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مونديال

2014

هدفا سيلفا ولويز يرسمان بسمة «السيليساو»:

موقعة المونديال :البرازيل × ألمانيا
ّ
تخطت البرازيل عقبة كولومبيا بفوزها عليها  ،1-2لتبلغ نصف
نهائي املونديال .لعب البرازيليون شوطًا أول مميزًا وغابوا في الثاني،
ما أعاد القلق الى نفوس مناصريهم رغم الفوز .أما النبأ ّ
السيئ فهو
غياب تياغو سيلفا عن املوقعة الكبرى أمام أملانيا بسبب اإلنذار الثاني
وبانتظار االطمئنان أيضا إلى إصابة نيمار
البرازيل

سيزار
مارسيلو

هالك
(راميريش )83

سيلفا

لويز
باولينيو
(هرنانيش )86
نيمار (هنريكه )88

مايكون

فرناندينيو
اوسكار

فريد

غوتييريز (باكا)70 ،
رودريغيز

كوادرادو
(كوينتيرو )80
غوارين
تسونيغا

زاباتا

ايباربو
(راموس )46
سانشيز

اوسبينا

كولومبيا

يبيس

ارميرو

ع� �ب ��رت ال� �ب ��رازي ��ل ال � ��ى ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
مونديالها .وض��ع «راق�ص��و السامبا»
ح �دًا للحلم ال�ك��ول��وم�ب��ي .ل�ك��ن ال�س��ؤال
األه��م :هل دخلت الطمأنينة الى قلوب
ال�ب��رازي�ل�ي�ين؟ ال �ج��واب :ال .إذ ل��و بقيت
الحال كما كانت عليه في الشوط االول،
األفضل لهم في البطولة ،لكانت اإلجابة
بالتأكيد معاكسة .فالشوط الثاني كان
ً
ك�ف�ي�لا ب ��أن ي �ب��دد ال �ت �ف��اؤل ،وي�ق�ي�ن��ًا لو
لعب نجم «لوس كافيتيروس» جيمس
رودري �غ �ي��ز ال �ش��وط االول ك�م��ا أدى به
الثاني ،وتحديدًا بعد الهدف البرازيلي
ال �ث��ان��ي ،مل��ا ك ��ان ح�ل��م ن�ص��ف النهائي
ألصحاب الضيافة أبصر النور.
وي�م�ك��ن ال �ق��ول إن األم� ��ور س ��ارت على
نحو مثالي لـ«السيليساو» حتى لم
يكن ليحلم به لويز فيليبي سكوالري،
حيث افتتح منتخبه التسجيل مبكرًا
ع�ب��ر رك �ل��ة رك�ن�ي��ة وص �ل��ت ال ��ى تياغو
سيلفا ال ��ذي ل��م ي�ج��د أي ص�ع��وب��ة في
إيداعها الشباك ( .)7وك��ان هذا الهدف
ً
كفيال ب��أن يشعل امل�ب��اراة مبكرًا ،حيث
م��ال��ت ال�ك�ف��ة إل ��ى ال�ك��ول��وم�ب�ي�ين ال��ذي��ن
ح��اول��وا ال ��رد س��ري�ع��ًا ،وك��ان��وا قريبني
من إدراك التعادل عبر تسديدة لخوان
ك��وادرادو من حدود منطقة الجزاء ،إال
أن ك��رت��ه ارت�ط�م��ت ب�ق��دم سيلفا وم��رت
قريبة جدًا من املرمى (.)11
ل �ك��ن س ��رع ��ان م ��ا أع� � ��اد ال �ب��رازي �ل �ي��ون
االم � � �س � � ��اك ب � ��زم � ��ام االم � � � � � ��ور ،وش � �ن ��وا
الهجمات تلو األخرى ،إن عبر االطراف
أو م��ن منتصف امل �ل �ع��ب ،والح ��ت لهم
ف��رص �ت��ان ف��ي م�ن�ت�ه��ى ال �خ �ط��ورة عبر
تسديدتني م��ن هالك ك��ان لهما ديفيد
أوسبينا باملرصاد ( 20و.)28
وظلت السيطرة ل�ـ«راق�ص��ي السامبا»
ف � ��ي ب� ��اق� ��ي ال� ��دق� ��ائ� ��ق م� �ق ��اب ��ل ت �س��رع

تأهل مجددًا إلى المربع الذهبي

«المانشافت» يكتــ
أملانيا في املربع
الذهبي .للمرة الرابعة
على التوالي ،وكأول
منتخب في التاريخ ،يتأهل
الـ«مانشافت» الى نصف
النهائي .هذه املرة ،جاء
الفوز على حساب فرنسا
بهدف وحيد للعائد ماتس
هاملس .تفوق يواكيم
لوف على ديدييه ديشان.
لعب بواقعية وبتشكيلة
ممتازة ،واألهم أنه أعاد
فيليب الم الى مركزه
الطبيعي ظهيرًا أيمن بدل
العب ارتكاز
بعد عودته ،سجل
هاملس الهدف وأعاد
تماسك الدفاع (أ ف ب)

ت �ل �ع��ب أمل ��ان� �ي ��ا ب ��واق �ع �ي ��ة م �ح �ض��ة.
ب �ه��ذا األداء ،م ��ن امل ��رج ��ح أن يصل
الـ«مانشافت» ال��ى النهائي ،ويفوز
ب��ال �ب �ط��ول��ة .ف��ي م �ب��ارات��ه أم� ��س ،في
الدور ربع النهائي أمام فرنسا ،فاز
األول  ،0-1ف��ي أق ��وى م�ب��اري��ات ه��ذا
ال��دور ،كنهائي مبكر نظرًا ملا قدمه
الفريقان في األدوار السابقة.
ع ��اد م��ات��س ه��ام �ل��س ال ��ى امل�ل�اع��ب،
وسريعًا سجل هدف الفوز برأسية
ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  ،12ب �ع��د رك� �ل ��ة ح��رة
رفعها طوني كروس.
ف��ي امل �ب��اراة ،كانت البداية م��ن جهة
الفرنسيني ،حيث بدأ الصغط مبكرًا
وتمكنوا م��ن كسر مصيدة التسلل
غير مرة ،عبر الكرات الطويلة ،وكان
أخ �ط��ره��ا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  6ت �س��دي��دة
لكريم بنزيما .فشل الفرنسيون في
َّ
استغالل الفرص ،فتلقوا هدفًا ،أهل
«امل��ان �ش��اف��ت» إل ��ى ن �ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي
للمرة الرابعة ،كأول منتخب يفعلها
في التاريخ.
مبدئيًا ،بعد عرض أملانيا املتواضع
أمام الجزائر والقوي للفرنسي أمام
نيجيريا ،توقعت األغلبية صراعًا
أقوى ،لكن الهدف أحبط الفرنسيني
ذهنيًا ،م��ا أحبطهم بدنيًا .أساسًا،
ك ��ان الع �ب��و ف��رن �س��ا خ� ��ارج امل �ب ��اراة

