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خاص بمونديال كأس العالم في البرازيل 2014
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مدرب البرازيل يرفض االستقالة
وال يحفل بانتقادات الصحافة!

مونديال المفاج��آت يطوي صفحات
بيضاء في مسيرة العبين كبار
«أديداس» تعاود العمل مع
«العضاض»!
رئيسة البرازيل تعتزم تدشين عملية
اصالح واسعة لنظام الكرة في بالدها
المهاجم الهولندي «روبن» ال يس��تبعد
مشاركته في المونديال الروسي!

مـاكـيـنـات مــن ذهــب
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نحث الخطى
يكتبها :محمود السقا

رجل عنيد!

ُيقال« :الكفر عناد» ،هذه المقولة بكل ما تحمله من أبعاد ومعان ودالالت ،تنطبق بكل جالء على ش���خص «س���كوالري» ،مدرب منتخب البرازيل،
«ملطشة المنتخبات» ،مع وافر االعتذار عن التعبير ،رغم ان منتخب «السليساو» يستحق توصيفًا أشد وطأة وإيالمًا من التوصيف ُ
المشار اليه اعاله،
خصوصًا وأن دفاعه كان من بين المنتخبات األسوأ بدليل ان شباكه تلقفت في لقاءين عشرة أهداف!.
ما حدث لمنتخب البرازيل من هزائم ساحقة وماحقة ،وتواضع في األداء ،وضعف وهزال في النتائج له أسبابه ومبرراته ،وال يمكن ان يندرج في
اطار المفاجآت ،رغم ان الهزيمة امام االلمان بسباعية ،ومن بعدهم طواحين هولندا بثالثية ،يصطف في قائمة المفاجآت المدوية.
الظهور االول للبرازيل في مونديالها الناجح تنظيميًا ،جاء باهتًا ،ولوال مساعدة الحكم الياباني «ناشيمورا» امام كرواتيا في افتتاحية المونديال
حينما منح ركلة جزاء غير صحيحة وكانت كفيلة بتغيير مسار اللقاء ،لكانت البرازيل تعرضت لهزة عنيفة وقاتلة في وقت مبكر.
هذه الهزة ش���عر بها الجميع إال «س���كوالري» ،فقد اش���اح وجهه عنها ،ولم يحفل لمناش���دات رجال الصحافة وخبراء الكرة ومحلليها ،والذين
طالبوا بإعادة النظر في التش���كيلة ،من خالل إطاحة فريد وهالك وجو والفيش ،والقائمة تطول ،واالس���تعاضة عنهم بالعبين آخرين اكثر فاعلية
وديناميكية ،وهم موجودون.
ُ
ليس هذا فحسب ،بل انهم حذروا من مغبة النزوع باتجاه الطرق واألساليب الدفاعية المبالغ فيها ،مثلما طالبوا بعدم اللجوء الى الكرات الطويلة،
ّ
ألنها تفقد منتخب «الس���امبا» ش���خصيته ،القائمة على الخفة والمهارة والرشاقة ،ونقل الكرة بسالسة ويسر ،وبناء هجمات من العمق عن طريق
الكرات القصيرة.
تحذي���رات محللي الك���رة وخبرائها ورجال االعالم قوبلت بالصدود والتعالي من س���كوالري ،وقد اوغل في عناده عندما اس���تعان بنفس الوجوه
واألس���ماء ،التي تلقت «علقة ساخنة» على رأي اشقائنا المصريين امام األلمان ،وعاد سكوالري وزج بالعب بناء االجسام ،وليس العب الكرة ،هالك،
مهاجمًا امام هولندا فكان من الطبيعي ان يعاني «السليساو» من ُعسر في خط هجومه البائس.
newsaqa@hotmail.com
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العبو المنتخب االلماني يرفعون كأس العالم للمرة الرابعة.

"غوتزة" يطبع النجمة الرابعة على صدر رجال "المانشافت"
ري���و دي جاني���رو  -د ب أ :حرم المنتخب األلماني لك���رة القدم النجم
األرجنتين���ي الش���هير ليونيل ميس���ي من تحقيق حل���م حياته وتوج
المانش���افت بلقبه العالمي الرابع اثر فوزه عل���ى المنتخب األرجنتيني
/1صف���ر اليوم األحد في المب���اراة النهائية لبطول���ة كأس العالم 2014
بالبرازيل والتي امتدت لوقت إضافي على اس���تاد "ماراكانا" األسطوري
بمدينة ريو دي جانيرو.
وكسر المانشافت اللعنة التي الزمت المنتخبات األوروبية في بطوالت
كأس العال���م التي تقام باألمريكتين حيث أصب���ح أول منتخب أوروبي
يتوج باللقب العالمي في األمريكتين بعدما نجح نظيره األس���باني قبل
أربع س���نوات في أن يك���ون أول منتخب أوروبي يت���وج باللقب العالمي
خارج القارة العجوز.
وعاد المانش���افت إلى منصات التتويج في البطوالت الكبيرة علما بأن
آخر تتويج لهفي البطولة العالمية كان في مونديال  1990بإيطاليا قبل
 24عاما كما كان آخر تتويج أوروبي له في يورو  1996بإنجلترا.
وخ���اض المنتخ���ب األلماني الي���وم النهائي الثامن ل���ه في بطوالت
كأس العالم علما بأنه توج باللقب في أعوام  1954و 1974و 1990وخس���ر

النهائ���ي في  1966و 1982و 1986و 2002بينم���ا كان النهائي اليوم هو
الخامس للتانجو األرجنتيني في بطوالت كأس العالم بعدما توج باللقب
في عامي  1978و 1986وخسر اللقب في  1930و. 1990
وكان���ت المواجهة بي���ن الفريقين الي���وم هي الثالث���ة بينهما في
المباريات النهائية لبطوالت كأس العالم حيث سبق للتانجو األرجنتيني
أن فاز على المنتخب األلماني  2/3في نهائي  1986بالمكس���يك ثم ثأر
المانشافت بعدها بأربع س���نوات وفاز على التانجو األرجنتيني /1صفر
في نهائي  1990بإيطاليا.
وعاند الحظ المنتخب األلماني من خالل إصابة العبه س���امي خضيرة
ف���ي تدريبات اإلحماء قبل بداية المباراة مباش���رة ليس���تبدله المدرب
يواخيم لوف في التشكيلة األساس���ية بزميله كريستوف كرامر ولكن
كرامر نفس���ه أصيب بارتجاج بعد  17دقيقة واستبدل في الدقيقة 31
ليلعب مكانه أندري شورله.
ورغم ه���ذا  ،تغلب المانش���افت على هذه الصعوب���ات وتوج باللقب
العالم���ي في الماراكانا لينقذ أصح���اب األرض من صدمة جديدة كانت
توشك أن تصيبهم لو فاز منافسهم اللدود المنتخب األرجنتيني بلقب

البطولة.
وانتهى الش���وط األول من المباراة بالتعادل الس���لبي بعد أداء اتسم
كثيرا بالتوتر وعدم التركيز ولم يش���هد الكثي���ر من الفرص الخطيرة
على المرميين.
ولم يختلف الحال في الش���وط الثاني حيث اس���تمر التعادل السلبي
ليلجأ الفريقان إلى الوقت اإلضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي
على ش���وطين لتكون المرة الخامسة في تاريخ كأس العالم التي تمتد
فيها المباراة النهائية لوقت إضافي.
وف���ي الوقت اإلضافي  ،س���جل البدي���ل ماريو جويتزه ه���دف الفوز
والتتويج للمانشافت في الدقيقة . 113
وبهذا الهدف  ،عادلت هذه النس���خة لكأس العالم الرقم القياس���ي
لعدد األهداف التي تش���هدها نس���خة واحدة في بطوالت كأس العالم
بعدما ارتفع رصيد النسخة الحالية إلى  171هدفا وهو نفس العدد الذي
شهدته بطولة  1998بفرنسا والتي ظلت منفرده بالرقم القياسي حتى
عادل جويتزه هذا الرقم اليوم.
وكان المنتخب األلماني هو األكثر اس���تحواذا على الكرة في الدقائق

األولى واألفضل انتش���ارا ف���ي الملعب ولكن محاوالت���ه الهجومية لم
تسفر عن خطورة حقيقية في بداية المباراة.
وف���ي المقابل  ،كانت هجمات األرجنتي���ن أكثر خطورة وان افتقدت
للنهاية السليمة.
وحص���ل توماس مولر عل���ى ضربة حرة أم���ام قوس منطق���ة الجزاء
األرجنتينية في الدقيقة الثالثة وس���ددها تون���ي كروس ولكن خارج
المرمى.
ورد التانج���و األرجنتيني بهجمة س���ريعة أنهاها جونزالو هيجوين
بتس���ديدة من زاوي���ة صعبة داخل المنطقة لتس���ير الك���رة بمحاذاة
المرمى حتى خرجت لضربة مرمى على يمين الحارس.
وفي الدقيقة الثامنة  ،شن ميسي هجمة سريعة من الناحية اليمنى
وتالعب بالدفاع األلماني ولكن���ه لعب عرضية افتقدت للدقة ولم تجد
من يتابعها داخل منطقة جزاء ألمانيا.
وك���رر بابلو زاباليتا المحاولة في الدقيقة التالية ولعب العرضية من
نفس الناحية ولكنها لم تجد المتابعة الجيدة أيضا.

يـتـبـــع
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وفي الدقيقة  ، 12لع���ب إيزكويل الفيتزي تمريرة عرضية رائعة من
نفس الناحية ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس.
ورد المنتخب األلماني بهجمة س���ريعة ف���ي الدقيقة التالية ولعب
فيليب الم عرضية من الناحية اليمنى مرت منها الكرة أمام رأس كلوزه
وهو على بعد خطوات من المرمى.
وواص���ل الفريقان هجومهما وإن اعتم���د المنتخب األرجنتيني على
المرت���دات التي ش���كلت بعض الخط���ورة ولكنها افتق���دت للنهاية
المناسبة.
وأه���در هيجوي���ن فرصة العمر ف���ي الدقيقة  21اثر خط���أ فادح من
الدفاع األلماني عندما أعاد الكرة في اتجاه الحارس لتصل إلى هيجوين
المنفرد تماما على حدود المنطقة ولكنه سدد الكرة بجوار القائم على
يمين الحارس األلماني مانويل نيوير.
وح���اول المنتخب األلماني الرد من خالل تمريرة طولية س���اقطة من
منتصف الملعب في اتجاه كل���وزه المنطلق داخل منطقة الجزاء ولكن
الحارس األرجنتيني تقدم داخل منطقة الجزاء والتقط الكرة في الوقت
المناسب.
وج���دد الفري���ق األلماني المحاول���ة بعدها بثوان من خ�ل�ال تمريرة
عرضية لعبها الم وحاول مولر وضعها في المرمى ولكن روميرو تصدى
لها بينما رفع الحكم المساعد رايته معلنا عن وجود تسلل.
ون���ال األلماني باس���تيان شفاينش���تيجر إن���ذارا ف���ي الدقيقة 29
للخشونة مع الفيتزي.
وش���ن المنتخب األرجنتيني هجمة سريعة في الدقيقة التالية مرر
منها الفيتزي كرة عرضية نموذجية حولها هيجوين بتسديدة مباشرة
إل���ى داخل المرمى ولك���ن الحكم ألغى الهدف اثر راية التس���لل التي

"ميسي" الالعب االفضل
في المونديال البرازيلي
ريو دي جانيرو  -أ ف ب :احرز االرجنتيني ليونيل ميسي جائزة افضل
العب في نهائي���ات مونديال البرازيل يوم امس بع���د نهائي البرازيل
 2014لكرة القدم الذي خسرته بالده امام المانيا صفر 1-بعد التمديد.
وقامت مجموعة الدراس����ات الفنية في فيفا والتي تضم خبراء متخصصين
تابعوا عن كثب جميع مباريات البطولة حتى االن ،باختيار الالعب الفائز.
وسجل ميسي  4اهداف ومرر كرة حاسمة في النهائيات.
وتفوق ميس���ي على توماس مولر وفيلي���ب الم وتوني كروس وماتس
هومل���س (المانيا) ،ونيمار (البرازيل) ،وخامي���س رودريغيز (كولومبيا)،
اريين روبن (هولندا) ،انخل دي ماريا وخافيير ماسشيرانو (االرجنتين).
وتقيم مجموعة الدراس����ات الفنية التي يترأس����ها السويسري جان بول
بريغي����ه ،اداء الالعبين في كل مباراة م����ن المباريات ال 64في كأس العالم
البرازيل وهي تضم :جيرار هوييه (فرنس����ا) ،وراوول أرياس (المكس����يك)،
وغابريي����ل كالدي����رون (األرجنتين) ،وريك����ي هيربرت (نيوزيلن����دا) ،وعبد
المنعم حس����ين (السودان) ،وكووك كا مينغ (هونغ كونغ) ،ويوان لوبيسكو
(رومانيا) ،وخينيس ميلينديس س����وتوس (أسبانيا) ،وتسونياسو مياموتو
(الياب����ان) ،وصنداي أوليس����يه (نيجيريا) ،وميكس����و باتيالينين (فنلندا)،
وخايمي رودريغيس (السلفادور) ،وثيودور وايتمور (جامايكا).
الفائزون في النسخ السابقة:
أسبانيا  :1982باولو روسي (إيطاليا)
المكسيك  :1986دييغو مارادونا (األرجنتين)
إيطاليا  :1990سلفاتوري سكيالتشي (إيطاليا)
الواليات المتحدة  :1994روماريو (البرازيل)
فرنسا  :1998رونالدو (البرازيل)
كوريا الجنوبية/اليابان  :2002أوليفر كان (ألمانيا)
ألمانيا  :2006زين الدين زيدان (فرنسا)
جنوب أفريقيا  :2010دييغو فورالن (أوروغواي)
البرازيل  :2014ليونيل ميسي (االرجنتين)

رفعها الحكم المساعد.
وعان���د الحظ المنتخب األلماني فخرج كرام���ر مصابا في الدقيقة 31
ولعب مكانه أندري شورله في تغيير اضطراري مبكر.
وب���دت العصبية على أداء العبي المنتخ���ب األلماني ونال بينديكت
هوفيديس إنذارا في الدقيقة  34للخشونة مع زاباليتا.
وس���نحت فرصة ذهبية للتانجو في الدقيقة  36اثر هجمة س���ريعة
م���رر منها الفيتزي الكرة لميس���ي الذي انطلق حت���ى وصل إلى حدود
المنطقة ثم مرر الك���رة في اتجاه هيجوين ولكنه���ا ارتطمت بالدفاع
األلماني لتخرج غلى ركنية لم تستغل.
ورد المنتخب األلماني بهجمة س���ريعة ف���ي الدقيقة التالية لتصل
الكرة من الناحية اليسرى إلى شورله على حدود المنطقة حيث سددها
قوية وتصدى لها روميرو بينما أشار الحكم المساعد إلى تسلل مسعود
أوزيل.
وواص المنتخ���ب األرجنتين���ي خطورته في الدقائق التالية وش���ق
ميس���ي طريقه بنجاح من الناحية اليمنى وتالعب بالدفاع األلماني في
الدقيقة  40واجتاز الحارس نيوير وحاول تس���ديد الكرة داخل الشباك
ولكن الحظ عانده حيث عاد الدفاع األلماني في الوقت المناسب لتفشل
المحاولة الخطيرة.
ورد المنتخب األلماني بهجمة س���ريعة في الدقيقة  43وصلت منها
الكرة إلى شفاينش���تيجر على حدود المنطقة ليس���ددها قوية في يد
الحارس األرجنتيني.
وبعده���ا بدقيقة واح���دة  ،س���نحت الفرصة مجددا إل���ى المنتخب
األلماني اثر هجمة س���ريعة من الناحية اليمن���ى حيث مرر مولر الكرة
عرضية ولكن كلوزه المتواجد على بعد خطوات قليلة من المرمى فشل
في اللحاق بالكرة لتمر أمام رأسه وتخرج إلى ضربة مرمى.
وأنه���ى المنتخب األلماني الش���وط األول بفرصة خطيرة للغية اثثر
ضربة ركنية لعبها توني كروس وقابلها هوفيديس بضربة رأس رائعة
ولكن الكرة ارتدت من القائم لترتطم بمولر المتسلل ويمسكها روميرو
قبل اجتيازها خط المرمى بينما رفع الحكم المساعد رايته مؤكدا وجود
التسلل لينتهي الشوط األول بعدها مباشرة بالتعادل السلبي.
ومع بداية الش���وط الثان���ي  ،أجرى أليخاندرو س���ابيال المدير الفني
للمنتخ���ب األرجنتيني تغييره األول حيث لعب س���يرخيو أجويرو بدال
من الفيتزي.
وسنحت الفرصة الذهبية لميسي في الدقيقة  47اثر تمريرة بينية
وصلت منها الكرة إليه خلف مدافعي ألمانيا ولكنه س���دد الكرة بجوار
القائم على يسار نيوير.
وواص���ل المنتخب األرجنتيني ضغطه الهجومي في الدقائق التالية
ولكن هجمات���ه افتقدت للفاعلية المطلوبة رغ���م االرتباك الواضح في

ميسي ونوير متوجان بلقبي افضل العب وحارس مرمى.

دفاع المنتخب األلماني.
وأع���اق الدفاع األرجنتيني ش���ورله عل���ى حدود منطق���ة الجزاء في
الدقيقة  54ولكن الحكم أتاح الفرصة وأشار باستمرار اللعب مع وصول
الكرة إلى مولر ولكن تمريرة مولر العرضية لم تس���فر عن ش���يء حيث
أبعدها الدفاع في الوقت المناسب إلى ركنية لم تسفر عن شيء بسبب
خطأ من مولر على أحد مدافعي األرجنتين.
واضطر نيوير للخروج إلى حدود منطقة الجزاء في الدقيقة  57إلبعاد
الك���رة بقبضة يده قبل هيجوين المنفرد تماما بجوار المنطقة وارتطم
نيوي���ر بقوة بهيجوين ليخ���رج األخير للعالج بعدما فش���لت محاوالته
إلقناع الحكم باحتساب خطأ على الحارس األلماني.
واس���تغل كلوزه تمريرة عرضي���ة وصلت إليه م���ن الناحية اليمنى
وحول الكرة برأسه في اتجاه المرمى األرجنتيني في الدقيقة  59ولكن
الحارس أمس الكرة بثبات.
وبعدها بثالث دقائق س���نحت الفرصة مجددا للمانشافت اثر هجمة
سريعة من الناحية اليسرى أنهاها شورله بتمريرة عرضية ولكن أوزيل
فش���ل في الس���يطرة على الكرة داخل المنطقة حي���ث خرجت منه إلى
ضربة مرمى.
ووسط المحاوالت الهجومية األلمانية لم يجد خافيير ماسكيرانو بدا
م���ن عرقلة كلوزه إليقاف إحدى الهجمات ف���ي الدقيقة  64فلم يتردد
الحكم في إنذاره .كما أنذر زميله أجويرو في الدقيقة التالية للخشونة
مع شفاينشتيجر.
وكاد المدافع األرجنتين���ي مارتين ديميكيليس يكلف فريقه غاليا
ف���ي الدقيق���ة  67عندما أعاد الكرة برأس���ه في اتج���اه الحارس لحظة
تقدمه وذلك تحت ضغط من شورله ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس.
وش���هدت الدقيقة  71هجمة ألمانية في غاية الخطورة بعدما تناقل
العبو المانشافت الكرة بسرعة وتوغلوا داخل منطقة جزاء التانجو حيث
مرر مولر الكرة إلى ش���ورله الذي لم يستطع السيطرة على الكرة لتصل
إلى روميرو الذي التقطها في الوقت المناسب.
وتالعب ميسي بالدفاع األلماني على حدود المنطقة في الدقيقة 75
وسدد الكرة ولكنها ذهبت خارج المرمى.
وأجرى سابيال تغييره الثاني في الدقيقة  78بنزول رودريجو باالسيو
بدال من هيجوين لتدعيم هجوم الفريق بحثا عن هدف التقدم.
ولكن باالس���يو أهدر فرصة مينة بع���د نزوله بوان قليلة حيث تالعب
ميس���ي بالدفاع األلماني على حدود المنطقة ومررها بينية متقنة إلى
باالس���يو الذي لم يلحق بالكرة وحاول ميس���ي االس���تحواذ مجددا على
الكرة دون جدوى.
وعان���د الح���ظ المنتخب األلمان���ي ف���ي الدقيقة  80عندما فش���ل
هوفيديس في اس���تغالل الكرة التي وصلت إليه وس���ط منطقة الجزاء

األرجنتيني تحت ضغط من دفاع التانجو.
وسنحت الفرصة للمانشافت في الدقيقة التالية اثر هجمة سريعة
أنهاها كروس بتس���ديدة زاحفة من خ���ارج حدود المنطقة ولكن الكرة
ذهبت بجوار القائم على يسار الحارس.
ورد المنتخب األرجنتيني لهجمة س���ريعة وخطيرة في الدقيقة 84
ومرر ميس���ي الكرة بينية رائعة إلى أجوي���رو ولكن قدم األخير انزلقت
وسقط أجويرو على األرض لتضيع خطورة الهجمة.
ودفع س���ابيال بالعب���ه فيرناندو جاجو في الدقيق���ة  86بدال من إنزو
بيريز لتدعيم خط وس���ط الفريق بينما كانت المباراة تتجه إلى الوقت
اإلضافي في ظل استمرار التعادل السلبي بين الفريقين.
كما دفع المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت بالعبه ماريو
جويتزه في الدقيقة  88بدال من كلوزه غير الموفق.
وأعلن جويتزه عن نزوله بتس���ديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع ولكن الحارس األرجنتيني أمسك
الكرة بثبات.
وب���دأ الفريقان الوق���ت اإلضافي بهجوم متب���ادل مكثف وأهدر كل
منهما فرصة التقدم مبكرا.
ولكن الفرصة األخطر كانت لألرجنتيني باالسيو في الدقيقة  97اثر
تمريرة عرضية من الناحية اليس���رى وصل���ت إليه على حدود المنطقة
حيث هيأها لنفس���ه بمهارة ثم لعبها س���اقطة من فوق الحارس الذي
تقدم لمواجهته ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.
وافتقدت محاوالت الفريقين للدقة والفاعلية فيما تبقى من الشوط
اإلضافي األول ليستمر التعادل السلبي أيضا.
وفي الش���وط اإلضافي الثاني  ،ظل أداء الفريقين على نفس المنوال
وإن اتس���م األداء بزيادة مس���توى الخش���ونة مما أس���فر ع���ن إصابة
شفاينش���تيجر بجرح ف���ي الوجه ولكنه تلقى العالج وعاد س���ريعا إلى
الملعب.
وبينم���ا انتظ���ر الجميع انته���اء الوقت اإلضافي بالتعادل الس���لبي
واحت���كام الفريقين ل���ركالت الترجيح  ،فاجأ جويت���زه الجميع بهدف
الف���وز والتتويج في الدقيق���ة  113اثر تمريرة عرضية لعبها ش���ورله
من الناحية اليس���رى واس���تقبلها جويتزه بص���دره دون مضايقة من
الدفاع األرجنتيني ثم لعبها بيس���راه في الزاوية البعيدة على يس���ار
روميرو الذي اس���تقبلت شباكه اليوم الهدف األول في األدوار الفاصلة
بالمونديال البرازيلي.
وفش���لت مح���اوالت التانجو لتس���جيل هدف التعادل ف���ي الدقائق
التالية لينتهي اللقاء بفوز المانشافت وتتويجه باللقب الرابع.

"نوير" افضل حارس
مرمى في المونديل
ري���و دي جاني���رو  -أ ف ب :احرز االلمان���ي مانويل نوير جائزة
افضل حارس في كأس العال���م  2014لكرة القدم بعد فوز بالده
باللقب على حس���اب االرجنتين -1صف���ر بعد التمديد يوم امس
في ريو دي جانيرو.
ولعب نوير دورا كبيرا في بلوغ المانش���افت المباراة النهائية
االولى منذ  2002عندما خس���رت اللقب ام���ام البرازيل ثم احراز
اللقب االول لها منذ  ،1990حيث برز على الخصوص في مباراتي
الدورين ثمن النهائي امام الجزائر وربع النهائي امام فرنس���ا،
وهنا سجل أفضل حراس المرمى في المونديال:
 :1994ميشال برودوم (بلجيكا)
 :1998فابيان باتيز (فرنسا)
 :2002اوليفر كان (المانيا)
 :2006جانلويجي بوفون (ايطاليا)
 :2010ايكر كاسياس (اسبانيا)
 :2014مانويل نوير (المانيا)
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«اول الغيث قطرة»...

الطواحين تتوج بمعدن البرونز للمرة االولى

منتخب الكرة الهولندي متوجا بالميدالية البرونزية

برازيلي���ا  -د ب أ :أح���رز المنتخب الهولندي لكرة الق���دم المركز الثالث في
بطولة كأس العال���م  2014بالبرازيل لتكون المرة األولى في تاريخه التي يحرز
فيها هذا المركز علما بأنه بلغ نهائي المونديال ثالث مرات س���ابقا ولم يتوج
باللقب في أي منها.
وأحرز المنتخب الهولندي (الطاحونة) المركز الثاني في بطوالت كأس العالم
العام

البلد

المواجهة

1930

أوروجواي

لم تقم

أعوام  1974و 1978و 2010كما أحرز المركز الرابع في مونديال  1998بعدما خسر
 2/1أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والتي خاضها الفريق مس���اء
الس���بت للمرة االثنية في تاريخه وتغلب فيها على نظي���ره البرازيلي بثالثة
أهداف نظيفة.
وفي المقابل  ،خاض المنتخ���ب البرازيلي مباراة تحديد المركز الثالث أمس

للمرة الرابعة في تاريخه وفش���ل للمرة الثانية في انتزاع المركز الثالث بعدما
فاز به في بطولتي  1938بفرنسا و 1978باألرجنتين وخسره في  1974بألمانيا.
والقائم���ة التالية توضح س���جل مباريات المركز الثالث ف���ي بطوالت كأس
العال���م منذ إقامتها للمرة األولى في النس���خة الثانية للمونديال العام 1934
في إيطاليا:

النتيجة
1978

األرجنتين

البرازيل × إيطاليا

1/2

1934

إيطاليا

ألمانيا × النمسا

2/3

1982

أسبانيا

بولندا × فرنسا

2/3

1938

فرنسا

البرازيل × السويد

2/4

1986

المكسيك

فرنسا × بلجيكا

( 2 / 4وقت إضافي)

1950

البرازيل

لم تقم

1990

إيطاليا

إيطاليا × إنجلترا

1/2

1954

سويسرا

النمسا × أوروجواي

1/3

1994

الواليات المتحدة

السويد × بلغاريا

 / 4صفر

1958

السويد

فرنسا × ألمانيا

3/6

1998

فرنسا

كرواتيا × هولندا

1/2

1962

تشيلي

تشيلي × يوغسالفيا

 / 1صفر

2002

كوريا.ج واليابان

تركيا × كوريا.ج

2/3

1966

إنجلترا

البرتغال × االتحاد السوفيتي

1/2

2006

ألمانيا

ألمانيا × البرتغال

1/3

1970

المكسيك

ألمانيا × أوروجواي

 / 1صفر

2010

جنوب أفريقيا

ألمانيا × أوروجواي

2/3

1974

ألمانيا

بولندا × البرازيل

 / 1صفر

2014

البرازيل

هولندا × البرازيل

 / 3صفر
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البرازيل..

نجاح في الضيافة واخفاق
ُ
مريع في الملعب
برازيلي���ا  -أ ف ب :لطالم���ا عرفت البرازي���ل بالجمالية واالبداع
واالسلوب الهجومي الرائع الذي صبغ منتخباتها باقدام العبين
اس���طوريين مثل بيلي���ه وغارينش���ا وجايرزيني���و وليونيداس
وريفيلينو مرورا بزيكو وس���قراطيس وفالكاو وصوال الى رونالدو
وروماري���و ،لكن ما حصل في نصف نهائ���ي مونديال  2014على
ارضها س���يترك جرحا عميقا في قلب عشاقها الذين شاهدوها
تنهي مش���اركتها بهزيمة امام هولندا (صف���ر )3-على المركز
الثالث.
نجحت البرازيل في اس���تضافة النسخة العشرين من العرس
الك���روي العالم���ي رغم الش���كوك الت���ي فرضت نفس���ها قبيل
انطالق البطولة بس���بب تأخر االعمال ف���ي المالعب والتظاهرات
واالضراب���ات المطلبية ،لكنها اخفقت على ارضية الملعب ش���ر
اخفاق بعدما تلقت اسوأ هزيمة في تاريخ مشاركاتها في كأس
العالم بخسارتها في الدور نصف النهائي  7-1امام المانيا التي
ظهرت في هذه المباراة وكأنها البرازيل بافضل حاالتها بفضل
اسلوبها الهجومي السلسل والقاتل في ان معا.
وس���قطت البرازيل عل���ى ارضها للم���رة االولى من���ذ  39عاما
وكان���ت في بيل���و هوريزونتي أيضا امام البي���رو  3-2في نصف
نهائي كأس كوبا أميركا ،وتلقت اقس���ى هزيمة منذ س���قوطها
امام االوروغواي صفر 6-العام  1920في كوبا اميركا ،واس���تقبلت
ش���باكها  5اهداف للمرة الثانية ف���ي المونديال منذ عام 1938
عندما تغلبت على بولندا .5-6
وكانت نتيجة مباراة الدور نصف النهائي كارثية على البرازيل
النها رفعت االهداف التي دخلت شباكها في هذه النسخة الى
 ،11اي اكث���ر بهدفين من اس���وأ دفاع في البطول���ة (الكاميرون
واس���تراليا بتس���عة اهداف) ،فعادلت اكبر عدد اهداف يدخل
ش���باكها في نسخة واحدة ( ،)1938واصبحت اول مضيف يدخل
ش���باكه هذا العدد من االهداف ،ثم اضافت ثالثة اهداف اخرى
في ش���باكها خالل مباراة المركز الثالث امام هولندا ،لتصبح اول
منتخب منذ  1986يدخل شباكه  14هدفا او اكثر (بلجيكا حينها
واهتزت شباكها  15مرة).
وكان البرازيليون يحلمون بتعويض خيبة خس���ارتهم نهائي
موندي���ال  1950عل���ى ارضهم ام���ام جارتهم االوروغ���واي ،لكن
االلمان جعلوا من ذلك السقوط ذكرى «جميلة» الصحب الضيافة
بعدم���ا اذلوهم والحقوا بهم اس���وأ هزيمة ف���ي تاريخهم على
االطالق وعلى كافة االصعدة والمسابقات.
و»كانت األيام الماضية صعبة وسنواجه أياما صعبة لما تبقى
من حياتنا ونتذكر هذا األمر لوقت طويل» ،هذا ما قاله سكوالري
عشية مباراة المركز الثالث مع هولندا التي شكلت ضربة قاسية
اخ���رى الصحاب الضيافة ،مضيفا «قلت ذلك س���ابقا ،تهش���مت
صورتي بسبب النتيجة الكارثية.

وردا عل���ى س���ؤال عن وعده س���ابقا بالوص���ول ال���ى المباراة
النهائية ،أجاب س���كوالري« :هذا ما أردنا فعله وما لم أس���تطع
القيام ب���ه ،ورأيت أن في إمكاننا الذه���اب أبعد من خالل إعطاء
الثقة للمجموعة ...بدأنا حلما لكننا لم نكمله.»...
ودخل البرازيليون الى العرس الكروي العالمي وهم متفائلون
بحظوظه���م خصوص���ا ان مدربه���م الحالي هو س���كوالري الذي
قادهم الى اللقب الخامس واالخير عام  2002في كوريا الجنوبية
واليابان.
وكان «سيليس���او» يعول كثيرا على نجم برش���لونة االسباني
نيم���ار لكي يكرر انجاز رونالدو الذي ق���اد بصحبة ريفالدو بالده
ال���ى لقبها االخي���ر ،لكنه تلقى ضربة قاس���ية ج���دا قبل ثوان
مع���دودة على احتفاله بالتأهل الى نصف النهائي للمرة االولى
منذ  2002بفوزه على كولومبيا .1-2
كانت نهاية مباراة «س���وداوية» للبرازيل باكملها سقط نيمار
ارضا على عش���ب ملعب «اس���تاديو كاس���تيالو» ف���ي فورتاليزا
وسقطت معه احالم بلد باكمله حتى قبل خوض الموقعة النارية
مع االلمان.
لك���ن االلمان حرصوا على انهاء حل���م  200مليون برازيلي بعد
ان عجز زمالؤه ع���ن الخروج من الصدم���ة المعنوية الناجمة عن
خس���ارته خصوصا في ظل غياب القائد تياغو س���يلفا بس���بب
االيقاف.
م���ا هو مؤكد ان العب���ي البرازيل كانوا ليقدم���وا اداء افضل لو
كانت البطول���ة في مكان اخ���ر ،وذلك الن الضغ���ط الجماهيري
واالم���ال الكبيرة المعلق���ة عليهم جعلتهم يعانون نفس���يا ما
دفع المدرب س���كوالري الى االستعانة بطبيبة نفسانية من اجل
مس���اعدتهم ،خصوصا بعد اللحظات الصعبة التي عاشوها في
الدور الثاني حين اضطروا لخوض ركالت الترجيح من اجل تخطي
جارتهم االخرى تشيلي ( 1-1في الوقتين االصلي واالضافي).
وبعد تلك المباراة ،بدأت الش���كوك تساور الجمهور البرازيلي
ووس���ائل االعالم المحلية حول قدرة الالعبي���ن على التعامل مع
الضغط الناجم عن الس���عي الى احراز اللقب العالمي على ارض
«سيلسياو».
وقد ش����اهد العالم باجمعه نيمار وهو يبكي خالل اداء النش����يد
الوطني البرازيل����ي قبيل صافرة انطالق المب����اراة االفتتاحية ضد
كرواتي����ا ( ،)1-3ولم تف����ارق الدموع المنتخ����ب البرازيلي منذ تلك
اللحظة .اما النجم السابق كارلوس البرتو الذي كان قائد المنتخب
المت����وج باللقب العالمي العام  ،1970فرأى ان على العبي المنتخب
االحتف����اظ بدموعهم حتى فوزه����م بالنهائي في  13تموز في ريو
دي جاني����رو ،مضيفا «الفري����ق يبكي خالل اداء النش����يد الوطني،
عندم����ا يتعرض����ون (الالعب����ون) لالصابة ،عندما يس����ددون ركالت
الترجيح! ...بالله عليكم ،توقفوا عن النحيب! هذا يكفي».

رونالدو البرازيلي

رونالدينيو
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«البرتقالي»..
حصاد ممتاز وطموحات بمستقبل زاهر
باريس  -أ ف ب :صحيح ان مش���وار المنتخب الهولندي في مونديال
البرازيل  2014لم يصل الى خواتمه الس���عيدة والمأمولة ،خصوصا بعد
عروضه الرائعة في النسخة العشرين من العرس الكروي العالمي ،لكنه
يعود الى بالده بامل كبيرة للمس���تقبل في ظل تمتعه باالسس الالزمة
التي اكدها في مباراة المركز الثالث ضد البرازيل المضيفة يوم اول من
امس في برازيليا (-3صفر).
وانتهى مش���وار هولندا في نهائيات البرازي���ل بفوز امام المضيفة
في مباراة هامشية على المركز الثالث لم يكن يرغب حتى «البرتقالي»
بخوضها النها «مضيعة للوقت» بحسب مدربه لويس فان غال خصوصا
ان جائزة «الترضية» ال تعني ش���يئا للهولنديي���ن بل ان هدفهم كان
واضحا :الف���وز باللقب للمرة االولى في تاريخه���م من اجل تعويض ما
فاتهم اعوام  1974و 1978و.2010
وجاءت الرياح بعكس ما تشتهي «السفينة البرتقالية» وقرر الحظ ان
يقف الى جانب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب االرجنتيني الذين
حجزوا بطاقتهم الى المباراة النهائية بفضل ركالت الترجيح.
وط���وى الهولنديون صفحة اخ���رى في معركتهم م���ع هذه الكأس
العنيدة لكنهم يعودون الى بلدهم ب���رأس مرفوعة بعد االداء المميز
الذي قدموه في البرازيل التي استهلوا فيها مغامرتهم بافضل طريقة
من خالل تحقيق ثأرهم على اسبانيا باكتساحها .1-5
وبدت هولندا مستعدة اكثر من اي وقت مضى لكي تفك عقدتها مع
النهائيات العالمية بقيادة مدرب محنك بش���خص فان غال وبتشكيلة
متجانسة بين مخضرمين وشبان واعدين.
لقد وقفت البالد المنخفضة ثالث مرات عند حاجز النهائي ،فخسرت
امام مضيفتها المانيا الغربية  2-1في زمن «الطائر» يوهان كرويف عام
 ،1974ثم النهائي التالي على ارض االرجنتين ،قبل ان تتخطى البرازيل
في ربع نهائي النسخة الماضية ويقهرها االسباني اندريس انييستا
في الدقائق االخيرة من الشوط االضافي الثاني (-1صفر).
وعندما قاد المايس���ترو رينوس ميتش���لز البالد المنخفضة من دكة
البدالء في س���بعينيات القرن الماضي ،ترجم الهولندي الطائر يوهان
كرويف فلس���فته ،فاخترع منتخب الطواحين كرة شاملة استعراضية
ال تزال عالقة في االذهان اورثتها الحقا لتش���كيالت اياكس امستردام
وبرش���لونة وغيرها ،وترجمها الثالثي ماركو فان باس���تن ،رود خوليت
وفرانك ريكارد مع ميالن االيطالي.
ف���ي تصفي���ات  ،2014ضرب���ت هولندا بق���وة كما ج���رت العادة في
الس���نوات االخيرة ،فحصدت  28نقطة م���ن  30ممكنة في طريقها الى
البرازيل ،بينها فوز س���احق على المجر  1-8فكانت اول المتأهلين الى
بالد السامبا ،ثم بدأت مش���وارها في النهائيات باستعراض ناري امام
اسبانيا حاملة اللقب وثأرت شر ثأر من االخيرة باكتساحها  ،1-5لكنها
عادت بعدها لتعاني بعض الش���يء امام استراليا ( )2-3ثم تشيلي في
مباراة هامشية للمنتخبين (-2صفر) قبل ان تتخلص من المكسيك في
ال���دور الثاني بصعوبة بالغة  1-2بع���د ان كانت متخلفة حتى الدقيقة
.88
وفي ال���دور ربع النهائي ،قدم الهولندي���ون اداء هجوميا رائعا امام

كوس���تاريكا لك���ن الح���ظ والحارس كيل���ور نافاس وقف���ا بوجههم ما
اضطرهم للجوء الى ركالت «الحظ» الترجيحية التي اثبت فيها فان غال
انه مدرب استثنائي.
«وح���ده فان غال يجرؤ على فعلها ،ه���ل كان يعلم ان تيم كرول صد
ركلتي ج���زاء فقط من اصل  20في في الدوري االنكليزي لكرة القدم؟»،
هكذا علق االنكليزي غاري لينيكر هداف مونديال  1986على السيناريو
«الجهنم���ي» ال���ذي خيم عل���ى اللحظات االخي���رة من مب���اراة هولندا
وكوستاريكا السبت في ربع النهائي.
فهولن���دا كانت االفض���ل بمجاالت امام خصمتها كوس���تاريكا التي
خاض���ت اروع رحل���ة في تاري���خ المونديال ،ونجحت ف���ي جر المنتخب
البرتقالي الى ركالت الترجيح.
لك���ن المدربين الكب���ار يتركون بصمتهم بق���رارات تاريخية ،فبرغم
االرهاق الذي حل بالعبيه بعد  120دقيقة امام الشجاعة الكوستاريكية
في الذود عن مرمى الحارس العمالق كيلور نافاس ،ابى مدرب مانشستر
يونايتد االنكليزي المقبل ان يس���تخدم تبديالته الثالث فانتظر حتى
الدقيق���ة االولى من الوقت ب���دل الضائع في الش���وط االضافي الثاني
الدخال كرول حارس مرمى نيوكاس���ل يونايتد بدال من ياسبر سيليسن
حارس مرمى اياكس امستردام العتقاده ان الشاب االشقر افضل بصد
ركالت الحظ.
وواصل فان غال «انا اردد هذا االمر (ضرورة الغاء مباراة المركز الثالث
عل���ى غرار كأس اوروبا) منذ  10اعوام .لكن االن ،نجد انفس���نا مضطرين
لخوض هذه المباراة ...االمر االسوأ ان هناك احتمال بان تخسر مباراتين
على التوالي».
ما هو مؤكد ان المنتخب الهولندي يعد بمس���تقبل باهر س���يجعله
من ابرز المنافس���ين على البطوالت الكب���رى اولها كأس اوروبا  2016في
فرنسا.
وم���ا ميز هولندا في المونديال البرازيل���ي ليس فقط هجومها الذي
كان عل���ى الموعد كالع���ادة بقيادة نج���وم رائعين مث���ل اريين روبن
وويس���لي س���نايدر وروبن فان بيرس���ي الذين لم ينته مشوارهم هنا
(الثالثة يبلغون من العمر  30عاما) بل قد يكونون من الركائز االساسية
ايضا في كأس اوروبا  ،2016بل دفاعها ايضا رغم عناصره الشابة.
فرغم فش���ل المنتخب الهولن���دي في الوصول ال���ى النهائي للمرة
الثانية على التوالي فانه س���يعود الى ب�ل�اده بنقطة ايجابية «فريدة»
بالنسبة له متمثلة بخط دفاعه.
ودع منتخ���ب «الطواحي���ن» نهائي���ات البرازي���ل  2014دون هزيمة،
وذلك الن المباراة التي تس���ببت بخروجه خالي الوفاض امام االرجنتين
خس���رها بركالت الترجيح (ركالت الترجيح ال تعتبر خسارة في سجالت
االنتصارات والهزائم).
وق���دم فان غال للعالم العبين مميزين اخري���ن في الدفاع ايضا مثل
الع���ب فيينورد داري���ل يانمات ( 24عاما) ،وفي الوس���ط على غرار العب
ايندهوفن ممفي���س ديباي ( 20عاما) وزميله جورجينو فيينالدوم (23
عاما) وحتى ان الحارس يسبر سيليسن ( 25عاما) ال تزال الطريق طويلة
امامه.

يوهان كرويف

ماركو فان باستن
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«ماراكانا» يغلق أبوابه في وجه «سيليساو»!..
باري����س  -أ ف ب :حلم البرازيلي����ون طويال وتحديدا
من����ذ ان منحت بالدهم حق تنظيم مونديال  2014في
تشرين االول  2007بان يتهافتوا الى ملعبه االسطوري
«ماراكانا» من اجل مش����اهدة منتخ����ب بالدهم يتوج
بلقبه العالمي الس����ادس وعلى اقله تكرار س����يناريو
 1950وخوض المباراة النهائية.
لك����ن االلم����ان كان لهم رأيه����م الخ����اص واطاحوا
بـ»سيليس����او» م����ن ال����دور نص����ف النهائ����ي بعدما
اكتس����حوه  ،1-7وحرم����وه حتى من الدخ����ول الى هذا
الملعب من اجل محاولة تعويض ما فاته العام .1950
وانتظر «ماراكانا» ابن البلد طويال لكي يعوض عليه
م����ا حصل معه قب����ل  64عاما لكن نهائيات النس����خة
العش����رين وصلت الى خواتهما ولم يتمكن المنتخب
البرازيل����ي من الدخ����ول الى معقل����ه ،كونه لم يخض
عليه اي مباراة في البطولة بعدما افتتح مش����واره في
«ارينا دي س����او باولو» امام كرواتي����ا ( )1-3ثم انتقل
الى «اس����تاديو كاس����تيالو» في فورتالي����زا لمواجهة
المكسيك (صفر-صفر) و»اس����تاديو ناسيونال مانيه
غارينشا» في برازيليا للقاء الكاميرون (.)1-4
وفي الدور الثاني حل «سيليس����او» في «اس����تاديو
ميني����راو» في بيل����و هوريزونتي لمواجهة تش����يلي
(ب����ركالت الترجي����ح  2-3بعد تعادلهم����ا  )1-1ثم عاد
مجددا ال����ى «اس����تاديو كاس����تيالو» ف����ي فورتاليزا
للق����اء كولومبيا في ربع النهائ����ي ( )1-2قبل ان يكون
«اس����تاديو مينيراو» في بيلو هوريزونتي شاهدا على
هزيمته التاريخية امام االلمان في نصف النهائي.
وس����يودع «سيليساو» نهائياته من ملعب العاصمة
برازيليا «اس����تاديو ناسيونال مانيه غارينشا» بمباراة
المركز الثالث ضد هولندا ،فيما س����يضطر «ماراكانا»
وبحزن عميق الى استضافة الجارة اللدودة االرجنتين
ف����ي محاول����ة فوزه����ا باللق����ب الثالث ف����ي تاريخها
بمواجه����ة المنتخب االلماني الس����اعي الى ان يكون
اول منتخب اوروبي يتوج باللقب الغالي على االراضي
االميركية باجزائها الجنوبية والوسطى والشمالية.
م����ا ه����و مؤك����د ان العب����ي المنتخبي����ن االلمان����ي
واالرجنتيني سيعيش����ون اليوم حلما يراود الماليين
بالتواجد في احضان هذا الملعب االس����طوري االشهر
في عالم اللعبة الشعبية االولى في العالم.
فملع����ب «ماراكانا» مس����رح كروي يحلم كل عاش����ق
لكرة القدم ان يزوره ،وقد تحول حاليا الى تحفة فنية
بع����د ان اجريت عليه اعمال ترميم وبات صرحا حديثا
ونخبويا بكل ما في الكلمة من معنى بعد ان كان مكانا
شعبيا للغاية في السابق.
واجريت اعم����ال التجديد في الملع����ب مرتين منذ
تشييده عام  1950الحتضان كأس العالم ،وهو يعتبر
بالنسبة الى البرازيليين المكان الذي اندثر فيه الحلم
وتحديدا في  16تموز/يوليو عام  1950عندما افسدت
االوروغواي الفرح����ة على اصحاب االرض والحقت بهم
الهزيمة لترفع الكأس المرموقة.
وس����اهم هدف الفوز الذي سجله السيديس غيغيا
ف����ي الدقيقة  79في صدمة حوال����ي  200الف متفرج
اغلبهم من البرازيليين احتشدوا في مدرجات الملعب.

استاد «ماراكانا»

وحت����ى اح����راز البرازيل ف����ي ما بعد خمس����ة القاب
عالمي����ة ل����م يخفف من وط����أة الصدمة ف����ي ما عرف
بمأساة «ماراكانازو» التي يلوح طيفها حتى بعد مرور
 64عاما ،قبل حصول كارثة «مينيرازو» امام االلمان في
نصف نهائي النسخة العشرين.
يقول مؤرخ كتاب «كرة القدم هي البرازيل»« :عندما
تفكر بكرة القدم ،تفكر بملع����ب ماراكانا .انه بمثابة
مكة ،الجميع يريد ان يزوره مرة على االقل».
ويع���رف «ماراكان���ا» باس���م الصحاف���ي والكاتب
البرازيلي ماريو فليو النه هو الذي روج بقوة لتشييد
ه���ذا الصرح الذي ش���هد تألق العدي���د من النجوم
االس���طوريين للكرة البرازيلية لع���ل ابرزهم بيليه
ال���ذي س���جل هدفه الرق���م الف على ه���ذا الملعب
بالذات في  19تش���رين الثاني الع���ام  1969من ركلة
جزاء امام جمهور كان يعبده.
كما ان غارينش����ا زميل بيليه في صفوف المنتخب
الهب حماس الجمهور ايضا .بالطبع لم يكن مخصصا
فق����ط القام����ة المباري����ات الكروية بل ش����هد حفالت
صاخبة للمغنيين وعلى راس����هم فرانك سيناترا ،بول
ماكارتني ،تينا تيرنر وفرقة الروك «كيس».

بدأت اعمال بناء ماراكانا عام  1948بعد عام على منح
االتحاد الدولي فيفا شرف االستضافة للبرازيل كاول
دولة مضيفة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تم تاخير تدش����ين الملعب الى تاريخ السابع عشر
م����ن حزيران/يونيو ع����ام  1950قبل اس����بوع فقط من
انطالق البطولة .وس����اهم في بناء هذا الصرح  10االف
عامل احتاجوا الى  665يوما التمام المهمة.
واجريت على الملعب عملية ترميم كبيرة عام 1999
استعدادا الحتضان كاس العالم لالندية حيث قلصت
س����عته الى  100الف متفرج .وقبل انطالق المونديال
المقبل اقفل ماراكانا ابوابه على مدى سنتين ونصف
من اجل تجديد بالكامل حيث بلغت التكلفة االجمالية
 600ملي����ون دوالر وقلصت س����عته م����رة جديدة الى
 73531متفرجا.
وعل����ى الرغ����م من ان تعدي��ل�ات كثبرة ط����رات على
الملع����ب وجعلت����ه مختلف����ا تماما ع����ن الملعب الذي
احتض����ن نهائي عام  ،1950فانه عل����ى االقل كان فأل
خير على المنتخب البرازيلي الذي احرز كأس القارات
بفوز صريح على نظيره االس����باني بطل العالم واوروبا
بثالثة اهداف نظيفة.

لكن متابع����ة المباريات في ملع����ب ماراكانا تكلف
غاليا في ه����ذه االيام حيث يبلغ معدل س����عر بطاقة
حضور مباراة الدربي بين فالمينغو وفلوميننس����ي 45
دوالرا.
وكان فلوميننزي قلص س����عر تذاك����ر مبارياته الى
50ر 4دوالرات وحصد ثمار سياسته الن عدد الجمهور
ازداد بشكل كبير مقارنة مع السابق.
لقد احتضن «ماراكانا»  12ضيفا في النسخة الحالية
بعد ان اقيم����ت عليه  6مباريات حتى االن ،بينها اربع
في ال����دور االول جمعت االرجنتين والبوس����نة (،)1-2
اسبانيا وتش����يلي (صفر ،)2-بلجيكا وروسيا (-1صفر)،
االكوادور وفرنس����ا (صفر-صف����ر) ،اضافة الى مباراتي
الدورين الثاني بين كولومبي����ا واالوروغواي (-2صفر)
وربع النهائي بين المانيا وفرنسا (-1صفر).
وبوص����ول المانيا واالرجنتين الى المباراة النهائية،
س����يكون كل من المنتخبين قد ح����ل في هذا الملعب
االس����طوري مرتين ،فيما تخلف اب����ن البلد عن الموعد
وترك معقله التاريخي يتحس����ر على عام  1950لكنه
تمكن على اقل����ه من تحقيق ثأره من االوروغواي التي
سقطت عليه في الدور الثاني امام كولومبيا.
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العبون غابت شمسهم في مونديال البرازيل
ري���و دي جانيرو  -رويتر :فيما يلي تش���كيلة الالعبين
الغائبين عن مس���تواهم في كأس العال���م لكرة القدم
وفق���ا لرأي محرري رويترز وباس���تخدام طريقة لعب (-4
.)3-3
حارس المرمى ايكر كاس���ياس /اس���بانيا ،/مدافعون:
دانييل الفيس /البرازيل /وس���يرجيو راموس /اسبانيا/
بيبي /البرتغال /وبنوا أس���و ايكوتو /الكاميرون ،/العبو
الوس���ط ايدن ه���ازارد /بلجي���كا /وش���ينجي كاجاوا /
اليابان /والكسندر سونج /الكاميرون ،/مهاجمون فريد
/البرازي���ل /وماري���و بالوتيلي /ايطاليا /وكريس���تيانو
رونالدو /البرتغال./
الحارس ايكر كاسياس /اسبانيا /احتفظ بمكانه على
حساب بيبي رينا وديفيد دي خيا رغم انه لم يعد الخيار
االول في حراس���ة مرمى ريال مدريد .ب���دأ كأس العالم
بأداء مريع ش���هد هزيمة اس���بانيا  1-5امام هولندا كما
قدم عرضا مهتزا اخر في الهزيمة -2صفر أمام تشيلي
حينما أخفق في تش���تيت ركلة حرة لتصل مباشرة الى
تشارلز ارانجيز الذي سجل الهدف الثاني لممثل امريكا
الجنوبية .غادر البرازيل وقد تضررت سمعته بشدة.
الظهير االيمن دانيي���ل الفيس /البرازيل /ترك العب
برش���لونة مس���احات كبيرة في الجهة اليمنى لمنتخب
البرازيل س���متها وسائل اعالم برازيلية //شارع دانييل
الفيس.//
لكن المدرب لويز فيلبي سكوالري فقد صبره ليستعين
بالالعب مايكون لس���د هذه المساحات في مباراتي دور
الثمانية والدور قبل النهائي دون جدوى.
قلب الدفاع بيب���ي /البرتغال /طرد مدافع ريال مدريد
المثير للجدل قب���ل نهاية الش���وط االول في الهزيمة
برباعي���ة دون رد ام���ام الماني���ا بداعي االعت���داء بدون
ك���رة على توماس مولر .وغاب عن المب���اراة التالية امام
الوالي���ات المتحدة .وعاد بيبي في المباراة االخيرة بدور
المجموعات امام غانا لكن الضرر الذي سببه كان قد نال
م���ن فريقه بالفعل .ورغم انتص���ار البرتغال على ممثل
افريقيا  1-2اخفق الفريق المدجج بالنجوم في بلوغ دور
الستة عشر.
قل���ب الدفاع س���يرجيو رام���وس /اس���بانيا /يبدو ان
االجهاد نال من س���يرجيو راموس بعد المجهود الكبير
ال���ذي قدمه مع ريال مدريد ليف���وز بدوري ابطال اوروبا.
وخرج من كأس العال���م دون ان يلحظه أحد بعد هزيمة
اس���بانيا المنكرة  1-5أم���ام هولندا والت���ي لم يتعاف
الفريق منها ابدا.
الظهير االيسر بنوا اس���و ايكوتو /الكاميرون ./تصدر
عناوي���ن االخبار بعدما حاول االعت���داء بضربة رأس على
زميل���ه بنيامين موكاندجو في نهاية مباراة خس���روها
برباعية دون رد أمام كرواتي���ا .وذكرت صحيفة ليكيب
الرياضية الفرنس���ية ان الش���جار بينهم���ا تواصل في
النفق المؤدي لغرف الالعبي���ن بعد المباراة حيث القى
اس���و ايكوت���و زجاجة مياه عل���ى زميله .واس���تبعد في
المباراة التالية امام البرازيل.
العب الوس���ط ايدن ه���ازارد /بلجيكا /رغم ان عش���اق
ك���رة القدم في ب�ل�اده كانوا ينتظ���رون الكثير منه في
كأس العالم غاب هازارد عن مس���تواه تماما في البطولة

داني الفيش

وكانت اسوأ عروضه تلك التي قدمها في الهزيمة امام
االرجنتين في دور الثمانية وادت الى اس���تبداله قرب
النهاية.
العب الوس���ط ش���ينجي كاجاوا /اليابان /ظهر الالعب
ظال لنجم قاد بروسيا دورتموند للفوز بلقبين متتاليين
للدوري االلماني .واستبدل كاجاوا في اخر المباراة امام
ساحل العاج واس���تبعد تماما امام اليونان .وقال انه //
خسر المعركة مع نفسه //أمام ساحل العاج.
العب الوس���ط الكسندر سونج /الكاميرون /بعدما طرد
عمه ريجوبير سونج في كأسي العالم  1994و 1998حافظ
الكس���ندر على التقليد العائلي حينما اعتدى بالمرفق
على ظهر ماريو مانزوكيتش ليحصل على بطاقة حمراء
امام كرواتيا .وكان فريقه متأخرا وقتها بهدف دون رد

لتخس���ر الكاميرون في النهاية برباعية وتودع البطولة
بعد مباراتين .واعتذر الكس���ندر س���ونج عن هذا الخطأ
لكن االتح���اد الدول���ي /الفيفا /اوقفه لث�ل�اث مباريات
دولية.
المهاج���م فري���د /البرازي���ل /كان الس���ير على خطى
روماري���و وبيبيتو ورونالدو امرا صعب المنال بالنس���بة
لفريد الذي لم يقترب منهم ابدا.
وأصبح فريد المهاجم االقل تأثيرا في مسيرة البرازيل
منذ س���يرجينيو في  .1982وس���جل هدف���ا واحدا فقط
وأطلق���ت الجماهي���ر صيحات االس���تهجان ضده خالل
الهزيمة المنكرة أمام المانيا في قبل النهائي.
المهاجم كريس���تيانو رونالدو /البرتغ���ال /عانى من
اصابة في الركبة اليس���رى قبل انطالق البطولة مباشرة

ولم يرتق أبدا لمكانت���ه كأفضل العب في العالم .ورغم
بعض المساندة التي حظي بها من زمالئه في تشكيلة
البرتغال متواضعة المستوى لم يساعد رونالدو الفريق
واظهرته لقطات كثيرة وهو يحتج على زمالئه .وس���جل
ه���دف الفوز في المب���اراة االخيرة امام غان���ا لكن امال
البرتغال ف���ي تحقيق انتصار عريض كانت تحتاج اليه
للتأهل تبخرت بعد ان اهدر رونالدو سلسلة من الفرص
السانحة في الشوط الثاني.
المهاجم ماريو بالوتيلي /ايطاليا /بعدما سجل هدف
االنتص���ار على انجلترا ق���دم بالوتيلي عرضين مخيبين
لتخس���ر ايطاليا امام كوس���تاريكا واوروج���واي .واهدر
فرصتين مبكرتين امام كوستاريكا لو كان قد سجلهما
لتغيرت مسيرة ايطاليا في البطولة.
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الجمهور البرازيلي يستقبل سكوالري
والعبي المنتخب بصافرات االستهجان

برازيلية في حالة احباط من اداء راقصي السامبا .

(ا ب ا)

مشجعة برازيلية حزينة بفعل الهزيمة امام هولندا .

(ا ب ا)

مش���جعتان هولنديتان تهتفان خالل متابعتهما للقاء مع
(ا ب ا)
البرازيل .

(ا ف ب)

الجماهير البرازيلية تحضر المباراة.

برازيليا( -أ ف ب) :اس���تقبل الجمهور البرازيلي مدرب المنتخب الوطني لويز فيليبي س���كوالري وبعض الالعبين مثل
فريد وهولك بصافرات االس���تهجان لدى وصول «سيليس���او» الى ملعب «ناسيونال مانيه غارينشا الوطني» في برازيليا
من اجل خوض مباراة المركز الثالث من مونديال  2014ضد هولندا والتي فازت بها االخيرة.
وما ان ظهرت على الشاش���ات العمالقة في الملعب صور وصول حافلة المنتخب وترجل سكوالري وفريد وهولك منها
حتى اطلق الجمهور الذي يبلغ عدده حوالي  69الف مشجع ،صيحات استهجانه استنكارا للهزيمة النكراء التي تلقاها
صاحب الضيافة امام المانيا ( )7-1في الدور نصف النهائي.
وكان الجمهور البرازيلي «لطيفا» حيال قلب الدفاع دافيد لويز لحظة خروجه من الحافلة اذ صفق له رغم انه كان قائد
المنتخب في المباراة المشؤومة ضد المانيا في ظل غياب تياغو سيلفا بسبب االصابة.
وبدا قلب الدفاع المنتقل مؤخرا من تشلسي االنكليزي الى باريس سان جرمان الفرنسي ،متأثرا جدا بالهزيمة القاسية
التي تلقتها بالده في دور االربعة خالل المقابلة التي اجريت معه بعد المباراة حيث لم يتمالك نفسه وانهار بالبكاء.

«أديداس» ستعاود التعامل مع سواريز
ريو دي جانيرو( -أ ف ب) :أعلن صانع التجهيزات
الرياضي���ة االلماني «أديداس» ام���س األحد أنه
سيعاود العمل مع المهاجم االوروغوياني لويس
س���واريز ،على رغم توقيف هذا األخير  4أش���هر
من االتحاد الدولي لكرة القدم بس���ب عضه العبا
خصما في مونديال البرازيل.
وق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة أديداس
هرب���رت هاين���ر« :س���نواصل عملنا م���ع لويس
سواريز ،لكننا س���نتحدث معه ومع مدير أعماله
عما نتوقع منه داخل الملعب وخارجه».
ورأى هاينر أن س���واريز ه���و «واحد من أفضل
الهدافين في العالم ،وأن تعاقد نادي برش���لونة
طفلة برازيلية تتابع المباراة .

(رويترز)

اإلس���باني معه لم يأت من ف���راغ» .لكنه أضاف:
«غير أن تصرفه ف���ي المباراة مع إيطاليا لم يكن
مقبوال ،وهذا ما يب���رر عقوبة الفيفا إذ ال يمكنك
التسامح أو تلطيف ما قام به».
إال أن رئي���س «أدي���داس» ع���اد ليلف���ت ال���ى
«الضغ���وط الت���ي يتعرض له���ا الالعب���ون في
مونديال كه���ذا» ،مبررا قرار الش���ركة أيضا بأن
سواريز «اعتذر عالوة على ذلك».
وكان���ت «أدي���داس» أعلن���ت ف���ي  26حزيران
الماض���ي إيق���اف اس���تخدام ص���ور المهاجم
االوروغويان���ي ف���ي االعالن���ات التجارية لكأس
العالم لكرة القدم .2014

طفل���ة ارجنتينية عل���ى اكتاف والده���ا في طريقهم���ا لحضور
(رويترز)
النهائي .

روبن يرفض مرافقة فان غال
إلى مانشستر يونايتد
ريو دي جاني���رو ( -د ب أ) :أكد آريين روبن نجم بايرن ميونيخ
األلماني امس االحد أنه لن يتبع مدربه في المنتخب الهولندي
لويس فان غال ،إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وأثيرت تكهنات واسعة حول إمكانية عودة روبن إلى الدوري
اإلنكليزي الممتاز عبر بوابة يونايتد ،في الوقت الذي يس���تعد
في���ه فان جال لبدء مس���يرته ف���ي تدريب الفري���ق لمدة ثالثة
أعوام ،عقب نهاية مشوار هولندا في مونديال البرازيل باحتالل
المركز الثالث.
وكش���ف روبن جناح تشيلسي س���ابقا ،للتليفزيون الهولندي
بعد فوز منتخب الطواحين على البرازيل بثالثة أهداف نظيفة،
عن أن فان جال حاول اقناعه باالنضمام إلى مانشستر.
وأوض���ح روب���ن «تربطني به عالقة خاصة ،إن���ه أهم مدرب في
حياتي ،ولكن االنتق���ال إلى يونايتد ليس خيارا بالنس���بة لي،
سأبقى في بايرن ميونيخ».
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مشجعون ألمان وأرجنتينيون يهتفون سوية قبيل انطالق المباراة النهائية بين منتخبي البلدين امس.

برازيليون والحسرة بادية على وجوههم وهم يتابعون مباراة المركز الثالث في ريو دي جانيرو.

(رويترز)

(ا ب ا) .

وجه برازيلي من مدرجات المباراة بين البرازيل وهولندا على المركز الثالث.

هولنديون يتابعون المباراة بين البرازيل وهولندا عبر شاشة عرض في ريو دي جانيرو.

(ا ف ب)

(ا ب ا)
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ك����ش����ك����ول ال����م����ون����دي����ال
الكأس الذهبية تبقى
ملكا لالتحاد الدولي
ري���و دي جاني���رو( -أ ف ب) :تغي���ر نظ���ام من���ح كأس مونديال
كرة الق���دم منذ عام  1970عندما احتفظت به���ا البرازيل الى االبد
لتتويجها ثالث مرات وباتت ملك االتحاد الدولي للعبة.
امتلك���ت البرازيل كأس ج���ول ريميه بعد تتويجه���ا في 1958
و 1962و ،1970لك���ن بعد تلك الواقعة لم يعد اي منتخب قادرا على
االحتفاظ بها مدى الحياة ويجب ان تبقى بحوزة فيفا.
يبلغ ارتف���اع الكأس الحالي���ة التي صممها االيطالي س���يلفيو
غاتس���انيغا 8ر 36س���نتم وتزن  3175غراما ،مصنوعة من الذهب
بعيار  18قيراطا ،ونقش عليها اسماء المتوجين منذ .1974
س���تعرض الكأس امام الجمهور قبل نهائ���ي مونديال البرازيل
 2014غ���دا االحد ف���ي ريو دي جاني���رو من قبل المدافع االس���باني
كارليس بوي���ول المتوج بها عام  2010وعارض���ة االزياء البرازيلية
جيزيل بوندشن.
وس���تبقى الكأس ملك فيفا والدولة الفائزة تحصل بعد واليتها
العالمية على نسخة طبق االصل منها.
وقطعت الكأس السابقة ،المعروفة ايضا تحت اسم كأس النصر،
مس���ارا صعبا .خالل الحرب العالمية الثاني���ة اخفاها نائب رئيس
فيفا االيطالي اوتورينو باراس���ي تحت س���ريره ف���ي علبة احذية.
ف���ي  1966اختفت في معرض قب���ل ان يجدها كلب اس���مه بيكلز
مدفونة تحت ش���جرة .سرقت الكأس مجددا في  1983وبغالب الظن
تم تذويبها عل���ى حد اعتقاد فيفا .اعطي االتح���اد البرازيلي الحق
بتصنيع نس���خة عن ال���كأس .رفع الكأس الجديدة ف���ي  1974قائد
ألماني���ا الغربية فرانتس بكنباور ثم األرجنتيني دانيال باس���اريال
في ع���ام  ،1978اإليطالي دينو زوف ع���ام  ،1982االرجنتيني دييغو
مارادونا في  ،1986األلماني لوثار ماتيوس  ،1990البرازيلي كارلوس
دونغا في  ،1994الفرنس���ي ديدييه ديش���ان ف���ي  ،1998البرازيلي
كافو في  ،2002االيطالي فابيو كانافارو في  2006واإلس���باني ايكر
كاسياس في .2010

المنتخب البرازيلي ينهي المونديال
مسجال العديد من األرقام السلبية
برازيليا ( -د ب أ) :وضع���ت الهزيمة بثالثية نظيفة التي تلقاها
المنتخ���ب البرازيلي على ي���د نظيره الهولن���دي اول من امس في
مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم  2014نهاية ألسوأ
موندي���ال يخوضه المنتخب البرازيلي في تاريخه بعد أن حقق فيه
العديد من األرقام القياسية السلبية.
وتلقت شباك المنتخب البرازيلي  14هدفا في سبع مباريات ،وهو
أكبر عدد من األهداف تتلقاه شباك أي من المنتخبات التي شاركت
في نهائيات كأس العالم منذ مونديال المكسيك عام  1986عندما
استقبل المنتخب البلجيكي آنذاك  15هدفا.
يذكر أنه لم يس���بق لمنتخب البرازيل أن استقبل في شباكه هذا
الكم من األهداف في أي نهائيات خاضها في تاريخه.
وس���جل المنتخب البرازيل���ي في هذه البطولة رقما قياس���يا آخر
باس���تقبال ش���باكه  10أهداف في المباراتي���ن األخيرتين أمام كل
م���ن ألمانيا في الدور قبل النهائي والتي حققت فوزا كاس���حا عليه
بنتيجة  1 - 7وهولندا في مباراة تحديد المركز الثالث والتي تغلبت
عليه بثالثية نظيفة.
حيث أن األهداف العشرة األخيرة هي حصيلة ما استقبلته شباك
منتخب السامبا في ال  17مباراة التي سبقت مباراته أمام ألمانيا.
واختتمت البرازيل المونديال الحالي برصيد س���لبي من األهداف
وصل إلى الرقم ثالثة ،وهو ما لم يحدث س���ابقا في أي بطولة كأس
عالم شارك فيها منتخب السامبا.

العبو البرازيل يعتذرون لجماهيرهم
بعد السقوط المدوي في المونديال

العبو البرازيل يغادرون الملعب بعد الهزيمة امام هولندا .

برازيلي���ا ( -د ب أ) :وجه العبو المنتخ���ب البرازيلي لكرة القدم
اعتذارا ش���ديدا إلى مشجعي الفريق واعترفوا بأن ليس لديهم
ما يقولونه بعد اإلخفاق ف���ي بطولة كأس العالم  2014بالبرازيل
والتي أنهاها الفريق في المركز الرابع اثر خسارته صفر 3-مساء
الس���بت أمام نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث
بالبطولة.
وقال أوس���كار العب خط الوس���ط  ،بعد انته���اء مباراة الفريق
« ،إنه ش���عور مروع ومخيف .ال أعلم ما أتح���دث به .مني الفريق
بهزيمة كبيرة لم يكن أحد يتوقعها أمام ألمانيا ( 7-1في المربع
الذهبي للبطولة) كما فش���لنا في محاولتن���ا الجتياز هذه األزمة
وخسرنا مباراة المركز الثالث».
وأضاف «غادرنا الملعب جميعا في حزن ش���ديد ،والمشجعون
البرازيليون يش���عرون بالحزن علينا» في إش���ارة إلى الهتافات

(ا ف ب)

وصفارات االس���تهجان التي أطلقها المش���جعون في مواجهة
الالعبي���ن لدى مغادرتهم الملعب بع���د الهزيمة أمام المنتخب
الهولندي.
كما فش���ل هال���ك مهاجم المنتخ���ب البرازيلي في تفس���ير
الس���قوط المدوي للفريق الذي خ���اض فعاليات البطولة الحالية
بحثا ع���ن التتويج بلقبه العالمي الس���ادس ولكنه ودع البطولة
بهزيمتين كبيرتين متتاليتين.
وق���ال هالك «ال أعرف ماذا أقول .األمر محزن بعد الهزيمة 7/1
في المربع الذهبي ثم الهزيمة في مباراة المركز الثالث .أردنا أن
نمحو قليال ما حدث في المباراة الماضية ولكننا خسرنا مجددا».
وأضاف «ما من أحد توقع أن تس���تقبل ش���باكنا عشرة أهداف
في مباراتين .أعجز عن تفسير هذا .ولكن الحياة ستستمر وغدا
سيكون يوم جديد».

تياجو سيلفا :هزيمتنا أمام هولندا
محصلة لنتيجة مباراة ألمانيا
برازيلي���ا ( -د ب أ) :فس���ر تياجو س���يلفا قائ���د المنتخب
البرازيل���ي األول لك���رة القدم هزيمة فريق���ه على يد نظيره
الهولندي مس���اء الس���بت في مباراة تحدي���د المركز الثالث
لبطولة كأس العالم  2014بأنها نتيجة للهزيمة الساحقة (7
  )1التي تلقاها منتخب الس���امبا أمام المنتخب األلماني فيالدور قبل النهائي للبطولة.
وقال س����يلفا عقب انتهاء المباراة األخيرة للمنتخب البرازيلي
في المونديال الذي يس����تضيفه على أرضه« :هذا كان نتيجة ما
حدث في المباراة الس����ابقة  ..لقد كانت هزيمة ليس من السهل
تجاوزه����ا» .وأضاف« :م����ن الصعب تقب����ل هزيمة مث����ل هذه ..
الجماهير ال تستحق هذه النهاية  ..لقد أقصينا بشكل قاس».
وتابع س���يلفا قائال« :حياتنا لن تتوقف هنا  ..نحن مجموعة
جيدة ونستطيع الظهور بشكل أفضل في المونديال القادم»،
في إشارة إلى فريقه الذي يتمتع بوجود الكثير من الالعبين
الش���باب صغار الس���ن والذين لم تكن لهم خبرة سابقة في
بطوالت كأس العالم.

تياغو سيلفا .

(ا ف ب)

روسيف ترغب في تدشين
عملية «إصالح» للكرة البرازيلية
برازيلي���ا ( -د ب أ) :تعتزم ديلما روس���يف رئيس���ة البرازيل
تدش���ين عملية إصالح لنظام كرة القدم في بالدها تهدف إلى
عدم الس���ماح لالعبين بترك البرازيل في سن صغيرة وذلك أمال
في عدم تك���رار الهزيمة المؤلمة التي تع���رض لها المنتخب
البرازيل���ي في الدور قب���ل النهائي لبطول���ة كأس العالم 2014
بالبرازيل.
وقال���ت روس���يف  ،في مقابل���ة بثته���ا قناة «جلوب���و نيوز»
البرازيلي���ة التلفزيوني���ة اول من امس « ،ال أعتق���د أنه في بلد
بهذا الحجم الهائل من المهارات الكروية  ،وبها هذا العش���ق
الذي نش���عر به تجاه كرة القدم  ،أن يهج���ر النجوم هذا البلد
بهذه السرعة وأن يندمجوا في المدارس الكروية األجنبية دون
المساهمة في خلق حضارة جديدة لبالدهم».
وأوضحت روسيف «علينا أن نفعل ما أقدمت عليه ألمانيا بعد
خسارتها في يورو  .. 2000علينا أن نبدأ عملية اإلصالح».
وتسببت الهزيمة المهينة أمام ألمانيا يوم الثالثاء الماضي
في «ألم هائل» للبرازيليين «بمن في هذا الالعبون أنفس���هم» ،
حسبما أكدت روسيف .
وقالت روس���يف إن المدربي���ن البرازيليين يج���ب أن يعملوا
في ظروف مماثلة للظ���روف التي يعمل فيها نظراؤهم بأوروبا
 ،مع ضخ اس���تثمارات أكبر في أنظمة رعاية الالعبين الش���بان
وإعدادهم إضافة لمزيد من الش���فافية ف���ي النواحي المالية
باألندية البرازيلية.

سيزار يرى أن موعد اعتزاله
دوليا قد حان
برازيليا( -أ ف ب) :أقر حارس مرمى البرازيل جوليو س���يزار أن
مسيرته الدولية انتهت بعد الخيبة التي تلقاها منتخب بالده
في مونديال  2014لكرة القدم.
وق���ال س���يزار للصحافيين الس���بت بعد الخس���ارة صفر3-
للبرازي���ل أمام هولندا التي أحرزت بالتال���ي المركز الثالث في
المونديال« :هذه على األرجح آخر مشاركة لي في كأس العالم،
وسيكون اللعب في كوبا أميركا  2015في سن الـ 35أمرا معقدا».
وأضاف ح���ارس تورونتو الكندي« :الذه���اب الى كوبا أميركا
المقبل���ة من دون أن يكون مونديال  2018في ذهني س���يكون
تصرفا أنانيا من قبلي».
وكان سيزار ( 34عاما) واجه غضبا شعبيا عارما بعد إلقاء اللوم
علي���ه في خس���ارة البرازيل أمام هولن���دا ( )2-1في ربع نهائي
مونديال  ،2010وخروجها بالتالي من منافسات كأس العالم.
غير أن الح���ارس البرازيلي أمل في أن يكون إنقاذه للمنتخب
بع���د تصديه لضربتي ترجيح في ال���دور الثاني من المونديال
الحالي أمام تش���يلي وتأهل البرازيل بفضل���ه بالتالي الى ربع
النهائي ،سببا لتخليد إسمه بين عمالقة منتخب السامبا.
إال أنه ب���دا عاجزا تماما أم���ام األهداف الس���بعة التي هزت
ش���باكه في نصف النهائي أمام ألماني���ا ( )7-1كما في مباراة
تحديد المركزين الثالث والرابع مع هولندا (صفر.)3-
وخلص س���يزار الى أنه «زم���ن الحراس اآلخري���ن» ،والبرازيل
برأي���ه «لديها  7أو  8حراس مؤهلي���ن للعب بقميص المنتخب
الوطني».
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ك����ش����ك����ول ال����م����ون����دي����ال
نيمار جلس بروية على
مقاعد بدالء البرازيل
برازيلي���ا( -أ ف ب) :تواجد المهاجم
البرازيلي نيمار الذي تعرض لكسر في
احدى فقرات ظه���ره على مقاعد بدالء
منتخب بالده في مباراة اصحاب االرض
وهولندا لتحديد صاحب المركز الثالث
والتي فازت فيها هولندا.
ومش���ى نيم���ار بروية وجل���س على
مقاع���د البدالء قب���ل ان يوج���ه تحية
للجماهير البرازيلية.
وكان نيم���ار تع���رض لكس���ر ف���ي
الفق���رة القطني���ة الثالث���ة في ظهره
في ربع النهائ���ي بعد ركلة عنيفة من
الكولومب���ي خوان تس���ونيغا ما ابعده
عن باقي مشوار بالده الذي انتهى في
نصف النهائي ضد المانيا (.)7-1

روبن

روبين ال يستبعد مشاركته
في مونديال روسيا 2018

«هذه المجموعة تستحق
اكثر من المركز الثالث»

داني ألفيش :المنتخب
البرازيلي ليس مؤهال
الستقبال مدير فني أجنبي
برازيلي���ا ( -د ب أ) :اع���رب المداف���ع
البرازيل���ي داني ألفيش ع���ن اعتقاده
بأن منتخب بالده بط���ل العالم لخمس
مرات ليس مؤهال ألن يقوده مدير فني
أجنبي في الوقت الحالي.
وقال ألفيش عقب انتهاء مش���اركته
مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس
العال���م  2014بهزيمتي���ن متتاليتين
أم���ام كل م���ن ألمانيا في ال���دور قبل
النهائ���ي بنتيج���ة  1 - 7وهولندا في
مباراة تحديد المرك���ز الثالث بثالثية
نظيف���ة« :ال أعرف إذا كان���ت البرازيل
س���تتقبل األمر أم ال  ..ال زال استقدام
م���درب من الخ���ارج ال يلق���ى التقدير
المطلوب».
وكان لويز فليبي س���كوالري المدير
الفني الحالي للمنتخ���ب البرازيلي قد
أحال قرار تحديد مصيره في االستمرار
في قيادة الفريق من عدمه إلى مجلس
إدارة اتحاد البرازيل لكرة القدم.
واختت���م ألفي���ش قائ�ل�ا« :علينا أن
نتطور لتقديم المستوى الالئق بتلك
المنافسات ألن هذا المستوى يتطلب
من���ا تقدي���م أداء أفضل بكثي���ر مما
قدمناه في هذا المونديال».

برازيلي���ا ( -د ب أ) :ت���رك آريي���ن روبي���ن نجم
المنتخب الهولندي لكرة الق���دم الباب مفتوحا
أمام احتمالية اس���تمراره بي���ن صفوف الفريق
حتى بطولة كأس العالم  2018في روسيا.
وقال روبين( 30عاما) والذي خاض في البرازيل
الموندي���ال الثالث له في تاريخ���ه« :ال أعلم  ..ال
زالت أمامي أربع سنوات حتى المونديال القادم
 .إنه وقت طويل  ..س���أظل أش���ارك مع المنتخب
طالما س���محت قدرت���ي البدنية بذل���ك وطالما
شعرت باالستمتاع بهذا األمر».
ورغم أنه لم يحرز أي أهداف في المباراة التي
تغل���ب فيها فريقه عل���ى المنتخ���ب البرازيلي
الس���بت بثالثية نظيف���ة مكنته م���ن اقتناص
المرك���ز الثالث ف���ي موندي���ال  ،2014عاد روبين
ليتصدر المش���هد م���ن جديد كأب���رز العب في
منتخب الطواحين.

الفيفا يساند الشركة
المسئولة عن بيع تذاكر
المونديال

برازيليا( -أ ف ب) :اعتبر نجم المنتخب الهولندي اريين روبن
ان «هذه المجموعة تستحق اكثر من المركز الثالث» ،وذلك بعد
فوز منتخ���ب بالده على البرازيل المضيف���ة -3صفر في مباراة
تحديد المركز الثالث لمونديال ، 2014اول من امس،في برازيليا.
وعمقت هولندا جراح البرازيل التي س���قطت س���قوطا ذريعا
في الدور نص���ف النهائي امام الماني���ا ( )7-1ثم تلقت ثالثة
اهداف اخ���رى امام هولندا التي ودعت البطولة دون ان تتلقى
اي هزيم���ة كونها خرجت من نص���ف النهائي امام االرجنتين
بركالت الترجيح.
«هذه المجموعة تس���تحق افضل م���ن المركز الثالث .انا اكرر
نفس���ي على االرجح ،لكني فخور جدا جدا بهذا المنتخب» ،هذا
م���ا قاله روبن بعد المباراة التي لعب دورا اساس���يا في تحديد

وجهتها بعدم���ا انتزع ركلة جزاء في الدقائق االولى انبرى لها
روبن فان بيرسي بنجاح.
وتاب���ع جن���اح باي���رن ميوني���خ االلماني الذي خس���ر نهائي
مونديال جن���وب افريقيا  2010امام اس���بانيا بهدف الدقائق
االخيرة من الشوط االضافي الثاني« :كان حقا احتفاال يوميا من
ناحي���ة طريقة العيش والعمل مع هؤالء الالعبين وهذا الطاقم،
انا مرهق ،لقد قاتلنا كاالسود لمدة شهر».
واردف روبن الذي سجل ثالثة اهداف في النهائيات والمرشح
مع تس���عة العبين اخرين للفوز بجائزة افض���ل العب« :اريد ان
اشكر جميع البرازيليين .انه لشرف كبير لي ان استمتع بهذه
البطول���ة ،وكانت تجربة ال يختبرها المرء س���وى مرة واحدة في
حياته بفضل الدعم الذي حظينا به من الشعب البرازيلي».

ريو دي جانيرو ( -د ب أ) :دافع االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) عن ش���ريكه في تس���ويق
تذاكر كأس العالم وس���ط تحقيقات برازيلية
شهدت اعتقال  12شخصا.
ويخض���ع مس���ئول تنفيذي رفيع بش���ركة
«ماتش سيرفيسيز» للتحقيق من قبل الشرطة
فيما يتعلق بتورط���ه في بيع تذاكر مونديال
البرازيل في السوق السوداء.
وشركة «ماتش سيرفيس���يز» تابعة لشركة
بي���روم البريطاني���ة ،الت���ي أصبح���ت الوكيل
المعني بخدمات التذاكر للفيفا بعد مونديال
فرنسا .1998
وأك���د الفيفا أنه يعمل مع بي���روم منذ نحو
 30عام���ا« ،ويثق في والء والس���لوك التجاري
المحترم» للش���ركة ومقرها شيادل بالقرب من
مدينة مانشستر اإلنكليزية.
وأوض���ح بيان االتح���اد الدولي لك���رة القدم
«الفيف���ا واث���ق م���ن أن تقيي���م كل الحقائق
واألس���باب الكامن���ة س���يؤدي إل���ى تبرئ���ة
الموظفين والمديرين لبيروم».
وكان راي ويالن المسئول التنفيذي لشركة
«مات���ش سيرفيس���يز» اعتقل ي���وم االثنين
الماضي عل���ى ذمة التحقيق ف���ي قضية بيع
تذاكر مونديال البرازيل بط���رق غير قانونية
والذي شهد تورط  12شخصا حتى اآلن .وأطلق
سراح ويالن في اليوم التالي ولكنه لم يسمح
له بمغادرة البرازيل.
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«سكوالري»..

تشبث غريب بالمنصب في ظل نتائج كارثية

ريو دي جانيرو  -أ ف ب :رمى مدرب البرازيل لويز فيليبي سكوالري
الكرة ف����ي ملعب رئيس االتح����اد المحلي لكرة الق����دم ولم يتقدم
باس����تقالته من منصبه رغم تلقي بالده ثاني خس����ارة متتالية على
ارضه الول مرة منذ العام  1940يوم امس في مونديال البرازيل .2014
وقال سكوالري بعد خسارة البرازيل امام هولندا صفر 3-في مباراة
تحديد المركز الثالث ،وذلك بعد ثالثة ايام على السقوط التاريخي
امام المانيا « :7-1يعود القرار لرئيس االتحاد البرازيلي .س����نقدم له
تقريرا اخيرا وندعه يحلل ما يجب القيام به».
وتابع س����كوالري ( 65عاما) ال����ذي تعرض النتق����ادات كبيرة بعد
خس����ارة المانيا ،امام الصحافيين« :لن اناقش (مستقبلي) معكم»،
مش����يرا الى انه كان مقررا قبل انطالق النهائيات وبغض النظر عن
النتيجة بان يضع مصيره في يد رئيس االتحاد.
ودخ����ل نجم المنتخب البرازيلي المص����اب نيمار الى الغرفة خالل
المؤتمر الصحافي لمدربه من اجل تحيته كرسالة تضامن معه.
وينتهي عق����د س����كوالري بعد الموندي����ال الحال����ي ،لكن بعض
التقارير اشارت الى احتمال بقائه حتى نهاية السنة.
وس����بق لس����كوالري ان اعلن بعد الهزيمة المذلة امام المانيا انه
سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعد مباراة المركز الثالث.
«ما زال امامنا عمل يجب القيام به» ،هذا ما قاله سكوالري بصحبة
طاقم����ه التدريبي من مق����ر المنتخب في تيريس����وبوليس ،مضيفا
«م����ا زلن����ا مرتبطين باالتح����اد البرازيل����ي لكرة الق����دم حتى نهاية
كأس العالم .واالن ،نهاية كأس العالم س����تكون في مباراة الس����بت
الماضي».
وتابع س����كوالري الذي عاد في  2012الى المنتخب بعد ان قاده الى
اللق����ب العالمي الخام����س واالخير عام « ،2002ل����ن اتحدث مع ادارة
االتح����اد البرازيلي اال بعد مباراة الس����بت .بعد تلك المباراة س����يتم
تحديد الموقف».
وم����ن المؤكد ان الهزيم����ة امام هولندا قد تك����ون كافية لالتحاد
البرازيلي لكي يحدد موقفه من سكوالري الذي انهى فريقه البطولة
كصاحب اسوأ دفاع بعد ان اهتزت شباكه في  14مناسبة.
وسقطت البرازيل على ارضها للمرة االولى منذ  39عاما وكانت في
بيل����و هوريزونتي أيضا امام البيرو  3-2في نصف نهائي كأس كوبا
أميركا ،وتلقت اقسى هزيمة منذ سقوطها امام االوروغواي صفر6-
في عام  1920في كوبا اميركا ،واس����تقبلت شباكها  5اهداف او اكثر
للمرة الثانية فقط في النهائيات منذ عام  1938عندما تغلبت على
بولندا .5-6
ث����م تلقت ام����ام هولن����دا هزيمتها الثاني����ة عل����ى التوالي بين
جماهيره����ا للمرة االولى منذ  1940حين خس����رت ام����ام االرجنيتن
(صفر )3-واالوروغواي (.)4-3
لكن كل هذه الس����لبيات والنتيجتين المذلتي����ن امام المانيا ثم
هولندا لم تقنع س����كوالري بانه يتخذ قرار الرحيل من جراء نفس����ه
دون انتظار االتحاد المحلي.
كان����ت نتيجة مباراة الدور نصف النهائ����ي كارثية على البرازيل

الن رفعت االهداف التي دخلت ش����باكها في هذه النس����خة الى ،11
اي اكثر بهدفين من اس����وأ دفاع في البطولة (الكاميرون واستراليا
بتس����عة اهداف) ،فعادل����ت اكبر عدد اهداف يدخل ش����باكها في
نس����خة واح����دة ( ،)1938واصبحت اول مضيف يدخل ش����باكه هذا
الع����دد من االهداف ،قبل ان تهتز بثالث����ة اهداف اخرى في مباراة
المركز الثالث.
كان س����كوالري الخيار البديهي لالتح����اد البرازيلي بعد اقالة مانو
مينيزيس في تش����رين الثاني  ،2012خصوص����ا انه كان «مهندس»
التتوي����ج االخير لبالده عام  ،2002لكن «بي����غ فيل» لن يترك لخلفه،
في حال قرر االتحاد التخلي عنه تحت ضغط من الجمهور الذي قابله
بصافرات االس����تهجان ،س����وى فريق «محطم» معنوي����ا ويفتقد الى
مكونات النجاح بس����بب تواجد العبين غير قادرين على االرتقاء الى
مستوى التحدي وال الى اسم البرازيل في عالم الكرة المستديرة.
كان س����كوالري يدرك تماما انه سيصبح اسطورة كروية خالدة في
بالده بحال نجح بقيادة البرازيل للقب عالمي على ارضها ،لكن عوضا
عن ذلك سيبقى اسمه مترافقا مع اسوأ هزيمة يتلقاها «سيليساو»
في تاريخ النهائيات.
وتتلخص شخصية سكوالري مما قاله بعد السقوط «الكارثي :امام
المانيا في بيلو هوريزونت����ي ،اذ حافظ «بيغ فيل» على عنفوانه برد
ليس في مكانه على االطالق ،قائال« :لن يموت احد» بسبب الهزيمة
النكراء امام «ناس����يونال مانش����افت» ،محاوال الحديث عن ايجابيات
من مغامرت����ه الثانية مع منتخب ب��ل�اده« :انها الم����رة االولى التي
نص����ل فيها الى الدور نصف النهائي منذ  ...2002خالل عام ونصف
مع����ا ،لعبنا  28مباراة وفزنا ب ،19تعادلنا في س����ت وخس����رنا ثالث.
في المباريات الرس����مية فزنا بثمان����ي مباريات ،تعادلنا في اثنتين
وخس����رنا هذه المباراة (ضد المانيا) ...حس����نا ،بطريقة كارثية .لكن
هذه الحلقة انتهت االن .يجب التطلع الى االمام».
وببدو ان س����كوالري يعيش في عالمه الخاص ولم يستمع الى رأي
الش����ارع البرازيلي الغاضب بكل فئاته او الى عنواين مثل ذلك الذي
كتبته صحيفة «او ديا»« :اذهب الى الجحيم فيليباو».
وركز س����كوالري عل����ى ان المنتخب البرازيلي لم يقدم المس����توى
الذي كان عليه في كأس القارات الصيف الماضي التي توج بها على
حساب اس����بانيا (-3صفر) ،متناس����يا ان تلك البطولة ورغم صفتها
«الرسمية» ال تدخل في الحسابات الفعلية للمنتخبات ،خصوصا انه
ال يش����ارك فيها س����وى حفنة من المنتخبات التي تخوض بعضها
البطولة كتحضير لها للحدث الكروي االكبر على االطالق.
دخل س����كوالري ( 65عاما) الى نهائيات النس����خة العشرين وهو
يش����دد على انه ليس خائفا من تح����دي ان يصبح ثاني مدرب يحرز
اللقب مرتين بعد االيطالي فيتوريو بوتزو في  1934و« :1938لو كانت
خائفا من التحديات لما كنت قد حققت اي شيء في مسيرتي».
لكن هذا الحلم اصبح س����راب ومغام����رة «فيليباو» مع بالده وصلت
عل����ى االرجح ال����ى نهايتها ول����ن يتمكن من االرتقاء الى مس����توى
التحدي الذي وضعه لنفسه.

مدرب البرازيل سكوالري
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إطالق سراح مشروط لنجل بيليه

تهنئة مزدوجة
من الرئيس
الكولومبي
لـ «رودريجز »
رودريجز.

هنأ الرئيس الكولومبي خوان مانويل س���انتوس نجم منتخب
بالده ،جيمس رودريجز بمناس���بة عيد مولده الـ 23وترش���يحه
للمنافس���ة عل���ى جائ���زة الك���رة الذهبي���ة ألحس���ن العب في
المونديال.
وقال س���انتوس ،عبر حس���ابه على موقع التواصل االجتماعي
(تويت���ر)« ،تهنئ���ة مزدوجة لجيم���س رودريجز عل���ى اختياره
للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية وعيد ميالده».
ويشير سانتوس بهذا إلى اختيار االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيف���ا) للنجم الكولومبي ،الذي يحتل ص���دارة هدافي البطولة
( 6أهداف) ،للمنافس���ة على جائزة الكرة الذهبية ألحسن العب

في المونديال.
وينافس رودريجز كال من توماس مولر وتوني كروس وماتس
هوميل���س وفيليب الم م���ن ألمانيا ،وليونيل ميس���ي وخافيير
ماس���كيرانو وأنخ���ل دي ماريا من األرجنتي���ن والبرازيلي نيمار
والهولندي أريين روبن.
وأع���رب رودريجز ع���ن امتنانه للجماهير الت���ي هنأته بهذه
المناسبة ،حيث أوضح «متأثر وسعيد بالتهنئة .شكرا».
ولعب رودريجز دورا بارزا خ�ل�ال المونديال ،الذي تأهلت فيه
كولومبيا لدور الثمانية للم���رة األولى في تاريخها ،لتخرج أمام
البرازيل (.)2-1

وافق القضاء البرازيلي على طلب حارس المرمى السابق
إدسون ش���ولبي دو ناس���يمينتو ،المعروف باسم إدينيو
وهو نجل األس���طورة البرازيلية بيليه ،بمنحه إطالق سراح
مش���روط لحين نطق محكمة عليا بقرار نهائي في إدانته
بالسجن  33سنة بسبب غسيل األموال.
وقبل القاضي الطلب المقدم من محاميي إدينيو والذي
أكدوا فيه أن الالعب الس���ابق ،المس���جون من���ذ الثالثاء
الماضي ،لم يمثل خطرا على المجتمع وال يس���عى للفرار
خارج البالد.
وكان إدينيو قد تم إلقاء القبض عليه قبل شهر ونصف
الش���هر تقريبا في مدينة س���انتوس بعدم���ا تم توقيع
عقوبة السجن  33س���نة عليه بسبب ضلوعه في عمليات
غسيل األموال من أرباح تجارة المخدرات.
وحصل حارس المرمى السابق على إطالق سراح مشروط
وقته���ا ،بينم���ا كان ينتظر إص���دار محكم���ة عليا لحكم
نهائي عليه ،رغم أنه كان مجبورا على تسليم جواز سفره
كضمانة لعدم مغادرته البالد.
وبعدما لم يس���لم المحامون جواز الس���فر وتحججوا بأن
إدينيو فقده ،أمر القاضي المسئول عن القضية االسبوع
الماضي باعتقاله الفوري.
وتعود القضي���ة التي يحاكم فيها إديني���و ،أحد أبناء
بيليه الس���بعة ،إلى  2005عندم���ا كان متهما في البداية
بتهريب المخدرات ولكنه أنكر األمر ،مشيرا إلى أن عالقته
بالممنوعات تتعلق بكونه متعاطي ال أكثر.
وت���م إلغاء القضية من قبل المحكم���ة العليا البرازيلية

في  2008حيث اعتبر أن إدينيو وتس���عة متهمين غيره
تم حرمانهم من حق الدفاع عن أنفس���هم ،إال أن القضية
ظلت مستمرة في المحاكم عن طريق توجيه تهمة غسيل
األموال لالعب السابق.

ارتورو فيدال :سأكون
مسرورا للعب في صفوف
مانشستر يونايتد

صحيفة تسخر من البرازيل:
تحسنتم ..لم تخسروا ()0/5
في الشوط األول
خ���رج منتخب البرازيل من الش���وط األول مع
منتخب هولندا في مب���اراة تحديد المركزين
الثال���ث والرابع خاس���رًا بهدفي���ن نظيفين،
ليكون بذل���ك تلقى  7أهداف خالل الش���وط
األول في آخر مباراتين فقط.
صحيفة الديلي ميل سخرت من أداء منتخب
السامبا المهزوز في الدور قبل النهائي ،وقالت
«هناك تحسن ،على األقل لم يخسروا  0-5في
الشوط األول مثلما حصل أمام المانيا».
وأضافت الصحيفة «غاب الحماس عن األداء،
ول���م يقدم المنتخ���ب البرازيلي ش���يئًا تماما
كم���ا فعل أمام المانيا في الش���وط األول ،لكن
عزائهم الوحيد أنهم خسروا  0-2فقط».
يذكر أن المنتخ���ب البرازيلي تلقى هزيمة
ثقيلة جدًا من المانيا  ،1-7مما دفع الجماهير
لتوجي���ه انتق���ادات ح���ادة لهم واس���تقبلوا
منتخبهم اليوم بصافرات االستهجان.

نجل بيليه.

برازيلية تبكي
لتلقي منتخبها
خسارة جديدة
وثقيلة وضياع
المركز الثالث.
(أ.ب)

نيقوس����يا  -أ ف ب :أكد العب وس����ط منتخب تشيلي لكرة القدم
ونادي يوفنتوس بطل الدوري االيطالي ارتورو فيدال أنه س����يكون
مس����رورا للعب ضمن صفوف نادي مانشستر يونايتد سابع الدوري
االنكليزي الممتاز ،الذي وصفه بـ»أحد أكبر النوادي في العالم».
غير أن فيدال لن يوقع للنادي االنكليزي الذي يسعى للتعاقد مع
نجم تشيلي ،إال بعد تس����وية األمور المتعلقة بمستقبله مع ناديه
اإليطالي فور عودته الى يوفنتوس بعد فترة العطلة.
وقال فيدال ( 27عاما) لصحيفة «ال ترثيرا» التش����يلية« :س����معت
عن األحادي����ث المتناقلة لكني لم أدخل ف����ي تفاصيل الموضوع».
وأضاف« :أن����ا أتمتع راهنا بفترة عطلتي وعندم����ا أعود الى إيطاليا
سأرى ماذا سيحدث».
وكان نجم خط الوس����ط ش����ارك في مونديال البرازيل مع منتخب
التش����يلي الذي خرج من المنافسة بعد خس����ارته أمام البرازيل في
ال����دور الثاني بركالت الترجي����ح ( ،)2-3بعد التع����ادل في الوقتين
األصلي واإلضافي .1-1
وسيقود الجهاز الفني لمانشس����تر يونايتد في الموسم المقبل
المدرب الهولندي لويس فان غال الذي حقق مع المنتخب البرتقالي
المركز الثالث السبت في مونديال البرازيل.
ويبدأ فان غال مهمته مع الفريق االنكليزي مع نهاية المونديال.
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قوات االحتالل تعتقل العب
منتخب البلياردو أبو الكامل

هاني أبو بالل يجدد عقده مع «الغزالن» لموسم جديد

ابو الطاهر يقود تدريبات الظاهرية.

كتب أشرف مطر:

محمد ابو الكامل.

جني���ن -حمزة فياض :اص���درت االمان���ة العامة التحاد
البلياردو والس���نوكر ،بيانًا اس���تنكرت فيه قيام سلطات
االحتالل باعتق���ال عضو منتخب جني���ن للبلياردو محمد
جميل ابو الكام���ل من مخيم جنين ،والذي تم اعتقاله مع
ابن عمه على حاجز حوارة قبل يومين.
وقال نش���أت ابو مراد امين عام االتح���اد في محافظات
الش���مال إن ه���ذا االعتقال التعس���في بح���ق الالعب ابو
الكامل يأتي ضمن سياسة سلطات االحتالل باستهداف
الرياضيين الفلسطينيين.
وطالب ابو مراد المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية
التدخل لإلفراج عنه.

األكاديمية الفلسطينية
تنظم بطولة الشهيد
أبو خضير  ..األربعاء
جني���ن  -ب���ال س���بورت :ضم���ن فعالي���ات
األكاديمي���ة الفلس���طينية للموهوبين كرويا
ونشاطاتها الرمضانية ،واحياء لدماء الشهيد
محمد حس���ين ابو خضير ،ق���ررت األكاديمية
تنظيم بطول���ة كرة قدم للناش���ئين لألندية
واألكاديميات المقدس���ية مساء يوم االربعاء
المقبل على ملعب برج اللقلق بالبلدة القديمة
من القدس.
وطالب رئيس االكاديمية ف���راس ابو ميالة
م���ن االندي���ة واألكاديميات ضرورة االس���راع
بالتس���جيل ،للمش���اركة به���ذه البطولة على
الكأس المقدم من تجمع قدسنا.

كش���ف نادي ش���باب الظاهرية ،عن توقيع النجم األسمراني
هاني ابو بالل ،للعب مع الفريق لموسم آخر.
وذكر موق����ع االس����تديو التحليلي الخاص بن����ادي غزالن
الجن����وب ،على موق����ع التواصل االجتماعي «فيس����بوك» ان
الالعب ابو بالل وقع رس����ميًا للبقاء موس����مًا آخر في صفوف
ناديه الظاهرية ،ليغلق بذلك النادي ملف الالعب وامكانية
مغادرت����ه بعدما كانت ت����دور أقاويل في الس����ابق عن نية
الالعب في المغادرة.
وحرص العديد من نجوم الفريق ،ممن سبق أن أشرف عليهم
الكابتن س���عيد ابو الطاهر وس���اهم في ابراز مواهبهم ومنهم

الجناح أبو بالل عل���ى البقاء والتجديد للفريق ،خاصة أنه يعرف
جيدًا امكانيات كل العب ،وبالتالي وجوده س���هل تمامًا من بقاء
العديد من الالعبين.
ويس���عى ابو الطاهر إلى اعادة ترتي���ب أوراق غزالن الجنوب،
وهو يعمد بالدرجة األولى كما هو أس���لوبه إلى االعتماد بشكل
كبير في اختياراته على نجوم النادي ،وبعد ذلك يختار مجموعة
من خارج النادي ممن يشكلون اضافة نوعية ،وفي مراكز النادي
هو في أمس الحاجة إليها.
ُ
وج���رد الظاهرية من لقبه الوحيد للدوري الموس���م ُ
المنتهي
لصال���ح واد النيص ،بعدم���ا حل وصيفًا ،كما ح���ل وصيفًا أيضًا
عل���ى صعيد بطولة الكأس بعدما خس���ر في النهائي امام هالل
القدس.

هالل أريحا يطلق بطولة
األجهزة األمنية الرمضانية
بعث الل���واء جبريل الرج���وب رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم برقية تهنئة لرئيس
نادي هالل اريحا الجدي���د صالح غروف ،معربا
عن امله ان يش���هد النادي تطورا مهما وبارزا
في سبيل خدمة الرياضة الفلسطينية ،مؤكدا
دعم االتح���اد لنادي اله�ل�ال ،متمنيا لغروف
النجاح في هذه المهمة.
وفي اطار نشاطات النادي الرمضانية يعكف
النادي عل���ى تنظيم بطولة االجه���زة االمنية
والتي س���تنطلق غدا في مق���ر النادي بحضور
شخصيات مهمة واعتبارية.
وقال محمد عاصي امين سر نادي الهالل ،ان
ه���ذه البطولة تقام تح���ت رعاية رجل االعمال
عيسى الولجي وتأتي في اطار نشاطات النادي
الرمضانية والتنشيطية للحركة الرياضية في
المدينة.
وتش���ارك في هذه البطولة سبعة فرق هي:
االمن الوطني وهيئة التدريب وكلية الشرطة
والدف���اع المدن���ي واالس���تخبارات والخدمات
الطبي���ة الى جان���ب ن���ادي اله�ل�ال المنظم
للبطولة.

نجم التنس العالمي «نوفاك ديوكوفيتش»
الوجه اإلعالمي الجديد لعالمة بيجو التجارية
اخت���ارت «بيجو» الفرنس���ية نجم التن���س العالمي
نوف���اك ديوكوفيت���ش ليمث���ل عالمته���ا التجارية
الفرنس���ية الش���هيرة ،حيث يقود ديوكوفيتش «آر
سي زد» الجديدة كسيارة شخصية تتكامل تمامًا مع
ّ
الرياضة التي يمثلها بجدارة.
وقال نجم التنس :أنا سعيد لتمثيل صانع السيارات
الفرنس���ي الكبير ،المعروف عبر العالم بتاريخه الذي
يعود إلى أكثر من  200ع���ام في هذه الصناعة .وفي
نظري ،فإن «بيجو» تمثل األناقة الفرنس���ية والصفاء
والتعبير عن فن مميز من العيش.
وتنتشر شركة «بيجو» في  160بلدًا و 10آالف نقطة
ّ
اتصال ،ورس���خت ش���ركة «بيجو» مكانتها باعتبارها
العالمة الفرنس���ية الرائ���دة في تصنيع الس���يارات
عالميًا في  ،2010وهو ع���ام احتفالها بعيدها الـ،200
ّ
وتقدمت مرتبة في جدول الترتيب العالمي لصانعي
السيارات.
ّ
وتوج���ت «بيجو  »308هاتش���باك الجدي���دة كليًا،
كس���يارة العام  2014خالل الدورة  84لمعرض جنيف
الدولي للسيارات في  3مارس الماضي.

نوفاك ديوكوفيتش يقف بجانب سيارة بيجو.
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حسين جوهر ...
إضافة جديدة لدفاعات
األهلي

حسين جوهر يعرض زي فريقه الجديد.

الخلي���ل  -س���امر الش���عراوي :نجح���ت دائرة
اإلش���راف الرياضي بالنادي األهلي الخليلي في
الحص���ول على توقيع نجم خط الدفاع حس���ين
جوهر ،العب مركز األمعري سابقا.
جوهر وقع رسميا على كشوفات أهلي الخليل
الليل���ة قب���ل الماضي���ة للدفاع ع���ن ألوانه في
الموسم المقبل ليكون قوة إضافية لخط الدفاع
األهالوي بعد صفقة عب���د الله قدح من الداخل
الفلسطيني.
عاصم الجعبة عض���و الهيئة اإلدارية بالنادي
األهل���ي وعضو دائ���رة اإلش���راف الرياضي أكد
أهمية هذه الصفقة مع العب له جوالت وصوالت
بالمالع���ب الفلس���طينية ،وق���ال :جوهر إضافة
نوعية لخط الدفاع ،العب خب���رة ومتزن وهادئ
ومه���اري وصاحب بنية جس���دية قوية ويجيد
اللعب ف���ي أكثر من مركز والجه���از الفني أكد
مهارته العالية.
الالع���ب جوهر بعد التوقيع قال :ش���رف كبير
ألي الع���ب ارتداء قمي���ص األهلي خصوصا بعد
إبرام ع���دة صفقات قوية هذا الموس���م بوجود
إدارة قوي���ة وحكيمة ومحترفة وصادقة للنادي
األهل���ي بقيادة كفاح الش���ريف وصحبه ،وهذه
شهادة كل الالعبين الجدد والنجوم الحاليين.
جوهر أض���اف :وجود الكابت���ن وليد فطافطة
عل���ى رأس الجهاز الفني جعلني أوقع بش���كل
س���ريع ودون تردد بالرغم من كل العروض التي
قدمت لي خالل الفترة الماضية.

ّ
اللواء الرجوب يكرم بطل التايكواندو مالك ابو الرب

الرجوب يكرم الالعب ابو الرب بحضور اسرة اتحاد اللعبة.

رام الل���ه  -اعالم اللجنة االولمبية :أكد الل���واء جبريل الرجوب
رئيس اللجنة االولمبية على اهمية رياضة التايكواندو ،وضرورة
العمل على نشرها في كافة محافظات الوطن.
ج���اءت اقوال الل���واء الرجوب هذه على هام���ش حفل تكريم
البعثة الفلسطينية في بطولة اسيا التي اقيمت في اوزبكستان
وحصل خاللها البطل مالك ابو الرب على الميدالية البرونزية.
وج���رى حفل التكريم في مقر اللجنة االولمبية بحضور اس���رة
االتحاد وس���ام سدر وسماح مرجان والدكتور بشار فوزي ومحمد
جراد ونائل بيدق ،باإلضافة الى الدكتور مازن الخطيب امين عام
اللجنة االولمبية.
واش���اد اللواء الرجوب باإلنجاز الكبير الذي حققه البطل مالك

ابو الرب واعتبره مفخرة لفلس���طين ،مؤكدا ان االرادة والعزيمة
الفلس���طينية قادرت���ان على تحقيق افضل االنج���ازات في كل
االلعاب ،ووض���ع اللواء الرجوب كاف���ة االمكانيات تحت تصرف
ابطال التايكواندو حتى يصلوا الى اولمبياد البرازيل ،باإلضافة
الى تبن���ي االولمبية لكاف���ة االبطال القادرين عل���ى رفع الراية
الفلسطينية في المحافل العربية واالقليمية والدولية.
وأضاف ،إن االولمبية طالبت االتحادات بالعمل من اجل انجاح
مش���روع البطل االولمبي في كافة االلعاب الفردية وان االولمبية
س���توفر الدعم المطلوب حتى نرى ابطاال في المحافل الدولية،
وحت���ى تحقق االتح���ادات كل اهدافها يج���ب ان تعمل ضمن
خطط مدروس���ة وعلمية والتركيز على تطوير الكفاءات الفنية

جالل المهدي رئيسًا لنادي جنين
جنين  -حمزة فياض :اعلن نافع جالد الناطق اإلعالمي لنادي جنين أن النادي اقر تشكيل
هيئة ادارية جديدة له من اجل قيادة النادي في المرحلة المقبلة ،واضاف جالد أن الهيئة
تتكون من رجل االعمال جالل المهدي رئيس���ا ،عالء الس���عدي نائبا للرئيس ،فايز السعدي
نائبا ثانيا للرئيس ،محمد ابو الهيجا مش���رفا رياضيا ،اش���رف لحلوح أمينا للصندوق ،نافع
جالد ناطقا إعالميا ومس���ؤوال عن العالقات العامة ،محمد زي���دان للجنة الثقافية ،وعضوية
منتصر عتيق وايمن ابو الطحنات.
وش���رعت ادارة النادي بعقد سلس���لة اجتماعات اس���بوعية مطولة لبحث س���بيل ترتيب
االوضاع الداخلية للنادي استعدادا لخوض دوري الدرجة الثانية.
واعرب جالل المهدي عن سعادته بتشكيل الهيئة االدارية واعضائها وعن أمله أن تكون
ً
هذه التحضيرات س���بيال للنهوض بن���ادي جنين الرياضي والصع���ود إلى درجة االحتراف
الجزئي من جديد.
وأض���اف قائال :هدفنا النهوض بنادي جنين ليعود لمكانه الطبيعي بين المحترفين ،وما
حدث س���ابقا اصبح من الماضي واعطيت كافة الصالحيات للمشرف الرياضي ولجان النادي
للعمل من اجل التعاقد مع العبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.
بدوره ،قال عالء السعدي نائب رئيس الهيئة االدارية« :جئنا متطوعين لخدمة نادي جنين
الرياضي وخدمة ابناء المدينة وكلنا فخر بنادينا ومدينتنا الحبيبة وسنعمل جاهدين على
جالل المهدي.
اعادة الثقة لنادي جنين الرياضي واسعاد اهالي المدينة»

واالدارية.
وطالب اتحاد التايكواندو باالهتمام بصناعة المدربين وابدى
اس���تعداده لتبني الموضوع م���ن خالل ايف���اد مدربينا للخارج
او اس���تقدام مدربين لفلس���طين يعملون من اج���ل رفع كفاءة
المدربين المحليين والذين بدورهم س���يعملون على رفع كفاءة
الالعبين وصقل مواهبهم.
كم���ا طالب اللواء الرج���وب االتحاد بالعم���ل بمفاهيم وطنية
وجغرافية واجتماعية واعطاء العنصر النسوي اهتماما خاصا.
وق���ام بعدها الل���واء الرجوب بتكريم البطلي���ن مالك ابو الرب
وعمران س���عيدة ،كما قام اتح���اد التايكوان���دو بتكريم اللواء
الرجوب ونادي تراي فتنس.

إسالمي قلقيلية وشباب
نابلس  ..اليوم
نابل���س  -هاني صوان :يلتقي على اس���تاد نابلس ضمن دورة
شباب نابلس الرمضانية العش���رين اليوم االثنين ،فريقا نادي
اسالمي قلقيلية ونادي شباب نابلس في تمام الساعة العاشرة.

المعهد العربي يعلق عضويته
من اتحاد التايكواندو
القدس  -بال سبورت :أكد المدير العام للمعهد العربي الرياضي
ف����ؤاد العبيدي أن مجل����س ادارة المعه����د ،اتخذ ق����رارا بتجميد
عضوي����ة المعهد ومدربيه من االتحاد الفلس����طيني للتايكواندو،
وتعليق كافة نشاطاته نتيجة للتجاوزات العديدة والمتكررة ضد
تايكواندو المعه����د العربي ،وعدم االلت����زام بالوعود لنتخذ هذه
الخطوة الجريئة قبل تقديم استقالتنا نهائيا من االتحاد .وأهاب
العبيدي باللجنة االولمبية ورئيس����ها اللواء جبريل الرجوب اتخاذ
االجراءات الالزمة لتصويب اوضاع االتحاد.
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أحمد دلول يلتحق بقافلة
شهداء الحركة الرياضية
كتب  -أسامة فلفل:
هذا هو قدر الرياضيين ،أن يقدموا أرواحهم قربانا على مذبح
الحرية ويس���طروا بدمائهم الطاهرة الزكية سطور العز والمجد
ويعيدوا لألمة كرامتها ويجسدوا ملحمة العشق للوطن المفدى.
ارتق���ى أمس (األح���د) الموافق  ،7 /13الش���هيد البطل أحمد
دل���ول الى علياء المجد والخلود بعد أن تم اس���تهدافه من قبل
طائرات االحتالل الصهيونية جن���وب حي الزيتون بمدينة غزة
ليلتحق بركب شهداء فلسطين والحركة الرياضية الفلسطينية
تجدر اإلش���ارة إلى أن الشهيد البطل أحمد دلول عضو مجلس
إدارة ن���ادي التعاون ومدير الجهاز الفن���ي لكرة القدم وهو من
الكوادر والقيادات الرياضية الفاعلة وصاحب قاعدة جماهيرية
واس���عة ويمتل���ك منظومة عالقات واس���عة م���ع كل القطاعات
الرياضية في الس���احة الرياضية المحلية ومحبوب في الوس���ط
الرياضي.
كان يمت���از باالنضب���اط وااللتزام وحس���ن المعاملة واألخالق
ً
الرياضي���ة العالي���ة وكان صاحب موقف ورجال ب���كل ما تعنيه
الكلمة وكانت له مس���اهمات جليلة في بناء القاعدة االساسية
لفري���ق التع���اون من خ�ل�ال اس���تقطاب الخام���ات الموهوبين
والرياضيين وتعزيز صفوف فرق الناشئين والفريق األول لكرة
القدم.
ويأتي اس���تهداف الش���هيد ضمن مسلس���ل االس���تهداف

الالعب شادي أبو أحمد ينجو بأعجوبة

صواريخ االحتالل تدمر نادي شباب المغازي
وملعب النصيرات وصالة الشهيد السالمي
كتب – أشرف مطر:

الشهيد أحمد دلول.

للش���عب الفلس���طيني والحركة الرياضية حيث تم استهداف
الع���ب نادي الزيتون عبد الرحمن الزاملي منذ اليوم األول للحرب
واس���تهداف العديد من االندية والمالعب والصاالت الرياضية
ومن���ازل الرياضيين ولم يس���لم ن���ادي الس�ل�ام للمعاقين من
القصف الوحشي واالعتداءات الصهيونية.

دير بلوط يتأهل لدور الثمانية
في بطولة المرحوم رياض حامد

واصلت طائرات االحتالل الحربية ،شن غاراتها الوحشية
والبربرية على كل مكونات الش���عب الفلس���طيني ،وبات
استهداف المنشآت الرياضية والرياضيين وجبة يومية،
تمارسها آلة الحرب االسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع
ً
غزة ،من بيت حانون شماال وحتى رفح جنوبًا.
ليلة أمس ،كانت صعبة ومؤثرة على األس���رة الرياضية،
في ظل تعرض العديد من المنش���آت ومنازل الرياضيين
لالستهداف المباشر ،فقد تعرض منزل الالعب شادي ابو
احمد ،العب خدمات رفح وش���باب رفح وخدمات الش���اطئ
س���ابقا ،واالهلي الغزي حالي���ا ،للقصف والتدمير من قبل
الطائرات الحربية االسرائيلية.
وأتى هذا القصف على المنزل بش���كل كامل ،بينما نجا
الالعب الخلوق ش���ادي وأفراد عائلته من الموت بأعجوبة،
بعدم���ا تمكن من الخروج م���ن المنزل قبل وقت قصير من
قصفه.
وتعتب���ر عائلة ابو أحمد رياضي���ة وكروية ،حيث يلعب
ش���قيقاه احمد ومحم���ود ابو احمد لفريقي االس���تقالل
الرفحي حاليا وخدمات رفح سابقا.

كما نجا من القصف ذاته عائلة االس���ير المحرر محمود
السرس���ك المتواجد حاليًا خارج أرض الوطن والعب نادي
خدمات رفح س���ابقًا ،وصاحب معركة األمعاء الخاوية في
س���جون االحتالل والتي اس���تمرت لقرابة المئة يوم ،قبل
ان يطلق س���راحه ،والرياضي محمود يوسف رئيس نادي
خدمات رفح س���ابقا ،لكن منازلهم كانت الضحية فدمرت
بشكل كامل الى جانب منزل ابو احمد المالصق له.
كم���ا أغارت طائ���رات االحت�ل�ال على مقر نادي ش���باب
المغازي وس���ط القطاع احد اندي���ة دوري الدرجة الثالثة،
وقصفته بثالث���ة صواريخ ،دمرته بالكام���ل وحولته إلى
ركام ،كما تعرض ملع���ب النصيرات البلدي الجديد الذي
افتتح قبل اش���هر ،وتقام عليه حاليًا البطولة الرمضانية،
ألض���رار بالغ���ة للغاية حي���ث قصفت طائ���رات االحتالل
ارض���ا مالصقة له تماما ،ما ادى لتعرض الس���ياج المحيط
بالملع���ب للخراب ،كم���ا تناثرت ش���ظايا الصواريخ على
ارضية الملعب.
وفي اطار نفس العدوان ،تعرضت صالة الشهيد رفيق
الس���المي ،غرب مدينة غزة ،والمجاورة لمخيم الش���اطئ،
لتدمير كبير ،جراء اس���تهداف العديد من المؤسس���ات
والمواقع المجاورة للصالة الرياضية.

اتحاد المصارعة ينظم معسكرًا
تدريبيًا للمنتخب الوطني

منتخب المصارعة المشارك في المعسكر.
فريق دير بلوط.

س���لفيت – مجدي القاس���م :واصل ن���ادي دير بل���وط صدارته
للمجموع���ة الرابعة ضمن منافس���ات بطولة المرحوم رياض حامد
الرمضانية بك���رة القدم والتي تقام تح���ت رعاية حركة التحرير
الوطني الفلسطيني فتح – إقليم سلفيت.
ن���ادي دير بلوط حقق ثالث انتصاراته في المجموعة وجاء على
حساب نادي بروقين  1-2في مباراة مثيرة ،ليضرب موعدًا مع مركز

قيرة في دور الثمانية.
سجل ثنائية دير بلوط فراس نسيم وسامح بسام.
مثل نادي دير بل���وط في هذا اللقاء :عيس���ى نائل ،محمد عبد
الله ،أمير رباح ،حس���ني جمع���ة ،أيمن نصفت ،مجدي القاس���م،
محمد معتدل ،نذير جمعة ،سامح بسام ،خير أحمد ،فراس نسيم،
محمود نسيم ،إبراهيم جمعة ،مؤيد أمين ،وعبد الحكيم شاهد.

رام الل���ه  -اع�ل�ام اللجن���ة االولمبي���ة :افتتح رئي���س اتحاد
المصارع���ة عبد العليم الجعب���ري المعس���كر التدريبي لالعبي
المنتخب الوطني استعدادا للمشاركات الخارجية.
واكد الجعبري أن هذا المعس���كر س���يقام عل���ى ثالث مراحل
ويس���تمر لمدة ش���هرين ،االولى ب���دأت في أكاديمي���ة النور،
والمرحل���ة الثانية في مرك���ز طارق بن زي���اد المجتمعي التابع
لبلدي���ة الخليل والمرحلة الثالثة في االردن على هامش البطولة
العربية للشباب.
وطالب الجعبري الالعبين ضرورة االلتزام بتعليمات المدربين,

كما شكر الجعبري اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية
والدكتور م���ازن الخطيب األمين العام للجن���ة األولمبية ومدير
أكاديمية النور سامي الجعبة الستضافته للمعسكر.
واش���اد بجهود المدربين عمر عبد الجواد وحمزة الرجبي ,واكد
الجعبري ان االتحاد سيقدم مكافأة مالية ألي العب يحصل على
ميدالية في بطولة كوريا الجنوبية حيث يمثل فلسطين البطالن
ابراهيم الهنيني وعالء ابو اسنينة.
م���ن جانب آخر تح���دث الدكت���ور عدنان عمرو ع���ن التغذية
السليمة لالعبين وفائدة االلتزام بنظام غذائي صحي.
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«فيسبوك» يحرم المشجعة البلجيكية اكسيل ديسبيجيالر من وظيفة العمر
لفت���ت أكس���يل ديس���بيجيالر البالغة
م���ن العمر  17عام���ًا األنظ���ار إليها كأحد
أجمل المش���جعات في مونديال البرازيل
بتش���جيعها لمنتخب بالده���ا بلجيكا في
البطول���ة الت���ي انطلقت ي���وم  12حزيران
وسيسدل الستار عليها يوم  13تموز.
حيث اختي���رت الفتاة المراهقة كأجمل
مش���جعة في موندي���ال البرازيل من قبل
الكثي���رون ،ورغم خروج منتخب بالدها من
ربع نهائ���ي البطولة على ي���د األرجنتين
الت���ي ف���ازت بنتيج���ة  0-1عليه���ا ،إال أن
أكس���ييل فازت بجائزة أخرى وهي وظيفة
العم���ر باختياره���ا للعمل كوج���ه دعائي
لشركة مستحضرات تجميل.
بع���د أن ذاع صي���ت الفت���اة البلجيكية
وازدادت ش���هرة عل���ى مواق���ع التواصل
االجتماعي بسبب جمالها والقصة المثيرة

الت���ي حصل���ت به���ا على وظيفة بس���بب
تش���جيعها لكرة القدم ضاعت كل أحالم
الحسناء البلجيكية فجأة.
حيث كانت أكسيل قد نشرت صورة لها
من فترة على حس���ابها بموق���ع التواصل
االجتماعي الش���هير «فيس ب���وك» وهي
تصط���اد أحد الحيوانات البرية مما أغضب
الش���ركة التي رأت أن الص���ورة بها عنف
ضد الحيوانات والبيئة وإنها ال تصلح بأن
تمثل الشركة دعائيًا.
بالرغم من ضياع الوظيفة من الحس���ناء
البلجيكي���ة إال إنها حتى اآلن أحد أش���هر
الوجوه لمشجعين مونديال البرازيل .2014
يش���ار إل���ى أن منتخ���ب بلجي���كا ع���اد
للمش���اركة بالمونديال بع���د  12عامًا من
الغي���اب منذ آخر نس���خة ش���ارك بها في
كوريا الجنوبية واليابان عام .2002
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