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السيليساو يالقي الثور التشيلي والطواحين الهولندية لمواجهة الـ«تريكولور»

انتصا ٌر كبير لراقصي السامبا والمكسيك وهولندا
العليا للدفاع ،لكن النصف الثاني شهد تغييرا ً كامالً
في المجريات ،حيث ارتفعت درجة الخطورة .وبعد
أن زج فان غال بالبدالء ،أطلق الواعد ميمفيس ديباي
كرة الهبة أبعدها برافو بأطراف أصابعه للركنية،
عكسها روب��ن كالمعتاد داخ��ل المنطقة ليرتقي لها
البديل اآلخر فير ويزرعها في مرمى تشيلي محرزا ً
الهدف األول.
لم يسمح الوقت للتشيليين في تدارك النتيجة،
حيث ل��م تثمر ال��م��ح��اوالت األخ��ي��رة التي ق��ام بها
سانشيز وزمالؤه في تعديل الكفة ،بل على العكس
م��ن ذل��ك استغل روب��ن ال��ف��راغ��ات الدفاعية وق��ام
بانطالقة مثالية وبعد أن وصل إلى الخط النهائي
عكس الكرة أمام المندفع ميمفيس ديباي ليدكها في
المرمى.

حسن الخنسا
قاد النجم البرازيلي نيمار منتخب بالده إلى انتصار
كبير ومهم على المنتخب الكاميروني برباعية لهدف
في ختام مباريات الفريقين في المجموعة األولى
لكأس العالم  2014في البرازيل على ملعب استاديو
ناسيونال في برازيليا أمس االثنين.
وسجل نيمار هدفيه في الدقيقتين  17و 35ليعيد
ّ
البسمة إلى وجوه الشعب البرازيلي عاشق المستديرة
الساحرة ،وأض��اف فريد ( )49وفرناندينيو ()84
الهدفين اآلخرين ،بينما جاء هدف الكاميرون الوحيد
عن طريق جويل ماتيب في الدقيقة .26
فاجأ السيليساو نظيره الكاميروني بهجوم
ضاغط منذ البداية وكاد أن يسجل في الدقيقة األولى
لوال خشونة الدفاع الكاميروني الذي ارتكب أخطا ًء
جسيمة على نيمار من دون كرة ،قبل أن ينجح األخير
في افتتاح التسجيل في الدقيقة  17بعدما قطع لويز
غوستافو الكرة من الدفاع الكاميروني وانطلق على
الجهة اليسرى قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها
نيمار بلمسة مباشرة على يسار الحارس.
وجاء رد الكاميرون في الدقيقة  26عندما حصلوا
على ركلة ركنية لعبها بنجامين موكاندجو وتابعها
برأسه جويل ماتيب ،ولكن العارضة حرمته من
التسجيل قبل أن يتابع كرة عرضية من آالن نيوم في
الشباك من مسافة قريبة.
وع��اد نيمار ليضرب م��ج��ددا ً مرمى الكاميرون
بصوارخيه ال��ك��روي��ة ،فانطلق م��ن على مشارف
المنطقة وم ّوه بجسده متخطيا ً الدفاع الكاميروني
قبل أن يطلق تسديدة قوية بيمناه من على مشارف
المنطقة سكنت على يمين الحارس ،ليعلن عن هدفه
الشخصي الثاني في اللقاء والرابع في البطولة.
وكانت بداية المنتخب البرازيلي هجومية أيضا ً
في الشوط الثاني وك��اد أن يسجل في مناسبتين
األول��ى في الدقيقة  48بعد تسديدة صاروخية من
فريد أبعدها الحارس تشارلز إيتاندجي الذي أنقذ
مرماه بعد دقيقة واح��دة عندما أبعد الركلة الحرة
القوية التي لعبها نيمار قبل أن ينجح فريد في
التسجيل أخيرا ً بالدقيقة  49عندما تابع برأسه كرة
عرضية من دافيد لويز.
وتواصل الضغط الهجومي للبرازيل في الدقائق
التالية ولكن بدون أي فاعلية إلى أن سجل البديل
فرناندينيو الهدف الرابع بعد كرات متبادلة ،قبل أن
يخترق منطقة الجزاء ويسجل بكرة قوية على يسار

الماتادور يودّع بالد السحرة
بانتصا ٍر متأخر

الحارس لينتهي اللقاء بفوز كبير للمنتخب البرازيلي
في مباراته المئة في كأس العالم ،ويتأهل على قمة
المجموعة حيث سيلتقي منتخب تشيلي بدور الستة
عشر.
وفي المواجهة الثانية ،عاقب منتخب المكسيك
نظيره الكرواتي على اندفاعه للهجوم دون حساب،
ليتغلب عليه بثالثة أه��داف لهدف ،في مواجهة
انتهى شوطها األول بالتعادل السلبي بدون أهداف
وردت العارضة تسديدة صاروخية لمكوك الوسط
المكسيكي.
في الشوط الثاني ض��رب أبناء المدرب ميغيل
هيريرا المرمى الكرواتي بثالثة أهداف في  10دقائق،
سجلها رافائيل ماركيز قائد الفريق ،وأن��دري��س
غ��واردادو ،وخافيير هرنانديز في الدقائق  72و75
و ،82بينما سجل إيفان برزيتش أنشط العبي كرواتيا
هدف منتخب بالده الوحيد في الدقيقة .87

بهذا الفوز الكبير ،يفقد المنتخب المكسيكي صدارة
المجموعة األولى بفارق األهداف ليالقي في دور الـ16
المنتخب الهولندي متصدر المجموعة الثانية بثالثة
انتصارات ،بينما ودّع منتخب كرواتيا المونديال
بعدما بقي في المركز الثالث برصيد  3نقاط من فوز
وحيد على الكاميرون.

الطواحين إلى الدور الثاني
بالعالمة الكاملة

حقق منتخب هولندا فوزا ً مه ّما ً على تشيلي بهدفين
نظيفين ليؤكد زعامته للمجموعة الثانية ،في الجولة
الختامية للمجموعة التي جرت على ملعب آرينا دي
ساو باولو ليبقى الفريق الخاسر في المركز الثاني.
تحكم المنتخب التشيلي ف��ي مجريات اللعب
خالل النصف األول من الشوط األول ،وكان الفريق

األكثر خطورة بفضل ضغطه على عناصر المنتخب
الهولندي وحرمانهم من امتالك الكرة ،والحت له أكثر
من فرصة عن طريق فاغاس وغوتريز ،فيما وضح
تأثر هجوم هولندا بغياب روبين فان بيرسي في ظل
عدم فعالية ديركاوت.
وحاول المنتخب الهولندي التعبير عن نفسه من
خالل بعض الهجمات ،التي كان أساسها المهارات
الفردية آلريين روبن ،حيث أرسل عرضية لدى فريج
لعبها برأسه خارج المرمى في الدقيقة ( ،)35وأخرى
أضاعها روب��ن في الدقيقة ( )40بعد أن تالعب
بالدفاع وس��دد بجوار القائم ،فيما ظهر المنتخب
التشيلي برأسية غوتيريز في الدقيقة ( )44لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
لم يختلف الحال في الشوط الثاني خصوصا ً في
النصف األول منه ،حيث غاب التهديد الجدي على
المرميين ،وظلت المحاوالت منقوصة وكانت الكلمة

وح ّقق المنتخب اإلسباني انتصاره األول واألخير
ضمن منافسات المجموعة الثانية للعرس العالمي
بعدما تخطى أستراليا بثالثية نظيفة على ملعب
آرينا دي بايكسادا في كوريتيبا.
بعد بداية خجولة من الطرفين ،ب��دأ الالروخا
بالتقدم إلى األم��ام وحصل على أفضلية واضحة،
ليصنع الفرصة األولى بعد مرور  23دقيقة إثر كرة
عرضية وصلت إلى جوردي ألبا داخل المنطقة قبل
أن يسدد كرة قوية أبعدها الحارس األسترالي ماتي
رايان ببراعة .لكن ضغط المنتخب اإلسباني أثمر في
الدقيقة  36بعد تمريرة بينية من أندريس إنييستا
وصلت إل��ى خ��وان ف��ران ال��ذي انطلق على الجهة
اليسرى ،ممررا ً كرة عرضية من داخل المنطقة نحو
دافيد فيا المتحفز والذي تابع الكرة بكعب قدمه في
المرمى بطريقة رائعة.
وعزز اإلسباني تقدمه في الدقيقة  69عن طريق
المهاجم فرناندو توريس الذي تلقى تمريرة متقنة
من أندريس إنييستا ،كسر على إثرها مصيدة التسلل
ودخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس قبل أن يضع
الكرة أرضية زاحفة على يسار ماتي رايان.
وقبل دقائق على نهاية اللقاء ،أضاف الماتادور
الهدف الثالث إثر كرة عرضية من سيسك فابريغاس
وصلت لخوان ماتا داخل المنطقة ليضعها بين قدمي
الحارس ،لينهي بطل العالم مشواره في بالد السحرة
بانتصار كبي ٍر.

على الهامش
المونديالي
"«ألونسو»
يعتزل دولي ًا
أع �ل��ن ت�ش��اب��ي أل��ون �س��و ،العب
ريال مدريد والمنتخب اإلسباني
ل �ك��رة ال �ق��دم أن ��ه س�ي�ع�ت��زل دوليا ً
ب�ع��د م��ون��دي��ال ال �ب��رازي��ل .2014
وأك��دت صحيفة ماركا اإلسبانية
التي نشرت خبر اعتزال ألونسو،
أن ال�لاع��ب ات�خ��ذ ه��ذا ال �ق��رار قبل
ان�ط�لاق المونديال ألن��ه ع��رف أن
مشواره مع الماتادور قد شارف
على االنتهاء.
واع�ت�ب��رت الصحيفة أن قراره
ل ��م ي �ك��ن رد ف �ع��ل ل �ل �ج��دل ال ��ذي
أث ��ارت ��ه ت�ص��ري�ح��ات��ه ب �ع��د هزيمة
إسبانيا أمام تشيلي وخروجه من
المونديال من الباب الخلفي.
وش� ��ارك ت�ش��اب��ي أل��ون �س��و 33
س �ن��ة ث�ل�اث م� ��رات ف ��ي نهائيات
بطولة كأس العالم ،ومرتين في كل
من بطولة كأس األمم األوروبية،
ومسابقة كأس القارات ،كما ت ّوج
بلقب بطل كأس العالم مع منتخب
ب�لاده للمرة األول��ى ف��ي تاريخه،
إضافة إلى لقبين في أمم أوروبا.
وخ� ��اض أل��ون �س��و  113م��ب��اراة
سجل خاللها  16هدفاً ،وحقق مع
المنتخب  88انتصاراً ،مقابل 12
تعادالً ،و 13هزيمة.

«بيلد» تكشف عن
سر تسريحة رونالدو
زعمت صحيفة «بيلد» األلمانية
أن قصة الدون رونالدو التي ظهر
بها في المباراة التي جمعت بين
منتخب ب�لاده البرتغال وأميركا
ف��ي م��ون��دي��ال ال �ب��رازي��ل ل��م تكن
مجرد تقليعة أو موضة جديدة.
التقرير أش��ار إل��ى أن تسريحة
رون��ال��دو م��ا ه��ي إال ت�ض��ام�ن�ا ً مع
صديقه الطفل ال�م��ري��ض «إيريك
أورت� ��ز» ال ��ذي ي�ع��ان��ي م��ن ندبات
وجروح في رأسه نتيجة لجراحات
ع��دي��دة .وال�ط�ف��ل الصغير يعاني
من أورام وخلل في دماغه ،وهو
م��ا يتطلب إج� ��راء عمليات دائمة
ف��ي رأس ��ه ،ف�ح��رص رون��ال��دو أن
يتضامن مع صديقه بهذه القصة
حسب التقرير.
وك��ان رون��ال��دو قد تكفل بحالة
الطفل ،وسبق له التبرع بـ 60ألف
يورو إلنقاذ حياته.

كلوزه:
«أنا مل أنتهِ بعد»

س � ّط��ر األل �م��ان��ي ميروسالف
ك �ل��وزه اس �م��ه ب��أح��رف م��ن ذهب
ف��ي س�ج�لات ك��أس ال�ع��ال��م عندما
وصل إلى رقم الظاهرة رونالدو
بتسجيله ه��دف��ه الـ 15ف��ي جميع
كؤوس العالم التي شارك بها منذ
مونديال  ،2002وذلك في مباراة
منتخب بالده ونظيره الغاني.
وأش ��ار ك �ل��وزه ف��ي ح��دي��ث إلى
موقع االتحاد األلماني لكرة القدم:
«أي ش �خ��ص ي �ع��رف �ن��ي ،يعرف
أن ه��دف��ي األس��اس��ي ف��ي األشهر
األخيرة كان اللعب في كأس العالم
للمرة ال��راب�ع��ة ،لكن ذل��ك ل��م يكن
سهالً أب ��داً ،واجهتني الكثير من
الصعوبات ،حتى أني فقدت األمل
في بعض األوقات ،ولكن لم أضل
الطريق ،بالنسبة لي إحراز الهدف
ال �خ��ام��س ع�ش��ر ه��و ش ��يء رائ ��ع،
ولكن أهم أهدافي هو المنتخب ،أنا
في البرازيل لمساعدته».
وأكد كلوزه أنه سيكون كاذبا ً لو
قال إنه ال يهتم بتسجيل األهداف:
«بالطبع أرغ��ب في ذل��ك ،المهاجم
ي��رغ��ب دائ��م��ا ً ب��إح��راز األه� ��داف،
وب��ال�ط�ب��ع أه �ت��م ب��رف��ع رصيدي،
وس� ��أح� ��اول أن أت� �ص ��در قائمة
هدافي العالم ألطول فترة ممكنة،
أن��ا ل��م أن�ت� ِه م��ن تسجيل األه��داف
ب� �ع ��د» .ووص � ��ف ك� �ل ��وزه طريقة
تسجيله ل�ه��دف��ه ال �ت��اري �خ��ي أم��ام
«جئت إلى الزاوية ،في
غانا قائالً:
ُ
البداية اعتقدت أني سأذهب للكرة
برأسي ،ولكن في بعض أجزاء من
الثانية حركتني غريزتي وتابعت
لحسن الحظ الكرة بقدمي».
وح ��ول أمنيته الشخصية في
مونديال البرازيل أ ّك��د كلوزه أنه
يسعى لتسجيل ثالثة أهداف على
األقل.

