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كازان بعد ستالينغراد :ألمانيا «تتقهقر» في روسيا
حسن رمضان
خــرجــت أملــانـيــا .نعم خــرجــت أملانيا.
ومـ ــن ال ـ ــدور ّ
األول .خــرجــت مـتـ ّ
ـذيـلــة
ِ
ل ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة.
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات قـ ـ ّ
ـويـ ــة.
م ـج ـم ــوع ــة ف ـي ـهــا امل ـك ـس ـي ــك وك ــوري ــا
وامل ـن ـت ـخــب ال ـس ــوي ــدي .األخ ـي ــر فعل
فعلته باملنتخب اإليطالي في مباراة
ّ
امللحق املؤهل لكأس العالم .السويد
ف ــي الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي ،إي ـطــال ـيــا خ ــارج
املــونــديــال ،كما هــي حــال «املاكينات
األمل ــان ـي ــة» .أملــانـيــا خ ــارج املــونــديــال.
املكسيك خسر مــن الـســويــد بثالثية
نظيفة .الـفــريــق ال ــذي هــزمـتــه أملانيا
الـتــي انـهــزمــت بــدورهــا مــن املكسيك.
«ال ـج ـم ـيــع هـ ــزم ال ـج ـم ـي ــع» ،هـ ــذا هو
ش ـع ــار امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة األك ـثــر
ح ـمــاســة ب ــن م ـث ـيــات ـهــا ح ـتــى اآلن.
ّ
إذًا أملــانـيــا ب ــرأس مــتـكــئ تـقــف خلف
املنتخبات الـثــاثــة فــي مجموعتها.
ب ــدأت امل ـب ـ ّـاراة «الـتــاريـخـيــة» بضغط
أملاني متوقع ،ودفاع كوري لم يسمح
لهذه «املاكينات» التي لم تعمل طوال

اللقاء من الــوصــول إلــى شباكهم .لم
تكن هـنــاك فــرص محققة للتسجيل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أمل ــانـ ـي ــا ،ع ـل ــى عـكــس
ّ
الـ ـك ــوري ــن ال ــذي ــن اس ـت ـغ ــل ــوا هـجـمــة

كان نوير مهزوزًا في روسيا
(سعيد خان ــ أ ف ب)

م ــرت ـ ّـدة حـ ــاول س ــون تــرجـ ّمـتـهــا إلــى
هــدف عند الدقيقة  24لكنها ذهبت
إل ــى ج ــان ــب ال ـقــائــم األي ـس ــر ل ـحــارس
املــرمــى «امل ـهــزوز» فــي هــذا املــونــديــال
م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر .ش ـ ــوط ّأول ان ـت ـهــى
سلبي النتيجة وسلبي األداء من قبل
لوف ورجاله.
ّ
يتحمل لوف مسؤولية خياراته .فأن
ت ـبــدأ بـمـسـعــود أوزيـ ــل الــاعــب الــذي
لــم «ي ــرك ــض» فــي امل ـب ــاراة بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى س ــام ــي خ ـض ـي ــرة اآلخ ـ ـ ــر الـ ــذي
ّ
كـ ــان ق ــد ش ــك ــل ع ـب ـئــا ع ـل ــى مـنـتـخـبــه
أك ـثــر م ــن اإلض ــاف ــة ،ف ـهــذا يـعـنــي أنــك
والعناد مكلف .في الشوط
«عنيد».
ِ
الثاني ،شاهدنا «سيناريو» الشوط
ّ
األول يتكرر .بــدأت عالمات االنهزام
ّ
واضحة على املشجعني واملشجعات
األمل ـ ـ ــان .لـ ــوف ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرك .م ــن ال ــذي
ّ
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك؟ اه ـ ـ ـتـ ـ ــزت ش ـ ـبـ ــاك امل ـن ـت ـخــب
املـكـسـيـكــي ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة في
م ـن ــاس ـب ـت ــن .ال ـن ـت ـي ـجــة صـ ـ ــارت 0-2
لـلـســويــد أمـ ــام امل ـك ـس ـيــك :أملــان ـيــا في
ّ
«سجل تربح يا لــوف».
وضــع حــرج.
ولكن الهدف املنتظر لم يكن أملانيًا،

بل ّ
تحول إلى اللون األحمر ،إلى لون
الكوريني ،وجاءت كرة لم يحتسبها
حكم امل ـبــاراة األمـيــركــي مــارك غيغر،
ول ـك ــن لـ ـ ـلـ ـ ــ« »VARكـ ــان ل ـه ــا الـكـلـمــة
ال ـفــاص ـلــة .ه ــدف ل ـكــوريــا .م ــا صـ ّـعــب
األم ـ ـ ــر ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ــان ـ ــي هــو
الفوز السويدي في املـبــاراة الثانية.
ك ــان ت ــون ــي ك ــروس ــي ص ــاح ــب هــدف
«املستحيل ليس أملانيًا» في املباراة

كان توني كروسي
شبحًا في وسط الميدان
ولم يظهر
ال ـس ــاب ـق ــة أم ـ ــام ال ـس ــوي ــد ش ـب ـحــا فــي
وس ــط املـ ـي ــدان .ل ــم يـخـلــق ن ـجــم آخــر
ي ـن ـقــذ األمل ـ ـ ــان مـ ـ ـ ّـرة جـ ــديـ ــدة .انـتـهــت
املقولة وانتهت معها املباراة بهدف
ث ــان ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع لنجم
توتنها ال ـكــوري هـيــونــغ مــن ســون،
ب ـعــد ه ـف ــوة «س ــاذج ــة» م ــن مــانــويــل

نــويــر .اآلن الحــت مقولة أخ ــرى فوق
سـ ـم ــاء م ـل ـع ــب كـ ـ ـ ـ ــازان« ،امل ـس ـت ـح ـيــل
أصبح أملانيًا».
ب ـ ـكـ ــى م ـ ــولـ ـ ـي ـ ــر ،وبـ ـ ـك ـ ــى دراكـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــر،
وغـيــرهـمــا الكثير الكثير فــي برلني
وبقية امل ــدن األملــانـيــة .أملــانـيــا تبكي
ُ
فــي روسـيــا ،وتـهــزم فــي روسـيــا ولن
تـفــوز فــي روس ـيــاّ .
رب ـمــا ـ ـ وم ــن بــاب
املزاح ـ إلى نهاية العالم .ومن يعلم؟
ّ
رب ـم ــا الـنـتـيـجــة رس ـم ــت االب ـت ـســامــة
ّ
في قلب ضحية العنصرية األملانية
إل ـكــاي غــونــدوغــان ال ــذي لــم يـشــارك
سوى في بعض الدقائق في املباراة
ال ـث ــان ـي ــة .فـ ــاز غ ــون ــدوغ ــان ال ـتــركـ ّـي
على غوندوغان األملاني ،اآلن الكفة
ّ
مـتـعــادلــة .تركيا لــم تـتــأهــل وأملانيا
خـ ــارج امل ــون ــدي ــال م ــن الـ ـ ـ ّ
ـدور األول.
وهذا األمر بالنسبة إلى املنتخبات
ال ـك ـب ـي ــرة ي ـ ـعـ ــادل ع ـ ــدم الـ ـت ــأه ــل مــن
األس ــاس .ك ــازان حـفــرت فــي داخلها
وع ـلــى أرض ـهــا تــاريـخــا جــدي ـدًا بعد
ستالينغراد ،تاريخ خروج املنتخب
األمل ــان ــي ألول م ـ ّـرة مــن ال ـ ـ ّـدور األول
لكأس العالم منذ .1938

لوف يدفع الثمن
جاد طويل
م ــن الـ ـب ــاب ال ـض ـ ّـي ــق خ ــرج ــت ّأمل ــان ـي ــا.
أكـثــر املتشائمني لــم يكن يتوقع هذه
النتيجة ال ـكــارثـ ّـيــة .األس ـب ــاب كثيرة،
ول ـكــن أب ــرزه ــا يـبـقــى خ ـي ــارات امل ــدرب
يواكيم لوف «الغريبة» قبل املونديال
وخالل مباريات الدور ّ
األول .قبل بداية
املونديال ّ
بأيام ،استبعد لوف مهاجم
نـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي وأفـ ـض ــل
العب ناشئ في إنكلترا لوروا سانيه
ع ــن تـشـكـيـلــة املـنـتـخــب ،بـحـجــة «ع ــدم
انـضـبــاطــه خ ــال مـعـسـكــر املـنـتـخــب».
ق ــرار مـفــاجــئ الق ــى اسـتـهـجــان جميع
املــراق ـبــن ،وع ـشــاق املنتخب األملــانــي.
أراد لــوف إيـصــال رســالــة للجميع أن
االنضباط هو الشيء األهم في كتيبة
األمل ـ ـ ــان .دفـ ــع املـ ـ ــدرب األمل ــان ــي الـثـمــن
غاليًا منذ املباراة األولى التي خسرها
بـهــدف دون رد مــن املكسيك .فــي ذلك
ال ـل ـق ــاء ك ــان ل ــوف ب ـحــاجــة إل ــى العــب

صاحب مهارة يمكن أن يصنع الفارق
م ــع ال ــدف ــاع املـكـسـيـكــي امل ـح ـكــم .خسر
ل ـ ــوف وربـ ـ ــح س ــانـ ـي ــه .ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الهجوم أيضًا ّ
أصر يواكيم لوف على
تــومــاس مــولــر فــي املـقــدمــة ،واستبعد
امل ـهــاجــم ال ـش ــاب س ــان ــدرو فــاغـنــر من
ً
تشكيلة املـنـتـخــب .فـشــل مــولــر فـشــا
ذريـ ـع ــا أم ـ ــام امل ـك ـس ـي ــك ،وك ــذل ــك أم ــام
السويد .وهنا أيضًا خسر لوف وفاز
فاغنر.
ّ
رفـ ــض لـ ــوف ال ـت ـخ ــلــي ع ــن ال ـع ـنــاصــر
الــذيــن فــاز معهم بـكــأس الـعــالــم 2014
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل .أص ـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى م ـس ـعــود
أوزي ـ ــل وس ــام ــي خ ـض ـيــرة ف ــي وســط
امللعب بمباراة املكسيك ،وأبقى على
إلكاي غوندوغان وسبستيان رودي
وبعض الخيارات الجاهزة أكثر ّ
بدنيًا
وفنيًا ،فخسر بهدف دون ردّ .
ّ
غير من
ً
فلسفته قليال في مباراة السويد تحت
ضغط االنتقادات التي ُو ّجهت ألوزيل
وخـضـيــرة ،خــاصــة مــن نجم املنتخب

األملاني التاريخي لوثر ماتيوس .فاز
على السويد في املباراة الثانية بهدف
الــدق ـي ـقــة األخ ـي ــرة م ــن تــونــي ك ــروس،
ف ــي ت ـل ــك امل ـ ـبـ ــاراة أي ـض ــا كـ ــان ه ـجــوم
«املانشافت» غائبًاّ .املفاجأة كانت أمام
ّ
كوريا الجنوبية ،إنها مباراة التأهل،
أشرك
عاد لوف إلى تشكيلة املكسيك.
ّ
أوزيل وخضيرة في خط الوسط كأنه
ّ
لــم يتعلم مــن أخـطــائــه ،تيمو فيرنير
غير مقنع فــي املقدمة .ظهر املنتخب
األمل ــان ــي ب ـ ــأداء ه ــزي ــل ،م ــن دون روح
وال ج ــوع لــان ـت ـصــار ،ال ح ــول لــه وال
ّ
ّ
قوة .تألق الحارس الكوري الجنوبي
ف ــي مـنــاسـبـتــن أو ث ــاث ل ـيــس أك ـثــر،
ّ
التكتيكية ،كما على
فـخـيــارات لــوف
مستوى العناصر ،فشلت في تحقيق
فوز ثان والعبور إلى دور الـ.16
فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم وال ـ ــوس ـ ــط وكـ ــذلـ ــك فــي
حـ ــراسـ ــة املـ ــرمـ ــى ،اع ـت ـ ّم ــد ل ـ ــوف عـلــى
م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر ،رغـ ــم أن ـ ــه ل ــم ي ـشــارك
طيلة املوسم املاضي مع ناديه بايرن

ّ
ميونيخ بداعي اإلصابة .فضل نوير
ّ
ع ـل ــى املـ ـت ــأل ــق ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن حـ ــارس
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ـظ ـهــر ب ـ ــأداء
ضـعـيــف ف ــي مـ ـب ــاراة ك ــوري ــا .تـصــدى
لركلة ّ
حرة على دفعتني ،وترك مرماه
في الدقائق األخيرة ،حــاول أن يراوغ
العـ ــب ك ــوري ــا ف ــي ال ـث ـلــث األخـ ـي ــر مــن
مـلـعــب ال ـك ــوري ــن ،خ ـســر نــويــر ال ـكــرة
وأط ـل ــق امل ـه ــاج ــم الـ ـك ــوري «رص ــاص ــة
الرحمة» على لــوف ومنتخبه .حاول
االتحاد األملاني تخفيف الضغط عن
مدرب املنتخب قبل املباراة ،وأعلن ّ أن
لوف سيبقى على رأس الجهاز الفني.
ّ
سلبية
محاوالت ربما جاءت بنتائج
على لــوف .أصـ ّـر على خـيــاراتــه ،وهي
خـيــارات ربـمــا تعتبر «عــاطـفـ ّـيــة» غير
ّ
عقالنية ،فلوف ّ
أحب أن يكرر اإلنجاز
مع العبيه السابقني ،ال مع من أحرز
معهم كــأس الـقــارات قبل حوالي عام.
خـســر ل ــوف ال ــره ــان ،وخ ـســرت أملانيا
كل شيء.

(جويل ساماد ــ أ ف ب)

البرازيل «الواقعية» تضرب موعدًا مع المكسيك

(بنجامين كريميل ــ أ ف ب)

ل ــم ت ـش ــرب الـ ـب ــرازي ــل م ــن ذات ال ـكــأس
الذي شرب منه البطل السابق .تعامل
مـنـتـخــب «الـسـيـلـيـســاو» بــواقـعـيــة مع
صربيا «ال ـقـ ّ
ـويــة» على أرضـ ّـيــة ملعب
س ـ ـبـ ــارتـ ــاك م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الــروسـ ّـيــة .وف ــاز بـهــدفــن مــن دون ّ
رد،
ل ـت ـت ـص ـ ّـدر امل ـج ـم ــوع ــة أمـ ـ ــام ســوي ـســرا
الثانية ،وتعبر إلى الدور الثاني حيث
ستالقي منتخب املكسيك فــي مـبــاراة
الت ـي ـن ـيــة خ ــال ـص ــة .بـ ــدأ أبـ ـن ــاء املـ ــدرب
إديـ ـن ــور لـ ـي ــون ــاردو ب ــات ـش ــي «ت ـي ـتــي»
ب ــالـ ـهـ ـج ــوم مـ ـن ــذ الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األولـ ـ ـ ــى،
ّ
الصربية
تـ ّـوغــل نـيـمــار بــن الـخـطــوط
ّ
ف ــي الــدقـيـقــة الـثــانـيــة ل ـكــن فــرصـتــه لم
ت ـن ـجــح .ع ـنــد الــدق ـي ـقــة ال ـســاب ـعــة وفــي
شكل مفاجئ رمــى الظهير البرازيلي
مــارسـيـلــو ال ـكــرة خ ــارج املـلـعــب وطلب
التبديل السريع بعدما شعر بألم في
ّ
ال ـظ ـهــر .خ ــرج مــارسـيـلــو حــزيـنــا وح ــل

اكتفى نيمار بمراوغات غير مجدية
(يوري كورتيز ــ أ ف ب)

ً
ب ـ ـ ــدال م ـن ــه ف ـي ـل ـي ـبــي ّلـ ــويـ ــس .اس ـت ـغــل
ّ
ال ـب ــرازي ـل ــي ــون ال ـت ـحــفــظ ال ـص ــرب ــي في
الشوط ّ
األول ،خلقوا عــددًا من الفرص
أب ــرزه ــا ع ـنــد الــدق ـي ـقــة  29ع ــن طــريــق
غــابــريـيــل خـيـســوس ،ال ــذي لــم يستفد
مــن تـمــريــرة «عـلــى امل ـقــص» مــن نيمار
ك ـســر ف ـي ـهــا م ـص ـيــدة ال ـت ـس ـلــل .أفـضــل
العب برازيلي في املونديال حتى اآلن
فيليبي كــوتـيـنـيــو صـنــع ال ـف ــارق عند
الــدقـيـقــة  ،35أرس ــل ك ــرة «مـيـلـمـتـ ّ
ـريــة»
لباولينيو ،لــم يـتــردد األخـيــر برفعها
ف ـ ــوق الـ ـ ـح ـ ــارس الـ ـص ــرب ــي فــادي ـم ـيــر
سـتــويـكــوفـيـتــش واض ـعــا منتخبه في
املـقــدمــة .االنــدفــاع الـبــرازيـلــي «الـحــذر»
قــابـلــه فــوضـ ّ
ـويــة بـ ــاألداء مــن املنتخب
ال ـص ــرب ــي ف ــي م ـع ـظــم فـ ـت ــرات ال ـش ــوط،
ولــم يتمكن رفــاق ألكساندر كــوالروف
م ــن خـلــق ف ــرص حـقـيـقـ ّـيــة عـلــى مــرمــى
الـحــارس ألـيـســون .فــي الـشــوط الثاني

ب ــدأ ال ـص ــرب بــانــدفــاع أك ـب ــر ،وتنظيم
عـلــى مـسـتــوى خــط ال ــوس ــط ،هــاجـمــوا
مرمى املنتخب البرازيلي من الدقيقة
ّ
 60حتى الدقيقة  ،67إل أن كراتهم لم
تجد طريقها ملرمى الحارس أليسون.
بعكس مجريات اللقاء ّ
حول قلب دفاع
ّ
«السيليساو» تياغو سليفا كرة ركنية
إل ــى امل ــرم ــى ال ـصــربــي راف ـع ــا النتيجة
إلى هدفني من دون ّ
رد .حاول الصرب
ّ
ّ
التدارك إل أن كراتهم لم تكن بالفعالية
ال ــازم ــة ،وكــانــت الـفــرصــة األخ ـطــر في
الــدقـيـقــة  61بـعــد ك ــرة عــرضـ ّـيــة أخـطــأ
ّ
بصدها ولكن الدفاع
الحارس أليسون
كان حاضرًا إلبعادها.
أخـ ـط ــاء امل ـ ـ ــدرب ت ـي ـتــي تـ ـك ــررت أي ـضــا
خ ــال مـ ـب ــاراة صــرب ـيــا ،ف ـكــان ويـلـيــان
نـقـطــة ال ـض ـعــف ع ـلــى ال ـج ـهــة الـيـمـنــى،
كما لم يبدأ بفرناندينيو في الوسط،
وروبيرتو فيرمينيو كمهاجم صريح،

ً
خصوصًا أن األخير ّيكون عادة أخطر
من خيسوس ،حيث أنه قادر على خلق
املـســاحــات فــي دفــاعــات الخصم .وكما
فــي املـبــارتــن السابقتني أيـضــا اكتفى
نيمار بـمــراوغــات غير مجدية ،وفشل
ّ
حقيقية إل ــى أه ــداف.
بتحقيق ف ــرص
ّ
وأثبت لقاء صربيا أن واقعية كوتينيو
تـســاعــد املـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي أك ـثــر من
اس ـت ـع ــراض ــات ن ـي ـمــار ال ـت ــي ال تسمن
وال تـغـنــي م ــن ج ــوع .ع ـبــرت ال ـبــرازيــل
إلــى الــدور الثاني بهدفني نظيفني في
مــرمــى صــربـيــا ،وعـلــى الـجـهــة املقابلة
ت ـع ــادل ــت س ــوي ـس ــرا م ــع كــوس ـتــاري ـكــا
بـ ـه ــدف ــن مل ـث ـل ـه ـم ــا .ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ت ــاق ــي
امل ـك ـس ـيــك ،بـيـنـمــا ت ـص ـطــدم ســوي ـســرا
«الـ ــواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة» ب ــامل ـن ـت ـخ ــب الـ ـس ــوي ــدي
ّ
املنظم ،في مباراة ال يمتلك فيها أي من
ّ
املنتخبني أفضلية على اآلخر.
(األخبار)

