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إنكلترا تو ّدع كأس العالم مبكر ًا و«ال سيليستي» يبقي على اآلمال

ثنائية سواريز ُتغرق األسود الثالث والفهد الكولومبي يفترس أفيال كوت ديفوار
حسن الخنسا
قاد األوروغواياني لويس سواريز منتخب بالده
لإلبقاء على آمال التأهل بعد خسارته الموجعة أمام
وسجل المخضرم
كوستاريكا في الجولة األول��ى،
ّ
سواريز ثنائية ليقود األوروغ���واي إل��ى ف��و ٍز ثمين
بهدفين لهدف على منتخب األس��ود الثالث ضمن
الجولة الثانية من مباريات مجموعة الموت في كأس
العالم  2014على ملعب آرينا ساو باولو في ساو
باولو أمس الخميس.
ويدين الـ«ال سيليستي» بالفضل لمهاجمه الذي
سجل
غاب عن المباراة األولى بداعي اإلصابة حيث ّ
سجل واي��ن روني
له هدفين ( )39و( ،)85بينما
ّ
هدف منتخب إنكلترا الوحيد (.)75
امتلك منتخب أوروغ��واي زم��ام المبادرة ليكون
الطرف األفضل في الدقائق األولى من المباراة ،حيث
انطلق إل��ى األم��ام بحثا ً عن تهديد مرمى منتخب
األسود الثالث ،خصوصا ً مع عودة المهاجم المتميّز
لويس سواريز الذي يعرف الكرة اإلنكليزية جيدا ً
وح��اول أن يش ّكل خطورة على عرين الحارس جو
هارت.
وك��اد ال سيليستي أن يسجل ه��دف التقدم بعد
مرور  15دقيقة على البداية عندما تقدّم كريستيان
رودريغيز بكرة داخل المنطقة ،وأطلق تسديدة قوية
علت العارضة بينما ذهبت محاولة اإلنكليزي واين
روني من ركلة حرة فوق عارضة مرمى األوروغواي
في الدقيقة .23
ومن ركلة حرة من الجهة اليسرى لعبها ستيفن
جيرارد إل��ى داخ��ل المنطقة ،وتابعها واي��ن روني
ب��رأس��ه م��ن مسافة قريبة لكن ال��ك��رة اصطدمت
بالعارضة ،لتضيع الفرصة األخطر على منتخب
األسود في الدقيقة .31
في الدقيقة  ،39نجح سواريز في افتتاح التسجيل
بعد هجمة سريعة ومنسقة وصلت على إثرها الكرة
إلى إدينسون كافاني الذي حصل على مساحة كافية
وعوض التسديد ،أرسل كرة عرضية متقنة تابعها
المخضرم برأسه على يمين ال��ح��ارس جو هارت
ٍ
بهدف نظيف.
لينتهي الشوط األول بتقدم أوروغواي
تواصلت أفضلية ال سيليستي في الشوط الثاني،
وكاد أن يعزز تقدمه في الدقيقة  52عندما اخترق
إدينسون كافاني منطقة الجزاء وواجه الحارس جو

هارت لكنه سدد بعيدا ً عن إطار المرمى مهدرا ً فرصة
الهدف الثاني.
وضاعت فرصة أخرى على األسود لتعديل النتيجة،
إثر كرة عرضية أرسلها ليتون باينز نحو واين روني
ال��ذي تابعها بسرعة ولكن فرناندو موسليرا أنقذ
مرماه.
ولكن موسليرا فشل في إنقاذ مرماه بالدقيقة 75
بعد اختراقة ناجحة من الظهير غلين جونسون إلى
منطقة الجزاء وتجاوز ألفارو بيريرا قبل أن يمرر كرة
عرضية انقض عليها واين روني وحولها للشباك من
مسافة قريبة ليسجل هدفه األول في نهائيات كأس
العالم.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة ،نجح سواريز
في خطف النقاط الثالث بعد كرة عرضية من الخلف
تابعها جيرارد برأسه للخلف لتصل إلى سواريز في
المنطقة المحظورة قبل أن ير ّوض األخير الكرة ويسدد
ك��رة قوية في المرمى ليفوز منتخب األوروغ���واي
بنتيجة .1-2

الفهود تفترس األفيال

حقق منتخب كولومبيا ف��وزا ً مهما ً على الكوت
ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في
إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة
على ملعب استاد ماني غارينشا الوطني .حصد الفهد

الكولومبي ثالث نقاط ثمينة ،وضعت قدمه بنسبة
كبيرة في الدور الثاني من مونديال البرازيل .وأحرز
هدفي كولومبيا الفهدان جيمس رودريغيز وخوان
كوينتيرو في الدقيقتين  64و ،70بينما أحرز هدف
األفيال الوحيد جيرفينيو في الدقيقة  ،73ليحتل
المنتخب الكولومبي بهذه النتيجة صدارة المجموعة
الثالثة برصيد  6نقاط ويقترب من الدور الثاني ،بينما
ظل المنتخب اإليفواري في المركز الثاني برصيد 3
نقاط.
شكل منتخب الفهود خطور ًة كبيرة واعتمد على
سرعات مهاجميه واالنطالقات من العمق واألطراف،
فيما ظل المنتخب اإليفواري في الربع الساعة األولى

مقيدا ً في منطقة الدفاع معتمدا ً على الهجمات المرتدة.
وكاد منتخب كولومبيا أن يحرز الهدف األول من
هجمة سريعة عن طريق غوادرادو الذي مرر كرة بينية
نحو جيميس الذي لعبها عرضية متقنة لغوتييريز،
قبل أن يسددها األخير برعونة خ��ارج المرمى في
الدقيقة  ،28الطوفان الكولومبي لم يهدأ واعتمد
بدرجة كبيرة على الكرات البينية والطولية الستغالل
سرعة غواردادو ورودريغيز.
المنتخب اإلي��ف��واري انتفض بعض ال��ش��يء في
الدقائق األخيرة من الشوط األول ،وحاول يايا توريه
وسيري دي أن يستحوذا على الكرة لبناء الهجمات،
والتهديد الوحيد كان عن طريق تسديدة سيرج أوريير
األرضية تعامل معها الحارس دايفيد أوسيينا بنجاح،
فضالً عن بعض التسديدات غير المكتملة لتنتهي
الفترة األولى بالتعادل السلبي.
لم يتغير الحال كثي ًرا في الشوط الثاني ،حيث
واص���ل المنتخب الكولومبي هجومه المتواصل
وكاد خوان جييرمو ك��وادرادو أن يحرز الهدف األول
لوال القائم الذي حرمه من التسجيل ،وذل��ك في ظل
االنكماش غير المبرر من األفيال ،حيث اكتفى المنتخب
اإلي��ف��واري بالتسديدات البعيدة ل��ض��رب اليقظة
الدفاعية الكولومبية.
دخ��ل ديدييه دروغ��ب��ا مكان ويلفريد بوني في
تشكيلة األف��ي��ال في الدقيقة  60على أم��ل تنشيط
الجانب الهجومي ،لكن الضغط الكولومبي أثمر عن
الهدف األول ،بعدما عكس غواردادو كرة ركنية ارتقى
لها جيميس رودريغيز برأسية متقنة سكنت الشباك
معلنة عن تقدم الفهود.
لم تمر  6دقائق ،حتى أض��اف الفهد الكولومبي
الهدف الثاني ،من خطأ فادح لسيري دي ليحرز خوان
كوينتيرو الهدف من تسديدة لم يستطع الحارس
التعامل معها.
اشتعلت المباراة في الدقائق األخيرة ،حيث تخلى
المنتخب اإليفواري عن الحذر الدفاعي بشك ٍل كبير
على أم��ل إنقاذ ما يمكن إن��ق��اذه ،واستطاع بالفعل
جيرفينيو أن يقلص الفارق من مهارة فردية رائعة
وتسديدة ماكرة في الدقيقة .73
استمر المنتخب اإليفواري بعد الهدف في ضغطه
الهجومي ،لكن محاوالت األفيال لم تثمر عن الهدف
المأمول ،لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الكولومبي
بهدفين لهدف وحيد.

على الهامش
المونديالي
لبنان حاضر ًا بقوة!

ح�ض��ر ال�ع�ل��م اللبناني في
العديد من مباريات كأس العالم
 2014بنسخته البرازيلية ،وال
يفوت اللبنانيون الذين يتجاوز
عددهم السبعة ماليين نسمة
أي مباراة هامة في المونديال،
وه��م يشكلون حضورا ً فعاالً
في بالد السامبا مع تمسكهم
بهويتهم األصلية.
وحضر العلم اللبناني في
مباراة االفتتاح بين البرازيل
وكرواتيا بقوة إلى ح ٍد تجاوز
أع�ل�ام ك��روات �ي��ا ،م��ع العلم أن
غالبية اللبنانيين المقيمين في
البرازيل يشجعون السيليساو
وي��ش��ع��رون ب��ان�ت�م��ائ�ه��م إلى
ب�ل�اد ال �س �ح��رة .ك�م��ا وحضر
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ف ��ي م��ب��اراي��ات
ه��ول �ن��دا وال �ج��زائ��ر وإيطاليا
وألمانيا .وبرز علم بالد األرز
م ��رات ع��دي��دة ب�ش�ك� ٍل واض��ح
في المدرجات ،هذا ناهيك عن
الصور التي يتم تداولها على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
من قبل الجماهير المشاركة،
وي��ل��وح��ون ب ��ه م �ع �ب��ري��ن عن
ه��وي�ت�ه��م األس��اس �ي��ة .ويكاد
ي �ك��ون ه ��ذا ال �م��ون��دي��ال األول
المتمتع بحضور لبناني من
ه��ذا المستوى على الرغم من
ع��دم تمكن المنتخب الوطني
من التأهل.
ال ��دب� �ك ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة كانت
حاضرة في المونديال أيضاً،
حيث نشر لبنانيون مهاجرون
إلى ساو باولو شريطا ًمص ّورا ً
خالل احتفالهم في أحد أحياء.

العب لبناين يشارك
إىل جانب املكسيك

ص �ح �ي��ح أن ل��ب��ن��ان ليس
مشاركا ً في بطولة العالم في
ك��رة ال�ق��دم ،لكن ظله موجود
حيث يشارك العب في منتخب
المكسيك ذو أص ��ول لبنانية
يدعى ميغيل ليّون.
وش��ارك ليّون ال��ذي يتحدر
من قرية بيت مالت العكارية،
ف� ��ي م� �ب���ارات���ي ف ��ري� �ق ��ه ضد
ال��ك��ام��ي��رون ( )0-1وض��د
ال� �ب ��رازي ��ل ( ،)0-0ب �ي��د أنّ
ط��ري��ق ال �ن �ج��اح ب��ال�ن�س�ب��ة له
ل��م ت�ك��ن م �ف��روش��ة ب��ال��ورود،
وأث �ب��ت أن��ه يتمتع بمعنويات
فوالذية لتخ ّطي الحواجز التي
فح ّولها إلى
اعترضت مسيرته َ
حوافز.
خ � � ��اض م� �ي� �غ� �ي ��ل ل � �يّ� ��ون،
ال� �م ��ول ��ود ف ��ي  25ح ��زي ��ران
 ،1988المباراة دولية األولى
ل���ه ف���ي ص� �ف ��وف المكسيك
خ�ل�ال ال� �ك ��أس ال��ذه �ب �ي��ة عام
 ،2013وقد أصبح اآلن العبا ً
أساسيا ً في صفوف القبعات
المكسيكية.
بعد ثالثة مواسم قضاها في
صفوف فريق مغمور يدعى
ت �ي �ب��ورون �ي��س روخ� ��وس دي
ف�ي��راك��روز ،انتقل إل��ى إيطاليا
وب� ��ات أ ّول الع ��ب مكسيكي
يدافع عن أل��وان ن��ادي أتاالنتا
ف��ي م��وس��م ،2010-2009
�ض ف��ي صفوف
ل�ك�ن��ه ل��م ي �م� ِ
ال �ف��ري��ق اإلي �ط��ال��ي س ��وى 32
دقيقة فقط .وعاد بعد تجربته
اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة إل � ��ى المكسيك،
وانض ّم إلى نادي أميركا ،أحد
أع��رق األن��دي��ة ف��ي ال �ب�لاد .بيد
أنّ جمهور فريقه الجديد لم
�رح��ب ب��ه وواج ��ه م��وج��ة من
ي� ّ
العدائية ،حتى انّ البعض لجأ
إلىمواقعالتواصلاالجتماعي
وبعثَ بجملة مفادها «الحقّ كله
على ليّون».
ون �ج��ح ف��ري��ق أم �ي��رك��ا في
تحقيق معجزة إلدراك التعادل
مع غريمه التقليدي كروز أزول
ف��ي م �ب��اراة اإلي ��اب ف��ي ال��دور
النهائيلبطولةالمكسيك.ولجأ
الفريقان إلى ركالت الترجيح،
وج ��اءت لحظة المجد لليّون
ال ��ذي ان �ب��رى للركلة األخيرة
التي منحت اللقب لفريقه للمرة
الحادية عشرة في تاريخه.
واعتمد عليه مدرب المنتخب
ال��وط�ن��ي ميغيل ه�ي��ري��را مرة
ج��دي��دة عندما ك��ان المنتخب
المكسيكي يمر بفترة حرجة.
ول��م يخيّب ل�يّ��ون ظ � ّن مدربه
ب��ه ،وس��اه��م بثالث تمريرات
حاسمة في األه ��داف التسعة
ال �ت��ي س�ج�ل�ه��ا ف��ري �ق��ه ذه��اب �ا ً
وإياباً.

