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ً
علو كعبها في بالد السحرة
مثبتة
بقوة
ّ
الديوك الفرنسية تصيح ّ
حسن الخنسا
حقق منتخب الديوك الفرنسية انتصارا ً
كبيرا ً ومثيرا ً بنتيجة  2-5على سويسرا
في ثاني مباريات الفريقين في المجموعة
الخامسة لكأس العالم البرازيل  2014على
ملعب آرينا فونتي نوفا في سالفادور أمس
الجمعة.
وسجل أهداف فرنسا كل من أوليفييه جيرو
( )17وباليز ماتويدي ( )18وماثيو فالبوينا
( )40وكريم بنزيمة ( )67وموسى سيسوكو
( ،)73بينما جاء هدفا سويسرا عن طريق
بليريم دزيمايلي ( )81وغرانيت شاكا (.)87
قدم المنتخب الفرنسي عرضا ً كرويا ً رائعا ً
وتالعب بنظيره السويسري ليفوز عليه في
اللقاء ال��ذي بدأ ساخنا ً للغاية ،حيث أظهر
كال المدربين ديشامب وهيتسفيلد رغبته
في ال��ف��وز .ودف��ع م��درب سويسرا بمحمدي
وسفيروفيتش منذ البداية ،وأشرك ديشامب
أوليفيه جيرو كمهاجم ث��انٍ بجوار بنزيمه
الذي كان قريبا ً جدا ً من التسجيل مبكرا ً في
الدقيقة السادسة بتصويبة م��رت بجوار
زاوية الثمانية.
وبعد انطالقة مميزة ،افتتح المنتخب
الفرنسي التسجيل في الدقيقة  17إثر ركلة
ركنية لعبها ماثيو فالبوينا ارتقى لها جيرو
وتابعها برأسه في المرمى ،قبل دقيقة واحدة
من الهدف الثاني إثر خطأ من فالون بهرامي
وصلت على إثره الكرة لكريم بنزيمة الذي
مررها بدوره نحو باليز ماتويدي ،ليخترق
األخ��ي��ر منطقة ال��ج��زاء وي��س��دد ك��رة قوية
بالزاوية الضيقة.
وفي الدقيقة  ،31سنحت فرصة تسجيل
الهدف الثالث للديوك بعد حصولهم على ركلة
جزاء إثر إعاقة يوهان دجورو لكريم بنزيمة
داخل المنطقة ،ولكن األخير فشل بالتسجيل
بعدما ص ّد الحارس دييغو بيناغليو الكرة
قبل أن يتابع يوهان كاباي الكرة المرتدة
بالعارضة .ودخ��ل بنزيما التاريخ عندما
أصبح الالعب الفرنسي األول الذي يهدر ركلة
جزاء في العرس العالمي.
وقبل نهاية الشوط األول بخمس دقائق،
ع�� ّزز ال��دي��وك تقدمهم بالهدف الثالث إثر
تمريرات متقنة بدأت من رافاييل فاران إلى
أوليفييه جيرو الذي مرر الكرة لداخل منطقة

الجزاء ،ليتابعها ماثيو فالبوينا بالمرمى من
مسافة قريبة وينتهي الشوط األول بتقدم
مريح لفرنسا بنتيجة .0-3
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،واص���ل المنتخب
الفرنسي تفوقه ونجح بإضافة الهدف الرابع
بالدقيقة  67وبطريقة رائ��ع��ة إث��ر تمريرة
متقنة من البديل ب��ول بوغبا فشل فيليب
سنديروس بإبعادها ،ليتابعها كريم بنزيمة
بتسديدة هوائية مباشرة في المرمى ليرفع
رصيده من األهداف بالبطولة إلى  3أهداف.
ِ
يكتف المنتخب الفرنسي باألهداف
ولم
سجل الهدف الخامس بالدقيقة
األربعة حيث ّ
 73عن طريق موسى سيسوكو ،بعد هجمة
سريعة بدأها بنزيمة الذي مرر لداخل منطقة
ال��ج��زاء نحو سيسوكو ال���ذي س��دد الكرة
مباشرة بالزاوية اليمنى لمرمى بيناغليو
لتصبح النتيجة .0-5
واس��ت��ف��اق منتخب س��وي��س��را بالدقائق
األخيرة من المباراة وقلّص الفارق في الدقيقة

 81عن طريق البديل بليريم دزيمايلي الذي
أطلق ركلة حرة قوية مرت من تحت أقدام
الحائط الدفاعي الفرنسي وذهبت في الزاوية
اليمنى السفلى لمرمى الحارس هوغو لوريس
ال��ذي اهتزت شباكه مجددا ً في الدقيقة 87
بتسديدة هوائية مباغتة من غرانيت شاكا.

كوستاريكا تفجر ثاني مفاجآتها
في مرمى اآلزوري

فجر منتخب كوستاريكا ثاني مفاجآته
ّ
في المونديال البرازيلي بالفوز على منتخب
ٍ
بهدف نظيف ،وضمن تأهله بشك ٍل
إيطاليا
رسمي لدور الـ 16بعد الجولة الثانية لحساب
ّ
المجموعة الرابعة ،ما يعني أيضا ً إقصاء
المنتخب اإلنكليزي رسميا ً من البطولة.
وبهذا الفوز رفع المنتخب الكوستاريكي
رصيده إلى  6نقاط ليكون رابع المتأهلين
رسميا ً بعد هولندا وتشيلي وكولومبيا،

وت��وق��ف رص��ي��د إيطاليا عند ث�لاث نقاط،
وتنتظرها مواجهة ضد األوروغ��واي ويكفي
إيطاليا التعادل لحسم التأهل ،لتفوقها على
أوروغواي بفارق األهداف.
وت��ف��وق المنتخب الكوستاريكي معظم
فترات اللقاء تكتيكيا ً على منتخب ايطاليا،
ونجحت كوستاريكا بوقف أسلحة ايطاليا
ال��خ��ط��ي��رة المتمثلة ببيرلو وم���ن أم��ام��ه
بالوتيلي .ونجح خ��ط دف��اع كوستاريكا
باتباع مصيدة التسلل للطليان إلفشال
تمريرات بيرلو الخطيرة في ظهر دفاعهم،
مع اعتمادهم هجوميا ً على الكرات العرضية
والثابتة والمرتدات.
بدأت كوستاريكا المباراة بشك ٍل ضاغط
حيث ه �دّد مرمى جيانلويجي بوفون بعد
مرور سبع دقائق فقط ،إثر ركلة ركنية لعبها
كريستيان ب��والن��وس إل��ى داخ��ل المنطقة
وارتقى لها سيلسو بورخيس برأسه ولكن
ال��ك��رة م��رت ف��وق ال��ع��ارض��ة .بينما انتظر

اآلزوري حتى الدقيقة  27لتهديد مرمى
كوستاريكا إثر تمريرة بالعمق من أندريا
بيرلو إلى ماريو بالوتيللي الذي هيأها أمام
تياغو موتا فسددها األخير أرضية زاحفة
مرت بجانب القائم األيمن.
وكاد منتخب إيطاليا أن يفتتح التسجيل
في الدقيقة  31بعد تمريرة رائعة من أندريا
بيرلو إل��ى ماريو بالوتيللي ،ال��ذي انفرد
بالحارس كيلور نافاس الذي تقدم إلبعاد
الخطورة ولكن بالوتيللي لعب الكرة من فوقه
«لوب» قبل أن تمر إلى جانب القائم األيمن
للمرمى ،فيما رد المنتخب الكوستاريكي
بعد دقيقة بتسديدة قوية أطلقها كريستيان
بوالنوس وأبعدها جيانلويجي بوفون.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقة واحدة،
ضرب منتخب كوستاريكا بقوة وسجل هدف
التقدم إث��ر ك��رة عرضية من جونيور دي��از،
تطاول لها القائد برايان رويز وحولها برأسه
نحو المرمى اإليطالي بعد أن ضربت العارضة
وتجاوزت خط المرمى لينتهي الشوط األول
ٍ
بهدف نظيف.
بتقدم كوستاريكا
ف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني أش��رك م��درب
اآلزوري برانديلي مهاجمه كاسانو بدال ً من
تياغو موتا ،في محاولة لتنشيط الهجوم
اإليطالي وتنويع أسلوب اللعب ك ْون كاسانو
يُجيد التحرك وفتح المساحات لزمالئه،
إال أن كوستاريكا واصلت ف��رض أسلوبها
الدفاعي ومنعت المنتخب اإليطالي
وتفوقها
ّ
من تشكيل أي خطورة ُتذكر ،وسط اعتمادها
على المرتدات السريعة التي لم تخلق فرص
للتهديف لكنها أتعبت ال��دف��اع اإليطالي
وألزمته البقاء في مناطقه .وظهر على الطليان
اإلرهاق وانخفاض اللياقة البدنية التي تف ّوق
الكوستاريكيون بها بشك ٍل واضح.
ك��اد اآلزوري أن يسجل في الدقيقة 53
بعد ركلة حرة مباشرة من أندريا بيرلو نحو
المرمى ،ولكن الحارس كيلور نافاس أبعدها
بقبضة يده لينقذ مرماه من الفرصة األبرز
للمنتخب اإليطالي في الشوط الثاني.
وحاول المنتخب اإليطالي السيطرة على
مجريات اللعب في الدقائق التالية ولكن
بدون أي فاعلية حقيقية بينما نجح منتخب
كوستاريكا في الحفاظ على تقدمه لينهي
اللقاء بفو ٍز ثمين.

على الهامش المونديالي
بوتني يعتزم حضور املباراة النهائية

قال المساعد الشخصي للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،إن الرئيس
سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم المقرر في  13تموز على ملعب
ماراكانا في مدينة ريو دي جينيرو.
وقال يوري أوشاكوف« :يعتزم الرئيس حضور المباراة النهائية المقررة
في  13تموز ولهذا عالقة باستضافة روسيا للنهائيات المقبلة (،)2018
إذ سنتسلم الشارة من زمالئنا البرازيليين» .ومن المقرر أن يسافر بوتين
إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها مدينة
فورتاليزا اعتبارا ً من الخامس عشر من تموز.

يشجع اجلزائر!
رئيس كوريا الشمالية
ّ

تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي صورة لرئيس كوريا
الشمالية كيم جونغ أون خالل متابعته للمباراة التي جمعت منتخبي الجزائر
وبلجيكا.
وظهر «جونغ» مشجعا ً لمحاربي الصحراء عبر وضعه علم الجزائر على
كتفيه .ويبدو أن «جونغ» اختار ذلك بسبب العالقات المتوترة مع جارته
كوريا الجنوبية التي ستواجه المنتخب الجزائري يوم األحد المقبل.

حزب اهلل حاضر ًا يف لقاء إنكلرتا واألوروغواي

تبادل نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي ص��ور ًة تظهر لبنانيين
يحمالن علم حزب الله وذل��ك في استاد «آرينا كورينثيانز» في البرازيل،
والذي استضاف مباراة إنكلترا واألوروغواي.
ويظهر في الصورة المواطنان وهما يحمالن علم حزب الله في أعلى مدرج
في الملعب .ويشهد المونديال الحالي في البرازيل ظهورا ً كبيرا ً للمشجعين
اللبنانيين ،حيث تناوب هؤالء على حمل األعالم اللبنانية باإلضافة ألعالم
تيارات سياسية أخرى.

االحتاد اإلسباين يدعو ديل بوسكي لالستمرار

قال األمين العام التحاد كرة القدم اإلسباني خورخي بيريز أن االتحاد
يرغب في استمرار مدرب المنتخب فيسنتي ديل بوسكي في مهمته ،على
الرغم من الفشل في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا ً في البرازيل.
وك��ان ديل بوسكي قال إنه سيدرس موقفه مع المنتخب عقب خسارة
الفريق حامل اللقب للمباراتين األوليين في المجموعة الثانية أمام هولندا
وتشيلي وخروجه من النهائيات .ويرتبط ديل بوسكي بعقد حتى انتهاء
بطولة أوروبا  2016المقرر إقامتها في فرنسا.
وقال بيريز إنه لم تعقد أي مناقشات رسمية حتى اآلن بشأن مستقبل
ديل بوسكي ،وإنه تقرر تأجيلها حتى عودة الفريق إلى البالد .وأضاف «قد
تحاول أسرته إقناعه بعدم االستمرار لكننا لن نجد أفضل منه .االتحاد كله
يدعم ديل بوسكي وإذا كنا نملك األفضل فلم التغيير؟»

مواجهة بني األخوين بواتنغ

ستشهد المباراة بين منتخبي ألمانيا وغانا ضمن المجموعة السابعة في
نهائيات كأس العالم  2014لكرة القدم اليوم ،مواجهة بين فريقي األخوين
جيروم بواتنغ وكيفن برينس بواتنغ.
وكان األخوان غير الشقيقين التقيا وجها ً لوجه في نهائيات كأس العالم
ٍ
بهدف
الماضية في جنوب أفريقيا قبل أربعة أع��وام عندما ف��ازت ألمانيا
نظيف ،وكانت هذه هي المرة األولى التي يتواجه فيها أخ مع أخيه في نهائيات
كأس العالم.
واختار كيفن برينس اللعب لمنتخب غانا التي ينحدر منها والده في حين
قرر جيروم اللعب لمنتخب ألمانيا حيث تعيش األسرة .وكان كيفن برينس
ارتكب مخالفة شهيرة ضد قائد ألمانيا السابق مايكل باالك في مباراة بدوري
ألمانيا ،تسببت في إصابته وغيابه عن نهائيات كأس العالم الماضية.
ودافع جيروم عن أخيه عندما قال في مقابلة مع صحيفة ألمانية مؤخراً:
«أن��ا فخور ب��ه ...صورته في ألمانيا ليست األفضل ...لقد تعرض إلساءة
كبيرة بسبب هذه المخالفة ...على الرغم من أنه لم يكن يقصد».
وعادة ما يلتقي جيروم العب بايرن ميونيخ وكيفن برينس في مباريات
بدوري ألمانيا ،إذ يلعب األخ األكبر كيفن برينس صاحب الشخصية القيادية
لشالكه.

إبراهيموفيتش يرشح السامبا لنيل اللقب

رشح المهاجم السويدي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي زالتان
إبراهيموفيتش أمس الجمعة منتخب البرازيل ليحزر كأس العالم ،كما أنه
أشار إلى أن النهائي سيكون بين إيطاليا ومنتخب راقصي السامبا.
وتحدّث إيبرا عن البرازيل قائالً« :أظن أن البرازيل ستكون بطلة العالم
وأتمنى أن تالقي إيطاليا في النهائي ،كما أنني أتمنى بأن يؤدي أصدقائي
الفرنسيين مباريات جيدة في المونديال لكن في النهاية ستتوج البرازيل
باللقب».
واعتبر زالت��ان أن خ��روج إسبانيا من البطولة هو شيئ مفاجئ قائالً:
«خروج إسبانيا يعتبر مفاجئاً ،من الصعب أن تلعب في جنوب أميركا ،أعتقد
أن الفرق األوروبية ستعاني كثيرا ً ألن الظروف صعبة جداً».
وتحدث مهاجم باريس سان جيرمان عن إنكلترا« :أعتقد أنهم ُوضعوا
في مجموعة صعبة ،فإيطاليا منتخب قوي وأوروغواي كذلك ،لم يلعبوا مع
كوستاريكا لكنهم تقريبا ًخارج المسابقة».

إبراهيم توريه يفارق احلياة

تعيش أسرة توريه حالة حداد وألم ،بعدما أعلن االتحاد اإليفواري أمس
وف��اة إبراهيم توريه ،الشقيق األصغر لألخوين يايا وكولو توريه ،حيث
فارق المهاجم الحياة في  19حزيران في مدينة مانشستر اإلنكليزية عن
عمر يناهز  28عاماً.
وكان إبراهيم توريه يدافع عن ألوان نادي الصفاء اللبناني ،بعدما حمل
قمصان أندية مختلفة ،من بينها ميتالورغ دونيتسك في أوكرانيا ،ونيس في
فرنسا واتحاد حلب السوري ،الذي فاز معه بكأس االتحاد اآلسيوي عام
.2010
وق��د أع��رب االت�ح��اد اإلي �ف��واري عن حزنه العميق لهذا المصاب الجلل،
حيث أصدر بيانا ً صحافيا ً على موقعه اإللكتروني جاء فيه« :بهذه المناسبة
الحزينة ،يتقدم العبو المنتخب الوطني اإليفواري وجميع أفراد وفد كوت
ديفوار في البرازيل بأصدق التعازي لألخوين توريه ...كما يدعو رئيس
االتحاد واللجنة التنفيذية جميع اإليفواريين للصالة والدعاء ترحما ً على
روح الفقيد».
صراع مع مرض خبيث دام حوالي  6أشهر .وغادر
وتوفي توريه بعد
ٍ
توريه بيروت في شهر شباط الماضي حين تم تشخيص حالته بشك ٍل
مفاجئ ليدخله النادي البيروتي إح��دى مستشفيات بيروت ،لكن حالته
الصعبة استدعت نقله إل��ى ل�ن��دن لمتابعة ال�ع�لاج بطلب م��ن أخ�ي��ه العب
مانشستر سيتي (بطل إنكلترا) يايا توريه.

