
النجم اإلسباني فرناندو توريس  
مطالب بالنهوض أمام العمالق  األلماني

لم يقدم مهاجم ليڤربول 
اإلجنلي���زي ومنتخ���ب 
إسبانيا فرناندو توريس 
حت���ى اآلن ما يش���فع 
بكون���ه اح���د أفضل 
العالم  املهاجمني في 
ومرعب حراس املرمى 
في الدوريني االسباني 
واالجنلي���زي، لكنه 
عّود اجلمي���ع على 
املناس���بات  انه »رجل 
الكب���رى« وبالتال���ي ف���ان 
»استفاقة العمالق النائم« مطلوبة 

اكثر من اي وقت مضى اليوم.
مير ال� »نينيو« في مرحلة صعبة 
في العرس العاملي، ألنه لم يس���تعد 
حتى اآلن قمة مستواه بسبب اإلصابات 
املتكررة التي تعرض لها هذا املوسم 
وحتديدا العملية اجلراحية التي خضع 
لها في 18 ابريل املاضي وتعافى منها أياما قليلة 

قبل انطالق كأس العالم.
وحاول »فتى ليڤربول« في أكثر من مباراة 
في املونديال استعادة بريقه وملعانه من خالل 
محاوالته املتكررة لزعزعة دفاعات املنتخبات املنافسة 
لكن دون جدوى، حتى انه لم يلعب اي مباراة كاملة حتى 
اآلن في جنوب افريقيا ويس���تبدله مدربه فيسنتي دل بوسكي في الدقائق 

االولى من الشوط الثاني.
وال يتأخر دل بوسكي في الدفاع عن »مهاجمه املدلل« في كل مباراة مشيرا 
الى ان اس���تبداله ليس لكونه بعيدا عن مس���تواه او عدم هزه الشباك، بل 
ألنه بحاجة الى العبني أكثر نشاطا.. توريس يركض كثيرا في امللعب وال 
يتوقف عن اجلري في مختلف أنح���اء امللعب.. صحيح ان لياقته البدنية 

ليست على ما يرام 100% لكنه يبقى مصدر رعب للمدافعني«.
تصريحات دل بوسكي محقة، ألنه ميلك دليال قاطعا في الذاكرة: نهائيات 

كأس أوروبا 2008 في سويسرا والنمسا.
كان توريس مصدر انتقادات كثيرة بسبب ضعف مستواه.

لك���ن يوم املب���اراة النهائية ضد أملانيا بالتحدي���د، وفي غياب هداف 
البطولة االوروبية ديڤيد ڤيا بس���بب اإلصابة، كان توريس في املوعد 
وس���جل هدف الفوز )1 � 0(. توريس )26 عاما( أمامه الفرصة ذاتها 

امام األملان بالذات.
انقسام المشاركة

وانقسم احملللون وعش���اق املنتخب االسباني بخصوص 
اشراك توريس اساسيا امام أملانيا او االحتفاظ به على مقاعد 
االحتياط، وشددت صحيفة »آس« على أحقيته مبركز أساسي 
دون منازع في التشكيلة بالنظر الى خبرته ودوره الكبير 

في أرضية امللعب على الرغم من عدم هزه الش���باك او صنعه التمريرات احلاسمة 
معللة قرارها بان إس���بانيا خس���رت مباراتها الوحيدة في البطولة حتى اآلن أمام 

سويسرا حيث لم يكن توريس اساسيا.
أما »ماركا« فأكدت ان املدرب دل بوس���كي سيخطئ اذا أصر على إشراك توريس 
امام األملان كونه لم يستعد حتى اآلن مستواه املعهود عقب العملية اجلراحية التي 

خضع لها في ركبته.
لكن دل بوسكي أكد انه ميلك الثقة الكاملة في توريس، وقال »هو ركيزة اساسية 
في املنتخب، والعب اعت���اد زمالؤه على اللعب بجواره. ميكن أن مير مبراحل غير 
جيدة في مش���واره لكنه اليزال قلب هجومنا. لم اتخذ قرارا بأنه س���يكون أساسيا 

دون منازع في تشكيلتنا، ولكن لدينا الثقة الكاملة به«.
صحيح ان توريس بعيد عن مستواه، لكن ال�»نينيو« يعتبر مصدر الرعب االول 

في تشكيلة دل بوسكي.
هدف الفوز

ليمان املرمتي ارضا واملدافع فيليب الم الذي فاته قطار توريس في املباراة النهائية 
لكأس اوروبا اليزال عالقا في االذهان، واكد توريس انه ميني النفس بتكراره ليقود 
اس���بانيا الى املجد العاملي واملباراة النهائية االولى في تاريخ مش���اركتها في كأس 

العالم.
العب يعش���ق الكؤوس، والكؤوس تعش���قه، فمنذ ان زار صالة اتلتيكو مدريد 
التاريخية املدجج���ة بالفضيات والذهبيات، أعجب ابن ال���� 9 أعوام بهذه العراقة، 
وبعد 18 عاما يعتبر توريس ركيزة أساس���ية لهجوم املنتخب االس���باني ويصنفه 
بع���ض املراقبني بني اخطر املهاجمني في العالم. تغيرت صورة توريس منذ انتقاله 
ال���ى ليڤربول االجنليزي فلم يعد طفل نادي أتلتيكو مدريد املدلل فقط، بل جوهرة 

كروية تبحث عن األلقاب مع احد أعرق األندية في العالم.
حت���ى لقب توريس تغيرت لغته بعد الصفقة الضخمة التي أخرجت 40 مليون 
يورو من خزينة النادي االجنليزي، فتحول لقب ال�»نينيو« الى »كيد توريس« اي 

الطفل توريس.
لم يتأخر توريس في فرض سطوته من موسمه األول على املدافعني »اجلزارين« 
في الدوري اإلجنليزي فسجل 24 هدفا ليصبح املهاجم األكثر جناحا في اول موسم 
له في ال� »برميي ومبوازاة تفجر موهبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان توريس 
من اكتش���افات املوس���م رغم انه لم يحرز اي لقب فوصل مع ال� »ريدز« الى نصف 
نهائ���ي دوري ابطال اوروبا، ورمبا تعود أريحي���ة توريس في ليڤربول وقتها الى 
اجلالية االسبانية الكبيرة ابتداء من املدرب رافايل بنيتيز والالعبني الفارو اربيلوا 

وتشابي الونسو واحلارس بيبي رينا.
كان توريس االسم »املفاجأة« في تشكيلة املدرب ايناكي سايز التي خاضت كأس 
اوروب���ا 2004 في البرتغال وخرجت من دورها االول، غير ان االحوال اختلفت بعد 
4 سنوات، لقد مر الهجوم االسباني مبد وجزر قبل البطولة القارية، ويعود السبب 
الى استبعاد املدرب لويس اراغونيس الس���طورة ريال مدريد راوول غونزاليس، 

فأصبح مهاجم ليڤربول افريقيا وسجل خماسية يتصدر بها الئحة الهدافني.
على الرغم من انه قطع مشوارا طويال منذ ان توقع له النقاد مستقبال باهرا في 
صفوف اتلتيكو مدريد، فإن انصار الكرة االس���بانية اليزالون يلقبون توريس بال� 
»نينيو«، وهدفه في مرمى أملانيا الذي امن الفوز ملنتخب بالده بكأس اوروبا للمرة 
الثانية في تاريخه واالولى منذ عام 1964، دون اسمه الى األبد في تاريخ »ال فوريا 
روخا« في حني اليزال يواصل تألقه في صفوف ناديه ليڤربول وتتهافت أندية عدة 

على ضمه الى صفوفها.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
29» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 7  يوليو  2010  

لو كان نهائي البطولة
آه لو كان نهائي البطولة، فكيف سيكون رد األملان على 
االسبان؟ وما نهائي »يورو 2008« ببعيد عندما خطف 
»املاتادور« اللقب بهدف وحيد ملهاجمه فرناندو توريس 
الغائب عن التهديف حتى اآلن، لو كانت مواجهتهما اليوم 
هي نهائي املونديال فان الرد األملاني عادة ما يكون عنيفا 
في مثل هذه احلاالت اذ من الصعوبة الشديدة ان يخسر 
املنتخب األملاني نهائيني كبيرين متتاليني بحجم كأسي 
أوروبا والعالم، حيث سبق ان جمعهما معا عامي 1972 
»أوروب���ا« و1974 »كأس العال���م«، وفي نهائي مونديال 
املكسيك 1986 خسر من االرجنتني 2 � 3 ثم عاد وانتقم من 
مارادونا ورفاقه في نهائي مونديال ايطاليا 1990 بهدف 
وحيد من ضربة جزاء بامضاء املدافع اندرياس برمية.

يقول مدرب األملان يواكيم لوف بعدما حذر خصمه من 
مواجهة الليلة ان فريقه ليس هو ما كان عليه في نهائي 
اليورو قبل عامني، فيما رفض مدرب االسبان فيسنتي دل 
بوسكي اعتبار املباراة ثأرية »الن البطل يتطلع دائما الى 
االمام«، لذلك اعتبروا املباراة النهائية على كأس اخرى 
ال تقل اهمية عن كأس العالم خصوصا ان مباراة نصف 
النهائ���ي في نظر املختصني واخلبراء تكون اصعب من 
املباراة النهائية العتبارات عدة ومنها »هاجس« التأهل 
لالجناز الكبير الذي يظل مس���يطرا على الالعبني طوال 
املباراة، ولالملان حضور كبير في الدور نصف النهائي 
باعتبارهم االكثر تواجدا في النهائي مشاركة مع البرازيل 
)7 مرات( واشهر مبارياتهم كانت في مونديال اسبانيا 
1982 عندما تغلبوا على فرنسا بركالت الترجيح )الوقت 
االصلي 3 � 3( وبعدما كانت أملانيا متأخرة 1 � 3، وشهدت 
املباراة حادثة اعتداء احلارس األملاني طوني ش���وماخر 
على الفرنسي باتريك باتيستون في كرة مشتركة تعهد 
به���ا ايذاءه وظل الثاني ممددا عل���ى االرض دون حراك 

حتى ظنوه ميتا.
في التاسعة والنصف مساء اليوم وزد عليها دقيقة 
واحدة ال تندهش اذا سجلت املانيا هدفا عبر ميرو سيالف 
كلوزه او باس���تيان شڤاينشتايغر، وال تستغرب اذا رد 
االس���باني داڤيد ڤيا على الهدف مبثله في التاسعة و32 
دقيقة، فاملنتخبان متفقان على ان اللعبة ليس كرة »قدم«، 
وامنا هي كرة رأس ايضا ومن املمكن ان يسجال بالسيقان 
والرك���ب واالفخاذ، فكل ما يتحرك ف���ي امللعب عندهما 
»ح���الل« فاألملاني يزور مرمى خصمه وكأنه يدخل باب 
بيته، واالسباني يتالعب بالكرة بخفة ومهارة ويلتقط 
بعينيه احلادتني كل الكرات الساقطة امام مرمى خصمه، 
مثلما يلتقط حائك املالبس اخليط الرفيع ليدخله باتقان 

في ثقب االبرة.

ناصر العنزي

توريس رجل المناسبات 
الكبرى في االمتحان العصيب

كاساي يدير المباراة
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن اسم حكم املباراة اليوم 

وهو املجري ڤيكتور كاساي.
ويعتبر كاساي من احلكام املميزين في املونديال وسيكون حتت 

اختبار ناري في مباراة اليوم بني الكبيرين أملانيا واسبانيا.

)أ.ف.پ( احلكم املجري ڤيكتور كاساي  

كلوزه من مقاعد االحتياط إلى عتبة التاريخ
ل���م يكن أكثر املتفائل���ني يتوقع ان يصبح 
مهاجم املنتخب األملاني ميروسالڤ كلوزه على 
عتبة دخول تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم بعد ان أمضى الغالبية العظمى من املوسم 
املنصرم على مقاعد االحتياط في فريقه بايرن 

ميونيخ األملاني.
راهن مدرب ال� »مانشافت« يواكيم لوف كثيرا 
على التشكيلة التي اختارها خلوض مونديال 
جنوب افريقيا 2010 ولم يتوقع الكثيرون ان 
ينجح األمل���ان في الوصول الى ابعد من الدور 
الثاني فالعبوه الش���بان يفتقرون الى اخلبرة 
املطلوبة في احملافل العاملية، في حني ان العدد 
القليل من املخضرمني في التشكيلة ال يرتقي 
إال مس���توى احلدث والتوقعات ومن بينهم... 

كلوزه.
اس���تغرب املتتبعون واحملللون حتى قرار 
لوف في االستعانة ب� »املنهك« كلوزه خصوصا 
انه كان من املكملني لالعبني الذين جلسوا على 
مقاعد احتياط بايرن ميونيخ بعدما فضل عليه 
مدربه الهولندي في النادي الباڤاري لويس ڤان 
غال العبني مثل زميله الشاب في املنتخب توماس 

مولر والكرواتي ايفيكا اوليتش، خصوصا في 
ظل وجود الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي 
اريني روبن وحتى ماريو غوميز الذين يكملون 

الكتيبة الهجومية لڤان غال.
راهن لوڤ على شبابه وجنح في ذلك، راهن 
على عنصر اخلبرة املتمثلة بش���كل خاص في 
كلوزه )32 عاما( وجنح في رهانه انطالقا من 
املباراة االولى امام استراليا عندما استعرض 
ال� »مانشافت« ودك شباك استراليا برباعية، 

بينها هدف لكلوزه.
لكن عاد الشك ليش���ق صدوره الى عشاق 
ومتتبعي املنتخب االملاني عندما أعاده نظيره 
الصربي ال���ى ارض الواقع في املباراة الثانية 
بالفوز عليه 1 � 0 في مباراة طرد خاللها كلوزه 
في الدقيق���ة 37، ما حرمه من املش���اركة امام 
غانا في املباراة احلاسمة واملصيرية، لكن كرة 
صاروخية من الشاب مسعود اوزيل حملت »داي 
مانش���افت« الى الدور الثاني للمرة السادسة 
عش���رة من اصل 17 مش���اركة، واعطت كلوزه 
فرصة التعويض بعد ان كان سببا اساسيا في 

خسارة منتخب بالده امام الصرب.

حصل كلوزه على فرصته للتعويض لكنه 
لم يكن يفكر على االطالق في انه سيكون على 
عتبة دخول التاريخ وان يصبح على بعد هدف 
واحد من مشاركة البرازيلي رونالدو في صدارة 
افضل هدافي نهائيات العرس الكروي العاملي 
بعد ان ساهم في قيادة بالده لفوز كاسح على 
االجنليز في الدور الثاني )4 � 1( بتسجيله هدفا، 
ث���م أضاف ثنائية في الفوز املدوي اآلخر على 

األرجنتني )4 � 0( في ربع النهائي.
س���تكون األنظار موجهة الى كلوزه الذي 
س���يكون على موعد مع التاريخ في حال وجد 
طريقه الى شباك احلارس االسباني ايكر كاسياس 
اليوم على ملعب »موزيس مابهيدا« في دوربن 
النه سيصبح أفضل هداف في تاريخ النهائيات 
مش���اركة مع رونالدو او قد ينجح في االنفراد 

بهذا االجناز اذا سجل اكثر من هدف.
رد مهاجم بايرن ميونيخ على مدربه ڤان غال 
بأفضل طريقة وعادل امام األرجنتني رقم مواطنه 
غيرد مولر في عدد االهداف املسجلة في النهائيات 
بعدما رفع رصيده في النسخة احلالية الى 4 
اهداف اضافها الى اهدافه اخلمسة في مونديال 

كوريا اجلنوبية واليابان عام 2002 ومثلها في 
مونديال أملانيا عندما توج هدافا له.

وكان رونالدو هز الش���باك اربع مرات في 
موندي���ال 1998، و8 مرات ف���ي مونديال 2002 

وتوج هدافا له، و3 أهداف في أملانيا.
»قوت���ي متمثلة في انني اجنح دائما في ان 
أرد على املشككني عند احلاجة، وانني أركز دائما 
عل���ى حلظة معينة«، هذا ما قاله كلوزه بعدما 
ساهم في الفوز الكاسح على األرجنتني، مضيفا 
»عندما ال تنجح هذه الطريقة، اعمل بجهد كبير 
وعندما تنجح األمور، كما الوضع حاليا، فاشعر 
بالس���عادة لكنني ال أتغير. قلت قبل البطولة: 
هدفي ان أسجل 5 أهداف كما في 2002 و2006. 
اذا سجلت 6 سيكون األمر ممتازا. لكن اذا كان 
أمام���ي االختيار، فأفضل ان أكون بطال للعالم 

على ان أتفوق على رونالدو«.
ال يعتبر كلوزه من األشخاص الذين يتكلمون 
كثيرا لكن األكيد انه يجيد لغة األهداف: فمهاجم 
املنتخب األملاني الذي صنع نفسه بنفسه وسلك 
دربا صعبا قبل ان يفج���ر طاقاته، يقوم بهذا 

االمر بطريقة فعالة جدا.


