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لعنة األرض تضرب البرازيل مجدد ًا قبل مواجهة ألمانيا

السيليساو والمانشافت إلثبات الذات في معركة المربع الذهبي
حسن الخنسا
يفتتح اليوم ال��دور نصف النهائي من
كأس العالم  2014في بالد السحرة ،بلقا ٍء
يجمع بين السيليساو صاحب األرض
والماكينات األلمانية التي تتميز بخبرتها
وإمكانياتها على ملعب مينيراو في بيلو
هوريزونتي
ويطمح كال الفريقين للوصول إلى ثامن
نهائي في تاريخ كل منهما في بطوالت
كأس العالم في مباراة قد تمتد إلى ضربات
ال��ج��زاء الترجيحية ،ويسعى المنتخب
البرازيلي إلى تجاوز انتكاس ٍة هائلة تتمثل
باستبعاد المخضرم نيمار بعد إصابته في
اللقاء الذي جمع السيليساو مع كولومبيا
في ربع النهائي ،ويغيب عن البرازيل أيضا ً
المدافع المخضرم تياغو سيلفا الذي أثبت
نفسه كورق ٍة رابحة للمنتخب البرازيلي
في المباريات التي خاضها.
وتحبس األمة بأكملها األنفاس وكلها
أم���ل ف��ي أال ي��ب��دد غ��ي��اب نجمها نيمار
تطلعاتها للتتويج ،ودم���وع  174ألف
متفرج في مدرجات ماراكانا في  16تموز
 1950ال ت��زال عالقة ب��أذه��ان جماهير
السيليساو قبل مواجهة ألمانيا خالل
الظهور األول لراقصي السامبا في المربع
الذهبي منذ التتويج بآخر لقب في كوريا
وال��ي��اب��ان ع��ام  ،2002واألزم����ات التي
تعرض لها البرازيليون ف��ي الساعات
األخيرة أعادت إلى األذهان إمكانية تكرار
مأساة الماراكانا مرة أخرى بعد مرور 64
عاما ً عليها.
ول��م تتوقف معاناة ملوك المستديرة
الساحرة عند غياب نيمار وسيلفا ،بل
وصلت إلى مارسيلو الظهير األيسر للفريق
ال��ذي تلقى خبر وف��اة جده مساء السبت
ال��م��اض��ي ،ف��غ��ادر معسكر السيليساو
لحضور الجنازة قبل أن ينضم مرة أخرى
إل��ى زم�لائ��ه للمشاركة ف��ي التدريبات
استعدادا ً لمواجهة المانشافت.
في الوقت نفسه ،حاول نجوم المنتخب
البرازيلي طمأنة الجماهير والتأكيد على أن
حلم التتويج باللقب السادس ما زال قائما ً
على رغم تلك األزم��ات التي بدأت تضرب
السيليساو قبل محطتين فقط على نهاية
مشوار المونديال.

سكوالري الخبير

فنيا ً سيغير ل��وي��ز فيليبي س��ك��والري
المدير الفني للسيليساو تشكيلته مرغما ً
ال راغباً ،وذلك في ظل غياب القائد تياغو
سيلفا ونيمار ،في مواجهة منافس وصل
ل��ل��دور قبل النهائي للمرة الرابعة على
التوالي وهو رقم قياسي.
لكن تقديم أداء نيمار قد يمثل مشكلة
بالنسبة لبديله المحتمل ويليان ،فنيمار
هز الشباك  35مرة في  54مباراة للبرازيل
وهو سجل يتفوق به على كل زمالئه في
التشكيلة الحالية ،واخ��ت��اره سكوالري
في جميع مبارياته مع الفريق وعددها
 27مباراة منذ عودته لقيادة المنتخب
البرازيلي للمرة الثانية في .2012
لكن إن كان هناك في البرازيل من يدرك
جيدا ً كيف يتحقق الفوز على ألمانيا فإنه
سكوالري الذي قاد البرازيل آلخر ألقابها
العالمية الخمسة في  ،2002حين هزمت
األل��م��ان بهدفين نظيفين ف��ي ال��م��ب��اراة
النهائية .وكان هذا آخر لقاء بين البلدين
في كأس العالم.
في المونديال الحالي ،يقدم المانشافت
أدا ًء متناسقا ً ب��ص��ور ٍة رائ��ع��ة ،وال يمكن

على الهامش
المونديالي
االحتاد الربازيلي يستأنف قرار إيقاف تياغو

يمارس االتحاد البرازيلي لكرة القدم نوعا ً من الضغط على اللجنة
المنظمة لكأس العالم ،بخصوص البطاقة الصفراء التي نالها قائد المنتخب
تياغو سيلفا وحرمته من المشاركة أم��ام المنتخب األلماني في نصف
النهائي.
ويجري االتحاد محاوالت كبيرة من أجل رفع اإلنذار الثاني الذي ناله
تياغو ،إذ سلمت اإلدارة القانونية في االتحاد للجنة االنضباط بالفيفا
احتجاجا ً ضد هذا اإلنذار الذي ناله بعد التحا ٍم مع الحارس الكولومبي.
وحملت الصحافة البرازيلية مدرب المنتخب سكوالري ما وصلت إليه
األمور خصوصا ً بعد اعتماده األساسي على الالعب نيمار كمهاجم وحيد
يحمل عبء المنتخب ،وهو ما أدى إلى فقدان البديل بعد إصابته حيث
يعاني البرازيل من األم ّرين بسبب ذلك.

"«فيفا» يعلن قريب ًا قراره
بخصوص واقعة نيمار وزونيغا

قال االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس إنه سيعلن قريبا ً عن قراره
بخصوص فرض عقوبة على الكولومبي كاميلو زونيغا نتيجة تدخله
العنيف مع البرازيلي نيمار.
وي��درس الفيفا فرض عقوبة على الالعب الكولومبي وسيتم إعالن
قراره بخصوص األمر اليوم وفقا ً لما أكدته المتحدثة باسم االتحاد ديليا
فيشر.

خال من املنشطات
«فيفا» :مونديال الربازيل ٍ

من اللقاء االول الذي جمع البرازيل وألمانيا في كأس العالم 2002
اعتبار وصولها لقبل النهائي في 2006
و 2010و 2014ضربا ً من المفاجأة .لكن ما
فشلت فيه هو تحقيق اللقب للمرة الرابعة
إذ تتعثر عند عقبة الدور قبل النهائي في
كل مرة.
وي��ع��م��ل ث��ن��ائ��ي ق��ل��ب ال���دف���اع ج��ي��روم
بواتينغ وماتس هوملز بانتظام كالساعة،
فهم من ساعد على احتواء خطورة المهاجم
الفرنسي كريم بنزيمة بينما تحليا بالسرعة
أسلوب مميز.
في التح ّول إلى الهجوم في
ٍ

لويز غوستافو  -توني كروس

المواجهات الفردية

دافيد لويز  -توماس مولر

ويحمل لقاء البرازيل وألمانيا العديد
من المواجهات الفردية التي من شأنها أن
ت��ؤدي دورا ً أساسيا ً في حسم قمة نصف
النهائي األولى.
وف��ي ظ � ّل غياب نيمار عن السيليساو
بداعي اإلصابة ،ستكون آمال السيليساو
معلقة على هالك ليحمل العبء الهجومي
أم��ام المانشافات .وفشل مهاجم زينيت
س���ان ب��ط��رس��ب��ورغ ال��روس��ي ف��ي إي��ج��اد
طريقه إلى الشباك حتى اآلن ،وهو أخفق
في ترجمة ركلته الترجيحية في المباراة
التي فازت بها بالده على تشيلي بركالت
الترجيح ،لكنه قدم أدا ًء جيدا ً في لقاء ربع
النهائي ض��د كولومبيا ليصطدم بتألق
الحارس دافيد أوسبينا.
في المقابل ،شغل بينيديكت هويديس
مركز الظهير األيسر خ�لال ه��ذه البطولة
على رغ��م أن��ه يلعب ع��اد ًة في مركز قلب
الدفاع مع فريقه شالكه .ويأمل المنتخب
األلماني أن يتمكن هويديس بقوته البدنية
من التعامل مع هالك لكنه قد يعاني أمام
المهاجم البرازيلي من ناحية السرعة التي
سيستغلها األخير لكي يتوغل في المنطقة
األلمانية.

سيتواجه لويز غوستافو ال��ذي يدافع
حاليا ً عن أل��وان فولفسبورغ ،مع زميله
السابق في بايرن ميونيخ توني كروس.
وي��ج��س��د ه����ذان ال�لاع��ب��ان التناقض
في أسلوب اللعب البرازيلي واأللماني،
فاألول يرتكز على قوته البدنية ،وهي من
خصائص األل��م��ان أكثر من البرازيليين،
والثاني على قدرته في االحتفاظ بالكرة،
وهي من الخصائص البرازيلية!
في ظ ّل غياب نيمار وإيقاف القائد المدافع
تياغو سيلفا ،أصبح دافيد لويز مركز الثقل
في السيليساو وأفضل العبيه على اإلطالق،
وهو ثاني هدافيه بعد نيمار بتسجيله هدفا ً
ضد تشيلي وآخر ضد كولومبيا.
وق��د أظهر قلب ال��دف��اع المنتقل أخيرا ً
من تشيلسي اإلنكليزي إلى باريس سان
جيرمان الفرنسي ،التزاما ً وانضباطا ً في
المباريات التي خاضها حتى اآلن ،وذلك
خالفا ً للطبع الذي ظهر عليه خالل مشواره
في الدور اإلنكليزي الممتاز.
وسيكون في انتظار لويز خالل مباراة
اليوم أصعب اختبار له حتى اآلن ،أل ّنه
سيحاول إيقاف توماس مولر ال��ذي يجد
نفسه تماما ً في نهائيات كأس العالم بعد
أن سجل تسعة أهداف في  11مباراة فقط.

يواكيم لوف

وتنتظر ألمانيا أن تجعل إصابة نيمار
من البرازيل فريقا ً أكثر شراسة و»أصعب
بكثير» في مواجهتهما معاً ،وق��ال المدير
الفني األلماني يواكيم لوف لمحطة (إيه
آر دي) من مقر معسكر الفريق في مدينة
سانتو أندريه« :البرازيل دون نيمار أصعب

بكثير منها في وجود نيمار ...كنت أتمنى لو
كان بمقدوره اللعب».
ويرى المدرب أنه بخسارة نجمه األبرز،
سيضاعف المنتخب البرازيلي جهوده
ويقدم أدا ًء أفضل مما ظهر عليه حتى اآلن
في البطولة المقامة على أرضه.
وق���ال ل���وف« :ل���م ي��ع��د يتبقى س��وى
القليل من األداء األصلي ال��ذي نعرفه عن
البرازيل».
ومثل لوف ،أبدى العب الوسط األلماني
باستيان شفاينشتايغر أسفه لغياب نجم
البرازيل ،ورف��ض أن يكون ذلك سببا ً في
تسهيل عبور المانشافت إلى نهائي استاد
ماراكانا يوم  13تموز الجاري.
وق���ال شفاينشتايغر« :نشعر بحزن
شديد ألن نيمار لن يلعب .دائما ً ما يكون
من األفضل وجود جميع الالعبين الكبار في
الملعب عندما تقام مباراة كبيرة».
كما اعتبر شفاينشتايغر أن غياب نيمار

سيجعل البرازيليين أكثر اتحادا ً وتطلعا ً
إلحراز اللقب من أجله .وقال« :قد يمنحهم
ذلك طاقة إضافية».
وأض�����اف« :ي��ع��ت��ق��د ال��م��رء أن جميع
البرازيليين س��ح��رة .لكن الفريق تغيّر
ويلعب كرة قدم تختلف عما كان عليه في
الماضي .والقوة بالطبع صارت جزءا ً من
أدائهم ،لذا علينا االستعداد لذلك».
ويثق فريق ال��م��درب يواكيم ل��وف في
حظوظه في التأهل إلى النهائي واإلطاحة
بصاحب الضيافة ،إذ يملك تشكيلة عامرة
ب��األس��م��اء المتميزة ال��ق��ادرة على صنع
الفارق ،خصوصا ً في الهجوم والوسط،
وعلى رأسهم توماس مولر صاحب أربعة
أهداف في البطولة ،والمخضرم ميروسالف
كلوزه ال��ذي يطمح لكسر رق��م األسطورة
رونالدو كأفضل هداف في تاريخ المونديال
أمام السيليساو نفسه.

مجموع المباريات التي ُلعبت21 :

أعلن رئيس اللجنة الطبية في االتحاد الدولي لكرة القدم الدكتور ميشيل
دوجه أمس أنه لم يتم اكتشاف أي حالة منشطات في مونديال البرازيل
 2014بعد الفحوصات التي خضع لها جميع الالعبين المشاركين في
البطولة العالمية.
وقال الدكتور دوجه في تصريح لوسائل اإلعالم في ريو دي جانيرو:
«أجرينا فحوصات لالعبين الـ 736المشاركين في المونديال البرازيلي
وجميع النتائج جاءت سلبية».
وأوض��ح أن��ه تم إج��راء فحوصات للدم والبول قبل وخ�لال البطولة،
مشيرا ًإلى أن  62العبا ً فقط ( 8.5في المئة) لم يخضعوا لفحوصات قبل
انطالق البطولة ،قبل أن يتم ذلك خالل مباريات البطولة.

احلوار الذي دار بني روبن ومدرب كوستاريكا

تم الكشف عن تفاصيل الحوار الذي دار بين النجم الهولندي آريين
روبن ومدرب كوستاريكا خورخي لويس بنتو ،عندما التقطت عدسات
الكاميرا لقطة لهما خالل تبادلهما الحديث في مباراة الدور ربع النهائي
التي جرت بين المنتخبين ،والتي تأهلت من خاللها هولندا إلى المربع
الذهبي بفارق الركالت الترجيحية بعد التعادل السلبي طوال  120دقيقة.
والحوار جاء كالتالي:
مدرب كوستاريكا :هل ستمثل لتحصل على ضربة جزاء خالل الدقيقة
القادمة؟
روبن :نعم نعم كما تقول أنت يا صديقي.
مدرب كوستاريكا :على األقل أنت تعترف اآلن.
روبن :إذا أردت ذلك فنعم أنا أعترف اآلن.
يذكر أن هذا الحوار دار خالل األوقات اإلضافية وكان منتخب هولندا
بموقف حرج لذلك حاول بنتو استفزاز روبن.

وحيد خليلوزيتش يرتك منصبه
كمدرب حملاربي الصحراء
ٍ

أعلن البوسني وحيد خليلودزيتش م��درب منتخب الجزائر عن ترك
منصبه بعد أن انتهى عقده ،وذلك بعد اإلنجاز التاريخي بقيادته المحاربين
إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم  2014في البرازيل.
وقال خليلودزيتش في بيان أذاع��ه على موقع االتحاد الجزائري في
شبكة اإلنترنت أول من أم��س األح��د« :أت��رك منصبي وأن��ا فخور بعدما
احترمت جميع البنود التي كان ينص عليها عقدي مع االتحاد الجزائري».
وأوضح المدرب البوسني أن القرار الذي اتخذه يأتي على إثر التزاماته
العائلية ومحاولة خوض تجربة رياضية جديدة قد يواجه صعوبة في
اختيارها.
ويأتي قرار رحيل خليلودزيتش في الوقت الذي يطالبه فيه الجزائريون
بالبقاء على رأس المنتخب الوطني الذي قاده إلى المجد ،قبل أن يخرج
بصعوبة بعد خسارته أمام المانشافت بعد التمديد.
وان�ب��رت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الجزائرية تطالب ببقاء خليلودزيتش في
منصبه ،وذلك مباشرة بعد اللقاء مع ألمانيا ،حتى أن الرئيس عبد العزيز
بو تفليقة طلب أيضا ً من خليلودزيتش مواصلة عمله ،وذلك بعد لقائه معه
لدى عودة المنتخب من البرازيل.
ً
وكان خليلودزيتش عيّن مدربا للجزائر عام  2011ولمدة  3أعوام،
بهدف قيادة المنتخب إلى كأس األمم األفريقية عام  2013ثم مونديال
.2014
وأكد خليلودزيتش إنه لن ينسى أبدا ً االنتقادات الجارحة التي واجهها
من الصحف المحلية خالل ممارسته لمهامه ،مشيرا ًإلى أن تصرف بعض
يكتف فقط بانتقاد عمله بل بتوجيه االنتقادات له شخصيا ً
ِ
الصحافيين لم
ولعائلته ،وإنه لن ينسى ذلك ولن يسامحهم أبداً.
ولم يكشف خليلودزيتش عن الجهة التي سيعمل معها في المستقبل،
إذ إن الصحف المحلية أشارت إلى إمكانية تدريبه لفريق طرابزون التركي
اعتبارا ً من  18تموز الجاري .ويتوقع أن يخلف مدرب لوريان الفرنسي
كريستيان غ��ورك��وف خليلودزيتش في ه��ذه المهمة بحسب الصحف
الجزائرية.

بنزميا يتصدر تقييمات الفيفا

على رغم أنه لم يستطع إح��راز أه��داف في آخر ثالث مباريات له في
مونديال البرازيل ،إال أن كريم بنزيما نجم هجوم المنتخب الفرنسي
تصدر قائمة أفضل العبي البطولة حتى اآلن.
التصنيف وضع بنزيما في الصدارة على رغم إقصاء الديوك الفرنسية
على يد ألمانيا ،ويليه في المركز الثاني المتألق الشاب الكولومبي جيمس
رودريغيز هداف البطولة حتى اآلن برصيد  6أهداف.
وجاء رفائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي ثالثًا،
وأشادت صحيفة الـ«دايلي مايل» البريطانية في تقريرها الذي ألقى الضوء
على تقييمات الفيفا باألداء الثابت والمسؤولية التي تحملها الالعب حتى
خروج منتخب الديوك.
واحتل تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي ونجم دفاع باريس سان
جيرمان المركز الرابع ،وأكد تقرير الصحيفة البريطانية أن الالعب كان
محورا ً مهما ً وأساسيا ً لتأهل السامبا إلى المربع الذهبي ،كما جاء ماتس
هوميلس نجم دفاع الماكينات األلمانية خامسا ً ل��دوره الكبير في تأهل
منتخب بالده إلى المربع الذهبي.
والمفاجأة بحسب التقرير هو احتالل آريين روب��ن جناح المنتخب
الهولندي المركز السادس في قائمة الفيفا ،رغم الدور البطولي الذي قام
به منذ اليوم األول في المونديال.

