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المنتخب الفرنسي يفك عقدة االفتتاحيات عبر شباك الهندوراس

بنزيما يقود الديوك للتحليق في سماء المونديال
بفارق األهداف عن اآلزوري الذي حقق فوزا ً مهما ً على
األسود الثالثة في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب
آرينا دي أمازونيا.
أح��رز هدفي اآلزوري كالوديو ماركيزيو وماريو
بالوتيلي في الدقيقتين  35و ،50وأحرز هدف األسود
الثالثة الوحيد دانييل ستوريدج في الدقيقة .37

حسن الخنسا
تمكن منتخب فرنسا م��ن إن��ه��اء عقدة ال��ف��وز في
المباريات االفتتاحية التي خاضها في ثالث بطوالت
متتالية سابقة بكأس العالم بعد فوزه الساحق على
نظيره هندوراس بثالثة أهداف نظيفة أمس األحد على
استاد جوزيه بينيرو بوردا في بورتو أليغري في إطار
الجولة األولى من منافسات المجموعة الخامسة في
مونديال البرازيل.
سجل كريم بنزيما هدف الديوك األول في الدقيقة
( )45من ضربة ج��زاء ،وأض��اف نويل ف��االداري��س
حارس هندوراس الهدف الثاني لفرنسا بالخطأ في
مرماه ،بعد فشله في التصدي لتسديدة بنزيما المرتدة
من القائم في الدقيقة ( ،)48واختتم بنزيما نفسه
ثالثية الديوك من تسديدة صاروخية في الدقيقة
( ،)72ليقود منتخب فرنسا ل��ص��دارة المجموعة
الخامسة بفارق األهداف عن سويسرا.
جاءت المباراة من جانب واحد فقط حيث استحوذ
الفرنسيون على الكرة بنسبة كبيرة ج��دا ً وه��ددوا
مرمى هندوراس في أكثر من  10فرص غير األهداف،
وكانت نقطة التحول في اللقاء ضربة الجزاء وطرد
نجم هندوراس ويلسون باالسيوس ،ولعب ديشامب
بطريقة ( ،)1-3-2-4في المقابل لعب لويس سواريز
بطريقة (.)2-4-4
كانت أول فرصة حقيقية في الشوط األول لمصلحة
الديوك عن طريق ماتيودي الذي استغل كرة مرتدة من
الدفاع وسددها في المرمى إال أن حارس هندوراس،
فاالداريس ،والعارضة تصدا لكرة ماتويدي (،)15
فيما أنقذت العارضة أيضا هدفا ً محققا ً من رأسية
غريزمان ( .)23وكان بنزيما غير موفقا ً وأهدر أكثر
من فرصة قبل أن يحرز هدف السبق لفريقه من ضربة
جزاء في الدقيقة ( ،)45بعد أن دفع نجم هندوراس
ويلسون باالسيوس منافسه الفرنسي بول بوغبا
داخ��ل منطقة ال��ج��زاء ،ل��م ي��ت��ردد الحكم البرازيلي
ساندرو ريكي في احتسابها ركلة جزاء ترجمها بنزيما
لهدف.
في الشوط الثاني ،أضاف نويل فاالداريس حارس
مرمى هندوراس الهدف الثاني للديوك بالخطأ في
مرماه بعدما فشل في إبعاد تسديدة لبنزيما ارتدت
من القائم األيسر لمرماه في الدقيقة (.)48
وأضاف بنزيما الهدف الثالث لفرنسا والثاني له
بعد استغالله كرة مرتدة من الدفاع سددها صاروخية
لتمر من فوق الحارس الهندوراسي في الدقيقة (،)72
وتمكن بنزيما من احراز هدفه الثالث والعشرين في
مسيرته مع الديوك بفضل هدفيه أمام هندوراس.

سويسرا تحقق فوزا ً صعبا ً
على اإلكوادور

قاد البديالن أدمير محمدي وهاريس سيفيروفيتش
منتخب سويسرا إلى فو ٍز ثمين ومتأخر على اإلكوادور
بنتيجة  ،1-2ف��ي افتتاح مباريات الفريقين في
المجموعة الخامسة للعرس العالمي ،في اللقاء الذي
أقيم على ملعب استاديو ناسيونال في برازيليا أمس.
وف��اج��أ منتخب اإلك����وادور نظيره السويسري
ٍ
بضغط كبير منذ انطالق المباراة وك��اد أن يسجل
هدف التقدم بعد مرور ربع ساعة على البداية ،عندما
انطلق كارلوس جريوزو بالكرة وسددها قوية أمسكها
الحارس السويسري دييغو بيناغليو ،قبل ثالث دقائق
من فرصة لمنتخب سويسرا إثر تسديدة من ريكاردو
رودريغيز أبعدها الحارس اإلكوادوري على دفعتين.
ولكن المنتخب اإلكوادوري نجح في تحقيق مبتغاه
وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة  22عندما لعب والتر
أيوفي ركلة حرة إلى داخل منطقة الجزاء تابعها إينر
فالنسيا برأسه في المرمى ،ليعطي التقدم للمنتخب
األميركي الجنوبي وسط ذهول العبي منتخب سويسرا
الذين حاولوا العودة وتسجيل هدف التعادل في ما
تبقى من الشوط األول ولكن من دون أي جدوى.
ولم تمر سوى ثالث دقائق على انطالق الشوط
الثاني ،حتى نجح المنتخب السويسري بتعديل

كولومبيا تضرب اليونان بالثالثة

النتيجة عن طريق البديل أدمير محمدي بعدما لعب
ريكاردو رودريغيز ركلة ركنية ارتقى لها محمدي
عاليا ً ووضعها برأسه في مرمى الحارس اإلكوادوري
أليكساندر دومينغيز.
وكاد المنتخب اإلك��وادوري أن يخطف هدف الفوز
في أكثر من مناسبة كان أخطرها في الدقيقة  59بعد
تسديدة من إينر فالنسيا علت العارضة ،قبل أن ينقذ
الحارس السويسري بيناغليو مرماه من ركلة حرة
قوية أطلقها البديل مايكل أرويو.
وبينما بدا أن اللقاء بطريقه لالنتهاء بالتعادل،
خطف البديل اآلخ��ر هاريس سيفيروفيتش الفوز

لمصلحة سويسرا بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى
من ريكاردو رودريغيز تابعها سيفيروفيتش بلمسة
خاطفة من مسافة قريبة لينتهي اللقاء بفوز مهم
للمنتخب السويسري.

تفجر مفاجأ ًة
كوستاريكا ّ
من العيار الثقيل

يبدو أن كأس العالم في نسخته البرازيلية سيتسم
بالمفاجآت الكبيرة ،فبعد أن سحقت الطواحين
الهولندية بطل العالم بخماسية مذلة ،جاء المنتخب

الكوستاريكي المغمور ليفجر المفاجأة الكبيرة
ويقلب تأخره بهدف لفو ٍز بثالثية على األوروغ��واي
أب��رز المرشحين لنيل اللقب ،وذل��ك ضمن مباريات
المجموعة الرابعة التي وصفت بمجموعة الموت.
وافتتح إدينسون كافاني التسجيل لألوروغواي من
ركلة جزاء لينهي فريقه الشوط األول متقدما ً بهدف
وحيد .وأدرك جويل كامبل التعادل لكوستاريكا في
الدقيقة  .54وأض��اف زميله أوسكار دورات��ي الهدف
الثاني قبل أن يقضي م��ارك��وس أوري��ن��ا على آمال
األوروغواي بستجيله الهدف الثالث لمنتخب بالده،
ال��ذي حصد أول 3نقاط متصدرا ً مجموعة الموت

�أزمة متابعة المونديال في لبنان تقترب من الحل
وت�أجيل مباراة الريا�ضي والحكمة لأجل ال�سلم الأهلي
في ظل انشغال العالم أجمع في العرس الكروي
في ب�لاد السامبا البرازيلية ،ينشغل المواطن
اللبناني في حل أزمة متابعة المونديال التي أخذت
تتفاعل تصاعديا ً إلى أن أطلق وزي��ر المال علي
حسن خليل صرخته في وجه الحكومة اللبنانية
وحث الوزراء على متابعة الملف بشك ٍل جدي.
وم ّر اليوم الرابع للمونديال الذي انطلق الخميس
الماضي في ظل تفاعل أزم��ة ب� ّ
�ث المباريات في
لبنان ،وامتعاض المواطن اللبناني من عدم توفير
آلية لمشاهدة الحدث العالمي األهم.
واقتربت أزم��ة مشاهدة اللبنانيين لمباريات
بطولة كأس العالم لكرة القدم من نهايتها السعيدة.
وأحرزت المفاوضات بين وزير االتصاالت بطرس
حرب مع المعنيين بهذا الملف تقدما ً كبيراً ،بعد أن
تفاعلت قضية متابعة اللبنانيين للعرس الكروي
بشك ٍل الفت في األيام األخيرة ،وسط انتقادات ألداء
الحكومة في معالجة هذا الملف.

ويعقد وزراء اإلعالم رمزي جريج واالتصاالت
بطرس ح��رب والشباب والرياضة عبد المطلب
حناوي مؤتمرا ً صحافياً ،عند الحادية عشرة من
قبل ظهر اليوم في وزارة االتصاالت ،يتم خالله
إع�لان نتائج المحادثات مع شركة «سما» في
ما خص منح الحق للبنانيين بمتابعة مباريات
المونديال تلفزيونيا ً من دون مقابل.

مشكلة السلّة تتفاقم

وفي اللعبة الرياضية الثانية على صعيد العالم
تتأجج الخالفات في لبنان بين فريقي الرياضي
والحكمة واالتحاد المعني ،على خلفيات طائفية
وسياسية.
وفي هذا الصدد ،أعلن رئيس االتحاد اللبناني
لكرة السلة وليد نصار أن وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق اتصل به وطلب منه تأجيل المباراة
الخامسة بين ناديي الحكمة والرياضي ،التي

كانت مقررة في الساعة التاسعة والنصف من
مساء أمس.
من جهته ،أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أن إرج��اء المباراة ق��رار أمني بامتياز
بسبب ع��دم وج���ود ض��م��ان��ات ول��ك��ي ال تحصل
إشكاالت ،مشددا ً على أن األمور ال تزال بحاجة إلى
تهدئة وتفاهم بين الناديين.
وكانت االس��ت��ع��دادات قد اكتملت داخ��ل قاعة
صائب سالم في النادي الرياضي ،عندما حصل
هرج وم��رج ،وسط معلومات بأن القوى األمنية
تلقت أوامر بإخالء الملعب وإرجاء المباراة.
وأفادت مصادر وزارية أن القرار جاء بعد تنسيق
مع رئيس الحكومة تمام سالم والوزير حناوي،
وذلك حرصا ً على السلم األهلي.
إلى ذلك ،يعقد اجتماع طارىء لالتحاد اللبناني
لكرة السلة قبل ظهر اليوم للبحث في موضوع
تأجيل المباراة.

سجل فهود كولومبيا ثالثة أهداف في مرمى اليونان
ليحسم النقاط الثالث ،متصدرا ً المجموعة الثالثة
بفارق األهداف عن منتخب ساحل العاج الذي حقق
فوزا ً مهما ً على الساموراي الياباني بهدفين لهدف.
بدأ منتخب كولومبيا المباراة بشك ٍل قوي ،وأراد أن
يحرز هدف التقدم المبكر في شباك المنتخب اليوناني
الذي اتسم بالحذر الدفاعي الكبير والتكتل في منطقة
ال��وس��ط .واستطاع الفهود أن يستغلوا سيطرتهم
المبكرة ،وأح��رزوا هدف التقدم بعد خمس دقائق عن
طريق بابلو أرميرو .حاول المنتخب اليوناني تعديل
األوض��اع ،فتخلى بعض الشيء عن الحذر الدفاعي،
وحاول لعب الكرات في العمق واألطراف على أمل إحراز
التعادل ،إال أن محاوالت الخط الهجومي عن طريق
فتفاتزيديس وكوستاس لم تنتج من شيء يذكر.
فرضت كولومبيا سيطرتها على مجريات األمور في
الشوط الثاني ،وسجل تيوفيلو غوتييريز وجيمس
رودريغيز هدفين في مرمى اليونان ،ليعلن الفهود
فوزهم بثالثية نظيفة.
ضمن المجموعة نفسها ،سجل أفيال الكوت ديفوار
هدفين بدقيقتين في الشوط الثاني ليقلبوا تخلفهم
بهدف إلى فوز على اليابان بهدفين لهدف ،في اللقاء
الذي أقيم على ملعب آرينا برنامبوكانو في ريسيفي
األول من أمس.
سجل منتخب كوت ديفوار هدفيه عن طريق ويلفريد
بوني وجيرفينيو ،بينما جاء هدف اليابان الوحيد عن
طريق كيسوكي هوندا.

المانشافت في مواجهة
الماكينة البرتغالية

تنطلق مسيرة المانشافت في المونديال البرازيلي
بمواجهة مثيرة أمام البرتغال مساء اليوم التي تقام
ضمن المجموعة السابعة باستاد فونتي نوفا في
سلفادور .مواجهة كبيرة ع��ن��وانٌ للقاء القمة بين
األلماني القوي دفاعا ً وهجوما ً والبرتغالي بماكينته
التهديفية الدون كريستيانو رونالدو.
وتنفس البرتغاليون الصعداء بعد عودة رونالدو
للفريق عقب تعافيه من إصابة في الركبة ،كما أشار
رونالدو للصحافيين يوم الخميس الماضي بما يعني
أنه جاهز للمشاركة .كما تلقت ألمانيا أنباء جيدة حول
مشاركة مانويل نوير حارس العرين في المباراة بعد
تعافيه من إصابة في الكتف ،بينما تجاوز فيليب الم
إصابة في الكاحل وسيشارك في مركز الوسط المدافع
بدال ً من مركزه التقليدي كظهير أيمن.
ولم يعطِ يواكيم لوف مدرب المانشافت الكثير من
المعلومات حول التشكيلة األساسية لفريقه لكن من
المتوقع أن يلعب جيروم بواتنغ كظهير أيمن بجوار
ماتس هومليس وبير مرتساكر بينما يتنافس إيريك
دورم وبنيديكت هوفيديس على مركز الظهير األيسر.
وسيسمح وج��ود الم ف��ي وس��ط الملعب بجوار
سامي خضيرة أللمانيا بامتالك قوة هجومية مثيرة
مكونة من توني كروس وأوزيل ولوكاس بودولسكي
باإلضافة لتوماس مولر هداف كأس العالم األفريقي.
ويمتلك ب��اول��و بينتو م��درب البرتغال تشكيلة
جاهزة بعد تعافي المدافع بيبي والعب الوسط راؤول
ميريلش من اإلصابة .وسيبدأ روي باتريسيو في
حراسة المرمى وسيقود بيبي وبرونو ألفيس الدفاع
بجانب الظهيرين غواو بيريرا وفابيو كوينتراو.
وسيوفر بيريرا المزيد من البراعة في خط وسط
ثالثي سيتطلع الستخدام سرعة وقوة رونالدو عند
كل فرصة .وسينضم هوغو ألميدا وفاريال إلى رونالدو
في الهجوم.

على الهامش
المونديالي
اللبنانيون يشاركون
اللحظات املونديالية
على الفايسبوك
ح.خ
ب �ع��د أن ح� ��رم اللبنانيون
م��ن مشاهدة البطولة العالمية
األج �م��ل بنسختها البرازيلية
ع� �ل ��ى ش� ��اش� ��ات ال� �ت� �ل� �ف ��زة في
بيوتهم ،لجأ ه��ؤالء إل��ى مواقع
التواصل االجتماعي لمشاركة
اللحظات المونديالية بشغف.
ف�م�ن�ه��م م��ن س �خ��ر م��ن سقوط
المنتخبات الكبيرة كإسبانيا
واألوروغ��واي ،ومنهم من عبّر
ع��ن ف��رح��ه ب��ان�ت�ص��ار المنتخب
ال��ذي يحب ،ومنهم م��ن شارك
ص��ورا ً تعبّر عن لحظات جميلة
ف ��ي ال �م �س �ت �ط �ي��ل األخ� �ض ��ر أو
صورا ً للمشجعات الجميالت.
عبّر حسان صقر عن فرحه
ب�ف��وز ه��ول�ن��دا على بطل العالم
قائالً« :اليوم ما عاد معروف إذا
اإلسباني هو الثور ،والهولندي
ه ّوي البقرة ...يمكن بدها إعادة
نظر».
ون��ش��ر راف� ��ي خ� ��وري على
ص��ف��ح��ت��ه ال� �خ���اص���ة ب �م��وق��ع
ف��اي�س�ب��وك س��اخ��را ً م��ن هزيمة
اإلس� �ب ��ان «ال �ل��ه ق��ال �ه��ا اسبانيا
تلعب بكأس العالم والمنتخب
ال �س��وري م��ا ي�ل�ع��ب .أص�ل�اً إذا
«بيبوسو الصرماية ما بدنا بقا
كتير عليهون فريق الشرطة».
وعبر ماهر الخطيب بسخرية
قائالً« :هلق اسبانيا بطلة العالم
بالفوتبول أو الغلل؟».
ون� �ش���ر م �ش �ج �ع��و إي �ط��ال �ي��ا
ب ��وس� �ت ��ات ت �ع �ب��ر ع���ن فرحهم
بنشوة الفوز على إنكلترا ،فكتبت
رشا الشوفي« :الليلة ليلتنا ولي
غيران من هلق يحفر جورا ويطم
حالو فيها .»long live Italy
وعبّر مشجعو األوروغ��واي
ع� � � ��ن س � �خ � �ط � �ه� ��م ع� � �ل � ��ى «ال
سيليستا» عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بعد الهزيمة النكراء
التي مني بها األوروغ ��واي في
مواجهته المونديالية األولى مع
كوستاريكا المغمور.

وزير ماليزي يطلب
إجازة عرب «تويرت»

رف � � ��ض رئ�� �ي� ��س ال� � � � ��وزراء
الماليزي نجيب عبد الرزاق طلبا ً
م��ن وزي ��ر ال�ش�ب��اب والرياضة
للحصول على إج��ازة مرضية
ال � ��ذي ق � ��ال« :إن � ��ه م� ��رض بعد
م�ش��اه��دة ال �م �ب��اراة االفتتاحية
لكأس العالم».
وقال وزير الشباب والرياضة
خيري ج�لال الدين أب��و بكر في
ت�غ��ري��دة ب�ع��د ف�ت��رة ق�ص�ي��رة من
المباراة قرابة الفجر بالتوقيت
ال�م�ح�ل��ي ،إن ��ه ي�ع��ان��ي م��ن ح ّمى
وج �س��ده ي��ؤل�م��ه .وك�ت��ب خيري
تغريدة باللغة الماليزية إلى عبد
الرزاق« :آسف ال يمكنني الذهاب
إل��ى العمل ال�ي��وم ،س��وف أرسل
شهادة طبية غداً».
غ� �ي ��ر أن رئ � �ي� ��س ال � � � ��وزراء
الماليزي تجاهل االلتماس ور ّد
في تغريدة باللغة اإلنكليزية« :أنا
سعيد أن��ك تشعر بصحة جيدة
ل�ل�م�ج��يء إل ��ى اج �ت �م��اع مجلس
الوزراء غداً».

تصريحات مونديالية

ر ّد الع��ب منتخب البرازيل
ف��ري��د بشك ٍل ق��وي على اتهامه
ب��ال�س�ق��وط المتعمد ف��ي منطقة
ج� ��زاء ك��روات �ي��ا وق� ��ال« :تلقيت
ضربة وفقدت ت��وازن��ي ...لست
أنا الالعب الذي يدّعي السقوط».
ع�بّ��ر الهولندي ف��ان بيرسي
وال � � ��ذي ي �ع �ي��ش أي� ��ام � �ا ً جميلة
ب �ع��د ت��أل �ق��ه ض ��د إس �ب��ان �ي��ا عن
فرحه ق��ائ�لاً« :استحقينا الفوز
1-8وإنني مستعد لتكرار التألق
أمام أستراليا».
الع� ��ب ال �م �ن �ت �خ��ب األل �م��ان��ي
ل ��وك ��اس ب��ودول �س �ك��ي ك� ��ان له
رأي واض��ح بخصوص مباراة
البرتغال وق��ال« :ل��ن يكون أمام
الفرق األخ��رى أي شيء لتقوله
غ �ي��ر ك�ل�م��ة رائ � ��ع! األل� �م ��ان هنا
بالفعل».
ك �ش��ف ال� �م���درب الهولندي
ل��وي��س ف��ان غ��ال ع��ن أن زي��ارة
زوج��ات العبي هولندا حفزتهم
ق �ب��ل م��واج �ه��ة إس �ب��ان �ي��ا للفوز
ب �ه��ذه النتيجة ال�ك�ب�ي��رة ،ورأى
بهذه ال��زي��ارة سببا ً م��ن أسباب
االنتصار.

