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مدو للماتادور في ماراكانا العريق
سقوط
ٍّ
حسن الخنسا
أعاد الماتادور اإلسباني اليوم ذكريات منتخب
الديوك الفرنسية في مونديال  ،2002وذلك عندما
خرج األخير عقب الخسارة أمام السنغال والدنمارك
والتعادل مع األوروغواي ،حيث كرر الروخا اإلخفاق
ذاته بسقوطه المبكر في مونديال البرازيل ،عقب
الخسارة أمام هولندا  1-5وأمام تشيلي .0-2
ف��ي م��ون��دي��ال ك��وري��ا/ال��ي��اب��ان ،ج��اءت فرنسا
كحاملة لقب أمم أوروبا  2000وكأس العالم ،1998
مدججا ً بالنجوم ومرشحا ً فوق العادة
الفريق كان
ّ
للقب ،لكنه خرج بشك ٍل م��د ٍو تماما ً كحال الروخا
اليوم من حيث كل الوجوه.
قصة إسبانيا تشبه فرنسا أكثر من تشابهها
م��ع نكسة إيطاليا التي خرجت م��ن ال���دور األول
ف��ي مونديال  ،2010فالطليان ج���اؤوا م��ن دون
ترشيحات ،خصوصا ً بعد أدائهم العادي في أمم
أوروب��ا  2008وافتقادهم لخدمات بوفون وبيرلو
منذ انطالق المونديال .ولكنها قصة ثالثية مرعبة
عن بطل العالم األوروبي الذي يسقط في المونديال
التالي منذ عام .1998
وج ّرد الثور التشيلي بطل العالم الماتادور من
لقبه وأخرجه من ال��دور األول ،بعد أن ف��از عليه
بهدفين نظيفين على ملعب م��اراك��ان��ا ف��ي أول��ى
مفاجآت البطولة وأغربها.
وسجل هدف تشيلي األول فاغارس في الدقيقة
 20وضاعف النتيجة أنغيور في الدقيقة  43من
المباراة ،ليصبح رصيد تشيلي ست نقاط ليضمن
التأهل إلى الدور الثاني بصحبة هولندا فيما تذيّلت
إسبانيا جدول الترتيب وخرجت بصحبة أستراليا
من البطولة.
ودخ��ل الماتادور اللقاء وال يوجد طريق أمامه
س��وى الفوز أو ال��خ��روج المبكر سيكون المصير
المحتوم لبطل العالم ،الذي ظلت الصحف العالمية
تتغنى به طيلة أربع سنوات على أنه الثورة القادمة
التي ستغير مسار القوى الكروية في العالم.
وف��ي المقابل ك��ان سامباولي ال��م��دي��ر الفني
لتشيلي مدركا ً لحجم الفريق الذي يواجهه وقدرته
على الهجوم الضاري ،فأجبر العبيه على االلتزام
الدفاعي وعدم مهاجمة مرمى كاسياس إال بعدد
قليل من الالعبين ال يتجاوز أربعة على أقصى
تقدير.
وأقحم سامباولي بالثالثي فيدال وفارغاس
وسانشير ليكون الثالثي شكالً هندسيا ً أقرب إلى

المثلث في مهاجمة مرمى كاسياس ،ال��ذي كان
مرتبكا ً ليس فقط من الخماسية واألداء الهزيل أمام
هولندا بل من الشبح الذي يطارد إسبانيا بشأن
احتمالية خروجها المبكر من المباراة.
م��ع اللحظات األول���ى للمباراة ظهر المنتخب
اإلسباني مهتزا ً غير قادر على بناء هجمة منظمة،
وأدرك جمهور تشيلي أن الماتادور لم يقدم شيئا ً
فاشتعلت المدرجات تشجيعا ً لتشيلي من أجل
إحراز هدف مبكر إلرباك حسابات الفريق المرشح
لنيل اللقب.
كان منتخب تشيلي على موعد مع الهدف األول
في الدقيقة من المباراة بعد أن استقبل فارغاس
الكرة من إنغيور ليستقبل الكرة ويراوغ كاسياس
ويسدد بسهولة في المرمى ليشكل الهدف ضغطا ً
كبيرا ً على ديل بوسكي.

ح���اول ال��م��ات��ادور التماسك لكنها اصطدمت
بالتنظيم الدفاعي لتشيلي ،وقبل نهاية الشوط
األول بدقيقتين ضاعف إنغيور صانع الهدف األول
النتيجة بتسجيل الهدف الثاني من متابعة رائعة
وتسديدة عجز كاسياس عن اللحاق بها.
وسيطر تشيلي على الشوط الثاني من اللقاء،
إذ انهالت الهجمات على عرين كاسياس لكن دون
تغيير في نتيجة المباراة ،لتنتهي بفوز تشيلي
بهدفين على بطل العالم.

هولندا تطحن الكنغارو

عانى منتخب هولندا كثيرا ً قبل أن يخطف فوزا ً
ٍ
أهداف لهدفين على أستراليا في ثاني
ثمينا ً بثالثة
مباريات الفريقين في المجموعة الثانية لكأس
العالم البرازيل  2014على ملعب بييرا-ريو في

بورتو أليغرو أم��س األرب��ع��اء بعد مباراة ممتعة
ومثيرة شهدت العديد من التقلبات.
تقدم آريين روبن بالهدف األول للطواحين في
الدقيقة ( )20من مجهود فردي من منتصف الملعب
عندما انطلق بالكرة وسددها قوية ،قبل أن يدرك
تيم كاهيل التعادل بعد دقيقة واحدة فقط بهدف
رائ��ع ،وتقدم جديناك ألستراليا من ضربة جزاء
( ،)54وأدرك ف��ان بيرسي التعادل من تسديدة
قوية ( ،)58واختتم ديباي ثالثية هولندا بتسديدة
من مسافة  30ياردة خارج منطقة الجزاء لتسكن
الشباك الهولندية (.)68
وودعت أستراليا البطولة قبل مباراتها األخيرة
أم��ام ال��م��ات��ادور ،بينما حافظ الهولنديون على
صدارة المجموعة الثانية واقتربوا بنسب ٍة كبيرة
من التأهل للدور الثاني.

كانت بداية اللقاء هادئة من دون أي محاوالت
جدية على كال المرميين ،قبل أن تبدأ الهجمات
الخطيرة من المنتخب الهولندي الذي نجح بافتتاح
التسجيل عندما تخطى آريين روبن العب المنتخب
األسترالي م��ارك بريشيانو وانطلق بسرعة نحو
المرمى قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة
قوية على يسار الحارس ماتي رايان.
لكن فرحة الطواحين لم تدم سوى دقيقة واحدة،
إذ نجح المنتخب األسترالي بتعديل النتيجة بعد
كرة عرضية إلى داخل المنطقة تابعها تيم كاهيل
بتسديدة مباشرة لترتطم الكرة بالعارضة وتدخل
المرمى.
في الشوط الثاني ،فاجأ المنتخب األسترالي
نظيره الهولندي بتسجيل ه��دف التقدم إث��ر كرة
عرضية م��ن أوليفر بوزانيتش لمست ي��د داري��ل
يانمات داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة
جزاء نفذها بنجاح مايل جيديناك بقوة على يمين
الحارس الهولندي ياسبر كيليسين.
ولكن الرد الهولندي كان سريعا ً حيث عادل أبناء
المدرب لويس فان غال النتيجة بعد أربع دقائق،
عندما استلم روبن فان بيرسي تمريرة داخل منطقة
الجزاء كسر على إثرها مصيدة التسلل قبل أن يطلق
كرة قوية في سقف الشباك.
وفي الدقيقة  ،68حسمت الطواحين الهولندية
النتيجة لمصلحتها بعدما تقدّم البديل ميمفيس
ديباي بالكرة وأطلق تسديدة صاروخية غيّرت
اتجاهها في الهواء وارتطمت باألرض قبل أن تدخل
مرمى الحارس األسترالي ماتي رايان لينتهي اللقاء
بفو ٍز صعب لمنتخب هولندا.

ّ
تتحطم
صخرة الطواحين

ت��ع��رض م��داف��ع المنتخب ال��ه��ول��ن��دي ب��رون��و
مارتينس إن��دي إلص��اب��ة خطيرة أث��ن��اء مواجهة
المنتخب األس��ت��رال��ي ،ليتم حمله على النقالة
واستبداله قبل دقيقة من نهاية الشوط األول.
صحيفة الدايلي مايل اإلنكليزية قالت إن إصابة
الالعب تبدو خطيرة وأن البطولة على األغلب انتهت
بالنسبة له ،أما صحيفة ماركا اإلسبانية فقالت إن
اإلصابة بالرقبة وتبدو خطيرة للغاية.
الالعب الهولندي سقط بعد خطأ ارتكبه تيم
كاهيل ف��ي اح��ت��ك��اك معه تسبب ب��ارت��ط��ام رأس
المدافع باألرض ،لكن لم يعلن رسميا ً حتى اآلن عن
حالة الالعب ومدى إمكانية مشاركته في المباراة
المقبلة ضد تشيلي.

على الهامش
المونديالي
بيليه يفوته الشوط
األول للسيليساو

ك� ��ان ب �ي �ل �ي��ه واح � � ��دا ً ممن
ف��ات �ه��م ال� �ش ��وط األول من
م��ب��اراة ال �ب��رازي��ل ف��ي كأس
العالم ضد المكسيك ،بعدما
عانى من ازدح��ام السير في
طريقه لمشاهدة المباراة.
وقال بيليه األسطورة الذي
منح البرازيل ثالثة ألقاب في
ك��أس ال�ع��ال��م «ل�ل�م��رة األول��ى
أض �ط��ر ل�لاس �ت �م��اع للشوط
األول م��ن م �ب��اراة للبرازيل
داخ��ل سيارة ».لكن بيليه لم
يفته أي ه��دف ف��ي المباراة
بعدما تعادل الفريقان بدون
أهداف في فورتاليزا.
وت��وق �ف��ت ال �ح �ي��اة تقريبا ً
بالبرازيليين أثناء المباراة،
حيث تعاني ساو باولو وهي
ثاني أكبر مدن بالد السحرة
م��ن ح��ال��ة م��روري��ة سيئة مع
م��ح��اول��ة أع� � ��داد ك �ب �ي��رة من
المواطنين العودة لمنازلهم
سريعا ً قبل ركلة البداية.

سكوالري :مستوى
الربازيل يتطور

أنهى تألق غويرمو أوتشوا
ح� � ��ارس م ��رم ��ى المكسيك
سلسلة من عشرة انتصارات
متتالية للبرازيل ،لكن وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن اإلح� �ب���اط ال ��ذي
تعانيه الجماهير البرازيلية
بسبب ع��دم تسجيل الفريق
أي ه��دف ،فإن المدرب لويز
فيليبي س�ك��والري يعتقد أن
م�س�ت��وى منتخب ب�ل�اده في
تطور من لقا ٍء إلى آخر.
وقال سكوالري« :نحن هنا
في البرازيل كثيرا ً ما نعتقد
أن الع��ب��ي ال� �ف ��رق األخ� ��رى
ل� �ي� �س ��وا ب �ن �ف��س م �س �ت��وان��ا،
واعتقد البعض أن المكسيك
لن تكون في مستوانا لكنها
ل�ع�ب��ت ال �ي��وم ب�ط��ري�ق��ة جيدة
مثلنا».
وأش� � � � � � � ��اد س� � � �ك � � ��والري
ب��ال �ح��ارس ال� ��ذي ي�ل�ع��ب في
الدوري الفرنسي ،لكنه حذر
الع�ب�ي��ه ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه من
ض� ��رورة ت�س�ج�ي��ل األه���داف
ف��ي م �ب��اراة ال�ج��ول��ة األخيرة
أمام الكاميرون.

يتصدر قائمة
مولر
ّ
الهدافني

ي��ت��ص��در ت���وم���اس م��ول��ر
مهاجم ألمانيا قائمة الهدافين
ف ��ي ن �ه��ائ �ي��ات ك� ��أس العالم
ب�ع��دم��ا ه��ز ش �ب��اك البرتغال
ث �ل�اث م � ��رات ف ��ي ال��م��ب��اراة
األول��ى لفريقه ،وخلفه العبا
ه��ول �ن��دا روب ��ن ف��ان بيرسي
وآري� ��ن روب� ��ن ول �ك��ل منهما
هدفين.
وب � �ه� ��دف � �ي� ��ن أي� � �ض� � �ا ً ف��ي
ش� �ب ��اك ه� � �ن � ��دوراس وض ��ع
كريم بنزيمة مهاجم فرنسا
بصمته ف��ي ال�ن�ه��ائ�ي��ات أمام
ال� �ب���رازي� �ل���ي ن� �ي� �م ��ار ف �ك��ان
صاحب الثنائية األولى حين
م�ن��ح ال�ب�ل��د ال�م�ض�ي��ف الفوز
 1-3على كرواتيا.

احلب الذي
ال ينتهي

يبدو أن العالقة الوطيدة
ب� �ي ��ن اإلس� �ب���ان���ي ج��وس �ي��ب
غ� ��واردي� ��وال ال �م��دي��ر الفني
ل� � �ن � ��ادي ب � ��اي � ��رن م �ي��ون �ي��خ
األل��م��ان��ي ،والع��ب��ه السابق
ال�ن�ج��م األرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل
ميسي ل��م تنت ِه بعد ،فبعض
ال�ح��ب يعيش إل��ى األب ��د .هذا
ما أكدته صحيفة «سبورت»
اإلسبانية التي أشارت إلى أن
غوارديوال يعتزم السفر إلى
ال�ب��رازي��ل ف��ي األي��ام القادمة
فقط لمقابلة الساحر ميسي
ب�ع��د ان �ت �ه��اء م��ب��اراة منتخب
األرجنتين ونيجيريا.
وأكدت الصحيفة أيضا إلى
أن ال�م��درب اإلس�ب��ان��ي ينوي
النزول بعد تلك المباراة إلى
غ��رف تبديل ال�م�لاب��س للقاء
م�ي�س��ي ،ق�ب��ل أن ي�ت��وج��ه إلى
العاصمة األرجنتينية بيونس
آي � � ��رس إلل�� �ق� ��اء م� �ح ��اض ��رة
بعنوان «ك��أس العالم بعيون
ب �ي��ب» ف��ي م�ل�ع��ب ل��ون��ا ب��ارك
وال��ت��ي ي �ت��واج��د ف�ي�ه��ا أيضا ً
خيراردو تاتا مارتينو مدرب
البارسا السابق.

