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اوباما يكره العرب!!
شن الرئيس االمريكي اوباما هجومًا شرسًا وقويًا على  حكم مباراة 

منتخب بالده امام بلجيكا واتهمه  بالتحيز لصالح الفريق المنافس.
وقال في تصريحات بعد المباراة أن الحكم حرم  األمريكيين من 

التأهل ومن االستمرار في بلوغ  نهائي كاس العالم.

وكان حكم المباراة هو الجزائري المتألق الذي  أدار المباراة باقتدار 
ونزاهة إال من وجهة نظر  العم سام فقط ..كما أثنى الرئيس اوباما على  
حارس منتخب بالده الذي صد العديد من الكرات وحرم  البلجيكيين 

من زيادة الغلة.

إشراف:

يحيى الضلعي
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المونديال يصل إلى المحطة قبل األخيرة..

الطواحين هل تسحق التانجو؟!

«الميثاق»ـ خاص
غدًا الثالثاء وفي أمسية رمضانية بديعة ستكون الجولة األولى من الدور 

نصف النهائي بين كٍل من  المانيا والبرازيل .
ويكفي أن تعرف أن سجل المنتخبين فقط في الفوز  بكأس العالم تسع 
مرات وكال الفريقين يسعيان  ويحومان على الفوز والظفر باللقب االغلى 

كرويًا  وعالميًا.
وحسب المصادراالعالمية من البرازيل فأن المنتخب  الفائز بهذه المباراة 
تكون حظوظه أكبر وأوسع  وأكثر منطقية من المنافس القادم من النصف  

النهائي اآلخر.
مايميز المنتخبين أنهما لم يخسرا بعد ولم يتجرع  أي منهما أية هزيمة 
غير تعادلين بين البرازيل  والمكسيك في دور المجموعات وبين المانيا وغانا  

في دور المجموعات ايضًا.
ولم يسبق للفريقين أن تقابال في كأس العالم  نهائيًا إال مرة واحدة كانت هي 
نهائي  مونديال٢٠٠٢م في اليابان والذي فازت به  البرازيل بهدفي الساحر 
والظاهرة رونالدو  البرازيلي وصاحب األهداف األكثر في حصالة  الموندياالت 

حتى اآلن.
وتعتبر هذه المباراة ثارية وأنتقامية للمنتخب  األلماني بعد خسارته نهائي 
اليابان وكوريا  الجنوبية ..وهو متسلح بقوته الضاربة في جميع  الخطوط 
بإعتباره المنخب األقل إهتزازًا للشباك  والفريق الذي يمتلك حارسًا من أبرز 

وأفضل حراس  المونديال .
ويمتلك خط وسط قادر على فتح طالسم أية خطة مضادة  ..كما يمتلك 
العبين ونجومًا في خط الهجوم اليعجزون  البتة عن المرور من أي خط دفاع 

مهما صارت قوته  وتحصيناته الدفاعية .
واالهم من ذلك أن العادة والطبيعة األلمانية  التترك ثارها مطلقًا ومن 
هذا الجانب فأن المباراة  ستكون حربًا كونية وعالمية بين اسياد اوروبــا  
واسياد منطقة التينوس . وعلى الجانب اآلخر فأن البرازيل بعد فوزها على  
كولومبيا فأنها قدمت واحدة من أفضل وأجمل  مبارياتها على األطالق مصداقًا 
لتصريحات مدربها  سكوالري أن المنتخب البرازيلي كلما تمر  المباريات 
يزداد قوة وجماًال وتألقًا وهذا ما  أكدته المباراة امام كولومبيا والتي فاز فيها  
بهدفين لهدف في واحدة من أهم وأجمل فصول  المونديال الكروي.لكن 
المنتخب البرازيلي سوف  يفتقد لنجمه وهدافه وأمله الكبير المهاجم نيمار  
بعد تعرضه إلصابة كبيرة قد تحرمه باقي مباريات  المونديال..إضافة لغياب 
المدافع والقائد ديفيد  سيلفا بسبب التوقيف لتعرضه لبطاقتين صفراوتين  
في المباريات السابقة . . ولكن من قال أن  البرازيل تقف عند نجٍم واحٍد أو أن 
ل أو خرج عن الجاهزية أحد  قوى دفاعها.. 

ّ
أعاصيرها  الكروية تتوقف اذا عط

على العكس تمامًا فالبرازيل سوف  تدفع بأحد شبابها وستكون هذه المباراة 
بالنسبة  له مفتاح دخول عالم التألق وتذكرة عروض عالمية  من أندية العالم 
..واألهم من ذلك فأن البرازيل  ليست على استعداد إلستعادة ذكريات ملعب  

الميركانا الشهير عندما خسرت امام االورجواي في  نهائي عام ١٩٥٠م.
وكانت المانيا قد فازت بجدارة واستحقاق على  فرنسا في دور الثمانية 
بهدف وحيد لمدافعه  المتألق هومليس من ضربة رأس رائعة في حين عجزت  

فرنسا عن التخلص من العقدة االلمانية .
االرجنتين هي األخرى فازت على بلجيكا بهدف يتيم  وثمين جدًا أحرزه 
مهاجم نابولي هيجوايين في مطلع  المباراة وصمد الهدف حتى صافرة الحكم 
..لكنها  /اي االرجنتين /فقدت خدمات وإبداعات نجمها  البديع دي ماريا 
الذي تعرض لشد عضلي أثناء  تسديدة قوية على المرمى البلجيكي ..والمباراة  
تعتبر تقدمًا ارجنتينيًا بأقل األضرار وللحفاظ على  النفس الطويل في دور 
األربعة الذي ينتظر راقصي  التانغو الكثير من التضحيات واألداء لبلوغ الدور  
النهائي امام المنتخب الهولندي الذي تأهل  بصعوبة بالغة جدًا وبضربات 

الترجيح التي ابتسمت  للهولنديين بأربع ضربات مقابل ثالث.
ومباراة النصف النهائي الثاني ستكون عبارة عن  سيناريو لربع نهائي 
١٩٩٨م عندما تغلبت هولندا  بقيادة نجمها الرائع بيركام على األرجنتين 

بهدف  أسطوري سجله الالعب نفسه في الوقت القاتل من  المباراة.
 وسيكون امام االرجنتين فرصة مواتية للثأر من  الطواحين أو انهم يفسحون 

المجال للهولنديين  للتأهل الرابع إلى النهائي لعلهم يصطادون  اللقب.
نصف النهائي نار وعنيف ألنه بين مدرستين كروية  متنافسة منذ عرفنا 

الكرة فلمن سيكون النهائي  ومن هم اطرافه؟!!

معركة الكون 
..البرازيل

 ضد المانيا!!

عندما بكى الهداف!!

كم كانت دموع المهاجم الكولومبي 
حــارة وغزيرة وهو يــودع المونديال 
الذي كانت بصمته هي األعلى واألجمل 
حتى اآلن بعد خسارة منتخب بالده 

بهدفين لهدف امام البرازبل .
ــز  ــغــي ــمــهــاجــم خــيــمــيــس رودري ال
قدم موندياًال رائعًا بكل  المقاييس 

ومازال حتى اللحظة يحتفظ بصدارة  
الهدافين برصيد ستة اهداف وبفارق 
هدفين عن أقــرب  منافسيه ..لكنه 
ــف إجــبــاريــًا عـــن صــيــد وحــصــد   ــوق ت
األهــــداف ويبقى األمـــل أن اليــهــّدف 
منافسوه أو أن يكون  أحد أفضل نجوم 

هذه البطولة وهو كذلك.


