واالخير يعلم وقوف زميله املهاجم ميروس���الڤ كلوزه 
قبل ان يرسل اليه الكرة متقنة، ففي املنتخب االملاني كل 
خطوة تختلف عن االخرى وكراتهم »مدروسة« من جانب 
العبيه وال ميكن ان يخ���رج أحدهم عن النص املكتوب 
له فهم مثل الفنانني على خشبة املسرح لكل واحد منهم 
دور »بطولة« عليه تنفيذه وامتاع احلضور، وشاهدنا 
من األملان ما لم نشاهده من غيرهم، لديهم أجنحة مرعبة 
س���رعتها ثابتة ال تتغير والك���رات العرضية متر بدقة 

واتقان ومنها جاءت اغلب اهدافهم في البطولة.
خسرت االرجنتني ألنها تعاملت مع املباراة وكأن احلكم 
سيطلق صافرة النهاية بعد الشوط االول مباشرة، وذهبت 
ألعابهم متسرعة طائش���ة، وبالطبع لم يحسن مدربهم 
مارادونا التعامل »الوظيفي« مع اخلصم، خصوصا في 
خط الوسط الذي شهد فوضى عارمة في صفوف فريقه 
مقابل انضباط وترابط في صفوف اخلصم االملاني، كما 
ان حّله الوحيد لتفعيل الهجوم ان يقوم ليونيل ميسي 
باختراق الدفاع للتسجيل مما جعله صيدا سهال  لالملان 
ولم يظهر ميسي في هذه البطولة »نصف« قدراته التي 

كان عليها مع فريقه برشلونة.
تأهلت أملانيا الى نصف النهائي ملالقاة االس���بان في 
مواجهة مثيرة بعدما تخلصت من كبار الفرق، في حني 
ستخوض هولندا مباراة يفترض ان تكون صعبة امام 
االوروغواي، وحتى  ما قبل املباراتني فإن أملانيا في نظر 

الكثير من املتابعني بطل لم يتوج بعد.
ناصر العنزي

 »لوڤ« ألمانيا

125 ألف دوالر لكل العب ألماني
ضمن العبو املنتخب األملاني احلصول على 100 ألف يورو )نحو 
125 ألف دوالر( لكل العب بقائمة الفريق في هذه البطولة وهي مكافأة 
بلوغ املربع الذهبي. وإذا تغلب املنتخب األملاني على نظيره االسباني 
بعد غد األربعاء في الدور نصف النهائي، س���ترتفع املكافأة املقدمة 
من االحتاد األملاني إلى 150 ألف يورو لكل العب بينما س���تتضاعف 

املكافأة إلى 250 ألف يورو لكل العب في حالة الفوز باللقب.
واستفاد االحتاد األملاني أيضا من وصول الفريق للمربع الذهبي 
حي���ث يحصل كل احتاد يصل منتخب بالده للمربع الذهبي على 15 

مليون يورو من االحتاد الدولي )فيفا(.

صدى انتصار »المانشافت« 
المدوي في الصحف العالمية

رسخت أملانيا نفسها كمرشح قوي للتتويج بلقب كأس العالم، بعد 
الفوز التاريخي على األرجنتني بأربعة أهداف نظيفة.

وتس����اءل موقع صحيفة »ذا ديلي تيليغ����راف« على االنترنت بعد 
األداء املذهل ألبناء يواكيم لوف في املونديال »أبطال العالم ينتظرون؟«. 
وحتدثت »عن »الفك الذي أس����قط الكب����ار عبر الهجمات املرتدة القاتلة 

والتي لم تنجح األرجنتني في مجاراتها«.
من جهتها، ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي« »لقد خطو 
إل����ى املربع الذهبي ويبدون في كل خطوة مث����ل الفائز احملتمل بعد أن 

قدموا أفضل عرض هجومي في هذا املونديال«.
وأضافت »بي.بي.سي« »رمبا كنا نشاهد بزوغ واحد من أعظم الفرق«. 
وقال النجم اإلجنليزي الدولي السابق آالن شيرر الناقد بشبكة بي بي 
سي »أداء املنتخب األملاني يبدو لي أنه منتخب قضى ساعات وساعات 
وساعات داخل ملعب التدريبات، واجلميع يعرف متاما ما يجب عليهم 
فعله وما يس����تطيعون عمله«. وفي هولن����دا ذكرت صحيفة »اجليمني 
داجبالد« على موقعها االلكتروني »الهجمات املرتدة ألملانيا قضت على 
األرجنتني«، بينما أشارت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن أبناء دييغو 
مارادون����ا، وقفوا عاجزي����ن أمام توماس مولر وميروس����الف كلوزه«.
وأضافت أن »األرجنتينيني لم يتعافوا من إصرار مولر،  اكتشاف كأس 
العالم، ليونيل ميس����ي والنجوم األرجنتيني����ني األخيرين لم يكن لهم 
وج����ود أمام كلوزه الذي ال ميكن إيقاف����ه«. وقالت صحيفة ذا غارديان 
»كان مبثاب����ة الذبح أن يترك مارادون����ا حزينا وأقرب للبكاء قرب خط 

امللعب، لقد مات حلمه«.

 روخ ومصطفى: ألمانيا صاحبة خطة ذكية 
اكد خبيران رياضيان ان فوز املانيا الساحق على االرجنتني بأربعة 

أهداف نظيفة شكل عالمة فارقة في كأس العالم بشكل عام.
وقال احمللل الرياضي السويسري رودي روخ ل� »كونا« ان من اهم 
نتائج املباراة انها »اثبتت عدم قدرة املدرب دييغو مارادونا على تأهيل 
فريقه »التانغو«خلوض مباريات على قدر كبير من الصعوبة في مواجهة 
فرق قوية مثل املنتخ����ب االملاني وان كان هذا ال يلغي ماضي مارادونا 

كالعب محترف له اجنازات كروية تاريخية«.
 وأكد روخ أن االيجابية الوحيدة التي ميكن احتسابها ملارادونا كمدرب 

هي انه متكن من الوصول مبنتخب األرجنتني الى كأس العالم.
 واضاف ان سير املباريات »يؤكد تفوق املدرسة االوروبية في كرة 
القدم عامليا حيث اثبتت انها االكثر قدرة على استيعاب املواهب املتميزة 
في عالم كرة القدم اعتمادا على خطط وبرامج التدريب واالستفادة من 

مهارات الالعبني من خالل برامج مدروسة بحنكة«.
 بينما رأى احمللل الرياضي ابراهيم مصطفى ان الفريق االملاني بدأ 
مبارياته في املس����ابقة بخطة واضحة وذكي����ة باالضافة الى ثقة عالية 
بالنفس الس����يما بعد فوزه على منتخب اجنلترا وبدا هذا واضحا منذ 
بداية مباراته ضد االرجنتني ليس����جل املنتخب األملاني أسرع هدف في 
الدورة خالل الدقائق الثالث األولى من املباراة.  واكد أن اخلطة األملانية 
تركزت على محاصرة العب االرجنتني ليونيل ميسي وعدم متكينه من 
الكرة ليس����تفرد الهجوم االملاني بالكرة بخطوات مدروسة ويحقق هذا 
الف����وز.  في حني أخطأ مارادونا في تركي����ز الهجوم على مهارات العب 
واحد فقط هو ميسي الذي متكن الفريق االملاني من كبح جماحه فاحتار 
الفريق االرجنتيني في البحث عن اس����تراتيجية هجومية جديدة أثناء 

املباراة وهذا أصعب ما ميكن ان يواجهه فريق كرة قدم.

فرحة عارمة في ألمانيا
مبجرد إطالق احلكم األوزبكي ايرماتوف رافشان صافرة نهاية 
املباراة التي فاز فيها املنتخب األملاني على نظيره األرجنتيني 
4-صفر، انطلقت اجلماهير األملانية في شوارع برلني وغيرها 
من املدن األملانية للتعبير عن فرحتهم الكبيرة بهذا االنتصار 

املدوي.
وشكل بعض اجلماهير األملانية مواكب تطوف املدن، وأخذوا 
يلوحون باألعالم من نوافذ السيارات ويطلقون األبواق ويهتفون 

تعبيرا عن الفرحة مبا حققه جنومهم في جنوب أفريقيا.
وفي حديقة بالقرب م���ن بوابة براندنبر في قلب العاصمة 
األملانية برلني،  والتي عرضت بها املباراة على شاش���ة عرض 
عمالقة، احتش���د حوالي 300 ألف مشجع ارتدى العديد منهم 
مالبس شف����افة وت���عرى البع��ض من فوق اخلصر، وكانوا 
يصرخون ويهتفون بش���كل جنوني بع���د كل ه���دف للمنت���خب 

األملاني.
وقال أحد املش���جعني »إننا نعانق كل من نراه. ووس������ط 
درجة ح���رارة وصلت إلى 37 درجة مئوية، تابع مئات اآلالف 
م���ن األملان املب��اراة على ش��اشات العرض العمالقة في مدن 
أملانية أخرى، بينم��ا فضل املاليني متابعتها في احلان��ات وفي 

منازل��هم.
وهبت عواصف رعدية شديدة في بون وبعض املدن األخرى 
املجاورة، عقب بداية املباراة، وهو ما أضاف نكهة أخرى لالنت��صار 
األملاني الكبير. وبقي عدد قليل من املشجعني في الهواء الطلق 
حتى نهاية املباراة، حيث شعروا حتت األمطار بفرحة كبيرة 

مبا حققه العبو املنتخب.

يختبر »الصبي الذهبي« للمنتخب األملاني توماس مولر مشاعر 
متفاوتة بني االغتباط بعد ان لعب دورا أساس����يا في قيادة »داي 
مانش����افت« الى الدور نصف النهائي، وبني حسرة غيابه عن 
املوقعة املرتقبة مع إس����بانيا بطلة أوروبا األربعاء املقبل 

في دوربن.
كان مولر من الالعبني الذين لعبوا دورا حاس����ما 
في قيادة أملانيا إلحلاق الهزمية األقس����ى باملنتخب 
األرجنتين����ي )4 � 0( في النهائي����ات منذ عام 1958 
عندما خسرت أمام تشيكوسلوڤاكيا السابقة )1 � 6(، 
بتسجيله الهدف األول، رافعا رصيده الى 4 أهداف، 
ومتري����ره الكرة التي جاء منها الهدف الثاني 
عندما كان واقعا على أرضية امللعب ليضع 
لوكاس بودولسكي في موقف املواجهة 
الفردية مع احلارس األرجنتيني فأخذ 
وقته قبل ان ميررها الى ميروسالف 
كلوزه الذي وضعها في الشباك 

اخلالية.
لكن جنم بايرن ميونيخ الشاب 
تلقى إنذارا بسبب ملسه الكرة بيده، ما سيحرمه من خوض مواجهة 

دور األربعة أمام إسبانيا ألنه الثاني له في البطولة.
»مذهل، كل شيء حصل بشكل رائع، وان ترسل األرجنتني الى 
ديارها بالفوز عليها 4 � 0،  حسنا، ماذا بإمكانك التعليق على ذلك؟«، 
هذا ما قاله ابن العش����رين ربيعا بعد إخراج رجال املدرب دييغو 
مارادونا من النهائيات بهزمية مذلة، مضيفا »لقد حققنا هذا األمر 
بفضل األداء اجلماعي وال ميكنني ان اختار اي العب بشكل فردي 
)م����ن اجل منحه الفضل(. لقد لعبن����ا جميعا لتحقيق ذلك وكانت 

احلصيلة رائعة«.
درد مولر بأفضل طريقة على مارادونا الذي أهانه خالل املواجهة 
الودي����ة االخيرة بني الطرفني عندما اعتق����ده احد الفتيان املولعني 
بالتقاط الكرات في املالعب. ومن املؤكد ان مارادونا سيتذكر مولر 
جيدا ألنه الالعب الذي مهد الطريقة أمام األملان للخروج فائزين من 

موقعتهم مع »ال البيسيليستي« بتسجيله الهدف األول بعد اقل من 
3 دقائق فقط، وهو أسرع أهدف في النسخة احلالية حتى اآلن.

ورفض مارادونا ان يجلس الى جانب مولر خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد بعد مباراة مارس املاضي ألنه ليس باملستوى »التمثيلي« 
املناسب بالنس����بة للمدرب األرجنتيني، لكن من املؤكد ان األخير 
أصب����ح ميلك صورة مختلف����ة عن الالعب االملان����ي الذي اعاد »ال 
البيسيليس����تي« ومدربه وجنوم املاليني الى ارض الواقع، مؤكدا 
ان املباريات واأللقاب ال حتسم في املؤمترات الصحافية والهاالت 
االعالمية واالعالنية بل في أرضية امللعب وباألداء اجلماعي الذي 

يعتبر امليزة األساسي للماكينة األملانية.
لك����ن فرحة مولر برد اعتباره ام����ام مارادونا لم تكتمل بعد ان 
ظلمه احلكم نس����بيا برفع البطاقة الصفراء في وجهه في الدقيقة 
35 من املباراة الن يده كانت ملتصقة بجس����ده كما اظهرت االعادة 
ولم تعترض قصدا مسار الكرة، وسيغيب النجم الشاب عن موقعة 
دوربن النارية بني افضل منتخبني في النسخة احلالية حتى االن، 
وهو علق على هذه املسألة قائال »امل ان يتمكن زمالئي من القيام 
بالعمل خالل ال����دور نصف النهائي حتى امتك����ن من العودة الى 

الفريق )في النهائي(«.
واكد مدرب املنتخب يواكيم ل����وف الذي يأمل قيادة املانيا الى 
النهائي للمرة الثامنة في تاريخها، ان غياب مولر يش����كل ضربة 
قاسية ل�»مانش����افت« لكنه غير قلق النه ميلك البديل القادر على 
سد الفراغ، مضيفا »لقد رأيت البطاقة الصفراء وال ادري ملاذا حصل 
عليها، الكرة ملس����ت فخذه ثم يده، انا اشكك في صحة هذا القرار، 
لكن في املاضي متكنا من اس����تبدال العبني مثل مولر وسنواصل 

هذا االمر«.
وميل����ك لوف خيارات عدي����دة من اجل إيجاد البديل بحس����ب 
التكتيك الذي سيعتمده، فإذا أراد ان يلعب بثالثي وسط هجومي 
كما كانت حاله حت����ى اآلن، فهناك مارك����و مارين وتوني كروس 
وبيوتر تروشوفكسي، اما اذا اراد االعتماد على مهاجمني وادخال 
تعديل على خطته املعتادة فبامكانه اللجوء الى كاكاو الذي تعافى 

من االصابة او ماريو غوميز او شتيفان كيسيلنغ.
األلماني توماس مولر 

يسجل برأسه الهدف األول
 في مرمى األرجنتين )أ.پ(


