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حامي العرين المكسيكي ألفضل تص ّد في تاريخ المونديال

تعادل مثير مع السيليساو
أوتشوا يقود القبعات المكسيكية إلى
ٍ
حسن الخنسا
قدم الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا أداء
متميزا ً وقاد منتخب بالده إلى التعادل السلبي مع
أصحاب األرض السيليساو ،في افتتاح الجولة
الثانية من مباريات الفريقين في المجموعة األولى
لكأس العالم البرازيلي  2014على ملعب كاستيالو
في فورتاليزا.
ووقف السيليساو أمس عاجزا ً أمام تألق حامي
العرين المكسيكي غويرموا أوش��وا ،ال��ذي حافظ
على نظافة شباكه طوال المباراة ،وكان سدا ً منيعا ً
أمام الهجمات البرازيلية ،وأنقذ مرماه من صواريخ
نيمار المتألق التي تهز شباك أي حارس مرمى في
العالم.
سيطر منتخب السامبا على ال��ش��وط األول،
ووصلت نسبة استحواذه على الكرة إلى  54في
المئة ،إال أن الدفاع المكسيكي بقيادة المخضرم
رافاييل ماركيز كان س��دا ً منيعا ً أم��ام المحاوالت
البرازيلية ،وحد كثيرا ً من فاعلية ثالثي الهجوم
نيمار وأوسكار وفريد الذي وقع في مصيدة التسلل
ثالث مرات في أول  45دقيقة.
وكانت الفرصة الخطيرة األولى في الدقيقة 24
لمصلحة المنتخب المكسيكي بعد تسديدة قوية من
هيكتور هيريرا أبعدها الحارس جوليو سيزار فوق
العارضة.
وجاء رد المنتخب البرازيلي بعد دقيقتين إثر
كرة عرضية من داني ألفيش تابعها المهاجم نيمار
برأسه ،ولكن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا
ارتمى إلى يمينه وأبعد الكرة ،قبل أن ينقذ األخير
مرماه مجددا ً من انفراد دافيد لويز وباولينيو في
أخطر فرص المنتخب البرازيلي في الشوط األول
من المباراة.
فيليبي س��ك��والري لجأ للعب بجناحين ،أبعد
هالك عن التشكيلة األساسية ،ودفع بأوسكار في
الخط األمامي ووضع راميريس الذي كان احتياطيا ً
في المباراة األولى مع لويس غوستافو لمواجهة
ال��س��رع��ات الكبيرة لالعبي المكسيك ،ونجحت
هذه التوليفة في إبطال خطورة أوريبي بيرالتا
وجيوفاني دوس سانتوس.
ميغيل هيريرا المدير الفني لمنتخب المكسيك
لعب بطريقة  ،2-5-3وبنى خطته الهجومية
على تهديد مرمى جوليو سيزار حارس البرازيل،
بالتسديدات البعيدة ،نظرا ً لصالبة الدفاع البرازيلي
الذي يشغله الرباعي مارسيلو وداني ألفيش على
األطراف ،ودايفيد لويز وتياغو سيلفا في القلب.
ف��ي ال��ش��وط الثاني ح��اول س��ك��والري تنشيط
الصفوف ودفع بثالثة بدالء ،إذ شارك برنارد وجو
ألفيس وويليان مكان راميريس ،وأوسكار وفريد،
ورد المدير الفني لمنتخب المكسيك بإشراك خافيير
هرنانديز مكان بيرالتا ،وراؤول خيمينيز مكان
جوفاني دوس سانتوس وم��ارك��و فابيان مكان
هيكتور بيريرا.

جوليو سيزار ببراعة ،قبل أن يطلق الحكم التركي
صافرة النهاية ،ليتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء.

محاربو الصحراء يتنازلون
عن الفوز لمصلحة بلجيكا

وبالفعل واصل المنتخب البرازيلي تفوقه ونجح
بتهديد المرمى المكسيكي مرارا ً وتكراراً ،وكاد أن يسجل
في الدقيقة  69بعد كرة عرضية من بيرنارد وصلت
إلى نيمار الذي سدد من مسافة قريبة ولكن الحارس
المكسيكي أوتشوا أنقذ مرماه مجددا ً بأعجوبة.

وت��واص��ل األداء المتميز ألوت��ش��وا ال���ذي حرم
المنتخب البرازيلي من التسجيل قبل ثالث دقائق
من نهاية المباراة ،بعد ركلة حرة من نيمار تابعها
القائد البرازيلي تياغو سيلفا برأسه نحو المرمى
ولكن المتألق كان في المكان المناسب وأبعد الكرة

بردة فعل سريعة.
وف��ي الدقيقة األول���ى م��ن ال��وق��ت ب��دل الضائع
ك��ادت القبعات المكسيكية أن تفسد الليلة على
جماهير السامبا المحتشدة في ملعب «فورتاليزا»
بتسديديتن ل��غ��واردادو وماركو فابيان أبعدهما

الريا�ضي يت ّوج بط ًال لل�سلة
توج فريق الرياضي بطالً لبطولة لبنان لكرة
السلة ،بعد تغلّبه على الحكمة بفارق  7نقاط
وبنتيجة  57-50في المباراة السادسة التي
جمعت بين الفريقين على ملعب غ��زي��ر ضمن
السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة.
وق��اد ه��ذا الفوز فريق الرياضي إل��ى التتويج
بالبطولة بعدما حسم السلسلة لصالحه بنتيجة
.2-4
وكانت كل األم��ور تشير في األش���واط الثالثة
األول���ى إل��ى ذه��اب البطولة إل��ى م��ب��اراة الفصل
السابعة بين الرياضي والحكمة ،بعدما تم ّكن
الحكمة من السيطرة بق ّوة على المجريات ال سيّما

في الشوطين األول والثاني.
واستطاع الحكمة إنهاء الربع األول لصالحه
بنتيجة  ،7-19ليبقى على فورته في الربع الثاني
متقدما ً على الرياضي بنتيجة .18-29
«الفورة الحكماوية» لم تستمر ،وبدأ الرياضي
بعد استراحة الشوطين باحتواء غضب المنافس،
إلى أن استطاع تقليص الفارق في الربع الثالث إلى
 3نقاط مع منافسه بنتيجة .40-73
في الشوط األخير ،دخ��ل األصفر بق ّوة وعمل
على تعديل النتيجة ،فيما تراجع أداء الحكمة
وضاعت منه البطولة ،بعد أن تمكن فريق المنارة
من قلب الطاولة في ملعب األخضر ،وحسم النتيجة

لصالحه بنتيجة .57-50
أفضل مسجل من الرياضي اسماعيل أحمد 15
نقطة و 12نقطة لجون عبد النور ،أم��ا من جهة
الحكمة ،فهو رودريغ عقل  13نقطة.
وتجدر االشارة إلى أن الالعب المصري اسماعيل
أحمد شارك في المباراة السادسة أمام الحكمة ،بعد
إيقافه لمباراة واحدة بسبب اإلشكال الشهير الذي
تبعه عقوبات بحق الناديين.
وعقب المباراة ،احتفل العبو الرياضي في ملعب
غزير وأخذوا الصور التذكارية ،فيما نزل اآلالف من
جماهير الفريق األصفر إلى ملعب المنارة لالحتفال
بهذا التتويج.

أه���در منتخب ال��ج��زائ��ر تقدّمه ب��ه��دف ليخسر
بنتيجة  1-2أمام بلجيكا في اللقاء الذي جمعهما
ضمن الجولة األول���ى م��ن م��واج��ه��ات المجموعة
الثامنة في كأس العالم  2014في البرازيل.
وتقدم الجزائريون في الشوط األول عبر سفيان
فيغولي ،لكن منتخب بلجيكا استطاع قلب النتيجة
عبر هدفي مروان فياليني وميرتنز في الدقيقة 70
و 80على الترتيب.
بدأت المباراة بشك ٍل حماسي من قبل الجزائريين،
فسيطروا أفضل على الكرة وحصلوا على أكثر من
خطأ لم يستفيدوا منه ،في حين ظهر البلجيكيون
مترددين في الدقائق العشر األول��ى مع تمريرات
خاطئة وص��ع��وب��ة ب��إي��ج��اد الالعبين لبعضهم
البعض ،وم��رت رب��ع الساعة األول��ى من دون أي
فرصة تذكر للطرفين.
ونجح محاربو الصحراء في افتتاح التسجيل
عندما أرس��ل ف��وزي غ�لام ك��رة عرضية إل��ى داخل
المنطقة نحو سفيان فيغولي الذي تعرض لإلعاقة
من ي��ان فيرتونغن ،ليحتسب الحكم ركلة جزاء
نفذها فيغولي بنجاح على يسار الحارس ثيبو
كورتوا.
وتقدّم المنتخب البلجيكي إلى األمام بحثا ً عن
هدف التعادل وكاد أن يسجل في الدقيقة  34بعد
تسديدة من فيتسل أبعدها مبولحي ،ال��ذي أنقذ
مرماه مجددا ً في الدقيقة  44بعد تسديدة من ناصر
الشاذلي لينتهي الشوط األول بتقدم الجزائر بهدف
نظيف وسط تشجيع كبير من الجمهور الجزائري
الذي حضر المباراة.
بعد ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني بـ 25دقيقة ،أثمر
الضغط البلجيكي ع��ن ه��دف التعادل بعد كرة
عرضية لعبها كيفين دي بروين ارتقى لها مروان
فياليني ف��وق ال��م��داف��ع ال��ج��زائ��ري رف��ي��ق حليش
وتابعها برأسه في المرمى.
وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق ،نجح البديل
اآلخر دريس ميرتينس بتسجيل هدف الفوز لبلجيكا
بعد هجمة مرتدة سريعة م��رر على إثرها إيدين
هازار الكرة إلى ميرتينس الذي تقدّم ودخل منطقة
الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية من مسافة قريبة
في سقف الشباك ليهدي بلجيكا انتصارا ً ثمينا ً
بنتيجة .1-2
بعد ذلك الهدف ،خانت اللياقة البدنية منتخب
الجزائر على القيام ب��رد فعل إيجابي واستمرت
النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية ،ليحصد
البلجيكيون نقاطهم ال��ث�لاث األول����ى وينتظر
الجزائريون مبارياتهم المقبلة أمام روسيا وكوريا
الجنوبية.

على الهامش
المونديالي
الرئيس اإليراين فخور
بإحراز النقطة األوىل

أش� � ��اد ال ��رئ� �ي ��س اإلي� ��ران� ��ي
الشيخ حسن روحاني بإحراز
م �ن �ت �خ��ب ب �ل��اده ل� �ك ��رة ال �ق��دم
النقطة األول��ى له في مونديال
البرازيل بعد التعادل السلبي
م��ع نيجيريا .وق ��ال روحاني
على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» ،بعدما نشر صورة له
وهو يتابع المباراة على شاشة
ال �ت �ل �ف��زي��ون م��رت��دي��ا ً مالبس
ري��اض�ي��ة« :أن��ا ف�خ��ور بأبنائنا
ال��ذي��ن حققوا أول نقطة ،على
أم���ل أن ت��ك��ون أول� ��ى النقاط
الكثيرة التي ستلي».
وكان روحاني سبق انطالق
المباراة بتغريدة دعم للمنتخب
اإليراني« :حظا ً سعيدا ً للفهود
الفارسية وهي تواجه النسور
النيجيرية».

سجل
فيغويل ُي ّ
الهدف اجلزائري
األول منذ 1986

�ج � ��ل ن� �ج ��م م� �ح ��ارب ��ي
وس � � ّ
ال� �ص� �ح ��راء س �ف �ي��ان فيغولي
ه ��دف ال �ت �ق��دم لمنتخب ب�ل�اده
ع�ل��ى بلجيكا م��ن رك �ل��ة ج ��زاء.
وهدف فيغولي في الدقيقة 25
هو األول لمنتخب الجزائر منذ
مونديال  1986في المكسيك.
وآخ��ر ه��دف سجله منتخب
الجزائر في بطولة كأس العالم
يعود لالعب الكبير جمال زيدان
ف��ي ال� ��دور األول ض��د إيرلندا
ال�ش�م��ال�ي��ة ب �م��ون��دي��ال ،1986
وي��وم �ه��ا خ��رج��ت ال �ج��زائ��ر من
ال��دور األول بعد تواجدها في
مجموعة صعبة ض ّمت البرازيل
وإسبانيا.

روبن األسرع
يف ّ
كل العصور

أ ّكدت مواقع عالمية رياضية
مختصة أنّ ال�ه��ول�ن��دي آريين
روب� ��ن ه ��و الع� ��ب ك� ��رة ال �ق��دم
األس� � ��رع ف���ي ك���ل ال��ع��ص��ور،
بعدما بلغت سرعته  37كلم في
الساعة بالمباراة التي كسبها
م�ن�ت�خ��ب ب �ل�اده ع �ل��ى إسبانيا
 1-5الجمعة الماضي.
�ج � ��ل روب� � � ��ن ال� �ه���دف
وس � � ّ
الخامس في المباراة مستفيدا ً
من سرعته الكبيرة التي جعلته
ي��ت��ج��اوز س �ي��رج �ي��و رام� ��وس
ويراوغ إيكر كاسياس ،ويوقع
على هدفه الثاني في المباراة.
و ُي �ع��د ه��ذا ال��رق��م أسطوريا ً
ب�ك��ل ال�م�ق��اي�ي��س الب �ت �ع��اده عن
أرق�� ��ام ع� ��دة ن��ج��وم عالميين
كثيو وال �ك��وت الع��ب آرسنال
اإلنكليزي  35كلم في الساعة،
والوايلزي غاريث بايل 34.7
كلم في الساعة ،باإلضافة الى
البرتغالي كريستيانو رونالدو
 33.6كلم في الساعة.

ميسي :املانشافت
والطواحني هما األفضل

اع�ت�ب��ر األرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل
م�ي�س��ي ن�ج��م ف��ري��ق برشلونة
اإلسباني أن المنتخبين األلماني
والهولندي هما األفضل حتى
اآلن ف ��ي م��ون��دي��ال ال �ب��رازي��ل
.2014
وت �غ �لّ��ب المنتخب األلماني
على نظيره البرتغالي (،)0-4
فيما ث��أرت هولندا من إسبانيا
ح ��ام� �ل ��ة ال� �ل� �ق ��ب باكتساحها
(.)1-5
وقال ميسي الذي قاد بالده
ل�ل�ف��وز ب�م�ب��ارات�ه��ا األول� ��ى ضد
ال �ب��وس �ن��ة وال��ه��رس��ك ()1-2
ب �ت �س �ج �ي �ل��ه ال � �ه� ��دف ال� �ث ��ان ��ي:
«ف ��ي ال �م �ب��اري��ات األول� ��ى التي
ش ��اه ��دن ��اه ��ا ،ك ��ان ��ت ه��ول �ن��دا
وأل�م��ان�ي��ا األف �ض��ل .ل�ك��ن هناك
منتخبات لم ُتظهر حتى اآلن كل
إمكانياتها وسيتطور أداؤها مع
الوقت».
ول ��م ي �ح��دد م�ي�س��ي إذا كان
ي� �ت� �ح ��دث ب� �ش� �ك� � ٍل خ � ��اص عن
منتخب بالده الذي عانى للفوز
على البوسنة ،واكتفى بالقول:
«ليس من السهل خوض المباراة
األولى .هاتان المباراتان (ضد
إي��ران ونيجيريا الموجودتان
ف� ��ي م��ج��م��وع��ة األرج� �ن� �ت� �ي ��ن)
ستساعداننا على االقتراب مما
ن��ري��ده ،ال�ت��أه��ل وال��دخ��ول إلى
الدور ثمن النهائي بشك ٍل جيد».

