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الرياضة الدولية

ماض
كلوزه
ميروسالف
ٍ
في صناعة أسطورته
األملاني ميروسالف كلوزه هو من الالعبني القالئل جدًا الذين استطاعوا
أن يصنعوا أسطورتهم في املالعب بعيدًا من الشهرة واألضواء ،وها هو الالعب
الذي ال يشيخ يواصل إبداعه في تصفيات كأس أوروبا  2012بعد تألقه في
مونديال 2010
حسن زين الدين
ميروسالف كلوزه .هذا النجم الذي
ّ
ال ي�ك��ل وال ي�م��ل م��ن زي ��ارة الشباك.
ّ
ورغ ��م ت�ق��دم��ه ف��ي ال�ع�م��ر م��ع بلوغه
س��ن ال� �ـ 32ال ي ��زال ن�ج��م ه��ذا الالعب
يلمع في مالعب كرة القدم العاملية.
م�ن�ت�ص��ف األس� �ب ��وع س �ج��ل «ميرو»
ه��دف��ًا ف��ي م��رم��ى ك��ازاخ�س�ت��ان .ق��د ال
ي �ب��دو األم ��ر غ��ري�ب��ًا ب�ط�ب�ي�ع��ة الحال
ل�ل�اع ��ب ام �ت �ه��ن ت �س �ج �ي��ل األهداف،
هدفه
لكن الطريقة التي سجل بها
ً
األخير تجبرك على التوقف طويال
النجم في املالعب.
عند ما يقدمه هذا َ
ورغم ذلك فإنه لم يلق اإلنصاف في
مسيرته الزاخرة ،وظل اإلعالم بعيدًا
ع�ن��ه ع�ل��ى ع�ك��س غ�ي��ره م��ن الالعبني
الذين يكفي قليل من التألق حتى ال
تنفك ّعدسات الكاميرات تطاردهم
في أدق تفاصيل يومياتهم.
سيطرتها ع�ل��ى اللقاء
أمل��ان�ي��ا ،رغ��م
ً
أم��ام كازاخستان ط��وال وع��رض��ًا ،إال
أن�ه��ا ط��وال ال�ش��وط األول ل��م تتمكن
م � ��ن ال� � ��وص� � ��ول إل � � ��ى ال � �ش � �ب� ��اك عبر
ت�س��دي��دات ت��وم��اس م��ول��ر ومسعود
أوزي � � � � � ��ل ول� � � ��وك� � � ��اس بودولسكي
ورأس� � �ي � ��ات س ��ام ��ي خ� �ض� �ي ��رة .ومع
ا لاّن �ط�لاق الّ�ش��وط ال�ث��ان��ي أب��ى كلوزه
إ أن ي�ع��ل��م ال�ج�م�ي��ع ك�ي�ف�ي��ة زيارة
ال �ش �ب ��اك ،إذ إن� ��ه ك� ��ان ب �ك��ل بساطة
وسالسة في التوقيت املناسب أمام
املرمى متلقيًا تمريرة بودولسكي،
وب � �س� ��رع� ��ة ق� �ي ��اس� �ي ��ة اس � �ت � �ط� ��اع أن
ي �ل �ت��ف ع �ل��ى امل� ��داف� ��ع ال� � ��ذي يراقبه
كظله وي �س��دد م�ب��اش��رة ف��ي الشباك
هدفه ال�س��ادس ف��ي التصفيات بعد
ه��دف�ي��ه األخ �ي��ري��ن ف��ي م��رم��ى تركيا
وق�ب�ل�ه�م��ا أم� ��ام أذرب �ي �ج ��ان وقبلها
ه ��دف ��ه أم � ��ام ب �ل �ج �ي �ك��ا .إذًا التمركز
ال�ج� ّ�ي��د أم ��ام امل��رم��ى ه��و امل �ي��زة التي
يبدعها ك�ل��وزه ويفتقدها كثير من
املهاجمني .من هنا ،استطاع كلوزه
أن ي �ص �ن��ع أس� �ط ��ورت ��ه الشخصية
رغ��م اف�ت�ق��اره إل��ى ال�ف�ن�ي��ات العالية،

إال أن نظرته الثاقبة التي ال تبارح
ال�ش�ب��اك ف��إن��ه يستطيع م��ن خاللها
أن ي �ق �ل ��ب ك � ��ل األم � � � ��ور رأس� � � ��ًا على
عقب بلمحة واح ��دة ،وه��ذا م��ا فعله
بالضبط خ�لال نهائيات مونديال
ج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا  ،2010وخصوصًا
ذاك ال �ه ��دف االف �ت �ت��اح��ي ف ��ي مرمى
إن�ك�ل�ت��را ع�ن��دم��ا س�ب��ق امل��داف�ع�ين ّفي
غ �ف �ل��ة م �ن �ه��م واس �ت �ط ��اع أن ينقض
ع �ل��ى ال� �ك ��رة ب �ب��راع��ة وي ��زرع� �ه ��ا في
امل��رم��ى اإلن �ك �ل �ي��زي ،م�م�ه�دًا الطريق
أم� ��ام زم�ل�ائ��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك النصر
ال� �ت ��اري� �خ ��ي .وال ي �خ �ف��ى أي� �ض ��ًا أن
«ميرو» انطبقت عليه صفة الهداف
ع�ب��ر ال �ك��رات ال��رأس �ي��ة ،ل�ك��ن الالعب
أثبت من دون أدن��ى شك براعته في
استخدام قدميه ،ما أوصله إل��ى أن
يسجل  14ه��دف��ًا ف��ي  3موندياالت،
اللعبة
م� �ت� �خ� �ط� �ي ��ًا ع � �م� ��ال � �ق� ��ة ف � � ��ي
ّ
ك��ال �ب��رازي �ل��ي ب�ي�ل�ي��ه وم��واط �ن��ه الفذ
غيرد مولر ،وليكون على بعد خطوة
من معادلة رقم البرازيلي رونالدو،
وهو ما يبدو ممكنًا وحتى أكثر من
ذل ��ك ت�خ�ط�ي��ه إذا م��ا واص ��ل الالعب
النسج على املنوال ذات��ه واملحافظة
قبل ك��ل ش��يء على لياقته البدنية،
وه��و أم��ر ليس بالعسير أم��ام العب
أملاني كما عودنا التاريخ.
إذًا ،ال يمكن حاليًا ،وحتى ربما في
تاريخ لعبة كرة القدم ،تشبيه كلوزه
ب ��أي م ��ن أت ��راب ��ه ف ��ي خ ��ط الهجوم،
ف��ال�ل�اع��ب ت�م�ك��ن م ��ن ص �ن��ع شهرته
ب �ن �ف �س��ه .آت� �ي ��ًا م� ��ن خ �ل ��ف األضواء
كالعب في صفوف كايزرسالوترن،
اس� �ت� �ط ��اع ه� � ��ذا ال�ل��اع� ��ب أن يكتب
التاريخ ،وال ي��زال مستمرًا في ذلك،
وم � ��ا وص� ��ول� ��ه إل � ��ى ه ��دف ��ه الدولي
ال� ��رق� ��م  58ف� ��ي  105م � �ب ��اري ��ات مع
«املانشافت» سوى تسجيد صريح
لهذه األسطورة.
ق ��د ال ت �ك �ف��ي ه � ��ذه ال �ك �ل �م��ات نجمًا
بمقدار كلوزه ،إال أنه يمكن اختصار
مسيرته باعتباره نموذجًا فريدًا من
نوعه.

اإلصابات لم
ترحم «ميرو»
ورفاقه
انضم ميروسالف كلوزه
إلى قائمة املصابني في
ناديه بايرن ميونيخ
األملاني ،بعد تعرضه
لتمزق في أنسجة عضلة
الساق ،في املباراة أمام
كازاخستان ،وسيغيب
بسببها عن املالعب
ملدة  10أيام .يذكر أن
الهولندي مارك فان بومل
(الصورة) زميل كلوزه،
أصيب أيضًا في ركبته
اليسرى ،وسيبتعد أيضًا
عشرة أيام عن املالعب،
كذلك سيغيب الكرواتي
إيفيكا أوليتش عن
املباراة أمام هانوفر
إلصابته في أنفه.

بات كلوزه على بعد  10أهداف من معادلة رقم غيرد مولر كأفضل هداف في تاريخ «املانشافت» (ماتياس شرادر ــ أ ب)

موندياليات

زوجة زيدان السبب في توجيهه «نطحة» ملاتيراتزي
ال تزال «النطحة» الشهيرة
التي تلقاها صدر املدافع
االيطالي ماركو ماتيراتزي
من رأس النجم الفرنسي زين
الدين زيدان خالل املباراة
النهائية ملونديال 2006
الجدل والبحث في
تثير ّ
أسباب ردة فعل «زيزو»
ّ
زيدان موجهًا «نطحته»
الشهيرة إلى ماتيراتزي (أرشيف)

ّ
يبدو أن الكلمات النابية التي تلفظ
بها االيطالي ماركو ماتيراتزي بحق
ال�ف��رن�س��ي زي ��ن ال��دي��ن زي� ��دان ل��م تكن
ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ط ��رد «زيزو»
خ�لال امل�ب��اراة النهائية لكأس العالم
ل�ك��رة ال �ق��دم ع�ل��ى امل�ل�ع��ب األومل �ب��ي في
ال �ع��اص �م��ة االمل��ان �ي��ة ب ��رل�ي�ن .وكشفت
ب� �س� �م ��ة اله� � � � � ��وري وه� � � ��ي صحافية
كتاب لها تناول السيرة
فرنسية في
ٍ
ال� ��ذا ّت � �ي� ��ة ل� �ح� �ي ��اة ل �ل �ن �ج��م الفرنسي
ّ
الخفية
ال� �ف ��ذ وح �م��ل اس� ��م «ال �ح �ي ��اة
لزيدان» عن السبب الحقيقي لتوجيه
االخير نطحة برأسه إل��ى ماتيراتزي
ّ
ص ��اح ��ب ه � ��دف ال� �ت� �ق ��دم ف ��ي املباراة
امل ��ذك ��ورة (ق �ب��ل أن ي �ع��ادل زي � ��دان من
رك �ل��ة ج � ��زاء) ،ب�ح�س��ب م��ا أورد موقع

«ف ��وت  »01ال�ف��رن�س��ي ل�ك��رة ال �ق��دم .اذًا
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال�ش��ائ�ع��ة ك��ان��ت ح ��ول شتم
امل��داف��ع اإليطالي لشقيقة أغلى العب
في العالم سابقًا ،لكن مؤلفة الكتاب
ك�ش�ف��ت ع��ن ح�ق�ي�ق��ة ج��دي��دة بقولها:
«ل �ق��د ك��ان��ت ه �ن��اك أس �ب��اب شخصية
مل��ا ح� ��دث .ف �ف��ي ال �ي��وم ال �س��اب��ق للقاء
ال �ح��اس��م ت �ش��اج��ر زي � ��دان م��ع زوجته
وك� ��ان ف��ي غ��اي��ة ال �ت��وت��ر والعصبية،
وعندما أهدر فرصة للتسجيل (الكرة
ال��رأس �ي��ة ال �ت��ي ت �ص��دى ل�ه��ا الحارس
االي �ط ��ال ��ي ج��ان �ل��وي �ج��ي ب ��وف ��ون قبل
دقائق على نهاية اللقاء) بات توتره
ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه وف �ق��د ال �س �ي �ط��رة على
نفسه ل�ت�ك��ون ال�ن�ه��اي��ة نطحه لالعب
اإليطالي».

وأض��اف��ت اله��وري كاشفة عن حقيقة
ج��دي��دة بقولها« :ل�ق��د ارت��دى قميصًا
ت �ح��ت ق �م �ي �ص��ه األص� �ل ��ي ي �ش �ك��ر فيه
ف ��ري� �ق ��ي ي ��وف� �ن� �ت ��وس وري� � � ��ال مدريد
وإي �ط��ال �ي��ا وك ��ل امل ��درب�ي�ن والالعبني
ّ
ال��ذي تعاملوا معه على ما قدموه له
ط��وال مسيرته حيث إن تلك املباراة
ك��ان��ت األخ �ي��رة ،ل�ك��ن ال �ط��رد أف�س��د كل
شيء».
ً
ي��ذك��ر أن ج��دال واس�ع��ًا استمر أشهرًا
طويلة على خلفية تلك النطحة حيث
اجتهدت وسائل االع�لام في توضيح
ال�س�ب��ب ال�ح�ق�ي�ق��ي وراء ف�ع�ل��ة زيدان،
قبل أن تجمع على أن الكلمات النابية
ال�ت��ي خ��رج��ت م��ن ف��م م��ات�ي��رات��زي هي
التي أثارت غضب «زيزو».

