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الدور ربع النهائي من كأس العالم  2014في البرازيل

الثمانية الكبار في معادلة الرعب المونديالي
حسن الخنسا
اختتمت باألمس القريب مباريات ال��دور
ال��ث��ان��ي م��ن ك���أس ال��ع��ال��م  2014ف��ي ب�لاد
السحرة ،وتفتتح اليوم مباريات ال��دور ربع
النهائي بقائين يجمع األول بين ألمانيا
وفرنسا ،ويلتقي في الثاني صاحب األرض
مع المنتخب الكولومبي ،وتستكمل مباريات
هذا الدور يوم غ ٍد السبت بلقائين أيضا ً يجمعا
بين األرجنتين وسويسرا من جهة وبين هولندا
وكوستاريكا من الجهة األخ��رى .واستعرض
محللو الساحرة المستديرة نقاط قوة وضعف
المنتخبات الثمانية التي ستتنافس على أغلى
لقب في العالم.
واع��ت��ب��رت صحيفة «ب��ي��ل��د» األل��م��ان��ي��ة أن
الفرصة ما زالت سانحة للمنتخبات األوروبية
إلضافة اللقب ال��ح��ادي عشر وإب��ق��اء التفوق
أوروب��ي��ا ً بتأهل  4منتخبات ،على حساب
منتخبات أميركا الجنوبية التي وصل منها
 3فقط ،بسبب اصطدامها ببعضها البعض،
ومنتخب وحيد من أميركا الوسطى.

السيليساو

يعتبر نجم السيليساو ومهاجمه الشاب
ن��ي��م��ار دا سيلفا األم���ل ال��وح��ي��د للمنتخب
البرازيلي ،إذا ما أراد راقصو السامبا العبور
نحو النهائي الحلم وتحقيق اللقب السادسة
في تاريخ السحرة.
المنتخب البرازيلي مطالب بتقديم أفضل
ما لديه في هذه المرحلة ،بعد انتصارات غير
مقنعة في مرحلة المجموعات ،وأمام تشيلي
ب��رك�لات ال��ج��زاء الترجيحية ،ويبقى نيمار
مقياس األداء الحقيقي للسامبا ،فأي انخفاض
في مستواه يعني إصابة البرازيل في مقتل
وتوديعها للعرس العالمي.

الفهد الكولومبي

قدم المنتخب الكولومبي أدا ًء مقنعا ً أمام
األوروغ����واي ف��ي ال��ق��اء ال��ذي جمعهما ضمن
مباريات ال��دور الثاني ،كما أن االنتصارات
الكبيرة التي حققها في مرحلة المجموعات
وضعته ضمن المرشحين على اللقب بقوة،
باعتباره صاحب األداء األفضل بين المنتخبات
الثمانية.
وتمتلك كولومبيا نجما ً ساطعا ً على غرار
نيمار ،هو جيمس رودريغيز ( 5أه��داف و3

على الهامش
المونديالي
فنانون كبار
يحيون احلفل اخلتامي

تمريرات حاسمة) ،وهو ما يبرر األخبار التي
تحدثت عن رغبة ريال مدريد في ضم رودريغيز
مقابل « 50مليون يورو».
على عكس البرازيل يمتلك منتخب «ص ّناع
القهوة» ع��دة العبين مميزين ق��ادري��ن على
قلب معطيات اللقاء مثل ك��وادرادو ومارتينيز
وحارس صلب هو دافيد أوسبينا.

الطواحين الهولندية

يمتلك المنتخب البرتقالي ثالثية مرعبة
بخبرتها وتكتيكها ولياقتها البدنية وتتمثل
هذه الثالثية بـ«فان بيرسي وروبن وشنايدر»،
وأث���ار أداء ال��ط��واح��ي��ن إع��ج��اب المتابعين
والناقدين ،إذ افتتح مبارياته بمعنويات عالية
بعد سحقه للماتادور اإلسباني بخماسية ،وما
يميز البرتقاليين قلبهم للنتيجة في  3مباريات
من  4خاضوها خالل المونديال.
ويبقى فان بيرسي ( 4أهداف) وروبن أهم
سالحين للطواحين ،لكن ف��ان غ��ال ربما له
رأي آخ��ر إذ ص � ّرح باألمس أن بيرسي عليه
تقديم أفضل ما لديه لضمان العودة للتشكيلة
األساسية.

كوستاريكا

وقع المنتخب األقل حظا ً في مجموعة الموت
التي ضمت إيطاليا وإسبانيا وإنكلترا ،إذ إن

أب��رز المتفائلين بكوستاريكا لم يتوقع هذه
النتيجة التي حققها المنتخب المغمور .وكانت
مفاجأة المونديال الحقيقية ،بتفوقها على 3
أبطال كأس عالم سابقين واعتالئها صدارة
المجموعة.
ويضم المنتخب الكوستاريكي تشكيلة
مميزة من الالعبين بداية من الحارس نافاس،
والقائد الصامت كريستيان بوالنوس ،والنجم
براين رويز.
ومع وصول كوستاريكا لهذه المرحلة ،تبدو
اآلن األقل حظا ً لتحقيق اللقب.

المانشافت

تمتلك الماكينات األل��م��ان��ي��ة م��زي��ج بين
العبي الخبرة والشباب ويعتبر مولر وكلوزه
وشورله الثالثي األبرز في المنتخب األلماني،
إضاف ًة إلى الحارس العمالق نوير الذي يعتبر
من أفضل حراس العالم.
وحققت الماكينات األلمانية انتصارا ً كبيرا ً
على البرتغال لتعود بعدها وتتعادل بشق
األنفس مع غانا ،فيما حققت فوزا ً غير مقنعا ً في
مواجهة أميركا ،وعانت طيلة  90دقيقة أمام
محاربي الصحراء الذين أجبروهم على خوض
 120دقيقة ،ما أدى إلى تعليق المحللين على
أن المانشافت يقدم أدا ًء متذبذبا ً ّ
دق ناقوس
الخطر لدى المشجعين.

الماكينات تحمل اآلن ل���واء المنتخبات
األوروبية باعتبارها األع��رق ،وتسعى لكسر
ال��ع��ق��دة التاريخية ف��ي أم��ي��رك��ا الجنوبية،
واستغالل توديع المنتخبات الكبرى للمونديال
«إسبانيا – إيطاليا – إنكلترا – البرتغال»
ومقارعة ال��ب��رازي��ل واألرجنتين على اللقب
الغائب عن خزائنهم منذ عام .1990

الديوك الفرنسية

عانى المنتخب الفرنسي من غياب نجمه
فرانك ريبيري عن المونديال ،لكنه دخل إلى
ال��ع��رس العالمي دون ض��غ� ٍ
�وط كبيرة على
العبيه ،مما انعكس إيجابا ً بشك ٍل مضاعف،
بانتصارات كبيرة على الهندوراس وسويسرا.
ولن يغير ديشامب في تكتيك الديوك أمام
المنتخب األل��م��ان��ي ب��ل سيلعب بالتشكيلة
التي خاضت اللقاء أمام المنتخب النيجيري
ولكن في آخر نصف ساعة ،عندما استطاعوا
فك الشيفرة الدفاعية وتحقيق الفوز بهدفين
ويدين الفرنسيون بالفوز لغريزمان وبنزيما
وبوغبا.

التانغو األرجنتينية

يلخص أداء المنتخب األرجنتيني ال��ذي
يعد المرشح األبرز إلى جانب البرازيل بحكم

إقامة المونديال في قارتهما ،واعتيادهما على
األج��واء الحارة والرطبة ،بالعبين اثنين هما
قائد التانغو ليونيل ميسي ودي ماريا.
لكن مشجعو األرجنتين ما زالو متخوفين
م��ن ت��ذب��ذب األداء وض��ع��ف ال��دف��اع ،وأم��ام
سويسرا قلت الحلول الهجومية إلى أن نجح
ميسي في تقديم كرة على طبق من ذهب لدي
ماريا ،ليحقق راقصو التانغو فوزهم الرابع
على التوالي ،لكنه بفارق هدف وحيد كباقي
االنتصارات ،مما يقلق جماهيرهم.

بلجيكا

المنتخب البلجيكي ك��ان مرشحا ً للذهاب
بعيدا ً قبيل العرس العالمي ،ويقدم العبوه
أداء متصاعدا ً من مباراة إلى أخرى ،وأبرز ما
يميزهم األداء الهجومي بـ 81تسديدة على
مرمى المنافس خالل  4مباريات ،سجل خاللها
 6أهداف فقط.
وأم����ام ال��م��ن��ت��خ��ب األم��ي��رك��ي وص���ل ع��دد
ال��ت��س��دي��دات لـ 36ت��س��دي��دة ،ك��م��ا اح��ت��اج
البلجيكيون لوقت إضافي للتغلب على صالبة
المنتخب األميركي .
وبعيدا ً عن كوكبة الالعبين المميزة ،يعتبر
الحارس ثيبوت كورتوا تميمة الحظ ،إذ لم
يخسر في  21مباراة متتالية حمى بها عرين
الشياطين الحمر.

سيسبق المباراة النهائية في كأس العالم عرض
موسيقي مذهل ،وقد تم اإلعالن عن كوكبة الفنانين
الذين سيُحيون الحفل الختامي.
ففي  13تموز يعتلي المنصة في ملعب ماراكانا
كل من سانتانا ووايكليف وألكسندر بيريس الذين
سيقدمون أغنية  Dar Um Jeitoوه��ي النشيد
الرسمي لكأس العالم  ،2014بينما تشارك شاكيرا
للمرة الثالثة في إحياء حفل العرس الكروي العالمي
وستقدم أغنية «ال ال ال» الخاصة بهذه النسخة من أم
البطوالت مع الفنان كارلينوس براون.
وق��ال��ت ش��اك �ي��را« :أش �ع��ر ب��إث��ارة ب��ال�غ��ة لكوني
سأقدم أغنيتي في الحفل الختامي لكأس العالم.
عالقتي وثيقة بكرة القدم ألسباب واض�ح��ة ،وأنا
أعرف بحق ما يعنيه كأس العالم للكثير من الناس،
منهم أنا .أشعر بامتنان كبير لفرصة العودة وإحياء
الحفل الختامي لنسخة هذه السنة من كأس العالم
في البرازيل».
وس�ي�ك��ون الجمهور ال�ح��اض��ر ف��ي ه��ذا الملعب
العريق ومتابعو الحدث عبر شاشات التلفزيون في
العالم ،على موعد مع رقصات السامبا يقدمها فنانو
مدرسة GRES Acadêmicos do Grande
 Rioللرقص ط ��وال ال �ع��رض ف��ي تكريم خاص
لثقافة المدينة المستضيفة للنهائي الكبير .وسيكون
هذا الحفل مسك ختام لشهر حافل من كرة القدم في
البرازيل ،وخير عرض يم ّهد للمباراة النهائية من هذا
المهرجان الكروي.
أما الفنان كارلينوس براون ،فقد قال« :أثرت كأس
العالم فينا جميعاً ،وقريبا ً سنفتقدها .عندما تنتهي
المباراة النهائية ،سنتوجه مجددا ً بالشكر للجميع،
بما أنه سيكون هناك الكثير من األمور لالحتفال بها.
كانت كأس العالم بمثابة نجاح حقيقي».
من جانبه ،ق��ال الفنان وايكليف ج��ان« :العظمة
ه��و أم��ر ن�ت��وق ل��ه جميعا ً ف��ي ه��ذه ال�ح�ي��اة ،ه��و أمر
نحلم ب��ه جميعا ً ف��ي داخلنا .أن نحيي ف��ي النهاية
الحفل الختامي لكأس العالم  ،2014يعود بي إلى
سنوات طفولتي األولى في مدينة كروا دي بوكيت
في هاييتي ،عندما كان مجرد ركل الكرة في قريتي
الصغيرة بمثابة امتياز ـ وشرف ـ ومؤشر على حق
أي فتى بأن يحلم ويدرك أنه للوصول للعظمة عليه
أن يرفض العيش دون تحقيق ذلك الحلم».

وزير الدفاع األمريكي
موافق على ترك منصبه
حلارس املنتخب

استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب الجزائر ومكافأة من حكومة بالدهم
محاربو الصحراء يتبرّعون بجائزة كأس العالم لغزة ...ويرفضون «هدايا الفنانين»
حظي المنتخب الجزائري باستقبال رسمي وجماهيري
أمس لدى عودته من البرازيل حيث حقق إنجازا ً تاريخيا ً
بعبوره إلى الدور الثاني في نهائيات كأس العالم .وكان
رئيس الوزراء عبد المالك سالل أول المستقبلين للخضر في
رصيف مطار هواري بومدين ،ومعه وزير الرياضة محمد
تهمي ووزير الشباب عبد القادر خمري.
وكان المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش هو أول من
نزل من الطائرة تحت التصفيقات والهتافات باسمه «الله
اكبر خليلودزيتش» ،قبل أن يضمه رئيس الوزراء ويحييه
بكلمات «ب��راف��و ...ب��راف��و» .أم��ا المهاجم إس�لام سليماني
فحظي ب��أرب��ع قبالت م��ن قبل س�لال ألن��ه «مسجل هدف
التأهل» إلى الدور الثاني.
وبعدها صعد الالعبون والمدرب حافلة مكشوفة مرصعة
بأسمائهم إلى جانب شعار المنتخب الجزائري «3 - 2 - 1
تحيا الجزائر» الذي دوى مع كل انتصار للخضر.
وقال قائد «ثعالب الصحراء» مجيد بوقرة« :على رغم
اإلرهاق الكبير الذي انتابنا خالل الرحلة ،فاالستقبال الرائع
ال��ذي خصنا به الجمهور الجزائري ،يعطينا قوة كبيرة.
فشكرا ً للجزائريين وتحيا الجزائر» .أما كارل مجاني فقد
عبر عن «إعجابه» بهذا االستقبال الذي سيبقى راسخا ً في
ذهنه ،مضيفاً« :بأن هذه المغامرة ليست سوى بداية فريق
كبير».
وانطلقت الحافلة من المطار بالضاحية الشرقية نحو
وسط العاصمة محاطة بطوق أمني غير عادي مشكل من
القوات الخاصة للشرطة والدرك.
وب��دأت منذ الصباح االحتفاالت في ساحتي أول ماي
والبريد المركزي باألغاني الرياضية ،قبل أن تصل حافلة
الخضر لتجد آالف المناصرين الذي انتظروا لساعات عدة
تحت حرارة الشمس في شهر رمضان.

محاربو الصحراء يتب ّرعون لفلسطين

كشفت صحيفة «إندبندنت» أنّ المنتخب الجزائري سيقوم
بالتبرع بمكافأة كأس العالم ألهالي غزة .ووفق الصحيفة ،أعلن
الالعب الجزائري إسالم سليماني ،مهاجم نادي سبورتينغ
لشبونة البرتغالي تب ّرع أعضاء المنتخب الجزائري الذي

شارك في بطولة كأس العالم بقيمة المكأفاة المالية المقررة
من الحكومة الجزائرية في حالة التمثيل المشرف للجزائر في
البطولة ،البالغة قيمتها  9مليون دوالر ،ألهالي غزة «ألنهم
بحاجة إليها أكثر منا».
وأكد سليماني لصحيفة «اندبندنت» أن الشعب الفلسطيني
هو أجدر بتلك األموال قائالً« :سكان غزة بحاجة لتلك األموال

أكثر منا ،ولذلك قرر كل أعضاء الفريق بالتبرع بتلك المكافآت
لصالح أشقائنا في غزة».
إلى ذلك رفض إسالم سليماني ،المكافآت الضخمة التي
رص��ده��ا بعض الفنانين ورج���ال األع��م��ال ال��ع��رب ،لنجوم
«الخضر» ،بعد اإلنجاز التاريخي الذي تحقق بالصعود إلى
دور الـ 16في بطولة كأس العالم ،موضحا ً أنه وزمالؤه ليسوا
بحاجة إلى هذه األموال.
وقال سليماني ،في تصريحات لصحيفة «الخبر» الجزائرية:
بأمس الحاجة إلى تلك األموال ،نحن لسنا
«إخواننا في غزة
ّ
في حاجة إلى أموال أي أحد ،والشعب الفلسطيني أولى بتلك
األموال».
الجدير بالذكر أنّ الفنانة أح�لام ،وع��دت بصرف مكافآة
مالية قدرها  10آالف دوالر ،لكل العب في صفوف المنتخب
الجزائري يُسجل هدفاً ،كما قرر أحد رجال األعمال الجزائريين
منح عبد المؤمن جابو العب وسط األخضر ،سيارة فارهة
طراز «بورش» ،بعدما أحرز ً
هدفا فى شباك المانشافت ،خالل
المباراة التي جمعتهما وانتهت بفوز األلمان ،بهدفين مقابل
هدف واحد.
رد النجم سليماني على عرض المغنية أحالم بأن الخضر
ليسوا بحاجة ألموال أحد .وأضاف سليماني أن «إخواننا في
غزة» في أمس الحاجة إلى المال ،أي فلتتبرع الفنانة اإلماراتية
بأموالها إلى أشقائها في فلسطين.
وأعرب العديد من النشطاء عن إعجابهم بموقف سليماني،
لكن من جانب آخ��ر رأى آخ��رون أن رده ج��اء قاسيا ً بعض
الشيء ،وأن الفنانة اإلماراتية إنما أرادت التعبير عن سعادتها
وحماسها بوجود منتخب عربي يمثل كل العرب في كأس
العالم.
يذكر أن إسالم سليماني قد أحرز هدفين بنهائيات كأس
العالم  ،2014أمام كوريا الجنوبية وروسيا.

اتصل وزير الدفاع األميركي تشاك هاغل بحارس
المنتخب الوطني لكرة القدم تيم هوفارد وأك��د له
أن��ه شخص مناسب ليكون وزي��ر دف��اع للواليات
المتحدة.
وك��ان هوفارد تألق وذاد عن مرماه ببسالة في
م �ب��اراة منتخب ب�ل�اده أم ��ام بلجيكا رغ��م خسارة
المباراة ،وهو ما دفع العديد لنشر إشاعة تتحدث عن
قرار تعيينه لمنصب وزير الدفاع في حكومة باراك
أوباما.
كما أن أحد المحررين بموقع «الويكيبيديا» نشر
في صفحة الحارس هوفارد على الشبكة العنكبوتية
ق��رار تعيينه لمنصب سيد البنتاغون ع��وض�ا ً عن
هاغل.
واتصل هاغل بحارس المنتخب العائد من غمار
منافسات مونديال البرازيل وعبّر له عن امتنانه له
ولبقية أف��راد المنتخب على األداء في ك��أس العالم
ودعاهم لزيارة مبنى البنتاغون .وقال هاغل لهوفارد
حسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع« :بالتدريب ومع
م��رور ال��وق��ت سيكون بمقدورك أن تصبح وزير
دفاع للواليات المتحدة».
الجدير بالذكر أن مرمى هوفارد تعرض خالل
لقاء دور الـ 16في المونديال أمام بلجيكا لـ 38كرة
منها  27ضمن المرمى ولكن هوفارد ببراعة تصدى
لها رغم خسارة المنتخب  2-1في المباراة.

الطب النفسي
لوقف بكاء العبي الربازيل

استعان مدرب المنتخب البرازيلي لويز فيليبي
سكوالري بطبيبة نفسية من أجل مساعدة الالعبين
على التعامل مع الضغط الذي يواجهونه في مونديال
ب�لاده��م ،وذل��ك بحسب م��ا ذك��رت وس��ائ��ل اإلعالم
المحلية أمس.
وق��ام��ت أخصائية ب��األم��راض النفسية ريجينا
برانداو بزيارة «طارئة» إلى مقر المنتخب البرازيلي
الثالثاء عشية المباراة المرتقبة بين «سيليسون»
وجاره الكولومبي في الدور ربع النهائي من النسخة
العشرين من كأس العالم ،وذلك بحسب ما ذكرت
صحيفة «فولها».
وتأتي االستعانة بالطبيبة النفسية بعد اللحظات
الصعبة التي عاشها العبو المنتخب في الدور الثاني
حين اض�ط��روا لخوض رك�لات الترجيح م��ن أجل
تخطي جارتهم األخرى تشيلي.
وقد بدا التأثر واضحا ً على غالبية الالعبين وعلى
رأسهم الحارس جوليو سيزار ودافيد لويز والقائد
تياغو سيلفا الذين بكوا طويالً بعد ضمان وصول
ب�لاده��م إل��ى رب��ع النهائي .واس�ت��دع��ى سكوالري
الطبيبة برانداو التي تحدثت مع الالعبين والطاقم
الفني يومي االثنين والثالثاء بحسب «فولها» التي
أش ��ارت إل��ى أن�ه��ا ل��م تقم ب��أي جلسة ان�ف��رادي��ة مع
الالعبين.
ول��م تعلق الطبيبة ال �ت��ي تعمل م��ع سكوالري
منذ أكثر من  20ع��ام�اً ،ح��ول ما إذا ك��ان االجتماع
بالالعبين والطاقم «ط��ارئ�اً» من عدمه ،مضيفة في
تصريح لتلفزيون «س��ي بي إف»« :ال��زي��ارة كانت
ضمن مخططنا األول��ي .أن��ا مرتبطة بصفوف ولم
يكن بإمكاني البقاء هنا طويالً .أتحدث باستمرار مع
الالعبين لكن على الهاتف ،ونتواصل أيضا ً بالبريد
اإللكتروني».

