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صنع دي ماريا
ثالثة أهداف
وسجل آخر أمام
أملانيا (باتريك
ستوالرز ــ
أ ف ب)

دي ماريا ...الصورة األجمل
كل شيء فعله ،وبإبداع ،أنخل دي ماريا،
أول من أمس ،في مباراة منتخب بالده
األرجنتني أمام أملانيا ،وقاده الى «ثأر
معنوي»  4ـ  2لخسارة نهائي مونديال 2014
في البرازيل قبل أقل من شهرين .الروعة التي
بدا عليها نجم مانشستر يونايتد الجديد
في دوسلدورف األملانية أكدت حقائق
وأثارت في املقابل تساؤالت
حسن زين الدين
«ل�ق��د أردن ��ا ال �ف��وز ،ل�ك��ن ك��ذل��ك تقديم
ص� ��ورة ج �م �ي �ل��ة» .ه ��ذا م ��ا ق��ال��ه نجم
م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د ال �ج��دي��د ،أن�خ��ل
دي ماريا ،عقب نهاية مباراة منتخب
بالده األرجنتني أمام نظيره األملاني،
ال �ت��ي ان�ت�ه��ت ب �ف��وز «ث� ��أري م�ع�ن��وي»
ك�ب�ي��ر ل �ـ «أل�ب�ي�س�ي�ل�ي�س�ت��ي»  .2-4أم��ا
م��ا أج �م��ع ع�ل�ي��ه ال �ع��ال��م ك �ل��ه ب�ع��ده��ا،
فيتلخص بعبارة واحدة« :دي ماريا،
أنت الصورة األجمل».
ن �ع��م ،ف�م��ا ق��دم��ه دي م��اري��ا ف��ي ه��ذه
امل �ب��اراة ل��م ي�ك��ن ع��اب �رًا ،وق��د س��ال له
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ح �ب��ر م��ن ق� ��ارة أم�ي��رك��ا
الجنوبية إل��ى أوروب��ا وب��اق��ي ق��ارات
ال �ع ��ال ��م .ص �ح �ي��ح أن امل � �ب� ��اراة ودي� ��ة،
وه � ��ي ت ��أت ��ي ف� ��ي م �س �ت �ه��ل امل ��وس ��م،
�دم
ح �ي��ث ي �ح��رص ال�ل�اع �ب��ون ع �ل��ى ع� ً
ب � ��ذل امل� �ج� �ه ��ود الدخ � � � � ��اره ،وخ �ش �ي��ة
م� � ��ن االص � � � ��اب � � � ��ات ،وخ� � �ص � ��وص � ��ًا أن
«امل��ان�ش��اف��ت» ب��ال��ذات يتطلع ،كبطل
للعالم ،ال��ى امل�ب��اراة الرسمية االول��ى
ع �ق��ب ت �ت��وي �ج��ه ف ��ي ال � �ب ��رازي ��ل ام ��ام
اس� �ك ��وت� �ل� �ن ��دا ف � ��ي ت� �ص� �ف� �ي ��ات ك ��أس

أوروب ��ا  2016األح��د ،إض��اف��ة ال��ى أنه
لعب املباراة منقوصًا من أهم نجومه
ف � ��ي امل � ��ون � ��دي � ��ال ب� �س� �ب ��ب اإلص � ��اب � ��ة،
وه� � � ��م :ال � �ق ��ائ ��د ال � �ج ��دي ��د ب��اس �ت �ي��ان
ش �ف��اي �ن �ش �ت��اي �غ��ر وم� �س� �ع ��ود اوزي � ��ل
وم��ات��س ه��ام�ل��س وس��ام��ي خضيرة
ً
وج �ي ��روم ب��وات �ن��غ ،ف �ض�لا ع��ن إب �ق��اء
م��اري��و غ��وت��زه ،م�س�ج��ل ه��دف ال�ف��وز
في ملعب «ماراكانا» ،وتوماس مولر
ع�ل��ى م�ق��اع��د ال �ب��دالء وإش� ��راك وج��وه
جديدة (هذا ال يمنع من ان األرجنتني
ظ � �ه ��رت ب �م �ظ �ه��ر ق� � ��وي واس �ت �ح �ق��ت
ّ
الفوز) ،لكن ذلك كله حتى لو لم يكن
موجودًا ،ما كان ليمنع دي ماريا من
التألق والتوهج في مباراة ملعب «ال
تي يو» في دوسلدورف ،التي أرادها
األمل � ��ان اح �ت �ف��ال �ي��ة ب�ل�ق��ب امل��ون��دي��ال،
ومناسبة لتكريم نجومهم املعتزلني:
ميروسالف كلوزه وفيليب الم وبير
م�ي��رت�ي�س��اك��ر ،واذا ب�ه��ا ت�ت�ح��ول إل��ى
ك��اب��وس ب��دأ قبل أن تغفو ال��ى النوم
أعينهم في ليلتهم تلك.
ف�ب�ب�س��اط��ة ،ب ��دا دي م��اري��ا الع �ب��ًا من
ك��وك��ب آخ ��ر ب�ي�ن م�ج�م��وع��ة ال�لاع�ب�ين
أول م��ن أم��س ،وف��ي مقدمهم األملاني
م��ارك��و روي ��س .ص��ال وج��ال وتالعب
بالدفاع األملاني ابن مدينة روزاريو،
وص�ن��ع ث�لاث��ة أه ��داف بينها تمريرة
أول � � � ��ى خ� �ي ��ال� �ي ��ة «ب � � �خ � � ��ارج ال � �ق � ��دم»
لسيرجيو أغويرو ،ليختتم املهرجان
ب�ه��دف جميل ع�ن��دم��ا ان�ط�ل��ق بالكرة
ب �س ��رع��ة ك �ب �ي ��رة أط� � ��اح ب �ه ��ا ال ��دف ��اع
األمل� ��ان� ��ي ول �ع �ب �ه��ا ب � �ه ��دوء م ��ن ف��وق
الحارس رومان فايدنفيلر.
لكن ،ما هو أهم أن ليلة دي ماريا هذه
أكدت حقائق وطرحت تساؤالت.
ً
ً
أوال ،وب�ط�ب�ي�ع��ة ال� �ح ��ال ،ف ��إن س ��ؤاال
واح � � � �دًا ك � ��ان ي� �ج ��ول ف� ��ي خ ��اط ��ر ك��ل
م��ن ت��اب��ع امل� �ب ��اراة وش��اه��د ت��أل��ق دي

ّ
ماريا (وهذا ما ركزت عليه الصحف
العاملية صبيحة أمس) ،أال وهو :ماذا
لو كان هذا الالعب موجودًا في نهائي
«ماراكانا» ،هل كان مشهد االحتفال
سيتغير؟ األرجنتينيون ذهبوا الى
تأكيد ذلك ،حيث اعادوا ،امس ،تكرار
تصريح أل�ي�خ��ان��درو س��اب�ي�لا ،م��درب
«ألبيسيليستي» في املونديال ،عقب
امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ال ��ذي ك��ان سباقًا
فيه ال��ى ه��ذا االستنتاج .غير أن��ه في
الوقت عينه ،وللمفارقة ،فإن تألق دي
م��اري��ا زاد م��ن ح�س��رة األرجنتينيني
على عدم لعبه في النهائي.
ً
ثانيًا ،فإن رج�لا بالتحديد ،أكثر من
غيره في هذا الكون ،ال يبدو مستغربًا

أكد تألق دي ماريا
أمام ألمانيا حقائق
وأثار تساؤالت

نتائج وبرنامج المباريات الدولية الودية
إيطاليا  -هولندا 0-2
ش�ي��رو إيموبيلي ( )3ودان�ي�ي�ل��ي دي
روسي ( ،10من ركلة جزاء).
فرنسا -إسبانيا 0-1
لويك ريمي (.)73
كرواتيا  -قبرص 0-2
ماريو ماندزوكيتش ( 18و.)58
بلجيكا  -أستراليا 0-2
دراي � � ��س م �ي��رت �ي �ن �ي��ز ( )18وأل �ك ��س
فيتسل (.)77

سلوفاكيا  -مالطة 0-1
الصني  -الكويت 1-3
العراق  -بيرو 2-0
مباريات اليوم:
اليابان  -األوروغواي ()13:25
كوريا الجنوبية  -فنزويال ()14:00
كازاخستان  -قيرغيستان ()16:00
تشيلي  -املكسيك (.)20:00
السبت:
البرازيل  -كولومبيا (.)4:00

لو انه نهض من كرسيه بعد املباراة
واتجه الى أقرب مرآة في منزله ونظر
اليها وتساءل :ماذا فعلت؟ بالتأكيد
هذا الشخص هو فلورنتينو بيريز،
رئ�ي��س ري��ال م��دري��د االس�ب��ان��ي ،ال��ذي
ب ��اع دي م ��اري ��ا ،ع �ل��ى ن �ح��و م�ف��اج��ئ،
أو ب � ��األح � ��رى ج� �ن ��ون ��ي ،ل �ي��ون��اي �ت��د.
وبالتأكيد أي�ض��ًا ،ف��إن إح��دى غايات
ال�لاع��ب األرج�ن�ت�ي�ن��ي م��ن ه��ذا التألق
األربعاء هي الرد على النادي امللكي،
ال ��ذي ل��م ي��واف��ق ع�ل��ى مطالبه املالية
املحقة ،وف� ّ�رط ب��ه بغرابة ،اذ م��ن غير
امل�ع�ق��ول أن يمتلك ف��ري��ق الع�ب��ًا بهذه
امليزات ويتخلى عنه! وبني هذا وذاك،
ط �م ��أن دي م ��اري ��ا ي��ون��اي �ت��د إل� ��ى أن
االموال الكثيرة التي صرفها للتعاقد
معه «لن تذهب في البحر».
ث ��ال� �ث ��ًا ،ف � ��إن دي م� ��اري� ��ا أث� �ب ��ت أم� ��ام
أمل��ان�ي��ا م��دى ال�ت�ط��ور ال ��ذي ط��رأ على
م��وه�ب�ت��ه م�ن��ذ ع ��ام  2010ع�ن��دم��ا ب��دأ
اس �م ��ه ب��ال �ظ �ه��ور ل �ل �م��رة االول� � ��ى ف��ي
مونديال جنوب أفريقيا ،ولعل قول
م��درب��ه الجديد ف��ي «ألبيسيليستي»
جيراردو مارتينو بأن «دي ماريا من
ب�ين أف�ض��ل  4أو  5الع�ب�ين ف��ي العالم
حاليًا» ه��و أفضل تعبير عما وصل
ال �ي��ه ه ��ذا ال�ل�اع ��ب .وب��ال �ت��أك �ي��د ،ف��إن��ه
ال ي� ��زال ف ��ي س ��ن ص �غ �ي��رة ت�س�م��ح له
ب��ال��وص��ول ال��ى أع�ل��ى امل��رات��ب ،ول� َ�م ال
الى جائزة أفضل العب في العالم.
راب� �ع ��ًا واأله � � ��م ،ه ��ل ب� ��ات م ��ن امل�م�ك��ن
ال �ت �س��اؤل ،ول ��و ه�م�س��ًا ،ان �ط�لاق��ًا مما
ق��دم��ه دي م ��اري ��ا األرب � �ع� ��اء ،وزم �ي �ل��ه
ليونيل ميسي ف��ي نهائي املونديال
أم ��ام ال�خ�ص��م ن�ف�س��ه :م ��اذا ل��و أصبح
دي ماريا هو النجم األول في منتخب
األرج � �ن � �ت �ي�ن ،وع �ل �ي��ه ت �ب �ن��ى ال �خ �ط��ط
واآلم ��ال؟ م��ن املمكن حينها أن تكون
الصورة ،أيضًا ،أجمل.

