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ً
قاهرة المكسيك
الطواحين الهولندية تدور في الوقت القاتل

ً
مطيحة بالالسيليستي
السيليساو يقهر تشيلي العنيد ...وكولومبيا تتألق
حسن الخنسا
حقق المنتخب الهولندي فوزا ً دراميا ً على نظيره المكسيكي
بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور الثاني من
كأس العالم  2014في بالد السحرة ،على ملعب «كاستالو»
بمدينة فورتاليزا.
ج��اء ه��دف التقدم للمكسيك بعد ث�لاث دقائق من بداية
الشوط الثاني عبر جيوفاني دوس سانتوس ،ثم أدرك
ويسلي شنايدر التعادل لهولندا قبل دقيقتين على نهاية
الوقت األصلي المباراة ،قبل أن يقتنص البديل كالس يان
هونتالر هدف الفوز في الدقيقة  94من ركلة جزاء.
ٍ
بضغط كبير حيث سيطر على
بدأ المنتخب المكسيكي اللقاء
مجريات اللقاء منذ البداية وكاد أن يسجل في عدة مناسبات،
وكانت الفرصة األولى بعد مرور ربع ساعة إثر انطالقة من
جيوفاني دوس سانتوس الذي مرر كرة وصلت إلى هيكتور
هيريرا الذي سدد كرة قوية مرت إلى جانب القائم األيمن.
ولم تهدد «الطواحين» الهولندية مرمى أوتشوا حارس
المكسيك سوى مرة واح��دة عبر روب��ن فان بيرسي ،بينما
اختفى ويسلي شنايدر من المشهد ،وحرم الحكم البرتغالي
آريين روب��ن من ركلة ج��زاء صحيحة قبل نهاية الشوط
األول.
وتواصل الضغط المكسيكي في الدقائق التالية وكاد أن
يسجل في الدقيقة  24بعد تسديدة من كارلوس سالسيدو
أبعدها الحارس الهولندي ياسبر كيليسين الذي أنقذ مرماه
مجددا ً قبل نهاية الشوط األول بثالث دقائق بعد تسديدة من
جيوفاني دوس سانتوس.
وكانت انطالقة الشوط الثاني مثيرة من المنتخب المكسيكي
الذي افتتح التسجيل بعد مرور ثالث دقائق فقط عندما استلم
جيوفاني دوس سانتوس الكرة وقام بمجهود فردي ،مطلقا ً
تسديدة قوية بعيدة المدى على رغم مضايقة دال��ي بليند
لتسكن الكرة على يسار الحارس ياسبر كيليسين.
تحرك لويس فان غال سريعا ً إلنقاذ الموقف ،ورمى بكل
أوراق��ه الرابحة حيث أدخل «تميمة الحظ» ممفيس ديباي
مكان بول فيرهاج ،وكالس يان هونتالر مكان فان بيرسي،
مما أسفر عن عودة الطواحين الهولندية للعمل بكل قوة.
وانطلق المنتخب الهولندي إلى األمام بحثا ً عن التعديل
واقترب كثيرا ً في الدقيقة  57بعد ركلة ركنية لعبها آريين
روبن وصلت إلى ستيفان دي فري الذي تابع الكرة من مسافة
قريبة داخ��ل المنطقة ولكن ال��ح��ارس المكسيكي جييرمو
أوتشوا صدّها ببراعة.
لكن الطواحين الهولندية أقلعت ونجحت ف��ي تعديل
النتيجة في الدقيقة  88بعد ركلة ركنية من آريين روبن
وصلت إلى البديل ميمفيس ديابي الذي تابعها برأسه نحو
ويسلي شنايدر المتقدم من الخلف ليودعها ألخير في شباك
بعد تسديدة صاروخية.
وبينما بدا أن المباراة بطريقها إلى األش��واط اإلضافية،
حصل المنتخب الهولندي على ركلة جزاء إثر إعاقة آريين
روب��ن داخ��ل المنطقة من القائد المكسيكي رافائيل ماركيز
ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح البديل كالس يان
هونتيالر على يمين الحارس المكسيكي في الدقيقة الرابعة
م��ن ال��وق��ت ب��دل الضائع لينتهي اللقاء بفوز دراماتيكي
للطواحين.

على الهامش
المونديالي
بوتفليقة ُي ّ
حفز العبي اجلزائر
برسالة تستشهد
بتاريخ «اخلضر »82

راقصو السامبا إلى ربع النهائي
من بوابة تشيلي العنيد

نجح منتخب السيليساو في اجتياز عقبة نظيره تشيلي
الصعب عندما فاز عليه ( )2-3بفارق الركالت الترجيحية ،بعد
ٍ
بهدف لهدف في الوقتين األصلي واإلضافي من مباراة
التعادل
الدور الثاني لتبلغ الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم
 2014في البرازيل.
جاء اللقاء الذي احتضنه ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي،
مثيرا ً للغاية وتقدمت البرازيل عبر دافيد لويز إثر ركلة ركنية
لعبها نيمار من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء وتابعها تياغو
سيلفا برأسه أمام المرمى ،قبل أن يتابعها دافيد لويز من مسافة
قريبة رغم مضايقة غونزالو خارا ليفتتح السيليساو التسجيل
في اللقاء .ولكن المنتخب التشيلي عادل النتيجة في الدقيقة
 32على عكس مجريات اللقاء بعد رمية تماس فشل هالك في
السيطرة عليها ،ليخطفها إدواردو فارغاس من أمامه ويمررها
داخل منطقة الجزاء وتصل الكرة إلى أليكسيس سانشيز الذي
سجل هدف التعادل بدون أي مضايقة من تحت يدي الحارس
جوليو سيزار.
ومع انطالق الشوط الثاني ،تواصل الضغط البرازيلي على
مرمى الحارس التشيلي ولكن بدون أي خطورة حقيقية فيما كاد
فريق المدرب خورخي سامباولي أن يخطف هدف التقدم بعدما

تبادل ماوريسيو إيسال الكرة مع أرت��ورو فيدال قبل أن يمرر
نحو تشارلز أرانغويز الذي أطلق تسديدة قوية ولكن جوليو
سيزار أبعد الكرة بردة فعل سريعة .ومع مرور الدقائق ،تواصل
الضغط البرازيلي على مرمى كالوديو برافو الذي أنقذ مرماه
من فرصتين محققتين األولى كانت في الدقيقة  81بعدما أبعد
رأسية من نيمار قبل ثالث دقائق من إبعاده فرصة محققة أخرى
إثر مجهود فردي وتسديدة قوية من هالك ردها برافو.
مر الشوطان اإلضافيان في ظل أفضلية للسيليساو الذي بدا
أكثر رغبة وقدرة على الهجوم ،ولكن لم يصنع سوى فرصتين
في الوقت األول .أما في الثاني فكانت رأسية من جو مرت فوق
المرمى ،وتسديدة من ألفيش في نفس المكان ،ومع اللحظات
القاتلة تقدم التشيليون بهجمة مرتدة فمرر سانشيز نحو
ماوريسو بينيا ليطلق كرة قوية ارتدت من العارضة.

رودريغيز يمنح كولومبيا تأشيرة العبور

وطرح المنتخب الكولومبي أحالم نظيره األوروغوياني أرضا ً
وهزمه بهدفين نظيفين على ملعب ماراكانا في المباراة التي
سجل فيها رودريغيز هدفا كولومبيا في الدقيقتين  28و،50
ليهدي فريقه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية فيما ظهر منتخب
أوروغ��واي متأثرا ً بغياب سواريز عن الفريق تنفيذا ً لعقوبة
الفيفا إثر عضه لكيليني في مباراة المنتخب اإليطالي.
دفع المدير الفني لألوروغواي تاباريز بكل من كافاني وفورالن

في خط الهجوم من أجل تعويض النقص في خط الهجوم بعد
إيقاف سواريز.
وسيطرت كولومبيا على الشوط األول مستغل ًة حالة االرتباك
التي ظهر عليها الالسيليستي ،كذلك ظهور النجم الكولومبي
الملفت للنظر جيمس رودريغيز في أفضل حالته خالل المباراة.
وانتهت حالة التبادل الهجومي بين الفريقين بإحراز
رودريغيز الهدف األول الرائع وال��ذي يعد من أجمل أهداف
المونديال ،بعد أن استقبل كرة رأسية من أبيل أغويالر من
خارج منطقة الجزاء ليسددها ببراعة في الشباك في لحظة
خطفت عقول الجماهير المتابعة للمباراة.
حاول الالسيليستي تعويض الهدف األول إال أن عدم التفاهم
بين كافاني وفورالن أضاع مجهود الفريق لينتهي الشوط األول
بتقدم كولومبيا بالهدف األول.
بدأ الشوط الثاني واألم��ل ي��راود أوروغ��واي كي تحرز هدف
التعادل ،إال أن جيمس رودريغيز كان له رأي آخر بعد أن أحرز
الهدف الثاني لكولومبيا حيث استقبل رأسية داخل منطقة الجزاء
ليسدد الكرة في هدوء من دون أي رقابة من دفاع أوروغواي.
عانت أوروغ��واي أمام مرمى كولومبيا ولم تفلح محاوالت
فورالن وكافاني في إحراز هدف تقليص الفارق ،لتتبدد آمال
الالسيليستي في التأهل ،فيما تأهل المنتخب الكولومبي
وتنتظره مواجهة صعبة أم��ام راق��ص��ي السامبا ف��ي ربع
النهائي.

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،كافة
أعضاء المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى تحقيق ما
حققه أسالفهم الذين انتصروا في مدينة خيخون
اإلسبانية عام  1982على نفس الفريق المنافس
ألمانيا ،وفي شهر رمضان الكريم.
وكانت الجزائر تغلبت على ألمانيا الغربية ،1-2
في أولى مبارياتهما في نهائيات مونديال إسبانيا
عام .1982
وق��ال بوتفليقة ف��ي رسالته لالعبي المنتخب
ومسؤوليه أم��س “ال شك في أنكم ألفتم الميدان
وخبرتم األق��ران وزادتكم النتائج التي حققتموها
إي�م��ان�ا ً وث�ق� ًة ف��ي مواصلة ال�م�ش��وار ف��ي المراحل
ال�م�ق�ب�ل��ة ،ح�ت��ى إح� ��راز ال�ن�ص��ر ال�م�ب�ي��ن ،وإن ��ه في
متناولكم وبين أقدامكم ،وما أظنكم تعجزون اليوم
ع��ن تحقيق م��ا حققه أسالفكم ي��وم انتصروا في
خيخون ع��ام  1982على نفس الفريق المنافس
وف��ي نفس ه��ذا الشهر ال�م�ب��ارك أع ��اده ال�ل��ه علينا
جميعا ً بالخير وال�ي�م��ن وال �ب��رك��ات وبالمزيد من
االنتصارات”.
وأض��اف“ :ذلك ممكن ال سيما وقد تهيأت لكم
ظروف أفضل ،وأثبتت لكم المباريات السابقة أن
الغلبة ليست دائما ً للفرق التي أجمع الناس على أنها
األقوى ،بل للفرق التي تتميز بقوة اإلرادة والمهارة
والذكاء”.
وأوضح أن “أجهزة اإلعالم العالمية على تنوعها
واختالف توج ّهاتها قد أشادت بفنيّاتكم ومهاراتكم،
وإن شعبكم وال�ش�ع��وب الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة قد
ابتهجت وسعدت بارتقائكم إلى الدور الثاني ،وإن
إرادت�ك��م في المضي قدما ً قد م�لأت أنفسهم ثقة،
فضعوا كل هذا نصب أعينكم”.
وحض بوتفليقة أعضاء البعثة الجزائرية على
أن يحرصوا على أن تبقى إشادة اإلعالم وسعادة
الشعوب وإرادتهم في الفوز مستمرة.

سواريز يف بيان رسمي:
ّ
أعض كيلليني
مل

أصدر لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي
ون ��ادي ليفربول اإلنكليزي بيانا ً رسميا ً أرسله
لالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،ينكر فيه قيامه
بعض جورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا في
مباراة الفريقين في اختتام منافسات المجموعة
الخامسة للعرس العالمي.
وقال سواريز في البيان الذي نشرته صحيفة
«ميرور» اإلنكليزية« :لم أعض كيلليني ،بل فقدت
توازني ،مما أسفر عن اصطدامي بكتفه ،وسبب لي
آالم شديدة في األسنان وكدمة في وجنتي».
وك��ان االت �ح��اد ال��دول��ي ق��رر إي�ق��اف س��واري��ز 9
م�ب��اري��ات دول �ي��ة ،وأرب �ع��ة أشهر ع��ن ممارسة أي
نشاط متعلق بكرة القدم ،وتغريمه  100ألف فرنك
سويسري.
وأك��دت ديليا فيشر رئيس اللجنة اإلعالمية في
االتحاد الدولي أن االتحاد األورغواياني والالعب
بصدد التقدم باستئناف ضد العقوبة.

تاباريز :رودريغيز
أفضل العب يف املونديال

أك��د ال�م��دي��ر الفني للمنتخب األوروغ��واي��ان��ي
أوسكار تاباريز أن الكولومبي جيمس رودريغيز
هو أفضل العبي المونديال ،وأثنى تاباريز على
إمكانيات الالعب الصاعد والذي وصفه بـ«الموهبة
الكروية» ،مشيرا ً إلى أن هذه «الموهبة» هي التي
تمثل ال�ف��ارق .وأوض��ح «أعتقد أنني ال أب��ال��غ .كما
أنه في ص��دارة الهدافين» برصيد خمسة أهداف،
متفوقا ً على البرازيلي نيمار واألرجنتيني ليونيل
ميسي واأللماني توماس مولر ولكل منهم أربعة
أهداف.
وأكد تاباريز أن آمال فريقه في المونديال انتهت
على ي��د منتخب كولومبيا ال �ق��وي ول�ي��س نتيجة
لقضية لويس سواريز ،ورفض سؤاالً عما إذا كان
إيقاف سواريز والخالف الذي أعقب واقعة العض
استنزف طاقة فريقه.
وقال «ال أدري ما هي الطاقة التي من الممكن أن
نكون فقدناها حول سواريز ...تقبلنا إيقافه وانتقدنا
القسوة واإلف��راط في العقوبة وهذا هو شعور كل
ال�ن��اس» .وأض��اف «ك��رة القدم تحتاج لالعبين من
نوعية سواريز».

الرئيس الكولومبي يهنئ
املنتخب بالتأهل التاريخي

أكد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس
أن بالده تشهد «يوما ً تاريخياً» بتأهل منتخب بالده
إلى ربع نهائي مونديال البرازيل للمرة األولى في
التاريخ ،إثر فوزه على أوروغواي بهدفين نظيفين.
وقال سانتوس« :كولومبيا سعيدة ،كلنا سعداء.
إنه يوم تاريخي »،مشيرا ً إلى أنها المرة األولى في
التاريخ التي يتأهل فيها منتخب بالده لدور الثمانية
في المونديال.
وهنأ سانتوس ،الذي تابع المباراة عبر شاشات
التلفزيون مع فريقه الرئاسي ،المنتخب وخص
بالذكر جيمس رودريغيز ،صاحب الهدفين.
وأوض ��ح« :كولومبيا بأسرها تدعم منتخبها.
كولومبيا بأسرها فخورة بمنتخبنا .عندما يكون
الطموح كبيرا ً واألداء جيدا ً يتم تحقيق األهداف».
وهنأ منتخب أوروغ ��واي ق��ائ�لاً« :فريق كبير،
ول �ك��ن كولومبيا لعبت ب�ش�ك� ٍل أف �ض��ل وسجلت
هدفين »،معربا ً عن ثقته في أن يواصل منتخب
ب �ل�اده ب �ق �ي��ادة األرج �ن �ت �ي �ن��ي خ��وس �ي��ه بيكرمان
ك�ت��اب��ة ال �ت��اري��خ ف��ي ال �م��ون��دي��ال .وأك� ��د« :نمتلك
المقومات الالزمة للفوز على البرازيل» في دور
الثمانية ،داعيا ً كولومبيا لـ«االحتفال ولكن بشك ٍل
مسؤول».

