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سرقوا أحذيتهم وجواربهم..
هذه املباراة بحاجة إلى ش����اعر ك����ي يصفها، بحاجة الى 
قصيدة تخلد الفوز اإلسباني املستحق وترثي احلالة االنهزامية 
لألملان، هذه الكرة التي لعب بها اإلسبان لم تلعب بها الفرق في 
املباريات املاضية اتوا بها من إسبانيا ليلة املباراة واحتفظوا 
بها في صندوق األمانات، كرة خاصة بهم ال تفارقهم خفيفة 
كالريشة على اقدامهم وثقيلة كاحلجر على خصومهم، تذوب 
كقطعة صغيرة من الكاكاو حتت اقدام تشافي هرنانديز وال 
يراها اخلصم إذا انطلق بها اندريس انييس����تا ويبحث عنها 
وإذا به يخرجها كما يخرج الساحر احلمامة من قبعته، هذه 
املباراة ال يكفي ان نشاهدها مرة واحدة وعلينا ان نأتي اليوم 
في نفس توقيت املباراة امس األول وجنلس امام التلفاز وكأننا 
نتابعها للمرة األولى، كي نصدق أن ما قام به اإلس����بان هو 
لعب كرة القدم التي نعرفها وليس����ت لعبة جديدة اخترعها 
هؤالء النجوم املتأللئة، علينا ان جنلس لنش����اهد كاسياس 
وبويول وبيكيه وكابريفيال وانييس����تا وتش����افي والونسو 
وراموس وبوس����كيتس وبيدرو وڤيا كيف »حطموا« املكائن 

األملانية ورموها خردة.
ماذا نقول عن الفوز اإلسباني وتأهله الى اول نهائي له في 
كأس العالم، انه فوز في عالم الكرة لكنه في الواقع »سرقة« 
لكنها من نوع آخر فالسارق عادة يزج به في السجن، أما سرقة 
اإلسبان فقد كانت محمودة أمام العالم شرقه وغربه جنوبه 
وشماله، سرقوا كل ش����يء سرقوا احذية خصمهم وجواربه 
وتركوهم حفاة في امللعب، س����رقوا الكرة واملرمى واإلعجاب 
واإلبهار وباتوا ليلتهم في فراشهم الدافئ بانتظار هولندا في 

النهائي يوم األحد املقبل. 
فازت إس����بانيا بهدف ملدافع برش����لونة كارلوس بويول 
صفق له انصار ري����ال مدريد، فاز ابطال اوروبا بعدما كانوا 
ف����ي قمة حضورهم الذهني والبدني والفني واوجعوا األملان 
بكراتهم القصيرة املتبادلة والهجمات املباغتة التي انهكت دفاع 
اخلصم وجعلته يترنح مع كل هجمة اسبانية، جنح مدربهم 
فيسنتي دل بوس����كي في إجبار األملان على التراجع وجعل 
كل مفاتيح اللعب بيده، كيف ال وهو ميلك العبني من نوعية 
تشافي وأنييستا وألونسو وڤيا وبيدرو واألخير كان الشوكة 
في خاصرة الدفاع األملاني وكاد ان يسجل هدفا ثانيا لوال انه 

بحث عن اجلمالية في التسجيل فضاعت كرته. 
أملانيا لم تقدم شيئا اكتفت باحلضور الى امللعب والتوقيع 
على كشف االنصراف والعودة الى الفندق، كانت بحاجة الى 
»عشرة« العبني آخرين لوقف املد والزحف اإلسباني في خط 
الوسط، لم يكن الفريق األملاني »منظما« كما عهدناه وبعدما 
كان يفوز باألربعة فقد كان محظوظا انه لم يخسر بأربعة.
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بيرهوف: كنا نملك أماًل كبيرًا.. ونوير ويانسن حزينان 

 كلوزه: ركضنا خلف الكرة.. وشڤاينشتايغر يعتبر اإلسبان األفضل

خيم احلزن على العبي منتخب املانيا بعد 
إقصائه من نصف النهائي وقال ميروسالڤ 
كلوزه صاحب اربعة أهداف للمانشافت في 
هذه النهائيات: »كان يتعني علينا ان جنبر 
اسبانيا على ارتكاب األخطاء، لكننا لم نقم 
بذلك. ال ميكننا سوى تهنئة اسبانيا. امتلكت 

الكرة كثيرا وركضنا خلفها بدون توقف«.
وتابع كلوزه الذي سيسعى الى تسجيل 
هدفه اخلامس عشر في النهائيات ومعادلة 
رقم البرازيلي رونالدو، عندما تواجه أملانيا 
األوروغواي في مباراة حتديد املركز الثالث 

غدا »لم ننجح في الضغط عليهم كفاية. كانت 
اخلسارة أقسى من 2008. لكننا منلك فريقا 

شابا واملستقبل أمامه«.
 وقال أوليڤر بيره���وف املهاجم الدولي 
الس���ابق ومدير املنتخب احلالي: »بالنسبة 
لالعبني الذين خاضوا نهائيات 2006 والشبان، 
كنا منلك أمال كبيرا، اعتقدنا بحظوظنا حتى 
النهاية. اسبانيا كانت ببساطة الفريق االفضل 
لم ننجح في فرض طريق���ة لعبنا في هذه 
املباراة، رغ���م ذلك، نحن راضون كثيرا عن 
الشبان، ولو أننا تلقينا خسارة، أنا متأكد اذا 

نظرنا الى الوراء، سنشعر بكثير من الفخر 
مبا قدمناه في هذا املونديال«.

وعبر احلارس مانويل نوير الذي اهتزت 
شباكه برأسية كارليس بويول في الشوط 
الثاني عن حزنه قائال: »خيبة األمل كبيرة 
حاليا. لكننا نعرف أننا خضنا دورة جيدة. 
لم نهاجم كثيرا ولم نخلق الكثير من الفرص. 
قد نكون افتقدنا لقليل من الشجاعة. تقريبا 
في جميع املباريات سجلنا في الشوط االول 
وهكذا كانت ثقتنا تتزايد. كان الوضع مختلفا، 
اسبانيا أمسكت األمور بيدها وسنح لها الكثير 

من الفرص«. وقال الظهير االيسر مارسيل 
يانسن الذي زج به املدرب يواكيم لوف بدال 
من جيروم بواتنغ للحد من خطورة بدرو: 
»اسبانيا كانت أفضل اليوم، رمبا تعني علينا 
أن نك���ون أكثر جرأة خصوصا في اخر ربع 
س���اعة.يجب االن انهاء املوندي���ال بعالمة 
جيدة«. من جانبه، اعترف العب الوس���ط 
األملاني باستيان شفاينشتايغر بأن أملانيا لم 
تقدم أمام اسبانيا نفس األداء الذي قدمته في 
املباراتني السابقتني أمام إجنلترا واألرجنتني، 
لكنه أقر بتفوق اسبانيا التي وصفها بأنها 

»أفضل فريق في العالم«.
وقال العب وس���ط باي���رن ميونيخ »لم 
نلعب خططيا بنف���س التفوق الذي قدمناه 
أمام إجنلترا واألرجنتني، لكن حتى مع ذلك 
كان���ت أمامنا فرصة عندم���ا كانت النتيجة 

التعادل السلبي«.
وأضاف بحزن »لكن أمام أحد فرق القمة 

كاسبانيا، ال يكون األمر بهذه السهولة«.
وقال عن هدف املب���اراة الوحيد »تلقت 
ش���باكنا هدفا من لعبة ثابت���ة، وهو ما لم 

يحدث معنا منذ فترة طويلة«.

وقال »اس���بانيا هي الفريق األفضل في 
العالم وهو ما ظه���ر بوضوح«، مضيفا أن 
»أملانيا ميكنها الفخر بنا، لكن علينا مواصلة 
العمل، لدينا مس���تقبل كبير، لكن رأينا ما 

يعنيه فريق قمة«.
وق���ال عن طريقة اللع���ب التي فرضتها 
اس���بانيا »يحنقني اخلروج بعد أن اقتربنا 
بهذا القدر من املباراة النهائية، وأننا لم نلعب 
كما كنا نريد. لقد عدون���ا كثيرا بالكرة في 
اخللف« في إشارة إلى سيطرة اسبانيا على 

اللعب.

أبدت وسائل اإلعالم االسبانية سعادتها البالغة 
مبنتخب بالدها وبتكتيك املدرب فيس���نتي دل 
بوس���كي. فيما أعربت العناوين الرئيسية عن 
إعجابها الشديد بالطريقة التي سيطرت بها اسبانيا 

على املباراة.
وكتبت صحيفة »س���بورت« الكاتالونية في 
عنوانها الرئيس���ي: »بويول يسجل هدفا.. وإلى 
النهائي«، وش���هدت منطقة رامبالس الش���هيرة 
ببرشلونة احتفاالت صاخبة بفوز اسبانيا رغم 
أن هذه املنطقة لم تستقبل أو ترفع علما اسبانيا 

واحدا حتى هذا األسبوع.
وعلقت محط���ة »راديو رامبال« اإلذاعية على 
هذا األم���ر بقولها: »إنها امل���رة األولى التي يتم 
تشجيع املنتخب الوطني فيها على نطاق كبير 

بكاتالونيا«.
وأشادت »موندو ديبورتيفو« الكاتالونية ب�»دل 
بوسكي« الختياره الدفع بجناح برشلونة الشاب 
بيدرو بدال من مهاجم ليڤربول اإلجنليزي فرناندو 
توريس الذي ل���م يحالفه احلظ أمام املرمى منذ 
بداية البطولة. وأظهر اس���تطالع للرأي أجرته 

»موندو ديبورتيفو« مبوقعها على اإلنترنت أن 
ما ال يقل عن 89% من القراء يعتقدون أن اسبانيا 

ستتمكن من هزمية هولندا في النهائي.
وكان القاسم املشترك في معظم وسائل اإلعالم 
االسبانية هو اإلش���ادة ب�»دل بوسكي« لنجاحه 
في إعادة ثقة الالعبني في أنفسهم بعد هزميتهم 
املفاجئة 0-1 في مباراتهم االفتتاحية باملونديال 

أمام سويسرا.
فيما أشادت صحيفة »إل بايس« بدل بوسكي 
ألنه »ظل مؤمنا بأس���لوب اس���بانيا املميز في 
االس���تحواذ على الكرة والتمرير الدقيق« الذي 

قادها للقب في يورو 2008.
ونقلت العديد من الصحف تصريحات لويس 
أراغونيس املدرب الذي قاد اسبانيا للقب يورو 
2008، وقال أراغونيس الذي وجه االنتقادات لدل 
بوسكي والعبيه في بداية مشوارهم باملونديال إنه 
»من الصعب جدا اآلن أن يفوز أحد على اسبانيا 
بسبب قدرة الفريق الدائمة على فرض سيطرته.. 
أهم ما في األمر هو أن الفريق الذي لعب وفرض 

سيطرته هو الذي فاز«.

إشادات واسعة بتكتيك دل بوسكي 
.. وكاتالونيا شجعت للمرة األولى مولر: الهزيمة أنستنا ما فعلناه

أعرب العب الوسط األملاني توماس مولر الذي غاب عن 
مباراة اس���بانيا، عن خيبة أمله خلس���ارة فريقه في الدور 

نصف النهائي للمونديال.
وق���ال مولر الذي كان واحدا م���ن أفضل العبي املنتخب 
األملاني خالل مباراتي دوري الس���تة عش���ر والثمانية »لن 
يكون من اجليد أن أحكم على أداء زمالئي بعد أن غبت عن 

املباراة«.
وأضاف العب وس���ط بايرن ميونيخ »اآلن ال ميكننا أن 
نس���عد مبا حتقق«، في إش���ارة إلى االنتصارين الكبيرين 
اللذين حتققا في الدورين السابقني على إجنلترا 4 � 1 وعلى 

األرجنتني 4 � 0.
كما اعترف مولر بتفوق املنتخب االسباني، بطل أوروبا 
احلالي الذي س���ينافس على لقب كأس العالم أمام هولندا، 

وقال الالعب األملاني »لديهم ملسة رائعة للكرة«.
لكن مولر حاول إظهار بعض الشجاعة قبل مباراة حتديد 

املركز الثالث أمام أوروغواي غدا السبت.
وقال »أمتنى أن نتمكن من إهداء هدف إلى ميرو«، في إشارة 
إلى زميله املهاجم ميروسالف كلوزه الذي بات بحاجة إلى 
إحراز هدف وحيد ليعادل رصيد البرازيلي رونالدو كأفضل 

هداف في تاريخ بطوالت كأس العالم برصيد 15 هدفا.


