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موندياليات
اختفاء بيليه!

فوز كاسح على كوريا الجنوبية ينعش اآلمال

محاربو الجزائر يكتبون التاريخ
ً
أبطاال كان الجزائريون أمس« .الخضر» عادوا إلى
حقبتهم الذهبية في عام  1982واكتسحوا كوريا
الجنوبية  ،2-4في املجموعة الثامنة ،ليحققوا فوزهم
املونديالي األول بعد  32عامًا وينعشوا آمالهم بالتأهل
الى الدور الثاني للمرة األولى في تاريخ الكرة العربية
كوريا الجنوبية
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صنع البدالء الفارق
مجددًا وهذه املرة
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ق��وي��ة أب�ع��ده��ا ال �ح��ارس ال��روس��ي
إيغور أكينفييف (.)36
ول � ��م ت �ت �غ �ي��ر ال � �ح� ��ال ف ��ي ال �ش ��وط
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ج��ان��ب ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي،
ح�ي��ث ظ��ل األداء ع�ق�ي�م��ًا ،ح�ت��ى إن
م �ي��رت �ي �ن��ز ت� ��راج� ��ع ن� �ش ��اط ��ه وق ��د
أخ � ��رج � ��ه م� � � ��ارك ف� �ي� �ل� �م ��وت ��س ف��ي
ال��دق�ي�ق��ة  .75ع�ل��ى ال �ط��رف اآلخ��ر،
استمد ال��روس الثقة م��ن الشوط
األول ،وك ��ان ��وا ال� �ط ��رف األف �ض��ل
ً
واألك � �ث� ��ر س �ي �ط��رة ووص � � ��وال ال��ى
امل ��رم ��ى ،ل �ك��ن دون أن ي�س�ت�غ�ل��وا
ت� ��راج� ��ع ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي�ي�ن وه � � ��ذا م��ا
ك �ل �ف �ه ��م ك � �ث � �ي � �رًا ،ذل� � ��ك أن ه � ��ؤالء
األخ�ي��ري��ن ان�ت�ف�ض��وا ف��ي ال��دق��ائ��ق
ال � �ع � �ش� ��ر األخ � � � �ي� � � ��رة ،ع � �ل� ��ى غ� � ��رار
م �ب��ارات �ه��م األول � ��ى أم� ��ام ال �ج��زائ��ر
التي قلبوا فيها التأخر ال��ى فوز
.1-2
ك��ان كافيًا أن يستفيق ه��ازار في
ه ��ذه ال��دق��ائ��ق ل �ت �ت �ب��دل ال �ص��ورة،
ح� � �ي � ��ث أن � � �ع� � ��ش ن� � �ج � ��م ت �ش �ل �س ��ي
اإلنكليزي الجهة اليسرى ونجح
ف��ي ص �ن��اع��ة ال �ه��دف ال��وح �ي��د من
ت ��وغ ��ل داخ � ��ل امل �ن �ط �ق��ة وت �م��ري��رة
ل �ل �ب��دي��ل دي� �ف ��وك أوري � �ج� ��ي ،ال ��ذي

ً
ح��ل ب��ديل��ا ل��روم�ي�ل��و ل��وك��اك��و في
ال��دق �ي �ق��ة  ،57ف�ت��اب�ع�ه��ا ق��وي��ة ف��ي
ال �ش �ب ��اك ( ،)88وك � ��اد أن ي�ص�ن��ع
ال � �ث� ��ان� ��ي ل� �ل� �ب ��دي ��ل اآلخ � � � ��ر ك �ي �ف��ن
م �ي��راالس ،إال أن��ه س��دد ف��ي جسم
أكينفييف ف��ي ال��دق�ي�ق��ة األخ �ي��رة،
بعدما أص��اب الالعب ذات��ه القائم
األيمن من ركلة حرة (.)83
ه�ك��ذاُ ،
ثبت م�ج��ددًا أن ال أم��ان مع
البلجيكيني الذي يهوون «اللدغ»
ف� � ��ي ال � ��دق � ��ائ � ��ق ال � �ق � ��ات � �ل � ��ة ،ح �ي��ث
حصدوا بطاقة العبور الى الدور
الثاني ب��أق��ل مجهود ممكن وفي
ظ��رف دق��ائ��ق قليلة ف��ي مباراتني،
وم� ��رة ج��دي��دة ي�ن�ج��ح ف�ي�ل�م��وت��س
في تبديالته التي قلبت املوازين
مجددًا.
ف ��ي م ��ون ��دي ��ال ك ��وري ��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة
وال�ي��اب��ان ،ك��ان فيلموتس ال ي��زال
الع �ب��ًا ع �ن��دم��ا س �ج��ل ه ��دف ال �ف��وز
ع �ل��ى روس �ي��ا ت �ح��دي �دًا ،وف ��ي دور
امل� �ج� �م ��وع ��ات أي � �ض� ��ًا ،2-3 ،وه ��ا
ه��و ب�ع��د  12ع��ام��ًا ي�ت�ف� ّ�وق عليهم
بتبديالته الصائبة ،لكن من على
مقاعد البدالء هذه املرة.
(األخبار)

أم��س ،أع��ادن��ا الجزائريون ال��ى أيامهم
ال�خ��وال��ي ،ال��ى ع��ام  1982ف��ي إسبانيا،
ال� � ��ى راب� � � ��ح م� ��اج� ��ر ول� �خ� �ض ��ر ب �ل��وم��ي
وم �ح �م��ود ق �ن ��دوز وف � ��وزي م�ن�ص��وري
والبقية الباقية م��ن ذل��ك الجيل ال��ذي
رس��م الفرحة على وج��ه ال�ع��رب عندما
أل�ح��ق ال�ه��زي�م��ة ب��أمل��ان�ي��ا  1-2وتشيلي
 2-3ف� ��ي دور امل� �ج� �م ��وع ��ات ،ق �ب ��ل أن
ي �خ��رج ب �ت��آم��ر ب�ي�ن األمل � ��ان وج�ي��ران�ه��م
النمسويني.
أمس ،كان إسالم سليماني هو ماجر،
وعبد املؤمن دجابو هو بلومي ،ورفيق
ّ
حليش هو قندوز .أمس ،كان «محاربو
ً
الصحراء» كلهم أبطاال ،كان «الخضر»
على موعد مع التاريخ .تاريخ جميل
رسمته الكتيبة ال�ج��دي��دة لـ«محاربي
الصحراء» في مدينة بورتو ألليغري
ف��ي ملعبها «ب�ي��را ري��و» بعد نجاحها
في تحقيق االنتصار املونديالي األول
منذ ال�ف��وز على تشيلي قبل  32عامًا،
وأي فوز هذا الذي تحقق أمس برباعية
الث�ن�ين؟ أم��س ،ب��دا «ال�خ�ض��ر» مقاتلني
أش � � � ��داء .م �ن ��ذ ص� ��اف� ��رة ال � �ب� ��داي� ��ة ،ك ��ان
واض �ح��ًا أن �ه��م م�ص�م�م��ون ع�ل��ى ال �ف��وز،
وب �ن��وع �ي��ة .وال ي�خ�ف��ى أن ال�ت�ب��دي�لات
الخمسة التي أج��راه��ا مدربهم وحيد
خاليلودزيتش ّبدلت ال�ص��ورة تمامًا،
ح �ي ��ث ُي �ح �س ��ب ل �ل �ب��وس �ن��ي اع �ت �م ��اده
ع�ل��ى ج�م��ال م�ص�ب��اح وع�ي�س��ى م��ان��دي
وياسني براهمي ودجابو وسليماني،
ح�ي��ث زرع ��وا ال�ح�م��اس��ة ف��ي التشكيلة
وان �ط �ل �ق��وا م�ن��ذ ال��دق�ي�ق��ة األول � ��ى نحو
املنطقة ال�ك��وري��ة ،على عكس الحرص
ال��دف��اع��ي ال� ��ذي غ�ل��ب ع�ل��ى األداء بعد
التقدم على بلجيكا في املباراة األولى،
وأك �ث��ر ،ف��إن الثالثة األخ�ي��ري��ن سجلوا
أهدافًا .كانت تعليمات خاليلودزيتش

ل �ـ«م �ق��ات �ل �ي��ه» واض � �ح ��ة :ه��اج �م��وا من
دون ه��وادة .لكن «الخضر» لم يكتفوا
ب��ال �ه �ج��وم ،ب ��ل «اج � �ت� ��اح� ��وا» امل�ن�ط�ق��ة
ال� �ك ��وري ��ة ت �م ��ام ��ًا ف� ��ي ال � �ش� ��وط األول،
وترجموا خطورتهم الكبيرة بثالثية
نظيفة ،ب��دأه��ا سليماني عندما تلقى
ك��رة طويلة من ك��ارل ميدجاني فسبق
إليها الدفاع بقوته الجسمانية الهائلة
وت��اب �ع �ه��ا ب � �ه� ��دوء ف� ��ي امل� ��رم� ��ى (.)26
ّ
وسريعًا ،وبعد دقيقتني ،سدد حليش
الضربة الثانية بكرة رأسية صاروخية
م��ن رك�ل��ة رك�ن�ي��ة .ل��م ي�ه��دأ الجزائريون
ب� �ع ��د ال� �ت� �ق ��دم ب� �ه ��دف�ي�ن ،ب� ��ل واص� �ل ��وا
هجماتهم ونجحوا في إضافة الثالث
ع �ب��ر دج��اب��و ال� ��ذي ت�ل�ق��ى ت �م��ري��رة من
سليماني وسددها الى يسار الحارس
الكوري جونغ سونغ  -ريونغ ( .)38مع
بداية الشوط الثاني ،خال املتابعون أن
ّ
التعب ح��ل بالجزائريني بعد انطالقة
ق ��وي ��ة ل �ك ��وري ��ا أث� �م ��رت ه ��دف ��ًا س��ري�ع��ًا
عبر ه��ون��غ  -م�ين س��ون ( )50وبعدها
تسديدة صاروخية من سونغ  -يونغ
ك��ي م��ن خ��ارج املنطقة ط��ار لها راي��س
مبولحي وأب�ع��ده��ا ببراعة ( ،)59غير
أن «الخضر» سرعان ما أعادوا تنظيم
صفوفهم وأرج �ع��وا ال �ف��ارق ال��ى ثالثة
أه��داف عندما انطلق سفيان فيغولي
بالكرة وتبادلها ب��روع��ة م��ع براهمي،
ليتابعها األخ �ي��ر ب �ه��دوء ف��ي الشباك
ه��دف��ًا راب �ع��ًا رائ �ع��ًا ( .)62وم ��ع ت��راج��ع
ال �ج��زائ��ري�ين ال ��ى منطقتهم الق�ت�ص��اد
مجهودهم ،نجح الكوريون في خطف
ثان عبر جا  -شيول كو (.)72
هدف ٍ
إذًا ،م��ا أح�لاه��ا م��ن ليلة ج��زائ��ري��ة في
بالد سحرة الكرة ،أمس .شكرًا للجزائر،
هنيئًا لنا بالجزائر.
(األخبار)

يبدو الفتًا اختفاء «امللك» البرازيلي
بيليه عن مباريات كأس العالم ،رغم
أن بالده تستضيف الحدث ،إذ إن
ظهوره محصورًا باإلعالنات الدعائية
بني الشوطني ملتاجر غذائية ،ومطاعم
الوجبات السريعة ومستحضرات
الشامبو.
ً
بدال من بيليه ،تميل عارضة األزياء
الفاتنة جيزيل بوندشن الى املشاركة في
تسليم الكأس الذهبية في نهائي ريو دي
جانيرو املنتظر في  13تموز املقبل ،وهي
بمثابة اإلساءة إلى من وصفته صحيفة
«ليكيب» الفرنسية بـ «رياضي القرن»
واحتفى به العالم بأسره .وبعد 64
عامًا على استضافة الحدث العاملي في
البرازيل وانتهائه بتراجيديا كروية أمام
األوروغواي ( ،)2-1يترقب عشاق اللعبة
ما إذا كان بيليه سيشاهد بالده بالعني
املجردة ملرة في حياته خالل كأس العالم
على أرضها قبل انتهاء املونديال الحالي.

املاليني يغردون هدف ميسي
حاز هدف ليونيل ميسي الحاسم الذي
حمل منتخب األرجنتني الى الدور الثاني
أرقامًا خيالية على ّ
مدونة «تويتر».
وحصل الهدف على  256246تغريدة
على «تويتر» في الدقيقة الواحدة ،وهو
أحد أعلى األرقام منذ بداية البطولة،
ويبقى الرقم القياسي بـ  261026تغريدة
للبطاقة الحمراء التي نالها البرتغالي
بيبي في املباراة ضد أملانيا.
واختير ميسي أفضل العب في املباراة
التي استحوذت على  5.4ماليني تغريدة
على «تويتر».

أفضل مونديال في التاريخ
طرحت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية
ً
سؤاال ملتابعي موقعها اإللكتروني عما
إذا كان مونديال البرازيل هو األفضل في
التاريخ أم ال؟ وكانت اإلجابة بنعم بنسبة
بلغت  %68في االستفتاء املستمر.
ووافق  %68من متابعي املجلة الفرنسية
الشهيرة على أن كأس العالم الحالية
هي أفضل من البطوالت الـ  19السابقة
للبطولة التي انطلقت عام  ،1930بفضل
األهداف الغزيرة واملفاجآت املتعددة
واألرقام القياسية التي تتحطم.
ّ
املصوتني على
في املقابل ،يرى  %32من
استفتاء «فرانس فوتبول» أن البطولة
الحالية ليست األفضل في التاريخ نظرًا
لوجود بطوالت سابقة أفضل.

فان غال يهاجم «الفيفا»
ّ
شن مدرب املنتخب الهولندي لويس
فان غال هجومًا على االتحاد الدولي
لكرة القدم بسبب التحكيم في كأس
العالم وبعض األمور التنظيمية املتعلقة
بالبطولة.
مؤتمر صحافي قبل
في
غال
فان
وقال
ٍ
مواجهة تشيلي بنبرة ساخرة« :الفيفا
بحكمته الكبيرة قرر إقامة مؤتمر
صحافي قبل التدريب وهو أمر ليس
ذكيًا للغاية» .وانتقد فان غال أيضًا لعب
البرازيل مع الكاميرون بعد يوم على
مباراة هولندا ،علمًا بأنه إذا ما تصدر
كل فريق مجموعته فإنهما لن يلتقيا في
الدور املقبل.

