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الماكينات األلمانية تحرز لقب كأس العالم 2014

نهائي ماراثوني مثير بين التانغو والمانشافت ...ألمانيا تحرز اللقب العالمي الرابع
على الهامش
المونديالي
كوريا الشمالية تواجه الربتغال
يف نهائي العرس العامل!

ّ
الموجه من قِبل قائد البالد كيم
تخطى اإلعالم الكوري الشمالي،
ّ
يونغ أون كل الحدود التضليلية الممكنة وذلك من خالل بث خبر عن
تأهل منتخبهم إلى نهائي كأس العالم لمواجهة البرتغال مساء أمس،
وبالفعل ع ّمت الفرحة جموع الشعب الكوري الممنوع من مشاهدة أي
محطة فضائية أو الولوج بأي طريقة إلى مواقع التواصل االجتماعي.
وأكد التلفزيون الكوري الشمالي أن منتخب بالده تمكن من التأهل
للمباراة النهائية بعد فوزه الكبير على المنتخب الياباني بسباعية
نظيفة ،وكذلك فوز على حساب المنتخب األميركي برباعية نظيفة،
وتأهل على حساب المنتخب الصيني في مباراة دور قبل النهائي.
وقالت مذيعة التلفزيون الكوري الشمالي« :حققنا انتصارات
ّ
بشق
متتالية في مدينة ساوباولو البرازيلية ،وفزنا على الصين 0-2
األنفس».
كما عرض التلفزيون الكوري الشمالي صورا ً مركبة للرئيس كيم
يونغ أون ،خالل توجيهه التحية للعالم وتم عرضها على إحدى
الشاشات العمالقة بريو دي جانيرو .وأشار التلفزيون إلى أن «العالم
احتفل واشتعلت المدرجات بمجرد رؤية صورة الزعيم على شاشات
الكوبا كابانا».
ولم يكتفي التلفزيون الكوري بذلك بل أذاع أيضا ً مقطع فيديو غير
حقيقي استعرض فيه مشوار المنتخب خالل البطولة ،وكذلك لقطات
لبعض مباريات المنتخب القديمة بشك ٍل مفبرك.
ومن المعلوم أن كوريا الشمالية شاركت في كأس العالم مرتين
فقط ،األولى كانت عام  1966وبلغت الدور ربع النهائي ،والثانية
ع��ام  2010ول��م تستطع تجاوز دور المجموعات .وم��ن المثير أن
الشعب الكوري الشمالي يصدق مايقال حيث ال تصله أي معلومات أو
أخبار إال ما تبثه محطات الدولة ،حيث منعت حكومة البالد أي وسائل
اتصال تطلع الكوريين الشماليين على ما يحدث في الخارج.

اخملدرات تقف وراء خسارة
الربازيل أمام أملانيا؟

حسن الخنسا
ت ّوج المنتخب األلماني أمس بطالً لكأس العالم 2014
ٍ
بهدف نظيف
في البرازيل وذل��ك بعد الفوز ال��ذي حققه
في اللقاء الذي جمعه بالمنتخب األرجنتيني في نهائي
العرس العالمي الذي احتضنه استاد ماراكانا العريق في
ريو دي جينيرو ،ليضيف المانشافت النجمة الرابعة إلى
رصيده العالمي.
انتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين
المنتخبين ،لتحسم بعدها الماكينات األلمانية النتيجة
ٍ
هدف لماريو
لمصلحتها في الشوط اإلضافي الثاني عبر
غوتزه في الدقيقة  ،113وبهذه النتيجة تكون ألمانيا قد
حسمت النهائي الثالث الذي جمع بين المنتخبين ،بعد أن
فازت األرجنتين في نهائي  1986وفازت ألمانيا في نهائي
.1990
أثبتت المباراة أحقية الفريقين بالوصول إلى نهائي
العرس العالمي ،إذ حفلت بالندّية واإلث��ارة س��واء من
الناحية التكتيكية ،والحوار الدائر من خارج الملعب بين
سابيال ولوف ،أو من الناحية الفنية حيث حفل النهائي
باللمحات الفنية من نجوم الفريقين.
يدين المنتخب األلماني بانتصاره التاريخي إلى البديل
ماريو غوتزه الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة
 ،113بعد انتهاء الوقت األصلي بتعادل سلبي بين
المنتخبين ،لتحسم الماكينات األلمانية النهائي الثالث
ال��ذي يجمع بين المنتخبين ،بعد أن ف��ازت األرجنتين
في نهائي  1986وفازت ألمانيا في نهائي  .1990وفشل
ليونيل ميسي في قيادة فريقه إلى اللقب الثالث.
دخل سابيال المدير الفني للمنتخب األرجنتيني المباراة
بقوته الضاربة باستثناء دي ماريا المصاب ،ولعب
بطريقة  .2-4-4بينما لعب غريمه لوف المدير الفني
للمنتخب األلماني ،بطريقة  1-3-2-4وغاب خضيرة

إلصابته قبل المباراة مباشرة ،ولعب كرامر بدال ً منه.
مثل ألمانيا :مانويل نوير في حراسة المرمى ،فيليب الم
وجيروم بواتينغ وماتس هوملس وبينيديكت هوفيديس
في ال��دف��اع ،سامي خضيرة وباستيان شفاينشتايغر
وتوماس مولر وتوني كروس ومسعود أوزيل في الوسط،
وميروسالف كلوزه كمهاجم صريح.
أما األرجنتين فمثلها :سيرخيو روميرو في حراسة
المرمى ،بابلو زاباليتا ومارتن ديميكيليس وايزيكييل
جاراي وماركوس روخو في الدفاع ،إنزو بيريز ولوكاس
بيليا وخافيير ماسكيرانو وايزيكيل الفيتزي في خط
الوسط ،ليونيل ميسي وغونزالو هيغواين في الهجوم.
كانت بداية المباراة سريعة بعد خطأ لمنتخب ألمانيا
فشل توني ك��روس في استغالله في الدقيقة الرابعة،
بينما ذهبت تسديدة األرجنتيني غونزالو هيغواين أمام
المرمى بعد ثوانٍ قليلة من الهجمة السريعة المرتدة .وكاد
المنتخب األرجنتيني أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة
 21بعد كرة بالرأس من توني كروس إلى الخلف ،لتصل
نحو غونزالو هيغواين الذي انفرد بالمرمى ولكن المهاجم
األرجنتيني س��دد كرته بعيدا ً من القائم األيمن بشك ٍل
مستغرب.
واعتقد هيغواين أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة ،30
بعد كرة عرضية من إزيكييل الفيتزي تابعها هيغواين
في المرمى على يسار الحارس ،ولكن الهدف ألغي بداعي
التسلل .وجاء رد المانشافت بعد سبع دقائق من تمريرة
أرسلها توماس مولر لتصل إل��ى أن��دري شورليه الذي
أطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس األرجنتيني سيرخيو
روميرو.
وبدا أن المنتخب األلماني سينهي الشوط األول متقدما ً
بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع
لعبها توني كروس إلى داخل المنطقة وتابعها بينيدكيت
هوفيديس برأسه ولكن الكرة ارت��دت من القائم األيسر

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
بدأ المنتخب األرجنتيني الشوط الثاني بقوة وكاد أن
يسجل بعد دقيقتين فقط على متابعة اللعب إثر تمريرة
متقنة من غونزالو هيغواين ،لتصل على إثرها الكرة إلى
ليونيل ميسي الذي أطلق تسديدة قوية مرت إلى جانب
القائم األيسر .وتواصلت المحاوالت من الطرفين ولكن من
دون أي خطورة لينتهي الوقت األصلي بالتعادل.
وبدأت الماكينات األلمانية الشوط اإلضافي األول بشك ٍل
ضاغط وكادت أن تسجل في الدقيقة األولى بعد تمريرة
من ماريو غوتزه إلى أندري شورليه الذي سدد كرة قوية
أبعدها الحارس سيرخيو روميرو ونجح في الحفاظ على
شباكه نظيفة في الدقائق المتبقية من الشوط.
وفي الشوط اإلضافي الثاني ،نجح منتخب ألمانيا في
تسجيل هدف التقدم في الدقيقة  113عن طريق ماريو
غوتزه بعد كرة عرضية من أن��دري شورليه ،لير ّوضها
غوتزه على صدره قبل أن يلعب كرة قوية بقدمه اليسرى
على يسار الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو مسجالً
ه��دف الفوز في المباراة .ح��اول بعدها نجوم التانغو
العودة للمباراة ،ولكن الدفاع والحارس نوير تصدّوا لهذه
المحاوالت لتفوز ألمانيا بلقبها العالمي الرابع.

هولندا تعمق جراح السيليساو
محرز ًة المركز الثالث

حققت هولندا فوزا ً مستحقا ً على المنتخب البرازيلي
بثالثية نظيفة لتضاعف من جراح السيليساو والشعب
البرازيلي العاشق للمستديرة الساحرة ،في اللقاء الذي
جرى على ملعب ماني غارينشيا في مدينة برازيليا.
وتقدمت الطواحين الهولندية مبكرا ً عن طريق روبن
فان بيرسي من ركلة ج��زاء ،وأض��اف دالي بليند الهدف
الثاني ( ،)16وعزز جورجينهو فالديندوم تقدم هولندا في

إحصاءات مونديالية

هدفا ً مسجالً

 15هدفا ً مسجالً من اللعب المفتوح
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تسديدة مبعدة
تسديدة منفذة

أهداف مسجلة من كرات ثابتة

هدفا ً

محاولة

محاولة بعيدة من المرمى

تمريرة قصيرة ناجحة
تمريرة متوسطة ناجحة
تمريرة طويلة ناجحة
تمريرة

تصدّيا ً

إنزالقا ً ناجحا ً
صدّة

محاولة

الالعبون العشرة األفضل

سعر تذكرة نهائي املونديال
يصل إىل  10آالف دوالر

ارتفعت أسعار تذاكر المباراة النهائية التي أقيمت أمس إلى أرقام
خيالية بسبب اإلقبال الكبير عليها ،وبلغ سعر تذكرة المباراة في
السوق السوداء  10آالف دوالر ،وفقا ً ألحد المشجعين وهو هندي
يعيش في أميركا ،إذ قال لموقع «كورة» إنه تواصل مع أحد الوكاالت
السياحية عبر البريد اإللكتروني منذ أيام للحصول على تذاكر وطلبوا
منه  6500دوالر فرفض األمر ،وبعدما يأس من الحصول على تذكرة
تواصل معهم أمس فقالوا له إن السعر أصبح  10آالف دوالر.
وصرح مشجع مكسيكي آخر على شاطئ كوباكابانا مؤكدا ً أن أحد
األشخاص الذين يعملون في إعادة بيع التذاكر عرض عليه تذكرة
مقابل  9آالف دوالر.
يأتي هذا في الوقت ال��ذي تبذل فيه الشرطة البرازيلية مجهود
ضخم لكشف مالبسات فضيحة بيع تذاكر المونديال بشك ٍل غير
شرعي ،بعدما تم القبض على  12عضوا ً في تنظيم دولي اعتاد على
هذا النوع من التجارة منذ سنوات ،لكن زعيم هذا التنظيم والذي يدعى
راي ويالن رئيس شركة «ضيافة المباريات» نجح في الهروب من
الشرطة.
ومن المتوقع أن يطال األمر بعض مسؤولي الفيفا حسب ما أعلنت
عنه الشرطة البرازيلية ،خاصة وإن ويالن كان من المقربين لكبار
الشخصيات داخ��ل المنظمة الدولية التي أصبحت تتاجر في كل
شيء.
وقد نجح هذا التنظيم في حصد أرباح تقدر بالماليين من وراء إعادة
بيع التذاكر بأضعاف ثمنها ،في وقت يتراوح فيه سعر التذاكر رسميا ً
على موقع الفيفا بين  13إلى  900دوالر أميركي.

بويول وغيسيلي يسلمان كأس العامل

محاولة بعيدة من المرمى
الواليات المتحدة األميركية

الدقيقة ( )1+90بالهدف الثالث.
بدأ المنتخب الهولندي اللقاء بأفضل طريقة ممكنة إذ
حصل على ركلة جزاء بعد مرور ثالث دقائق فقط ،بعدما
أعاق قائد المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا المهاجم آريين
روبن ،ليتقدم روبن فان بيرسي ويسجل بقوة في الزاوية
العليا اليسرى للمرمى ليفتتح التسجيل في اللقاء.
وبينما انتظر الجميع ردة الفعل البرازيلية على الهدف
المب ّكر ،عزز المنتخب الهولندي تقدمه في الدقيقة  17بعد
كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع البرازيلي
دافيد لويز برأسه إلى الوراء لتصل إلى المتحفز دالي بليند
الذي سددها بقوة في سقف الشباك.
وتقدم المنتخب البرازيلي إلى األمام بحثا ً عن التعادل
لتعويض المجزرة التي مني بها أم��ام المانشافت في
نصف النهائي ،وصنع فرصة ثمينة للتسجيل في الدقيقة
 37بعد ركلة حرة مباشرة لعبها أوسكار من الجهة اليمنى
وتابعها غوستافو برأسه قبل أن تمر أمام المرمى عن قدم
دافيد لويز الذي تأخر عنها للحظة فضاع الهدف المؤكد
لينتهي الشوط األول بتقدم هولندا بهدفين نظيفين.
وب��دأ الشوط الثاني بمحاوالت برازيلية بحثا ً عن
التسجيل وسنحت الفرصة األولى في الدقيقة  60عندما
وجد راميريز مساحة كافية ليطلق تسديدة قوية مرت إلى
جانب القائم األيمن للمرمى الهولندي.
في الدقيقة األول��ى من الوقت ب��دل الضائع ،أضاف
المنتخب الهولندي الهدف الثالث بعد هجمة سريعة
من الجهة اليمنى عن طريق آريين روبن الذي مرر الكرة
إلى داريل يانمات ليعكسها بدوره بتمريرة أرضية نحو
جورجينيو فينالدوم الذي تابعها في الشباك بتسديدة
مباغتة على يسار الحارس ،لينتهي اللقاء بفو ٍز عريض
لهولندا بثالثية وي��ت� ّوج المنتخب الهولندي بالمركز
الثالث.

كشف طبيب المنتخب األلماني أن الهزيمة التاريخية التي مني بها
المنتخب البرازيلي أمام المانشافت بنتيجة ( )1-7في نصف نهائي
المونديال سببها المخدرات.
وقال الطبيب فيكتور هوفلر ،الذي عمل مع الطاقم الطبي األلماني
في مونديال  ،2006لصحيفة زيرو هورا البرازيلية« :إن أحد أطباء
المنتخب البرازيلي ،أخبره أنه تم وضع كمية من مخدر األعصاب
المدعو (ديازيبام) ،داخل زجاجات المياه الخاصة بالعبي البرازيل
قبل لقاء ألمانيا ،وهو ما تسبب فى تلك الهزيمة الكبيرة».
وأضاف هوفلر «علمت بتلك الخطة يوم األحد الذي سبق اللقاء،
عندما جاء اثنان من أطباء البرازيل يسألون عن عقار (ديازيبام) ،الذي
يستخدم كمهدئ للخيول ،لكون زوجتي طبيبة بيطرية ،فأخبرتهم أنه
يعمل كمهدئ أعصاب للخيول وللبشر هو بمثابة مخدر».
وتابع هوفلر« :عندما أخبرني صديقي ع ّما حدث ،اجتمعت خيوط
القضية أمامي ،وهنا حاولت أن أبلغ االتحاد الدولي لكرة القدم عن
األمر ،لكنهم كالعادة لم يهتموا ،الفيفا يريد أن يكون هناك فائز وخاسر،
لكن كيف يحدث هذا ال يهم ،والمهم هو عدد األموال التي ستجنيها من
ذلك».
وأردف هوفلر« :عندما صدمني جواب الفيفا قررت إخبار المدير
الفني للمنتخب األلماني يواكيم لوف ،لكنه صدمني هو اآلخر عندما
قال لي ال تهتم لم نضربهم ،لقد فزنا عليهم ،ومنتخب بالدك هو من
فاز».
وقال هوفلر أنه اعترض على ذلك بشدة ،وشرح األمر إلى أول صحيفة
قابلها في البرازيل ألن الرياضة بالنسبة له هي لعبة أخالقية.
وتقول الصحيفة «إن مندوب من فيفا اتصل بهم ،وأخبرهم أن هوفلر
لن يتكلم مع أي شخص عن موضوع المخدرات مجدداً ،يجب أال ينشر
هذا الحوار ،ألننا نستورد زجاجات مياة مغلقة ومختومة ،وال يمكن
تحليلها ،وحتى إذا أردن��ا تحليلها اآلن فاألمر صعب ألن المياه قد
استهلكت».

سلم العب كرة القدم اإلسباني المعتزل كارليس بويول أمس كأس
العالم التي توجت بها إسبانيا قبل أربع سنوات في جنوب أفريقيا،
لملعب ماراكانا في ريو دي جينيرو ،وذلك قبل انطالق اللقاء النهائي
بين ألمانيا واألرجنتين.
ووصل بويول مرتديا ً بذلة سوداء بصحبة العارضة البرازيلية
جيسيلي بوندشين ،حيث قطع خطوات إلى داخل أرض الملعب ورفع
الكأس أمام تصفيق الجماهير قبل أن يضعه على المنصة.
وقبل خروجه من الملعب اقترب العب الكرة البرازيلي السابق زيكو
واأللماني باستيان شفاينشتايغر من بويول العب برشلونة السابق
للتحدث إليه.
كان بويول قد صرح في مقابلة مع موقع االتحاد الدولي لكرة القدم،
إنه يفضل تتويج زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي باللقب.

نيبالية تنتحر بسبب خسارة السيليساو

ذكرت صحيفة «الدايلي مايل» البريطانية أن مراهقة نيبالية تدعى
براجيا ثابا ( 15سنة) انتحرت بعد تعرض فريق البرازيل لهزيمة
تاريخية أمام ألمانيا في نصف نهائي البطولة.
ونقل الموقع عن الشرطة النيبالية إن براجيا ،الطالبة في الصف
العاشر ،شنقت نفسها بعد أن أصبحت مثاال ً للسخرية من قبل
أصدقائها ،لخسارة الفريق البرازيلي المذلة أمام ألمانيا.
وذك��رت الشرطة« :براجيا كانت حريصة على مشاهدة المباراة
النهائية التي لعب فيها فريق البرازيل ،إال أنه بعد نهاية المباراة،
بدأت صديقاتها بإغاظتها ،األمر الذي دفعها إلى شنق نفسها في اليوم
التالي».

