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الماكينات األلمانية تذبح الديك الفرنسي وتقيم وليمة النصر في ماراكانا
على الهامش
المونديالي
صدام أملانيا وفرنسا يحيي «روح
الفكاهة» بني الساسة والرياضيني

ش � ّك��ل ح ��دث م��وق�ع��ة ال �م��اراك��ان��ا ح�ي��ث ي�ص�ط��دم األلمان
بنظرائهم الفرنسيين في ربع نهائي مونديال البرازيل لكرة
ال�ق��دم أم��س ،مساحة ل��رج��ال ال��ري��اض��ة وال�س�ي��اس��ة ،لتبادل
الفكاهة والمزاح.
فقد م��ازح رئيس االت�ح��اد األلماني لكرة القدم فولفغانغ
نيرسباخ نظيره رئيس االتحاد األوروب��ي الفرنسي ميشال
بالتيني في شأن المباراة ،عندما سأله كيف يمكن أللمانيا أن
تتغلّب على فرنسا في استاد ماراكانا في ريو دي جينيرو.
وق��ال نيرسباخ وه��و أيضا ً عضو في المجلس التنفيذي
لالتحاد األوروبي« :بعثت له برسالة نصيّة سائالً عن نصيحة
لكيفية التغلب على الفرنسيين» .وأض��اف« :عاد وا ّتصل بي
قائالً إن كل ما علينا فعله هو تسجيل هدف واحد أو أكثر.»...
وك��ان األس�ط��ورة بالتيني ذاق مرتين طعم الخسارة مع
فرنسا ف��ي م��واج�ه��ة ألمانيا الغربية ف��ي مونديالي 1982
و.1986
غير أنّ «المناوشات» الرياضية لم تقتصر على مسؤولي
الكرة من البلدين ،بل انتقلت إلى ممثلي الدبلوماسية حين غ ّرد
وزير الخارجية األلمانية فرانك فالتر شتاينماير على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» أمس ،متو ّقعا ً فوز ألمانيا 2-3
على فرنسا في مباراة ربع النهائي.
متوجها ً إلى نظيره الفرنسي« :عزيزي
وكتب شتاينماير
ّ
ل ��وران ف��اب�ي��وس ،ه��ذا ينطبق ت�م��ام�ا ً على ه��ذا ال �ي��وم :لتحيا
الصداقة الفرنسية األلمانية! حتى وإن فزنا .»...2-3
وك��ان فابيوس قد غ� ّرد في وقت سابق« :ماراكانا ،القلب
العالمي للصداقة الفرنسية األلمانية .فليربح األفضل!».

حسن الخنسا
افتتح أمس الدور ربع النهائي بلقا ٍء جمع بين المنتخب
األلماني ونظيره الفرنسي بحضور  74240متفرج غصت
بهم مدرجات استاد ماراكانا العريق في ريو دي جينيرو.
واستطاع األل��م��ان أن يتخطوا عقبة ال��دي��وك الفرنسية
ٍ
بهدف نظيف جاء في وقت مبكر من الشوط األول ،ليحجز
المانشافت أول بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي في كأس
العالم  2014بنسخته البرازيلية.
سجل هدف المباراة الوحيد المدافع ماتياس هوملز في
الدقيقة  12بضربة رأس مميزة من تمريرة عرضية لزميله
توني كروس.
اتسمت المباراة باألداء التكتيكي واالبتعاد عن اللمحات
الهجومية ،في ظل لجوء منتخب ألمانيا للدفاع المنظم
وغياب الهجمات الخطيرة عن صفوف فرنسا .وبدا واضحا ً
ٍ
هدف مبكر ،بعكس
منذ البداية أن األلمان يرغبون بإحراز
منافسيهم الفرنسيين الذين انكفئوا في وسط ملعبهم بغية
إغالق المساحات وتقليص حجم التهديد ،معتمدين على
المرتدات ،وكان لهم التهديد األول حينما مرر غريزمان الكرة

نحو فالبوينا على الطرف األيسر ،وعكس الكرة عرضية إلى
كريم بنزيمة الذي قابلها بسرعة لتمر بجانب القائم.
بعدها ح��اول العبو المانشافت تسريع اإليقاع وفتح
اللعب على األطراف وأحسنوا ذلك ،إذ كانت لهم اليد العليا
في الدقائق التالية ،ومن أولى الفرص السانحة عكس توني
كروس كرة مباشرة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ماتس
هاملز وحولها داخل شباك لوريس حارس الديوك ليضع
المنتخب األلماني في المقدمة وسط غفلة دفاعية ال تغتفر
لمدافعي فرنسا.
بعدها توالت المحاوالت األلمانية في محاولة الستغالل
حالة االرتباك في صفوف الفرنسيين فحاول مولر وكلوزه
اختراق منطقة الجزاء وهو ما أوجب على فاران وساخوا
وحتى إيفرا وديبوشي التعامل معها .حاول الفرنسيون
ال��خ��روج للهجوم بعد منتصف ال��ش��وط وت��ع��ذب بوغبا
وماتويدي في صنع اللعب ،وكان الخيار األفضل إرسال
الكرات الطويلة .مرر كاباي كرة طويلة خلف الدفاع وانطلق
خلفها غريزمان ليعكسها داخ��ل ال��ج��زاء أم��ام فالبوينا
فسددها على المرمى ،ليبعدها نوير في المرة األولى أمام
بنزيمة الذي حاول تسديدها في المرة الثانية لتضرب قدم

هاملز وتعلو المرمى لحساب الركنية .ثم تكرر المشهد في
اللحظات األخيرة ،فأرسل بوغبا تمريرة طويلة نحو بنزيمة
الذي اخترق عرضيا ً وسدد كرة سهلة سيطر عليها نوير.
إيقاع الهجمات الفرنسية أصبح أسرع مع الثلث الثاني
من عمر المباراة ولكن عالمة االستفهام تمثلت في ابتعاد
كريم بنزيما مهاجم ال��دي��وك ع��ن مستواه ال��رائ��ع خالل
المونديال ،فظهر بدون أنياب وبطيئا ً وغير مفيد للديوك على
المستوى الهجومي.
الشوط األول انتهى بتقدم المانشافت وسط أدا ٍء ليس
على المستوى المتوقع بالنسبة لطموحات المتابعين ،إال
أن ألمانيا حققت ما أرادت في هذا الشوط بضربة رأس من
هوملز.
اختلف الحال في الشوط الثاني ،إذ سرعان ما تبدلت
الرغبات ،فبادر الديوك للهجوم دون تأخير ،نشط ماتويدي
وإيفرا في الجهة اليسرى وح��اول فالبوينا التحرك مع
غريزمان لدعم بنزيمة ،تعددت مشاهد الوصول لكن دون
تهديد ،حتى تقدم فاران ليتلقى الكرة العرضية التي عكسها
كاباي ويسددها برأسه لكن نوير كان لها بالمرصاد.
الحالة الهجومية األلمانية ظلت معتمدة على المرتدات

نحو مولر وكروس وكلوزه ،لكن الطلعات المتفرقة لم تجد
مكانا ً إلقالق راحة الحارس الفرنسي باستثناء كرتين من
مولر مرت بجانب القائم ،ثم سيطر الحارس على تسديدة
أرضية من البديل شورلي.
ظلت المحاوالت الفرنسية قائمة وكاد ماتويدي أن يصيب
مرمى نوير لكن الحارس أنقذ الموقف ،ثم ارت��دت الكرة
من وجه هاملز لتمر بجانب مرماه لحسن حظه .وفي ظل
االندفاع الفرنسي ،سنحت المرتدة التي ينتظرها المانشافت
ليمرر مولر نحو أوزي���ل ،ويتوغل األخير ليعكس الكرة
عرضية تمر عن قدم مولر وتصل إلى شورليه الذي سددها
دون مضايقة لكن لوريس أنقذ الموقف بقدمه.
وقدمت ألمانيا درسا ً في التمركز الدفاعي والسيطرة على
منطقة وسط الملعب ،وأحبط المانشافت خطورة منتخب
فرنسا التي ظهرت في المباريات الماضية.
وم��رت الدقائق األخيرة وس��ط محاوالت فرنسية غير
ناجحة لتدارك النتيجة حتى التسديدة التي أطلقها بنزيمة
من مسافة قريبة وأبطلها نوير ،لتعلن الصافرة النهائية فوز
ألمانيا وتأهلها إلى نصف النهائي في مواجهة الفائز من لقاء
كولومبيا والبرازيل.

اخرتاق موقع احتاد الكرة اجلزائري
احتجاج ًا على رحيل خليلودزيتش

نجح جزائري في اختراق موقع اتحاد كرة القدم الجزائري
مساء أول من أمس ،احتجاجا ً في ما يبدو على رحيل المدرب
البوسني وحيد خليلودزيتش ،الذي قاد محاربي الصحراء
إلى تأهل تاريخي لدور الستة عشر في نهائيات كأس العالم.
وك �ت��ب ال�ش�خ��ص المتسلل ال ��ذي أط �ل��ق ع�ل��ى نفسه اسم
«الجيريانو» على الصفحة الرئيسة لموقع االتحاد «الشعب
ال يريد الغاز الصخري ،الشعب ال يريد جوركوف (المدرب
ّ
المرشح لخالفة خليلودزيتش)» ،مصحوبا ً بالنشيد
الفرنسي
الوطني الجزائري.

األرجنتني تخبئ
الكثري من املفاجآت للبلجيكيني

جرب أليخاندرو سابيال المدير الفني للمنتخب األرجنتيني
بعض التغييرات األول من أمس قبل المباراة أمام بلجيكا اليوم
السبت في دور الثمانية لمونديال البرازيل.
ومن المرجح أن يدفع سابيال بخوسيه باسانتا ب��دالً من
المدافع الموقوف ماركوس روخو خالل المباراة أمام بلجيكا
في برازيليا.
وت��درب الفريق األرجنتيني من دون جمهور في مجمع
سيدادي دو غالو في ريو دي جينيرو .ولم يتضح بعد ما إذا
كان سابيال سيبقى على العب الوسط فرناندو غاغو وقلب
الدفاع فيدريكو فرنانديز في التشكيل األساسي لفريقه.
وتكهنت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األرجنتينية ب��أن يدفع سابيال
بلوكاس بيغليا في خط الوسط بجانب مارتين ديميكيليس
أمام بلجيكا.
وت��درب المهاجم سيرخيو أغويرو مجددا ً بعد يوم واحد
من تعافيه من إصابة في الفخذ ،ومن المتوقع أن يشارك منذ
البداية أمام بلجيكا.

الفيفا مينع مارادونا
من حضور مباريات املونديال

وف�ق��ا لصحيفة «ف��ول�ه��ا دي س��او ب��اول��و» البرازيلية فإن
االتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع األسطورة األرجنتينية
دييغو أرماندو مارادونا من حضور مباريات كأس العالم في
منطقة كبار الشخصيات من المالعب ،بعد انتقاداته المتكررة
في البرنامج الذي يشارك فيه كل ليلة مع التلفزيون الفنزويلي
«تيليسور».
وليس غريب أن عالقة م��ارادون��ا م��ع الفيفا معقدة حيث
يوجد خ�لاف بينهما منذ فترة ولكن العالقة ازدادت توترا ً
في البرازيل ،ليقرر مسؤولو الفيفا بحظر الدخول إلى منطقة
كبار الشخصيات.
وعلى سبيل المثال انتقد م��ارادون��ا بقسوة عقوبة الفيفا
على لويس سواريز في برنامج «دي زوردا» على التلفزيون
الفنزويلي «تيليسور» ،وهي واحدة من األسباب التي جعلت
المسؤولين ف��ي الفيفا ات�خ��اذ بمنعه م��ن ح�ض��ور مباريات
المونديال.
وتفاجأ العديد من المسؤولين في االتحاد الدولي حينما
رأوا مارادونا مع ابنته في مباراة األرجنتين وإي��ران ،ولكن
في الحقيقة فإن مارادونا لم يتلقى دعوة من الفيفا لحضور
المباراة بل أحد األشخاص قام بإهدائه تذكرة.
وج��وده في تلك المباراة أغضب بعض المسؤولين ،ومن
بينهم خوليو غروندونا رئيس االتحاد األرجنتيني ونائب
رئيس الفيفا.

أوباما ينصح هاوارد
بحالقة حليته إلنقاذ نفسه

وجه باراك أوباما رئيس الواليات المتحدة األميركية التهنئة
لمنتخب بالده وجهازه الفني بقيادة يورغن كلينسمان على
األداء الذي قدموه خالل منافسات مونديال البرازيل ،مشيرا ً
إلى أن الجميع يفخر بما تحقق هناك.
صحيفة «اندبندنت» البريطانية ،أك��دت أن أوب��ام��ا اتصل
هاتفيا ً بتيم هاوارد حارس المنتخب ،والنجم كلينت ديمبسي،
لتهنئتهما على مستواهما المبهر خالل كأس العالم ،كما وجه
لهما بعض كلمات الشكر واالمتنان.
ونصح أوباما الحارس األميركي بضرورة تغيير شكله
ألنه بات هدفا ً للمعجبين والعصابات ،حيث قال مازحاً« :عليك
أن تقوم بحالقة لحيتك لتنجو من الجماهير ولكي ال يتعرف
عليك أحد».
ي��ذك��ر أن ه ��اوارد ت��أل��ق بشكل ملفت للغاية ون��ال إش��ادة
العالم على الرغم من الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ 16من
البطولة.

