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دي ماريا يقود راقصي التانغو إلى الدور الربع نهائي من كأس العالم 2014
حسن الخنسا
أحرز المهاجم األرجنتيني آنخل دي ماريا هدفا ً
قاتالً قبل دقيقتين من عمر مباراة منتخب بالده
وسويسرا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم
لكرة القدم ،ليقود راقصي التانغو إلى ربع النهائي
بعد لقا ٍء قوي.
بداية حذرة اتسمت بها المباراة في ظل أسلوب
الضغط الدفاعي الذي اعتمد عليه بشك ٍل واضح
المدرب القدير أوتمار هيتسفيلد وتركيزه على غلق
الدفاعات والمساحات أمام الهجوم األرجنتيني
وخاصة النجم ليونيل ميسي.
وانتقل أداء المنتخب السويسري في اللقاء إلى
الهجوم في الدقيقة  ،28إذ اخترق مهاجمه شاكيري
ال��دف��اع األرجنتيني ف��ي أكثر م��ن فرصة لكن لم
تترجم إلى هدف في شباك راقصي التانغو .وفاجأ
المنتخب السويسري خصمه األرجنتيني بدفاع
ُمحكم ،وكانت أول فرصه في الدقيقة  28بعدما
اخترق شيردان شاكيري وم��رر كرة عرضية إلى
غرانيت شاكا الذي سددها أرضية قوية وأبعدها
الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو.
وح���اول «البسيليستي» ال��رد لكن محاوالت
ترتق إلى المستوى المطلوب ،قبل أن
العبيه لم
ِ
تسنح فرصة أخرى للشياطين الحمر بعد تمريرة
متقنة من شيردان شاكيري نحو جوزيب درميتش
الذي انفرد ولكنه سدد كرة ضعيفة نحو يدي حامي
العرين األرجنتيني لينتهي الشوط األول بالتعادل
السلبي.
ولم تتبدل الحال في بداية الشوط الثاني ،إذ
المنتخب السويسري بشك ٍل أكثر من رائ��ع على
المستوى التكتيكي وانحصرت المباراة في وسط
الملعب وسط عالمات استفهام على أداء ميسي
ورفاقه وفشلهم في اختراق دفاعات سويسرا.
وأجرى هيتسفيلد أولى تغييراته بذكاء بسحب
غرانيت تشاكا بعد أن كاد يحصل على البطاقة
الصفراء الثانية ويغادر المباراة مطروداً ،وأشرك
بدال ً منه غيلسون فيرنانديز في الدقيقة .66
ومع التحركات السويسرية الخاطفة ،بدأ العبو
التانغو يستشعرون الخطر ويتبادلون الكرة
بسرعة أمالً في اختراق الحصون السويسرية إلى
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على الهامش المونديالي
طفولة صعبة وراء ّ
عضات سواريز

كشفت جدة النجم األوروغواياني لويس سواريز عن أسباب العضات التي قام بها حفيدها
الشهير تجاه ثالثة العبين خالل مسيرتهم الكروية ،هم باكا وإيفانوفيتش وكيليني حيث ردت
ذلك ألسباب عائلية.
جدة سواريز التي تعرف بسم رينيه بيريز ليال والتي لديها  22حفيدا ً آخر غير سواريز
وتعد أحد مشجعي األوروغ��واي المتعصبين ،قالت في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت:
«انفجاراته القوية وهذه العضات ربما تعود إلى طفولته الصعبة الناجمة عن طالق والديه وما
نجم عنها من تداعيات ،رغم أنه طيب جدا ً ولطيف المعشر وال يبدو عليه أنه قادر على القيام
بردود أفعال كهذه».
وتابعت الجدة« :هو عصبي كوالده العسكري والذي كان العب كرة قدم ،لكننا لم نتخيل بأنه
سيكون شهيرا ً لهذه الدرجة بسبب عضاته أكثر من كونه نجما ً كروياً».

نيمار يغيب عن مران الربازيل

أن ظهر ميسي أخيرا ً في الدقيقة  69وكان قريبا ً من
هز شباك سويسرا من تسديدة قوية.
وتدخل بعدها سابيال مدرب األرجنتين بتغيير
أول في الدقيقة  74بنزول رودريغو باالسيو بدال ً من
الفيتزي الذي لم يقدم المستوى المتوقع ،لتعويض
غياب المهاجم المصاب سيرجيو أغويرو.
وج��اءت الفرصة األخطر في المباراة لمصلحة
المنتخب األرجنتيني في الدقيقة  76بعد تسديدة
أرضية من ليونيل ميسي من على حافة منطقة
الجزاء ولكن الحارس السويسري دييغو بيناغليو

أنقذ مرماه بصعوبة قبل أن يبعد زم�لاءه الخطر
لينتهي الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
وح���اول هيتسفيلد تنشيط هجومه بسحب
دراميتش الذي بذل مجهودا ً كبيرا ً إلزعاج دفاعات
األرجنتين ون���زول سيفيروفيتش ب��دال ً منه في
الدقيقة .82
ومضى ال��وق��ت المتبقي م��ن ال��م��ب��اراة بتعادل
السلبي ،ليخضع الفريقان إلى أش��واط إضافية،
وقدمت سويسرا عرضا ً متميزا ً في الشوط اإلضافي
األول وظهرت بمستوى أكثر من رائ��ع مسيطر ًة

على مجريات المباراة مع تألق ملحوظ لشاكيري
مهاجم الفريق.
وامتلك المنتخب األرجنتيني الكرة في األشواط
اإلضافية ولكن ب��دون أي فاعلية ،قبل أن ينجح
آنخل دي ماريا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة
 118بعد هجمة سريعة قادها ليونيل ميسي الذي
مرر كرة متقنة نحو دي ماريا الذي سددها أرضية
زاحفة على يمين الحارس دييغو بيناغليو ،لينتهي
ٍ
بهدف نظيف والتأهل إلى
اللقاء بفوز البسيليستي
الدور الربع نهائي.

قال جوزيه لويز رونكو طبيب منتخب البرازيل أن المهاجم نيمار ربما يغيب عن المران من
أجل الحصول على فرصة للشفاء من إصابتين في الفخذ والركبة ،لكن من المتوقع أن يصبح
الئقا ً للعب أمام كولومبيا الجمعة المقبل في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم .وتأثر أداء
نيمار مهاجم برشلونة اإلسباني بعد ضربتين مبكرتين في ركبته اليمنى وفخذه األيسر خالل
مباراة دور الستة عشر والتي فازت فيها البرازيل على تشيلي بركالت الترجيح.
وقال لويز فيليبي سكوالري مدرب البرازيل إن اإلصابة كانت وراء ظهور نيمار ( 22سنة)
بعيدا ً عن مستواه في لقاء تشيلي ،وإنه سيسمح له بالغياب عن المران في حالة الضرورة.
ومنح س�ك��والري راح��ة ألغلب العبي التشكيلة األساسية خ�لال م��ران ي��وم االثنين وفضل
االستعانة بتدريبات خفيفة في صالة األلعاب الرياضية ،بمقر الفريق في تيريسوبوليس التي
تبعد نحو  100كيلومتر عن ريو دي جانيرو.
وبعد تألقه أمام تشيلي كان الحارس جوليو سيزار هو الوحيد من التشكيلة األساسية الذي
شارك في المران مع الحارسين اآلخرين فيكتور وجيفرسون.

ميسي :أنا العب ولست منتخب ًا

أكد ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب األرجنتين أن كتيبة التانغو ال تعول عليه وحده للظفر
بلقب كأس العالم ،مشيرا ً إلى أنه ال يستطيع إخفاء غيرته من زمالئه في برشلونة.
علي لوحدي،
وق��ال ميسي في تصريحات للصحافيين« :ال أعتقد أن األرجنتين تعتمد ّ
نحن منتخب كامل يمتلك نجوم كبيرة ،وأنا مجرد جزء من المنظومة ونحن نفوز فقط كفريق
واحد».
وأضاف« :أتمنى الفوز باللقب الحلم ،في الحقيقة أشعر بالغيرة من زمالئي في برشلونة
الذين حملوا اللقب النسخة الماضية».
واختتم ساحر الفريق الكتالوني تصريحاته« :اآلن نضجت بشك ٍل كافي كالعب كرة قدم
عن األعوام الماضية ،مررت بأشياء رائعة ومخيبة تعلمت منها في مسيرتي لكي أكون إنسان
أفضل».

هولندا تفتقد جهود دي يونغ

أك��د االت�ح��اد الهولندي لكرة القدم أن إصابة الع��ب الوسط نايغل دي يونغ ستبعده عن
المباريات المتبقية لفريقه في نهائيات كأس العالم.
وق��ال االتحاد في بيان رسمي على موقعه« :أك��د فحص بأشعة الرنين المغناطيسي في
المستشفى إصابة دي يونغ بتمزق عضلي في المحالب ،وسيغيب بالتالي لفترة تتراوح بين
أسبوعين وأربعة أسابيع».
وك��ان العب ميالن االيطالي خضع لفحوصات طبية امس االثنين من قبل الجهاز الفني
للمنتخب الهولندي ،وقال المتحدث الرسمي« :ال تبدو األمور جيدة».
وكان مدرب هولندا لويس فان غال قال بعد المباراة« :ال أعلم إذا كان سيتعافى في الوقت
المناسب ،أرى أنه من الصعب مشاركته في المباراة المقبلة».
وستلتقي هولندا في دور الـ 8مع كوستاريكا السبت المقبل في سلفادور.

الكوكايني يطارد املنتخب الكولومبي

تعرض المنتخب الكولومبي إلهانة جديدة بنشر رسم كاريكاتيري يظهر فيه الالعبون وهو
يستنشقون مادة بيضاء ،في إشارة للكوكايين ،مما تسبب في صدور احتجاجات رسمية.
ونشر الكاريكاتير التليفزيون البلجيكي الناطق بالفرنسية «أر تي بي إف» ويحمل إسم
(كولومبيا تتنفس الثقة) ،ويظهر ثالثة من العبي المنتخب يحاولون استنشاق المادة التي
تخرج من البخاخ الذي يستخدمه حكام البطولة في األخطاء أمام الحائط البشري.
ورغ��م اع�ت��ذار رس��ام الكاريكاتير ومسحه من صفحته على موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» ،إال أن السفير الكولومبي في بلجيكا احت ّج على األمر في تغريدة على حسابه في
«تويتر».
وتعد هذه ثالث مرة يتم خاللها توجيه إهانة من هذا النوع لمنتخب كولومبيا ،حيث كانت
األولى في أستراليا حينما قال مقدمو برامج إن كولومبيا معروفة بالكوكايين أكثر من القهوة،
والثاني من قبل سفيرة «اليونيسيف» المذيعة نيكوليت فان دام برسم كاريكاتيري آخر.

الربازيلي رامرييز ّ
يحذر من خطورة رودريغيز

أكد العب وسط السيليساو راميريز أمس أنه يتوجب على فريقه أن يولي «اهتماماً» خاصا ً
لنجم كولومبيا جيمس رودريغيز هداف المونديال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين
الجمعة المقبلة في دور الـ 8للبطولة.
وقال راميريز في مؤتمر صحافي اليوم «لم يسبق لي مواجهته ولكنني أتابعه منذ كان في
بورتو ،أشاهد القنوات البرتغالية ورأيته يلعب ،الحظت مهاراته ،إنه يقدم موندياالً رائعاً ،إنه
نجم كولومبيا ،علينا أن نولي له اهتماما ً خاصا ً كي ال يفاجئنا».
من ناحيته أش��اد فيكتور ح��ارس البرازيل االحتياطي بمهارات الالعب الكولومبي حيث
صرح« :إنه مختلف بكل تأكيد ويقدم موندياالً رائعا ً ويعيش لحظة كبيرة في مسيرته ،ال يجب
إعطاء مساحات لالعب مثله ولو حتى سنتيمتر واحد ،يجب وجود رقابة خاصة له».

الصحف اجلزائرية تشيد :شكر ًا يا رجال ...لقد كنتم أبطا ًال

كالت بعض الصحف الجزائرية المديح للمنتخب األول عقب إقصائه أمام ألمانيا بهدفين
لهدف في الدور الثاني من المونديال البرازيلي ،مؤكدة أن «مغامرة الخضر انتهت بتشريف
العرب وأفريقيا».
وتحت عنوان« :شكرا ً يا رجال ...كنتم حقا ً أبطاالً» كتبت صحيفة «الشروق« :انتهت مغامرة
المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم ،2014خالل الدور الـ16أمام المنتخب األلماني ،بعد
أن خسر بهدفين لهدف واحد ...رفقاء سفيان فغولي».
وأض��اف��ت« :أمتعونا ...ش ّرفونا وشرفوا كل العرب واألف��ارق��ة في ه��ذه ال��دورة وخرجوا
من أوسع األب��واب في مونديال تاريخي ،سيبقى خالدا ً في ذاكرة الكرة الجزائرية إلى األبد،
لقد كانوا رجاالً وأبطاالً بأتم معنى الكلمة ،وأدخلوا الفرحة قلوب كل الجزائريين ،نحن حقا ً
فخورون بكم».
أما صحيفة «كومبيتسيون» الناطقة بالفرنسية فعنونت صد صفحاتها« :لقد زلزلنا ألمانيا»
تقول« :بعد  32سنة تمكنت ألمانيا من الثأر لهزيمتها وللمفارقة ،كانت بنفس النتيجة .ومغامرة
األفناك تتوقف في هذا المونديال الذي يبقى حيا ً في الذاكرة خصوصا ً أن الخضر شرفوا العرب
وأفريقيا».

اجلماهري ُتطلق حملة
الستمرار خليلوزيتش مع اخلضر

طالبت الجماهير باالحتفاظ بخدمات البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب الجزائر،
مبدية إعجابها بأداء الفريق أمام ألمانيا رغم مرارة الخروج .وسيترك خليلوزيتش منصبه
بعدما انتهت مهمته مع الجزائر في كأس العالم الحالية بالخسارة أمام بطلة العالم ثالث مرات.
ولم يسبق للمنتخب الجزائري أن تجاوز الدور األول في تاريخ مشاركاته الثالث السابقة
في كأس العالم أعوام  1982و 1986و.2010
ويدور الحديث حول تعاقد خليلوزيتش مع إدارة نادي بورصة سبور التركي ،فيما تتردد
بقوة أنباء عن تعاقد االتحاد الجزائري لكرة القدم مع الفرنسي كريستيان جوركوف.
وحضر جوركوف مباريات المنتخب الجزائري خالل بطولة كأس العالم ،إال أن المدرب
الذي ترك منصبه مع نادي لوريان الفرنسي في نهاية الموسم الماضي رفض التعليق على
أخبار تعاقده مع االتحاد الجزائري.
وبدأت الجماهير الجزائرية عبر موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل االجتماعي حملة بعنوان
«خليلو ابقى» حتى تضغط على االتحاد الجزائري الذي يقوده محمد روراوة من أجل االحتفاظ
بالمدرب البوسني.
لكن يبدو أن االتحاد الجزائري قد حسم نهائيا ً قراره بتعيين الفرنسي جوركوف ،وقد يعلن
رسميا ً عن التعاقد مع المدرب السابق للوريان الفرنسي في غضون األيام المقبلة.

