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البرغوث ميسي يتألّق ويقود األرجنتين إلى الدور الثاني

التانغو في مواجهة سويسرا ...والديوك الفرنسية في مواجهة نيجيريا
حسن الخنسا
استعرض البرغوث ليونيل ميسي نجم
األرجنتين قوته وساهم بشك ٍل رئيسي في
فوز منتخب بالده على نيجيريا بثالثة أهداف
لهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب
بيرا ريو في الجولة الثالثة من مباريات دور
المجموعات.
وبهذا الفوز تصدرت األرجنتين جدول
ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط
فيما لحقت بها نيجيريا إلى الدور الثاني بعد
احتاللها المركز الثاني برصيد أربع نقاط،
وخرج كل من المنتخب البوسني الذي احتل
المركز الثالث برصيد ث�لاث نقاط وإي��ران
التي تذيلت المجموعة بنقطة واحدة من دور
المجموعات.
ون��ج��ح ميسي ف��ي التسجيل مبكرا ً في
الدقيقة الثالثة م��ن متابعة داخ��ل منطقة
الجزاء ،ولكن سرعان ما عادل أحمد موسى
النتيجة في الدقيقة الرابعة لنيجيريا.
وقبل نهاية الشوط األول بلحظات سجل
ميسي من ركلة حرة مباشرة فشل حارس
ال��م��رم��ى النيجيري ف��ي إيقافها رغ��م بعد
مسافتها.
مع بداية الشوط الثاني ،نجح أحمد موسى
في إحراز هدف التعادل لنيجيريا بعد مرور
دقيقتين فقط من بدايته لكن المدافع روخو
منح العالمة الكاملة لألرجنتين بإحرازه
الهدف الثالث في الدقيقة  50مستفيدا ً من
التمريرة العرضية داخل منطقة جزاء نيجيريا
من ركلة ركنية.
وحفلت المباراة باإلثارة والندية وكان
األداء السريع من كال الجانبين عامالً مفيدا ً في
امتاع الجماهير التي شاهدت المباراة خاصة
أن المخاوف التي كانت تنتاب نيجيريا من
فوز إيران على البوسنة تبددت مع الهزيمة
التي مني بها المنتخب اآلسيوي.

البوسنة تودّع بالد السحرة
مصطحب ًة إيران

أحبط منتخب البوسنة والهرسك آمال
نظيره اإليراني بفوزه عليه بثالثة أهداف
لهدف في ختام مباريات المنتخبين على
ملعب آرينا فونتي نوفا في سالفادور.
على الرغم من أن المنتخب اإليراني هو
الذي كان بحاجة إلى الفوز باللقاء من أجل
مواصلة مشواره في العرس العالمي ،إال أن
«البوسني» تقدّم إلى األم��ام وش ّكل ضغطا ً
كبيرا ً على مرمى الحارس اإليراني علي رضا
حقيقي الذي بقي منشغالً في الدقائق األولى
من اللقاء.
وق��ب��ل ان��ت��ص��اف ال��ش��وط األول ،نجح
منتخب البوسنة في تسجيل هدف التقدم
في الدقيقة  23بعد تسديدة من إدين دزيكو
من خارج المنطقة بيسراه ارتطمت بالقائم
األيسر ودخلت المرمى بينما كاد أن يكون رد
المنتخب اإليراني سريعا ً وبعد دقيقة واحدة
فقط عندما أطلق مسعود شجاعي تسديدة
قوية من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة
لينتهي الشوط األول بتقدم البوسنة بهدف

على الهامش المونديالي

 30شرطي مسلح حلماية سواريز
ق��ررت الشرطة البرازيلية زي ��ادة أع ��داد أف ��راد األم��ن ح��ول الفندق الذي
يستضيف النجم األوروغ��وي��ان��ي المشاكس لويس سواريز وباقي أعضاء
بعثة المنتخب ،بعد الجدل الذي أثاره المهاجم عقب عضته الجديدة في مباراة
إيطاليا األخيرة في مونديال البرازيل.
صحيفة «ميرور» البريطانية أكدت أنه تم زيادة عربات الشرطة حول الفندق،
فضالً عن تخصيص  30شرطي مسلح لحماية الالعب من أية تطورات خالل
الساعات المقبلة ،وخاصة في وقت انتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها الفيفا
في هذه الواقعة.
وم��ن المنتظر أن ي�ص��در الفيفا نتيجة إج��راءات��ه التأديبية ت�ج��اه النجم
األوروغوياني خالل ساعات ،حيث أظهرته اإلع��ادة التلفزيونية وهو ّ
يعض
الالعب اإليطالي جورجيو كيليني .يذكر أن منتخب اآلزوري قد ودّع البطولة
ٍ
بهدف نظيف ،في مواجهة مثيرة كان بطلها مهاجم الريدز.
بعد خسارته أمس

مدرب نيجرييا :ميسي من كوكب عطارد!

نظيف.
وت��واص��ل الضغط البوسني مع انطالق
الشوط الثاني ونجح العبوه في السيطرة
على وسط الملعب قبل إضافة الهدف الثاني
إثر خطأ دفاعي من المدافع اإليراني جالل
حسيني في إبعاد الكرة التي وصلت إلى
المتحفز ميراليم بيانيتش الذي كسر مصيدة
التسلل ودخ��ل المنطقة قبل أن يسجل على
يسار الحارس علي رضا حقيقي.
سجل المنتخب اإليراني
وفي الدقيقة ّ ،82
هدفه األول في المباراة والبطولة بعد دفاع
مستميت من منتخب البوسنة قبل أن يكسر
ج��واد نيكونام مصيدة التسلل ويمرر كرة
عرضية تابعها رضا جوتشانجاد من مسافة
قريبة في المرمى الخالي.
ولكن فرحة المنتخب اإليراني دامت أقل من
دقيقة حيث سجل منتخب البوسنة الهدف
الثالث ،بعد هجمة سريعة وصلت على إثرها
الكرة إل��ى أفيديا فيرسايفيتش ال��ذي دخل
المنطقة وس��دد ك��رة قوية ارتطمت بالقائم
ودخلت المرمى لينتهي اللقاء بفوز البوسنة
بنتيجة .1-3

شاكيري يقود سويسرا إلى
الدور الثاني

حصد منتخب سويسرا البطاقة الثانية

عن المجموعة الخامسة بعد ف��وزه الكبير
على هندوراس ( )0-3في اللقاء الثالث الذي
أقيم على ملعب آرينا أمازونيا ماناوس ،أمام
 40.322ألف متفرج ،لتضرب موعدا ً كبيرا ً
مع األرجنتين متصدرة المجموعة السادسة
في الدور الثاني.
س���ارع منتخب س��وي��س��را للهجوم منذ
ال��ب��داي��ة ،وأع��ل��ن ع��ن ن��واي��اه ،وس��رع��ان ما
ُترجمت هذه الرغبة عن طريق أحد نجوم
بايرن ميونيخ ،ش��ي��ردان شاكيري ،حيث
اخترق بشك ٍل عرضي لمنطقة الجزاء وأطلق
قذيفة الهبة سكنت أعلى ال��زاوي��ة اليمنى
لمرمى هندوراس محرزا ً الهدف األول.
وأخ��ذ الهندوراسي على حين غ � ّرة ،فبدأ
رحلة البحث عن نفسه في الملعب ،وحاول
نسج الهجمات والتقدم نحو مناطق التهديد
الفعلي ،لكن لم يجد الحارس بيناغليو أي
تهديدات مقلقة طيلة فترات الشوط .وعلى
العكس من ذلك سمح االندفاع المبالغ فيه
لتحقيق التعادل ،القيام بهجمات مرتدة
من قبل سويسرا ،وبفضل ذلك أتى الهدف
الثاني ،خرج السويسريون بمرتدة تمت عبر
ثالث لمسات األول��ى طويلة نحو درميتش
في وسط الملعب لينطلق بسرعة ثم يعكس
ال��ك��رة مناسبة أم��ام شاكيري ال��ذي واج��ه
الحارس وسجل من دون عناء الهدف الثاني،
ليمنح فريقه تقدما ً جيدا ً في الشوط األول.

عاد اللعب في الشوط الثاني وسط انقالب
كبير في حال منتخب هندوراس ،الذي استهل
مهاجما ً ليحصل على فرصتين متتاليتين لهز
الشباك وتقليص النتيجة لكن الخط الدفاعي
للمنتخب السويسري بدد اآلمال.
ومن جديد استغل السويسريون الفراغات
الدفاعية الواضحة ،وتكرر المشهد نفسه
حين ت��ق��دم درميتش بسهولة م��ن الجهة
اليسرى وتجاوز المدافع ثم قدم الكرة على
طبق من ذهب أم��ام شاكيري ال��ذي سددها
بطريقته ال��خ��اص��ة ليهز ال��ش��ب��اك م��ح��رزا ً
الثالثية «هاتريك» ،لتعلن الصافرة األخيرة
عن فو ٍز سويسري واضح.

الديوك تتصدّر مجموعتها

وفشل منتخب الديوك الفرنسية في ه ّز
شباك اإلك��وادور ليخرج المنتخبان بنقطة
وحيدة بعد التعادل سلبيا ً في ختام مباريات
المنتخبين ضمن المجموعة الخامسة أيضاً،
على ملعب ماراكانا في ريو دي جينيرو.
كان المنتخب الفرنسي األفضل في موقعة
ماراكانا وتفوق على نظيره اإلك���وادوري
معظم فترات المباراة التي خاضها الفريق
الالتيني مدافعا ً ومتحفظاً ،على أمل النجاح
ف��ي التسجيل م��ن هجمة م��رت��دة أو تعثر
سويسرا في المباراة األخرى.
وكاد بول بوغبا أن يفتتح التسجيل من

رأسية خطيرة في الدقيقة  ،38لكن حارس
مرمى اإلكوادور دومينيغيز حولها إلى ركلة
ركنية .وردت اإلك���وادور برأسية من إينير
فالنسيا في الدقيقة  41لكن حارس فرنسا
هوغو لوريس تألق في التصدي لها بساقيه.
وجاء الشوط الثاني أكثر انفتاحا ً حيث
زاد المنتخب الفرنسي م��ن ضغطه على
مرمى خصمه ،فكاد غ��ري��زم��ان أن يفتتح
التسجيل حين سدد بظاهر قدمه فأبعدها
حارس اإلك��وادور ببراعة لتصطدم بالقائم
األيسر .وزادت معاناة اإلك��وادور بعد طرد
قائده أنتونيو فالنسيا ،العب مان يونايتد،
في الدقيقة  49بعد تدخله العنيف على
غريزمان مهاجم فرنسا.
وجاءت أخطر فرص اإلكوادور في الدقيقة
 ،54إذ سدد كريستيان نوبوا كرة إلى الخارج
والمرمى مفتوح أمامه بعد هجمة مرتدة.
وتواصلت فرص الفرنسيين وسط نوع
من اإلره��اق البدني للمنتخب اإلك���وادوري
الذي ترك الديوك يتسيدون الميدان ،فكانت
ت��س��دي��دة بليس م��ات��وي��دي ال��ق��وي��ة التي
أخرجها ال��ح��ارس دومينيغيز ،ثم رأسية
بوغبا الخطيرة في الدقيقة  73وتسديدة
كريم بنزيما في الدقيقة  88أخطر الفرص
الفرنسية ف��ي ال��ش��وط ،لتنتهي المباراة
بالتعادل من دون أهداف.

مازح مدرب منتخب نيجيريا ستيفان كيشي رجال اإلع�لام ،عندما اعتبر
بأن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين في مرمى فريقه ليقود
البيسيليستي إلى الفوز آتٍ من كوكب عطارد.
وق��ال كيشي« :م��ن الصعب ان�ت��زاع الكرة عندما تكون في ح��وزت��ه ،تملك
األرجنتين العبين رائعين ،لكن ميسي يأتي من كوكب عطارد .إنه مختلف
ونحن نحترمه كثيراً».
ورف��ع ميسي رصيده من األه��داف في البطولة الحالية إلى أربعة أهداف
ليتساوى م��ع زميله ف��ي ب��رش�ل��ون��ة ،ال�ب��رازي�ل��ي نيمار ف��ي ص ��دارة ترتيب
الهدافين.
وص ّرح كيشي قائالً« :ربما أحترم المنتخب األرجنتيني أكثر من اللزوم.
النقطة اإليجابية أننا في الشوط الثاني حاولنا أن نلعب بالطريقة التي نعرفها
ومحاولة السيطرة على مجريات اللعب ،رأيت تحركات كثيرة من قبل العبي
فريقي أكثر من الشوط األول وهذا أمر جيد».
وع��ن اح�ت�م��ال م��واج�ه�ت��ه لمنتخب ف��رن�س��ا ال �م� ّ
�رش��ح ل�ت�ص��در المجموعة
الخامسة ،قال كيشي الذي قاد منتخب بالده إلى إحراز كأس األمم األفريقية
العام الماضي« :إنه منتخب جيد جدا ً سنقوم بمراقبته هذا المساء».

الربغوث يحقق رقم ًا أرجنتيني ًا جديد ًا
أصبح البرغوث ليونيل ميسي أول العب في تاريخ األرجنتين يسجل في
أول  3مباريات  4أهداف للمنتخب في بطولة كأس العالم منذ عام .1958
النجم األرجنتيني سجل الهدف الثاني لبالده في شباك البوسنة ،ثم سجل
الهدف الوحيد أمام إيران ،وافتتح التسجيل للتانغو أمام نيجيريا مستفيدا ً من
ارتداد تسديدة أنخيل دي ماريا ،قبل أن يضيف هدفا ً ثانيا ً قبل نهاية الشوط
األول من ركلة حرة.
ولم يستطع أي مهاجم أرجنتيني تحقيق هذا األمر منذ عام  ،1958حيث
كان عمر كورباتا آخر من فعل ذلك ،فسجل آن��ذاك في شباك ألمانيا الغربية
وإيرلندا الشمالية وتشيكوسلوفاكيا ،مع فارق أن فريقه خسر مباراتين ،وهو
سجل في آخر مرتين من ضربة الجزاء.
يذكر أن الشعب األرجنتيني يحمل ليونيل ميسي مسؤولية كبيرة عما سيتم
تحقيقه في كأس العالم ،حيث يحلم الجميع بلقب المونديال الغائب عنهم منذ
عام .1986

ُخطى ثابتة
قال قائد األرجنتين ليونيل ميسي إن منتخبه يمشي بخطى ثابتة وذلك
بعد تأهله إلى دور الـ 16من مونديال البرازيل ،متصدرا ً لمجموعته السادسة
وفي حوزته  9من  9نقاط ممكنة .وأكد نجم برشلونة بعد المباراة أن منتخب
األرجنتين يتحسن« :أعتقد أننا رأينا منتخبا ً أرجنتينيا ً متألقاً ،نحن نواصل
حسنا من أدائنا ضد منتخب كبير كان لديه عزيمة».
طريقنا بخطى ثابتةّ ،
وأضاف صاحب األهداف األربعة في مونديال البرازيل« :تكلمنا مع بعضنا
البعض في المنتخب وأردنا أن نصحح األخطاء السابقة وأردنا أن نكون أكثر
نجاعة وفعالية وأتيحت الفرص وسجلنا األهداف ،اآلن علينا العمل أكثر في
المباريات القادمة».
وفيما يتعلق باالحتفاء الجماهيري به أثناء خروجه مستبدالً في الشوط
الثاني ،قال« :نحن جيران مع مدينة بورتو أليغيري ،لذلك كان الجمهور كثيفا ً
ورائعاً ،نحن سعداء بإسعادهم».

راض عن أداء فريقه
سوسيتش ٍ
وكريوش متفائل باملستقبل
أعرب مدرب منتخب البوسنة سافيت سوسيتش عن رضاه التام على أداء
العبيه خ�لال المواجهة الختامية التي جمعت فريقه بنظيره اإلي��ران��ي أمس
األربعاء.
وقال سوسيتش« :نحن سعداء بهذا الفوز التاريخي في أول مشاركة لنا في
المونديال .كنا نستحق أكثر من ذلك بيد أن عوامل عديدة أعاقت مسيرتنا».
وأضاف« :الحظ لم يحالفنا في مباراة األرجنتين االفتتاحية رغم أننا قدمنا
أدا ًء جيدا ً ث ّم أفسد الحكم مباراتنا الثانية أمام نيجيريا ...كنا نريد بلوغ الدور
الثاني».
وختم« :لقد ق�دّم الالعبون ك� ّل ما في جعبتهم ،أشكرهم على ه��ذا الوجه
المش ّرف وأدعوهم إلى مزيد من العمل».
في المقابل بدا البرتغالي كارلوس كيروش متقبالً لمصير فريقه الذي فشل
في تجاوز الدور األول في رابع مشاركاته في المونديال قائالً« :حاولنا قدر
اإلمكان تحقيق نتيجة ممتازة بيد أننا لم نكن جاهزين لذلك .خبرة البوسنة
تف ّوقت على طموحنا».
وأضاف« :واجهنا خصما ً يض ّم عناصر محترفة في أعرق األندية األوروبية
على غرار دزيكو وبيانيتش ،كانت الفوارق واضحة المعالم» .وتابع« :رغم ذلك
لقد أتيحت لنا عدة فرص لم نحسن استغاللها ،علينا أن نتعلم من أخطائنا».

بالوتيلي :عار على اإليطاليني
مهاجمة الزنوج
رد المهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي على االتهامات التي طالته بعدم
االنتماء عقب الخروج المخيب لمنتخب اآلزوري من الدور األول في العرس
العالمي.
ونشر بالوتيلي عبر حسابه الشخصي على موقع (انستاغرام) مقطع فيديو
ألحد المشجعين الغاضبين منه يقول« :ماريو ...تعرف أين تكمن المشكلة؟
أنك لست حقا ً إيطالياً ...اعتزل».
وأجاب «سوبر ماريو» على هذا الفيديو بتعليق يوضح «لم أختر أن أكون
إيطالياً ،ببساطة لقد ول��دت في إيطاليا» ،مضيفا ً «منتخب إيطاليا كان يملك
الشغف والرغبة في مونديال البرازيل ،أشعر بالحزن والغضب وخيبة األمل»،
رافضا ً تحميل نفسه بمفرده مسؤولية اإلخفاق.
وتابع مهاجم ميالن ،ذو األص��ول الغانية «ه��ذه المرة الذنب ال يقع على
أقصر في شيء على
بالوتيلي وح��ده ،لقد أعطيت كل ما لدي للمنتخب ولم ّ
المستوى الشخصي ،ل��ذا ابحثوا عن مب ّرر آخ��ر ،بالوتيلي ضميره مرتاح،
ومتحفز للمضي قدما ً لكي يكون أكثر قوة ،وفخور بما قدمته لبالدي».
ووج��ه رسالة لمنتقديه في إيطاليا «األفارقة ال يهينون شقيقا ً لهم مثلما
تفعلون ...الزنوج كما تسمونهم وتدعون أنكم تسبقونهم بسنوات ضوئية،
العار ليس بإضاعة هدف أو الركض بمعدل قليل ،لكن العار أن تحدث هذه
األشياء من اإليطاليين الحقيقيين .أليس كذلك؟».

