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إسبانيا األفضل بـ 15 هدفا ومرمى نظيف وتألق الفت لنيمار في كأس القارات 

ال مفاجآت في الدور األول وغزارة األهداف حاضرة
§ريو دي جانيرو – أ ف ب

 30 حتى  البرازيل  في  الُمقامة  القارات،  كأس  من  األّول  الدور  على  الستار  أُسدل   [
مواجهتين  النهاية  في  أنتج  وقد  اإلثارة  من  الكثير  ومع  مفاجآت  أّي  دون  من  الجاري، 
تقليديتين في نصف النهائي تجمعان إسبانيا بإيطاليا من جهة والبرازيل واألوروغواي 

من جهة أخرى.
وجاء الترتيب النهائي للمجموعتين على قدر التوّقعات التي سبقت انطالق البطولة، إذ 
تأّهلت المنتخبات المرشحة وأقصيت تلك األقل حظوظاً وهي المكسيك واليابان ونيجيريا 

وبالطبع تاهيتي المشاركة للمّرة األولى.
الثانية من  الجولة  1/2 في  بها األوروغواي على نيجيريا  التي فازت  المباراة  وكانت 

منافسات المجموعة الثانية األكثر تقارباً من حيث األداء أو النتيجة.

شباك تاهيتي ُمنهكة
ومن المؤّكد أن العنوان العريض للدور األّول كان غزارة األهداف، إذ سّجل 58 هدفاً في 
12 مباراة، أّي بمعدل استثنائي قدره 4.8 أهداف في المباراة الواحدة، وهو أعلى معّدل 
على اإلطالق في الدور األّول من النسخات السبع التي أقيمت حتى اآلن بالصيغة الحديثة 

أي تحت رعاية االّتحاد الدولي »فيفا«.
كما أنها المّرة األولى التي ينتهي فيها الدور األّول من دون أّي تعادل سلبي.

وكان لوجود هواة تاهيتي دور أساسي في هذه الغّلة الوفيرة من األهداف، وذلك بعدما 
تلّقوا في مباراتهم األولى أمام نيجيريا 6 أهداف وفي الثانية أمام إسبانيا 10 أهداف )أكبر 
فوز في كأس القارات( وفي الثالثة األخيرة أمام األوروغواي 8 أهداف، فوّدعوا البطولة 

وقد اهتّزت شباكه في 24 مناسبة خالل 3 مباريات.
وقد أهدى المنتخب التاهيتي، بطل أوقيانا، نظيره اإلسباني رقما قياسيا سيبقى صامدا 
لفترة طويلة إذ لم يسبق ألي منتخب أن فاز بفارق 10 أهداف في بطولة ينظمها الفيفا 
)للمنتخبات األولى(، كما نجح »ال فوريا روخا« في معادلة الرقم القياسي ألكبر عدد أهداف 

في مباراة واحدة )الرقم اآلخر 1/10 حققت المجر على السلفادور في مونديال 1982(. 

استعراض وإثارة
كما كان االستعراض واإلثارة على الموعد في الدور األّول، وتجّلى ذلك أّوالً في نصف 
منافسات  من  األولى  الجولة  في   )1/2( واألوروغواي  إسبانيا  لقاء  من  األّول  الساعة 
ومن  المتتالية  التمريرات  بفضل  رائعاً  أداًء  روخا«  فوريا  »ال  قّدم  إذ  الثانية،  المجموعة 
اللمسة األولى وهّدد مرمى منافسه بفرصة على األقل في كّل 5 دقائق، كما سّجل هدفيه 

في هذه الفترة عبر بيدرو رودريغيز وروبرتو سولدادو.
»الدفاعية«  إيطاليا  كانت  للغاية،  ُمثيرتين  مباراتين  أيضاً  األولى  المجموعة  وشهدت 

تاريخياً طرفاً فيهما، األولى في الجولة الثانية أمام اليابان، إذ تخّلف »اآلتزوري« 
3/4 في لقاء  القاتل  الوقت  الفوز في  ثّم   3/3 التعادل  2/3 قبل  ثّم تقّدم   2/0

حصل خالله على ركلة جزاء وعلى هدف هدية من مدافع ياباني.
في  المضيفة  البرازيل  مع  الكالسيكية  الموقعة  في  فكانت  الثانية،  أما 
التنافس بين الطرفين على الصدارة بعد أن حسما  الجولة األخيرة، إذ كان 

كثيرة،  بتحّرر ومن دون حسابات  اللقاء  ما جعلهما يخوضان  تأّهلهما 
ما أسفر في النهاية عن 6 أهداف، بينها ركلة حّرة رائعة لنيمار، الذي 
ارتقى في هذه البطولة حتى اآلن الى مستوى اآلمال المعقودة عليه 
مليون   57 مقابل  اإلسباني  برشلونة  الى  انتقاله  بعد  وخصوصا 

يورو.

على قدر العزم
وبدا نيمار قادراً على التعامل مع الضغط على رغم أن نجم سانتوس 

قادر  أنه  أظهر  الحادية والعشرين من عمره، وهو  لم يتجاوز  السابق 
في  األسطوري   10 الرقم  ارتدائه  عن  الناجمة  المسئولية  تحّمل  على 
»سيليساو« وقد اختير أفضل العب في المباريات الثالث التي خاضها 
في الدور األّول، كما سّجل هدفاً في كّل من المباريات الثالث وبأسلوب 

رائع ما دفع مدّربه لويس فيليبي سكوالري لوصفه بـ«النابغة«.
وفي الجهة اإليطالية، كان ماريو بالوتيلي على الموعد بتسجيله 
مباراة  عن  غيابه  سيجعل  ما  قّدمه  الذي  الرجولي  وباألداء  هدفين 
تشيزاري  لمنتخب  كبيرة  خسارة  إسبانيا  ضّد  النهائي  نصف 
برانديلي، الذي يعّول على عودة النجم اآلخر آندريا بيرلو بعد غيابه 

عن لقاء البرازيل بسبب االصابة.
فرناندو  اإلنجليزي  تشلسي  مهاجم  تأّلق  التهديفية،  الناحية  من 
في مرمى   4 بينها  اإلسباني،  للمنتخب  أهداف   5 بتسجيله  توريس 
رباعية  بتسجيله  هرنانديز  ابل  أيضا  أمامها  برز  التي  تاهيتي 

لألوروغواي.
ولم ينحصر التأّلق بالشبان فهناك العبان احتفال على أكمل وجه 
بخوض المباراة الدولية رقم 100 في مسيرتهما وهما بيرلو، الذي 
سّجل في مباراته االحتفالية هدفاً رائعاً من ركلة حّرة أمام المكسيك 
الذي  فورالن،  ودييغو  األسطوري،  »ماراكانا«  ملعب  على   )1/2(

 )1/2( نيجيريا  امام  األّول  الهدف  كرة  بتمريره  بمئويته  احتفل 
وتسجيله هدف الفوز المصيري.

برشلونة يسيطر على تشكيلة
»ال فوريا روخا« أمام نيجيريا

تشكيلة  على  الليغا،  بطل  برشلونة  فريق  سيطر   [
بطل  النيجيري  نظيره  مواجهته  خالل  االسباني  المنتخب 
لكأس  االول  الدور  من  االخيرة  الثالثة  الجولة  في  إفريقيا 

القارات المقامة في البرازيل.
نيجيريا  على  الماتادور  فيها  فاز  التي  المباراة  وشهدت 
الكاتالوني  الفريق  من  العبين   8 مشاركة  نظيفة  بثالثية 
فالديز،  فيكتور  الحارس  وهم:  األساسية  التشكيلة  ضمن 
وخوردي  بوسكيتس  وسيرجيو  بيكيه  جيرارد  المدافعون 
هرنانديز  وزافي  إنييستا  أندريس  الوسط  والعبا  ألبا، 

وسيسك فابريغاس، والمهاجم بيدرو رودريغيز.
وكان من نصيب ريال مدريد العبين فقط ضمن التشكيلة 
األساسية وهم سيرخيو راموس وألفارو أربيلوا، باإلضافة 

الى مهاجم فالنسيا روبرتو سولدادو.
برشلونة  من  العبين   9 استدعى  فيسنتي  أن  الى  يشار 
الثمانية  الى  فباإلضافة  القارات،  كأس  في  للمشاركة 
على  جلس  الذي  فيا  ديفيد  المهاجم  هناك  كان  المذكورين 

مقاعد البدالء، لكنه شارك في اللقاء كبديل.
وتعتبر هذه المرة األولى التي يلعب بها منتخب إسبانيا 
مباراة رسمية بتشكيلة مكونة من 8 العبين لفريق برشلونة، 
بثالثية  بولندا  على  اسبانيا  فازت  حين   1959 العام  منذ 
اول  الساعي ألن يصبح  االسباني  المنتخب  نظيفة. وضرب 
)كأس  المتتالية  الثالثية  الى  القارات  كأس  لقب  يضيف  من 
االربعة  دور  في  موعدا  اوروبا(،  العالم-كأس  اوروبا-كأس 
االولى  المجموعة  ثاني  االيطالي  المقبل مع نظيره  الخميس 
»ال  الذي حسمه   2012 اوروبا  كأس  لنهائي  اعادة  في  وذلك 

فوريا روخا« بنتيجة كاسحة )4/صفر(.

بالوتيلي يغيب عن مواجهة  إسبانيا في نصف النهائي
] سيفتقد المنتخب اإليطالي خدمات مهاجم ميالن ماريو 
الخميس  اإلسباني  نظيره  مع  الثأرية  موقعته  في  بالوتيلي 
وذلك  القارات،  كأس  من  النهائي  نصف  الدور  في  المقبل 
اإليطالي  االّتحاد  أعلن  ما  بحسب  فخذه  في  إصابة  بسبب 

القدم. لكرة 
في  إليطاليا  هدفين  سّجل  الذي  بالوتيلي  غياب  ويشّكل 
البطولة المقامة في البرازيل حتى 30 الجاري، ضربة قاسية 
من  ثأره  تحقيق  إلى  الساعي  برانديلي  تشيزاري  لمنتخب 
نظيفة  برباعية  أذله  كان  الذي  العالم  بطل  اإلسباني  نظيره 

في نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

سيتي  مانشستر  مهاجم  أن  إلى  اإليطالي  االّتحاد  وأشار 
في  األولى  الدرجة  من  تمّزق  من  يعاني  السابق  اإلنجليزي 
متوافراً  الالعب  يكون  »لن  مضيفًا  األيسر،  فخذه  عضلة 
 27 في  الخميس  إسبانيا  النهائي ضّد  مباراة نصف  لخوض 
يونيو/حزيران، وفي األيام القليلة المقبلة سيتّم تقييم وضعه 
من أجل مباراة 30 يونيو )المباراة النهائية أو مباراة تحديد 

الثالث(«. المركز  صاحب 
بإصابة  أخرى  لضربة  تعّرض  اإليطالي  المنتخب  وكان 
خالل  كتفه  في  أبياتي  إنغناتسيو  ميالن  في  بالوتيلي  زميل 
مواصلة  من  يتمّكن  لن  وهو   ،)4/2( البرازيل  ضّد  المباراة 

المشوار مع »اآلتزوري« في هذه البطولة.
كاستيالتشي  إنريكو  المنتخب  طبيب  أشار  المقابل،  في 
ريكاردو  الوسط  العب  أجراها  التي  الفحوصات  أن  إلى 
البرازيل  أمام  األّول  الشوط  من  خرج  الذي  مونتوليفو 
مشكلة  أّي  من  يعاني  ال  أنه  أظهرت  بدوار،  شعوره  بسبب 
في رأسه لكن مشاركته أمام إسبانيا مرهونة بتقييم وضعه 

المباراة. قبيل 
استعادة خدمات  أقله من  يتمّكن على  أن  برانديلي  ويأمل 
نجم المنتخب ويوفنتوس أندريا بيرلو، الذي غاب عن مباراة 

البرازيل بسبب إصابة في ربلة ساقه.

ديل بوسكي: فشلنا في ادخار طاقتنا أمام نيجيريا
§فورتاليزا – د ب ا

] اعترف المدير الفني للمنتخب اإلسباني لكرة القدم المدرب فيسنتي دل 
بوسكي بأن فريقه حاول ادخار بعض طاقته في الشوط الثاني من المباراة 
مباريات  من  األخيرة  الثالثة  الجولة  في  األحد  مساء  نيجيريا  منتخب  أمام 
المجموعة الثانية بالدور األول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل، 
ولكن المباراة لم تكن سهلة على اإلطالق. وقال دل بوسكي: »كانت مباراة 
صعبة بسبب درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة، ولكننا قدمنا عرضا 
جيدا أيضا«، وأضاف »حاولنا ادخار طاقتنا في الشوط الثاني ولكن هذا لم 
يكن سهال لصعوبة اللقاء«. وأكد دل بوسكي أن مباراة فريقه أمام المنتخب 
»ستكون  للبطولة  الذهبي  المربع  في  المقبل  الخميس  يوم  اإليطالي 
كما  أوروبا.  في  الفرق  أفضل  من  اإليطالي  المنتخب  ألن  صعبة 
على  اإلسباني  الفوز  إلى  إشارة  في  للثأر«  المنافس  سيسعى 
المنتخب اإليطالي 4/صفر في المباراة النهائية لبطولة كأس األمم 

األوروبية الماضية )يورو 2012( .
خوردي  ألبا، الذي سجل الهدفين األول والثالث واتفق 

للمنتخب اإلسباني في شباك نيجيريا، 
مع مدربه قائال: »الظروف الجوية لم 
تكن سهلة. كنت أعاني من آالم في 
قدمي طوال المباراة. ولكننا سجلنا 
هدفا مبكرا وهذا ما جعل كل األمور 
ألبا  وقال  لنا«.  بالنسبة  قليال  سهلة 
إن المباراة أمام المنتخب اإليطالي ستكون 
مختلفة  مباراة  »ستكون  وأوضح  صعبة. 
صعوبة  أكثر  األمر  اآلتزوري  سيجعل   .  2012 يورو  نهائي  عن 

بالنسبة لنا في هذه المباراة«.

بايرن يقدم غوارديوال والمدرب يفاجئ الجميع
§برلين – رويترز

] أنهى المدرب االسباني جوسيب 
غوارديوال عطلته االثنين بعدما قدمه 
لكرة  األلماني  ميونيخ  بايرن  نادي 
القدم رسميا أمس إلى وسائل اإلعالم 
في  الجديد  عمله  غوارديوال  ليبدأ 
منصب المدير الفني للفريق البافاري.

األلمانية  باللغة  غوارديوال  وقال 
المؤتمر  في  بطالقة،  تحدثها  التي 
الصحافي الذي عقد أمس لتقديمه، إنه 
بالثالثية  الفائز  بايرن  تدريب  اختار 
ألمانيا  وكأس  )دوري  التاريخية 
الموسم  في  أوروبا(  أبطال  ودوري 
والتاريخ  العبيه  بسبب  الماضي 

المشرف للنادي.
أمام  عاما(،   42( غوارديوال  وأكد 
كان  أنه  الحاشد  الصحافي  المؤتمر 
سنوات   4 بعد  جديدا  تحديا  يريد 
ناجحة كمدير فني لبرشلونة اإلسباني 
والتي أحرز خاللها 14 لقبا متنوعا مع 
األبطال  دوري  لقب  بينها  من  الفريق 

مرتين.
وقاد غوارديوال فريق برشلونة منذ 
الفريق  ترك  ولكنه   2012 إلى   2008
في نهاية موسم 2012/2011 وحصل 

على عطلة لمدة عام كامل قضاها مع 
عائلته في مدينة نيويورك األميركية 
ووقع  األلمانية  اللغة  خاللها  وتعلم 
بايرن  مع  سنوات  لثالث  عقد  على 
ميونيخ الذي فاز في الموسم الماضي 
بثالثيته التاريخية تحت قيادة المدرب 

الكبير يوب هاينكس.
يومين  قبل  أمس،  غوارديوال  وقال 
خالل  من  الفريق  مع  عمله  بدء  من 
األربعاء:  تنطلق  التي  التدريبات 
بايرن ميونيخ  »التواجد هنا وتفكير 
اخترت  لي.  بالنسبة  كهدية  يبدو  فّي 
بايرن لالعبيه وتاريخه. إنه من أعظم 

»إنني  وأضاف  العالم«،  في  األندية 
لي  بالنسبة  جديد  تحد  إنه  مستعد. 
برشلونة  في  فترتي  هنا.  أكون  أن 
تحديا  أردت  ولكنني  رائعة  كانت 
منحني  ميونيخ  بايرن  جــديــدا. 
استعداد  على  إنني  ولذلك،  الفرصة. 
االستمرار  أريد  لبذل قصارى جهدي. 
على المستوى العالي نفسه الذي كان 

عليه هاينكس مع الفريق«.
الذي  اللعب  أسلوب  وبخصوص 
قال  الجديد،  ناديه  مع  تطبيقه  ينوي 
المدرب الكاتالوني: »يجب أن أتكيف 
100 في المئة مع الالعبين ومؤهالتهم، 

العبو برشلونة مختلفون عن العبي 
علي  يتعين  ميونيخ،  بايرن 
عن  النظر  بغض  معهم  التكيف 

أسلوب اللعب«.
البافاري  النادي  رئيس  وقال 
إلى  ذهبنا  »لقد  هونيس:  أولي 
وقد  معه،  للتفاوض  نيويورك، 

ألن  بسرعة  ــور  األم تّمت 
يرغبان  الطرفين 

التعامل  ــي  ف
 ، » ك لمشتر ا
ــــــاف  وأض
»عـــنـــدمـــا 
ــا  ــن ــل ــوّص ت
لم  الّتــفــاق 
أن  ــــّدق  أص
غــوارديــوال 
سيدّرب بايرن 
الموسم المقبل، 
إنه مدّرب كبير 
فلسفته  و
ما  مع  تّتفق 
تحقيقه  نريد 

في النادي«.

غوارديوال يجلس على مقعد بدالء بايرن للمرة األولى


