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من يمتلك الوسط.. تشاڤي ـ أنييستا أم سنايدر ـ روبن؟
األنظار  تتوجه 
ال����ى معركة خط 
الت����ي  الوس����ط 
جنمي  س����تضع 
هولندا ويس����لي 
س����نايدر واري����ن 
روبن في مواجهة 
جنم����ي إس����بانيا 
هرنانديز  تشاڤي 
واندريس انييستا، 
فلمن ستكون الغلبة 
ف����ي ه����ذه املعرك����ة 
»املفتاح« للفوز باللقب 

املرموق؟
يعتبر تش����اڤي وانييستا القلب 
النابض ملنتخ����ب »ال فوريا روخا« 
الساعي الن يكون ثاني منتخب يتوج 
بلقب كأس اوروبا ثم كأس العالم بعد 
عامن، وقد سبقه الى ذلك املنتخب 
األملاني )كأس اوروبا 1972 ومونديال 
1974( الذي ذهب ضحية اإلسبان في 

الدور نصف النهائي.
لقد شكل هذا الثنائي شراكة قل 
نظيرها في مالعب كرة القدم وأصبحا 
من أفضل العبي الوس����ط في العالم 
وأكبر دليل على ذلك ان جنما من عيار 
قائد أرس����نال االجنليزي فرانسيسك 
فابريغاس يكتفي باجللوس على مقاعد 
احتياط املنتخب االسباني خالل نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا ألنه ال يتمكن من 
إزاحة اي منهما من التشكيلة األساسية 
وذلك ان املدرب فيسنتي دل بوسكي يدرك 
متاما مدى األهمية احليوية التي يؤمنها 
هذان الالعبان لبطل اوروبا، كما حال مدرب 

برشلونة جوسيب غوارديوال.
ال ميكن حتديد أهمية تشاڤي وانييستا 
بتمريراتهما البسيطة والسلسة واملتقنة 
وحسب، بل الذكاء الذي يتمتعان به هو 
ما مييزهما عن العبن آخرين وهو 
الذي ساهم في قيادة إسبانيا الى 
لقب كأس اوروبا للمرة االولى 
منذ 1964 وبرشلونة الى 
الظفر ب� 6 ألقاب خالل 

عام 2009.
»انتص����ار 
إسبانيا مرده 
تبنيها  ال����ى 
فلسفة مترير 

الكرة، وألن لعبي يعتمد على هذه الفلسفة فقد 
نلت هذه اجلائزة«، هذا ما قاله تشاڤي بعد اختياره 
أفضل العب ف����ي كأس اوروبا 2008 بعد قيادته 
منتخب بالده للفوز على أملانيا 1 � 0 في النهائي. 
يعتبر تش����افي محرك املنتخب اإلسباني وهو 
قائ����د بامتياز ونادرا ما يخس����ر الكرة او يقوم 

بتمريرة خاطئة.
انه قائد اوركسترا خط الوسط وميلك قدرة 
مذهلة على قراءة اللعبة ويس����تطيع ان يفرض 

بصمته على مجرياتها.
ويتحدث تشاڤي عن نفسه قائال في حديث ملوقع 
االحتاد الدولي »إني مولع باإلبداع في كرة القدم، 
شأني في ذلك شأن كرويف. نحن نحب هذا النوع 
من كرة القدم الهجومية واجلذابة واجلميلة. عندما 

تربح بهذه الطريقة يكون الرضا مضاعفا«.
ميتاز انييستا بالقدرة على شغل العديد من 
املراكز في وسط امللعب، إذ بإمكانه اللعب على 
األطراف وفي احملور ويتميز بسرعته ونظرته 

الثاقبة وحدسه املتقد.
ويأمل الالع����ب الذي أطلق علي����ه لقب »ال 
ايلوزيونيستا« )الساحر( او »سيريبرو« )املخ( 
ان يواصل مشواره على املنوال ذاته ألنه وتشاڤي 
القلب النابض ال����ذي بإمكانه ان يحمل منتخب 
بالدهما الى حلم االنضمام لنخبة املنتخبات التي 

رفعت الكأس املرموقة.

سنايدر ـ روبن

إذا كان تشاڤي وانييستا القلب النابض إلسبانيا 
فإن سنايدر هو »بطل« هولندا بامتياز ألنه لعب 
الدور األساس����ي في وصولها الى مباراة احللم 
بتس����جيله 5 أهداف حتى اآلن، بينها ثنائية في 
مرمى البرازيل )2 � 1( خالل الدور ربع النهائي، 
ثم هدف التق����دم الثاني على أوروغواي )3 � 2( 
في الدور نصف النهائي ليقود »البرتقالي« الى 

النهائي للمرة االولى منذ 32 عاما.
قد ال يكون س����نايدر بحجم هالة النجومية 
التي متتع بها يوهان كرويف ويوهان نيسكينز 
او ماركو ڤان باس����ن، لكنه أصبح النجم الذي 
سيتذكره العالم انه اسقط املنتخب البرازيلي في 
موقعة »نيسلون مانديال باي« في بورت اليزابيث 
وأطاح بأبطال العالم 5 مرات وحمل بالده الى الدور 
نصف النهائي، ثم الى النهائي مبس����اعدة روبن 
والقائد جيوڤاني ڤان برونكهورست.دخل سنايدر 
الى موسم 2010/2009 وهو يضع أمامه هدف الرد 
على غطرسة ريال مدريد االسباني الذي لم ير فيه 
الالعب الذي بإمكانه ان يرتقي الى مستوى الهالة 
النجومية للنادي امللكي الذي فضل ان ينفق أكثر 
من 250 مليون يورو من اجل التعاقد مع العبن 

مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي كاكا والفرنسي 

كرمي بنزمي����ة. لكن أين 
هو رونالدو الذي ودع 
بطريقة  النهائيات 
مخيبة للغاية بعدما 
خرج منتخب بالده 

من الدور الثاني على 
ي����د اإلس����بان دون ان 

ينجح العب م����ان يونايتد 
االجنليزي السابق في ترك اي ملسة 

يتذكره بها العالم سوى تذمره من انه جنم 
وعلى احلكام حمايته! أين هو كاكا الذي خرج 
على يد سنايدر بالذات دون ان يقدم اي شيء 
يشفع له في العرس الكروي العاملي، وأين هو 
بنزمية الذي قد يكون سعيدا اآلن ألن مدرب 
املنتخب رميون دومينيك لم يس����تدعه الى 
»املهزلة« الفرنسية في جنوب افريقيا. واألمر 
ذاته ينطبق على روب����ن الذي كافح ليكون 
جاهزا الى جانب زمالئه بعدما اعتقد اجلميع 
ان منتخب »الطواحن« سيفتقد أهم أسلحته 
الفتاكة بعد تعرضه لإلصاب����ة في املباراة 
التحضيرية ضد املجر )6 � 1( والتي سجل 
خاللها هدفن قبل ان يتعرض للنكسة التي 
كادت حترمه من التواجد مع »البرتقالي« في 
حملته التاسعة في النهائيات. وعد اجلناح 
السريع بأن يقاتل من اجل ان يتعافى من 
االصابة واملشاركة مع منتخب بالده وقد 
راهن مدربه بيرت ڤان مارڤييك على هذا 
التعهد وأبقاه ضمن التش����كيلة دون ان 

يستخدم خيار استبداله بالعب آخر.
ثم أكد روبن حجم أهميته في املنتخب 
البرتقالي عندما ش����ارك أساس����يا في 

مباراة الدور الثاني أمام سلوڤاكيا )2 � 1( 
وسجل الهدف األول الذي مهد الطريق أمام 
منتخبه من اجل حجز مقعده في الدور 
ربع النهائي، ثم أضاف هدفه الثاني في 
مواجهة ال����دور نصف النهائي عندما 
أكد تأه����ل منتخب بالده الى النهائي 
بتس����جيله الهدف الثالث في مرمى 

أوروغواي.
وأثب����ت اجلن����اح الهولندي ان 
املبلغ الذي دفعه النادي الباڤاري 
ليس بالكثير مقابل موهبة هذا 
الالعب الذي غرق في مستنقع 
جنوم النادي امللكي ولم يحصل 
على فرصت����ه ف����ي العاصمة 

االسبانية.

سنايدر سيعادل إنجاز بيليه
س����يحذو ويسلي سنايدر حذو األسطورة البرازيلي بيليه في حال توج منتخب بالده 

هولندا باللقب وذلك من ناحية األلقاب التي أحرزها خالل موسم واحد.
وتوج س����نايدر هذا املوس����م مع فريقه انتر ميالن االيطالي بثالثية الدوري والكأس 
احمللين ومسابقة دوري أبطال اوروبا، وفي حال خروج هولندا فائزة باللقب العاملي للمرة 
االولى في تاريخها فس����يعادل العب ريال مدريد االسباني السابق اجناز بيليه الذي أحرز 

عام 1962 حن كان في احلادية والعشرين من عمره لقبي الدوري وكأس ليبرتادوريس مع 
فريقه س����انتوس ثم قاد البرازيل لالحتفاظ باللقب العاملي قبل ان يتوج بعدها بلقب كأس 

انتركونتينينل )بطولة العالم لالندية حاليا( مع فريقه.
كما ينافس سنايدر )26 عاما( على لقب هداف النسخة التاسعة عشرة حيث يتصدر الئحة الهدافن 

حاليا مع االس����باني داڤيد ڤيا ب� 5 أهداف لكل منهما، لكنه شدد على ان هذه االرقام واالجنازات لم تخطر 
بباله، مضيفا »كل هذه االحصائيات تعتبر آخر همومي، صدقوني لم أفكر حتى للحظة واحدة في حتطيم 

اي رقم. ما أريده هو الفوز بكأس العالم، وهذه نهاية القصة«.
وواصل »سألوني ايضا حول موضوع أفضل العب في البطولة او افضل هداف، لكن اذا دخلت الى أرضية 

امللعب وكل هذه األفكار في ذهني فسأنسى كيف ألعب كرة القدم«.
وكان جناح س����نايدر الالفت هذا املوسم موضوع مزاح مع زميله السابق في ريال 

مدريد س����يرجيو راموس الذي سيكون احد الالعبن اإلسبان الذين سيحاولون 
احلد من حتركات صانع األلعاب الهولندي الذي كشف انه تلقى رسالة هاتفية 

قصيرة من الظهير األمين الذي قال فيها: »لقد فزت بعدد كاف من الكؤوس 
هذا املوسم. حان الوقت من اجل ان تهدأ قليال«.

لكن س����نايدر ليس لديه اي نية لتلبي����ة رغبة زميله 
الس����ابق وهو أكد هذا األمر قائال »سنتغلب على 
اسبانيا. اذا لم نكن مقتنعن، فلن نتمكن 
ابدا من حتقيق هذا االمر، هذا ما يقوله 
لنا املدرب، كما فعل )املدرب البرتغالي( 
جوزيه مورينيو املوسم املاضي مع انتر. 

كنت ف����ي اوج عطائي من����ذ وصولي الى جنوب 
افريقيا وسأقدم كل ما لدي من اجل الفوز«.


