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الجزائر تدخل التاريخ من أوسع أبوابه بتأهلها إلى الدور الثاني

الماكينات األلمانية تالقي محاربي الصحراء ...وبلجيكا للقاء الواليات المتحدة
حسن الخنسا
قاد المهاجم األلماني توماس مولر منتخب بالده إلى فو ٍز
مهم على نظيره األميركي بنتيجة  ،0-1في اللقاء الذي أقيم
بينهما ضمن الجولة الثالثة واألخيرة للدور األول من نهائيات
كأس العالم البرازيلي ،لتؤكد الماكينات األلمانية صدارتها
لفرق المجموعة السابعة وتتأهل مصطحب ًة المنتخب األميركي
معها إلى الدور الثاني.
سجل هدف المانيا الوحيد توماس مولر ( )55في اللقاء
الذي أقيم على ملعب أرينا برنامبوكانو في ريسيفي وسط
حضور  41.876ألف متفرج .رفع المانشافت رصيده إلى 7
نقاط ،وجاءت الواليات المتحدة في المركز الثاني برصيد 4
نقاط متفوقة بفارق األهداف عن البرتغال الفائزة على غانا في
اللقاء الثاني للمجموعة.
كما كان منتظرا ً لم يغامر المنتخب األميركي في الهجوم
منذ البداية وهو ما سمح لمنافسه األلماني في بسط سيطرته،
بفضل شفاينشتايغر وأوزي��ل وتحركات مولر وبودولسكي
على األط��راف ،مما جعل الحضور األلماني دائما ً في ملعب
نظيره ،األمر الذي تعامل معه األميركي بحذ ٍر شديد من خالل
تكثيف التواجد الدفاعي.
م��ر ال��ش��وط األول دون ش��يء يذكر وذل��ك بسبب الحذر
الهجومي من الفريقين ،واقتصرت التهديدات على تسديدة
زاحفة من أوزيل ردها الحارس ومن ثم الدفاع .في المقابل
احتاج المنتخب األميركي للكثير لنسج الهجمات وصنع
الخطر ،وبدا غير قادر على ذلك مع قلة الكثافة أوال ً وحسن
التمركز األلماني في الخلف.
ٍ
ضغط ألماني متواصل كان
مع بداية الشوط الثاني ،وبعد
طبيعيا ً أن تهتز الشباك ،كانت ركلة ركنية تحركت قصيرة
ثم عكست داخل المنطقة ،سددت بالرأس أوال ً من هوفيديس
ردها هاوارد ،لتصل أمام توماس مولر الذي أطلقها من خارج
المنطقة ليهز الشباك معلنا ً عن الهدف األول.
وتحكم المانشافت في مجريات المباراة بعد ذلك ،وشهد
اللقاء هدوءا ً تخلله بعض المحاوالت األلمانية لتعزيز التقدم،
ليطلق الحكم األوزبكي رفشان إيرماتوف صافرته معلنا ً نهاية
المباراة وتأهل كالً من ألمانيا وأميركا أول وثاني المجموعة
على الترتيب.

البرتغال تودّع بالد السحرة برفقة غانا

أنهى منتخب البرتغال مشواره في العرس العالمي بفو ٍز أول
شرفي على غانا بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين
على ملعب استاديو ناسيونال في برازيليا.
بدأ منتخب البرتغال اللقاء بشك ٍل قوي حيث صنع التهديد
األول بعد مرور ست دقائق فقط على انطالق المباراة بعد كرة
عرضية من كريستيانو رونالدو لترتطم بالعارضة الغانية،
قبل أن يلعب رونالدو ركلة حرة في الدقيقة  12مباشرة نحو
المرمى ولكن الحارس الغاني فاتاو دودا ك��ان في المكان
المناسب ليُبعد الخطر.
وأنقذ دودا مرماه بأعجوبة في الدقيقة  16بعد كرة عرضية
من غ��واو بيريرا تابعها كريستيانو رونالدو برأسه ولكن

على الهامش
المونديالي
رونالدو :تشيلي
يجب أن تخشى السيليساو

الحارس الغاني تألق ليحافظ على شباكه نظيفة.
وأثمر الضغط البرتغالي عن هدف التقدم في الدقيقة 31
بعد ك��رة عرضية من ميغيل فيلوسو على الجهة اليمنى،
ليتابعها المدافع الغاني جون بويي بالخطأ في مرمى فريقه.
في الشوط الثاني ،انطلق منتخب غانا إلى الهجوم ونجح
بتعديل النتيجة في الدقيقة  57بعد كرة عرضية من كوادوو
أسامواه تابعها أسامواه جيان برأسه في المرمى على يسار
الحارس البرتغالي بيتو.
إال أن منتخب البرتغال نجح بتسجيل الهدف الثاني قبل
عشر دقائق على نهاية المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو
بعد كرة عرضية أخطأ الدفاع والحارس الغاني بإبعادها،
لتصل إلى كريستيانو رونالدو المتحفز داخل المنطقة والذي
لم يتهاون في وضعها في المرمى من مسافة قريبة لينتهي
اللقاء بفوز البرتغال بنتيجة .1-2

المؤجل منذ 1982
الجزائر تحقق الحلم
ّ

قاد المهاجم الجزائري إسالم سليماني منتخب بالده إلى
دخول التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدف التعادل
في مرمى المنتخب الروسي ،ليتأهل محاربو الصحراء إلى

الدور الـ 16من كأس العالم البرازيلي في سابقة تاريخية
للمنتخب األخ��ض��ر ،وذل��ك بعد أن انتهى اللقاء مع الدب
الروسي بتعاد ٍل إيجابي بنتيجة .1-1
ولم يلبث المنتخب الجزائري أن دخل أجواء المباراة ،حتى
فاجأهم الروس عبر هدف مبكر سجله أليكساندر كوكورين
في الدقيقة السادسة ،مستفيدا ً من عرضية كومباروف،
وسط سوء رقابة وتركيز واض��ح ،وهو الخطأ المتكرر من
الدفاع الجزائري خالل البطولة.
بعد ه��ذا ال��ه��دف ،ع��اد ال���روس إل��ى مناطقهم ،وان��دف��ع
الجزائريون إلى األم��ام باحثين عن المجد القريب ،فطرق
جابو وسليماني وفيغولي كل األب��واب لكن تنظيم الدفاع
الروسي منعهم من تحقيق ذلك ،فكانت بعض التسديدات
ترتق لدرجة تهديد مرمى الحارس إيغور
الجزائرية التي لم
ِ
إكينفييف.
سيطرة الجزائر وتفوقها باالستحواذ لم تثمر عن هدف
التعادل ،لينتهي الشوط األول بتقدم الروس .0-1
ومع بداية الشوط الثاني ،كاد الدب الروسي أن يحسم
األمر ،فمع تبادل تمريرات بين ساميدوف وكوكورين ،انفرد
األول بالحارس مبولحي الذي تألق وتصدى للهجمة ليبقي

على بعض األمل لزمالئه بالعودة خالل ما تبقى من دقائق
المباراة.
بعد الفرصة الروسية ،استعاد الجزائريون زمام المبادرة،
لكن من دون النجاح بالوصول إلى منطقة جزاء الروسيين،
وعمد فريق فابيو كابيلو إلى ارتكاب عدد كبير من األخطاء
أمام العبي الجزائر إليقاف هجماتهم ،مما عرضهم لبطاقتين
صفراوين كان إحداهما السبب بركلة حرة غير مباشرة ،حولها
سليماني برأسية رائعة هدفا ً للتعادل في الدقيقة .60
هدف الجزائر أجبر الروس على التقدم ،فوجهوا أكثر من
تسديدة خالل  10دقائق بعد هدف سليماني ،لكن مبولحي
تعامل مع كل ه��ذه ال��ك��رات بتألق ملفت للغاية ،لتمضي
الدقائق حتى نهاية المباراة بتعادل الجزائر  1-1مع
روسيا ،وهي النتيجة التي أعطت المحاربين التأهل األول في
تاريخهم إلى دور الستة عشر ليواجه المنتخب األلماني الذي
تصدر مجموعته برصيد  7نقاط.
وف��ي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة ،جددت
بلجيكا سجل انتصاراتها ،وهزمت كوريا الجنوبية ،0-1
رغم تعرض العبها ستيفن ديفور لبطاقة حمراء ،في مباراة
لم تكن نتيجتها مؤثرة على تأهل بلجيكا وخروج كوريا.

يحظى ال�ل�ق��اء المنتظر ب�ي��ن السيليساو ونظيره
التشيلي اهتمام كبير ال سيما في الشارع البرازيلي،
الذي يؤكد على قوة منافسه الكبير في الدور الثاني من
كأس العالم في بالد السحرة.
وص��رح النجم البرازيلي الظاهرة رون��ال��دو حول
مخاوف البرازيليين من لقاء تشيلي ق��ائ�لاً« :مباراة
تشيلي تحظى باهتمام كبير ،لكن عليهم هم أن يخشوا
مواجهة ال�ب��رازي��ل وليس العكس ،وعلى جماهيرهم
أيضا ً أن تخشى منتخبنا ،وأنا هنا ال أتحدث بناء على
التفوق التاريخي لنا فقط ولكني أتحدث على فريقنا
كفريق قوي قادر على ذلك».
وحول رأيه في أداء المنتخب البرازيلي خالل الدور
األول ،قال رونالدو« :شاهدت كل المباريات وأعتقد أننا
نقدم مستوى طيب خاصة في الشوط الثاني ،وأتوقع
تصاعد ملحوظ في األداء مع بداية الدور الثاني».
ورد رونالدو على أسئلة الصحافيين وفي مقدمتها
السؤال التقليدي المعهود أيهما أفضل ميسي أم نيمار؟
فقال رونالدو« :االثنان جيدان لكن من وجهة نظري
نيمار األفضل فهو العب لديه الكثير من كرة القدم إنه
األفضل في كأس العالم حتى اآلن» .وأضاف« :ميسي
العب عظيم لكني لم أحضر له أي مباراة في الملعب،
لكني أشعر أنه ال يلعب بأريحية كبيرة ،وأعتقد أنه مع
نيمار ورون��ال��دو ي�ع��دون الثالثي األف�ض��ل ف��ي العالم
حالياً».
حول انتقاداته للبطولة قبل انطالقها ،قال رونالدو
ال��ذي يعمل عضوا ً باللجنة المنظمة لها« :أن��ا لم أنتقد
البطولة بصفة عامة ال سيما أنني جزء منها ،ولكنني
كنت متخوفا ً أال نفي بوعودنا للفيفا في الوقت المناسب
وقلت ذلك ألنني كنت أبحث عن األفضل» .وأضاف:
«كنا متوترين قبل انطالق البطولة بسبب المشاكل
ال �ت��ي تعرضنا ل�ه��ا واالح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي ال تتوقف،
لكن الحلم تحول إلى حقيقة وعن نفسي لم أتوقع أن
تحظى البطولة بمثل هذه األجواء التي نعيشها .سعيد
بمشاهدة البطولة على أرض�ن��ا م��ع م�ب��اري��ات مميزة
ومعدل عالي من األهداف وحضور قوي».

إيقاف سواريز 9مباريات دولية
و 4أشهر

دخل الالعب األوروغوياني لويس سواريز التاريخ
من أوسع أبوابه وذلك بعد أن تلقى أقسى عقوبة تفرض
من االتحاد الدولي لكرة القدم على العب مشارك في
تاريخ نهائيات كأس العالم .أما أقسى عقوبة سابقة
فكانت من نصيب مدافع إيطاليا ماورو تاسوتي الذي
ق��ام بتوجيه ك��وع إل��ى الع��ب منتخب إسبانيا لويس
أنريكه ،عندما أبعد ثماني مباريات في كأس العالم في
الواليات المتحدة عام .1994
وأعلن «فيفا» إيقاف مهاجم منتخب أوروغ ��واي 9
مباريات دولية وعدم السماح له بممارسة «أي نشاط
كروي» على مدى أربعة أشهر ،أمس الخميس بسبب
قيامه ّ
بعض مدافع إيطاليا جورجيو كييليني.
وق��ال رئيس اللجنة التأديبية ك�لاودي��و سولسير
«ال يمكن التسامح إزاء تصرف مشابه في كرة القدم
وتحديدا ً في بطولة بحجم ك��أس العالم عندما يكون
ماليين يشاهدون نجومها وأحداثها».
وباإلضافة إلى عقوبة اإليقاف تم تغريم سواريز
 100أل��ف ف��رن��ك س��وي�س��ري .وتعني العقوبة بأن
س��واري��ز ل��ن ي�ش��ارك ف��ي أي م��ن م�ب��اري��ات فريقه في
البطولة الحالية ،وسيغيب عن ناديه الحالي ليفربول
اإلنكليزي حتى نهاية تشرين األول المقبل.
وأش� ��ارت المتحدثة ب��اس��م االت �ح��اد ال��دول��ي ديليا
فيشر بأن قرار الفيفا قابل لالستنئاف لكنها أكدت بأن
سواريز لن يتمكن بأي حال ،من المشاركة في كأس
العالم الحالية.
ول��م تقتصر مشاكله على شهية ال�ع��ض ل��دي��ه ،بل
تسبب بضجة كبيرة بعد اتهامه بتوجيه كالم عنصري
لمدافع مانشستر يونايتد الفرنسي باتريس إيفرا
خ�لال م�ب��اراة الفريقين ف��ي ال ��دوري المحلي ف��ي 15
تشرين األول  ،2011وتم إيقافه  8مباريات وفرضت
عليه غرامة مالية مقدارها  60ألف جنيه.

سواريز :العقوبات قاسية...
والبقاء يف إنكلرتا أصبح صعباً

أعلن لويس س��واري��ز ،مهاجم منتخب أوروغ��واي
ل�ك��رة ال�ق��دم أن ب�ق��اءه ف��ي إنكلترا م��ع ن��ادي ليفربول
أصبح أم��را ً صعباً .وق��ال سواريز لناديه رسميا ً إنه
أصبح من الصعب االستمرار مع الريدز وفي الدوري
اإلنكليزي عامة ،بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية،
حيث يشعر الالعب بإحباط كبير.
سواريز أوض��ح أن العقوبات ج��اءت كضربة قوية
في قلبه ،وأن الرحيل عن ال��دوري اإلنكليزي أصبح
قريباً.
وك��ان��ت أن�ب��اء ق��د ت��رددت ح��ول رحيل س��واري��ز عن
ليفربول إل��ى برشلونة أو ري��ال مدريد زعيمي الكرة
اإلسبانية في الموسم المقبل.

طرد بواتينغ ومونتاري
من معسكر غانا

أعلن مدرب منتخب غانا عن طرد كل من علي سولي
مونتاري وكيفن برنس بواتينغ من معسكر منتخب
غانا ،بعد أن تم اتهامهما بانتقاد االتحاد الغاني لكرة
القدم على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المالية كما
ذكرت تقارير صحافية أمس.
وذكرت التقارير أن نجوم منتخب غانا هددوا بعدم
المشاركة أمام منتخب البرتغال وهي المباراة الحاسمة
لتأهل غانا إلى الدور الثاني ،إذ يحتاجون إلى تحقيق
الفوز وخسارة منتخب الواليات المتحدة األميركية
أمام ألمانيا من أجل التأهل.
يذكر أن علي سولي مونتاري سيغيب بكل األحوال
عن لقاء البرتغال لتلقيه بطاقتين صفراوين ،في حين
أن بواتينغ ال ي�ش��ارك بصفة أساسية م��ع المنتخب
الغاني.

