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مواجهة أوروبية _ التينية في نهائي العرس العالمي

التانغو أم الماكينات؟ من سيحرز اللقب العالمي في ماراكانا العريق؟
على الهامش
المونديالي
روسيا تعفي الوافدين إىل مونديال 2018
من تأشريات الدخول

قال الرئيس فالديمير بوتين أن روسيا سوف تعفي اآلتين إلى مونديال
 2018من تأشيرات الدخول ،في خطوة لم يسبق ألحد من منظمي
بطوالت كأس العالم أن قام بها.
وقال الرئيس بوتين في مؤتمر صحافي قبل سفره في جولة إلى أميركا
الالتينية إن روسيا ستقدّم التسهيالت (بشأن تأشيرة الدخول) لألجانب
في مونديال  2018الذي ستستضيفه البالد ،ويشمل ذلك المشاركين في
المونديال والمشجعين أيضاً.
وسبق لروسيا أن أعفت الوافدين الرياضيين والفنيين ،إلى األولمبياد
الشتوي في روسيا (سوتشي  )2014في شباط من تأشيرات الدخول،
في خطوة ساعدت بشك ٍل كبير في زيادة شعبية دورة األلعاب األولمبية.
ولفت بوتين إلى أنه لم يسبق أن أعفت أية دول��ة تستضيف المونديال
المشجعين من الحصول على تأشيرة دخول ألراضيها.
وب��دأ الرئيس ال��روس��ي أم��س جولة في أميركا الالتينية تشمل كوبا
واألرجنتين والبرازيل .ومن المقرر أن يحضر يوم غ ٍد المباراة النهائية
لمونديال البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جينيرو ،قبل أن يتسلم
بعدها علم استضافة روسيا للبطولة المقبلة في مراسم الحفل الختامي.

رئيسة األرجنتني تغيب عن نهائي املونديال
ومريكل حتضر

تختتم فعاليات كأس العالم  2014في البرازيل يوم
غ ٍد األح��د بلقا ٍء يجمع بين المنتخب األلماني ونظيره
�راع على التتويج بلقب بطل العالم
األرجنتيني في ص� ٍ
ألربع سنوات .المعركة األخيرة ال تنحصر بين األلمان
واألرجنتينيين إنما تذهب بعيدا ً لتشكل صراعا ً بين قطبي
كرة القدم العالمية القارتين األوروبية واألميركية.
أقيمت حتى اآلن  19نسخة من البطولة التي لم تخرج
كأسها من أحضان القارتين العجوزتين ،وأحرزت منها
ألقاب بواسطة إيطاليا وألمانيا وإنكلترا وفرنسا
أوروبا 10
ٍ
وإسبانيا ،وذهبت األلقاب التسعة ألميركا الجنوبية التي
أحرزت أكثر من نصفها البرازيل ( 5ألقاب) فيما أحرزت
األوروغ��واي لقبين واألرجنتين لقبين ،وها هي النسخة
العشرين تجمع أيضا ً منتخبين من نفس القارتين ،ليتكرر
الصراع على لقب من هو األفضل عالمياً ،أوروبا أم أميركا
الجنوبية؟
على رغم أن التاريخ ال يبنى عليه في عالم كرة القدم،
ألن الثواني فيه تحمل مفاجآت قد تقصي أكبر الفرق
أم��ام فرق متواضعة ،فإن األرق��ام واإلح��ص��اءات تعطي
األفضلية للفرق األميركية الجنوبية على حساب نظيرتها
األوروبية .فمن أصل  9مقابالت نهائية جمعت بين طرفين
من القارتين ،نجح األميركيون الجنوبيون في تحقيق
اللقب في سبع مرات مقابل مرتين فقط لألوروبيين.
األفضلية التاريخية للعالم الجديد على العالم القديم،
ليست بين القارتين فحسب ،بل تتعدى ذلك لتصل إلى
حد المنتخبين المتباريين على اللقب .فألمانيا فازت مرة
واحدة في نهائي مشترك وكانت على حساب األرجنتين،

وخسرت مرتين إحداهما أمام المنتخب ذاته والثانية
أمام البرازيل .في حين أن األرجنتين حققت فوزين على
فريقين أوروبيين هما هولندا وألمانيا ،وسقطت مرة
واحدة أمام األخير.
وال تنتهي اإلح��ص��اءات هنا ،فالمنتخبات األميركية
الجنوبية في المباريات النهائية تكشر عن أنيابها وتتخم
شباك منافسيها بعدد أكبر من األهداف عند فوزها ،في
منافساتها األوروبية.
وكان النصر األكبر للبرازيل حين فازت على السويد
على أرضها عام  ،)2-5( 1954بينما الفوز األكبر من
الجهة األخ��رى ك��ان عندما ف��ازت فرنسا على منتخب
وسجل
السامبا ( )0-3في مباراة تاريخية عام .1998
ّ
األميركيون الجنوبيون  20هدفا ً في مجمل مبارياتهم عند
لقائهم باألوروبيين في المباريات النهائية ،فيما هز هؤالء
شباك خصومهم  11مرة.
وف��ي المونديال الحالي ل��م يخسر الفريقان طيلة
ال��م��ش��وار ،فنجحت الماكينات ف��ي ت��ص�دّر مجموعتها
السابعة ضمن مرحلة المجموعات بفوزين وتعادل،
استهلتها بفو ٍز كاسح على البرتغال ( )0-4وتعادل
مع غانا ( ،)2-2ثم انتصار على ال��والي��ات المتحدة
األميركية بهدف دون رد ،ثم كرت سبحة االنتصارات ففاز
المانشافت على الجزائر في الدور الثاني ( ،)1-2وتخطى
ٍ
بهدف نظيف في ربع النهائي ،وكان قاسيا ً على
فرنسا
ليسجل 17
البرازيل ( )1-7في ال��دور نصف النهائي،
ّ
هدفا ً ويستقبل أربعة أهداف فقط.
فيما كانت معاناة األرجنتين أقل بعد فوزه في جميع

مباريات ال��دور األ ّول للمجموعة السادسة ،على كل
ٍ
بهدف نظيف،
من البوسنة والهرسك ( )1-2وإي��ران
ونيجيريا ( ،)2-3وتابع تف ّوقه ليتخطى سويسرا في
الدور الثاني بهدف ،وبلجيكا بالنتيجة نفسها في ربع
النهائي ،قبل أن يصطدم بهولندا قبل النهائي ويحتاج
إلى ركالت الترجيح لتخطيها ( ،)2-4بعد انتهاء الوقتين
ليسجل العبوه  12هدفا ً وتتلقى
األصلي واإلضافي سلبياً،
ّ
شباكهم  5أهداف.
وبعيدا ً من المباراتين النهائيتين اللتين جمعتا بين
ألمانيا واألرجنتين ،فإن المنتخبين التقيا في البطولة
العالمية أرب��ع م��رات أيضاً ،كانت في بطوالت ،1958
 ،2010 ،2006 ،1966ح��ي��ث ك��ان��ت الغلبة فيها
للـ»مانشافت» الذي فاز في مونديال السويد ( )1-3في
الدور األ ّول ،وتعادال من دون أهداف في الدور نفسه في
إنكلترا ،وتخطى عقبة «ال البيسيلسيتي» في الدور ربع
النهائي من مونديال ب�لاده بركالت الترجيح (،)2-4
بعد التعادل ( ،)1-1واكتسح شباكه برباعية نظيفة في
جنوب أفريقيا  2010في الدور نفسه ،لتكون الحصيلة
المونديالية انتصارين أللمانيا وتعادلين.
وخالل جميع المواجهات بينهما تف ّوق األلمان هجوميا ً
بإحرازهم  11هدفاً ،مقابل تلقيهم  5أهداف أرجنتينية.
تاريخ وأرق��ام ولقاءات سابقة ،لمن ستكون الغلبة؟
ولحساب من ستدور الكرة؟ أهي نجمة رابعة للمانشافت
أم ثالثة للتانغو؟ هل ستضيف أوروب��ا لقبا ً جديدا ً لها
وتفرض تف ّوقها ،أم ستعادلها أميركا الجنوبية من جديد؟
أسئلة كثيرة واستفسارات تدور في رؤوس محبي اللعبة،

لكن الحسم لن يكون إال على أرض الماراكانا العريق.

مباراة الستعادة أمجاد السيليساو

قد ال يجد مدرب المنتخب البرازيلي والعبوه أفضل
من الفوز على هولندا في مباراة تحديد صاحب المركز
الثالث ،لغسل عارهم قليالً بعد الخسارة التاريخية أمام
ألمانيا ،لكنهم اآلن مضطرون لتجاوز هذه الصدمة ولعب
المباراة الشرفية التي سترفع من حدة النقمة الجماهيرية
عليهم في حال عجزوا عن تحقيق الفوز.
وق��ال المدرب سكوالري ال��ذي ت��وج مع السامبا في
 2012باللقب الخامس للبرازيل« :لن أتحدث مع إدارة
االتحاد البرازيلي حول مصيري في المنتخب إال بعد
مباراة السبت .بعد تلك المباراة س ُيحدد الموقف».
ومن المعتاد أن يشارك المدربون بتشكيلة احتياطية
في مباراة تحديد المركز الثالث ،لكن هذا األمر مستبعد مع
البرازيل ألنها مطالبة بالفوز وبطريقة مقنعة وممتعة لكي
تنسي جمهورها الخيبة أمام ألمانيا ،وخصوصا ً مع األداء
السيئ للغاية الذي قدمه بديل نيمار برناند والعب بايرن
ميونيخ في الدفاع دانتي.
والتقى المنتخبان في ثالث مناسبات سابقة خالل
النهائيات ،األولى تعود إلى عام  1974حين فازت هولندا
بقيادة يوهان كرويف  0-2في الدور الثاني ،والثانية عام
 1994حين فازت البرازيل  2-3في دور الثمانية ،والثالثة
عام  1998حين نجحت البرازيل في ركالت الترجيح في
الدور ما قبل النهائي.

من المتوقع أن يحضر آالف من المشجعين األرجنتينيين المباراة
النهائية لكأس العالم لكرة القدم على ملعب ماراكانا ،بيد أن رئيسة البالد
كريستينا كيرشنر ستكون الغائب األبرز بسبب المرض.
وأكدت كيرشنر غيابها عن حضور المباراة النهائية في رسالة بعثتها
أول من أمس إلى رئيسة البرازيل ديلما روسيف .وجاء في الرسالة أن
كيرشنر ستجتمع اليوم السبت مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي
يزور بوينوس آيرس ،وستحضر قمة القوى الناشئة األسبوع المقبل في
برازيليا .لكنها ستغيب عن المباراة النهائية في ريو ،والتي كانت قد دعيت
إليها من قبل روسيف.
وقالت كيرشنر في الرسالة أنها عانت لمدة أسبوع من التهاب البلعوم
والحنجرة ،مضيفة أنها ستضطر إلى السفر إلى جنوب األرجنتين االثنين
المقبل لتكون إلى جانب حفيدها نيستور إيفان في أول عيد ميالد له.
وتابعت في رسالتها إلى روسيف« :باعتباري جدته ،ال يمكنكم أن تتخيلوا
كم أنا حريصة على تقاسم فرحة هذا الحدث مع عائلتي».
ف��ي المقابل ،أك��دت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل حضورها
المباراة النهائية إلى جانب رئيس البالد يواكيم جاوك.

هاملز ينفي قصة طلبه عدم إذالل الربازيليني

نفى المدافع األلماني ماتس هاملز التصريح ال��ذي نشرته صحيفة
إنكليزية ونسبته إليه وال��ذي طالب فيه المدرب يواكيم لوف عدم إذالل
البرازيليين في الشوط الثاني.
وكانت صحيفة إنكليزية قد فسرت كلمات هاملز بشك ٍل خاطئ وقالت
بأنه طلب من المدرب عدم تسجيل كم أكبر من األهداف في الشوط الثاني
احتراما ً للخصم ،إذ صرح هاملز اليوم قائالً« :أنا لم أطلب التوقف عن
التسجيل في الشوط الثاني أو عدم إذالل البرازيليين».
وأض��اف الالعب« :قلت بشك ٍل واض��ح آمل ألاّ نذل البرازيليين ،وهنا
كنت آمل أن يتغير شكل المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني» .كما أن أمله
بعدم إذالل البرازيليين كان موجها ً أيضا ً لالعبين كي ال يحتفلوا بأهدافهم
أو بفوزهم بعد اللقاء احتراما ً للخصم والجماهير الغفيرة الحاضرة
لمؤازرة البرازيل.
أما عن يواكيم لوف فقد حذر الفريق من التراخي في الشوط الثاني،
إذ أك��د لهم أن المباراة قد انتهت لكن ذل��ك ال يعني التراخي ،لكنه طلب
منهم االحتفاظ بالكرة وعدم ممارسة الضغط العالي حفاظا ً على سالمة
الالعبين وعلى اللياقة البدنية.
يذكر أن المنتخب األلماني ك��ان قد سجل هدفين في الشوط الثاني
وأضاع ثالثة ،بعدما أبعد الحارس البرازيلي جوليو سيزار كرتين وأضاع
أوزيل فرصة قريبة جداً.

مارادونا :األرجنتني ينبغي أن تخنق أملانيا!

أكد أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو مارادونا أن منتخب بالده
عليه أن يحاول السيطرة على منطقة وسط الملعب في مواجهة ألمانيا
األحد المقبل إذا أراد الفوز بلقب كأس العالم.
ويلتقي المنتخبان األرجنتيني واأللماني يوم غ ٍد في نهائي مونديال
البرازيل على استاد ماراكانا العريق في ريو دي جينيرو.
وقال مارادونا في برنامج «دي زوردا» على محطة تيليسور التلفزيونية
في فنزويال« :األرجنتين ينبغي أن تخنق ألمانيا في وسط الملعب بحيث
تستحوذ على الكرة ،وتوجه التمريرات إلى ليونيل ميسي حتى يتمكن من
التواصل مع غونزالو هيغواين».
وأكد مارادونا الفائز مع المنتخب األرجنتيني بلقب كأس العالم في
 1986أن سبب فشل البرازيل خالل الهزيمة الكاسحة أمام ألمانيا بسبعة
أه��داف لهدف في المربع الذهبي للمونديال ،يرجع إلى منح مساحات
خالية شاسعة للفريق األلماني في وسط الملعب .وشدد مارادونا على أن
الدفاع الصلب لألرجنتين سيكون أفضلية كبرى للفريق ،مشيرا ً إلى أن
مصدر قلقه األكبر هو أن يكون ميسي منهكاً.

الورقة التي حملها رومريو ال توجد فيها
أسماء العبي هولندا بل رسالة حظ

نفت زوجة الحارس األرجنتيني سيرجيو روميرو ما نشر في معظم
الصحف العالمية ،حول الورقة التي حملها أثناء تنفيذ ركالت الترجيح بين
منتخب هولندا واألرجنتين.
واعتقد الجميع أن روميرو كان يحمل ورق��ة فيها نسب واحتماالت
االتجاهات التي يسدد فيها العبو هولندا الكرة في ركالت الترجيح ،وهو
ما ساعده في نهاية المطاف في صد كرتين هولنديتين.
زوجة روميرو أكدت أن الورقة ال عالقة لها بالمباراة ،وقالت« :هذه
الورقة هي رسالة مني عندما التقينا قبل  3أو  4أعوام كتبت فيها كلمات
جميلة وتمنيت له التوفيق ،لكنه منذ ذلك اليوم وهو يحتفظ بهذه الورقة
في كل مباراة لذلك يقبل يده بعد كل تص ٍد ألنه يرى أن الرسالة تجلب له
الحظ».

برشلونة يضم سواريز خلمسة مواسم

أعلن نادي برشلونة اإلسباني أمس ضم المهاجم األوروغوياني لويس
س��واري��ز من ليفربول اإلنكليزي ،وه��ي صفقة لم يبق إلتمامها سوى
خضوع الالعب للفحص الطبي مع النادي الكتالوني المقرر األسبوع
المقبل .وعلى رغم أن النادي الكتالوني لم يكشف قيمة الصفقة ،لكن
الصحافة اإلسبانية تؤكد أنها تقترب من قيمة  75مليون يورو.
ّ
العضاض سواريز سيرتبط بعقد مع برشلونة لمدة  5مواسم ،ويأتي
انتقاله بعد أن أعلن عدم قدرته على البقاء في إنكلترا عقب حادثة العضة
الشهيرة في كأس العالم ،العتقاده أن الصحافة اإلنكليزية ساهمت كثيرا ً
في العقوبة المشددة عليه باإليقاف لمدة  4أشهر .ولن يستطيع سواريز
أن يتدرب مع الفريق حتى نهاية عقوبته ،خصوصا ً أن الفيفا أعلن رفض
االستئناف المقدم من اتحاد بالده.
يذكر أن برشلونة ب��اع نجمين هما سيسك فابريغاس وأليكسيس
سانشيز إلى كل من تشلسي وآرسنال ،وتعاقد مع كل من إيفان راكيتيتش
ولويس سواريز بدالً منهما.

