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هولندا تعبر من بوابة كوستاريكا ...واألرجنتين تقصي بلجيكا
حسن الخنسا
تألق الحارس البديل في صفوف المنتخب
ال��ه��ول��ن��دي ت��ي��م ك���رول ف��ي ص��� ّد رك��ل��ت��ي ج��زاء
للمنتخب الكوستاريكي ،ليقود منتخب بالده إلى
نصف نهائي العرس العالمي ويعقد موعدا ً مع
األرجنتين التي بلغت المربع الذهبي بعض الفوز
ٍ
بهدف نظيف.
على بلجيكا
بعد ت��ع��ادل الطواحين وكوستاريكا سلبا ً
بالوقت األصلي واإلض��اف��ي لمباراة ال��دور ربع
النهائي التي أقيمت على ملعب آرينا فونتي نوفا
في سالفادور ،لجأ المنتخبان إلى ركالت الحظ
لتفوز هولندا على كوستاريكا بنتيجة .3-4
كانت بداية المباراة بطيئة من الطرفين مع
أفضلية كبيرة للخبرة الهولندية ،ولم يكن هناك
أي تهديد جدي في الدقائق األولى حتى جاءت
الفرصة األولى األخطر في الدقيقة  22بعد تمريرة
من ميمفيس ديباي نحو روبن فان بيرسي الذي
سدد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس
كيلور نافاس الذي صد تسديدة ويسلي شنايدر
من خارج المنطقة بعد لحظات.
وت��أل��ق ال��ح��ارس الكوستاريكي ن��اف��اس في
صد هجمات الطواحين الهولندية التي واصلت
ضغطها على مرمى منتخب ب�لاده ،إذ سنحت
فرصة خطيرة أخرى بعد ست دقائق إثر هجمة
سريعة تقدم على إثرها روبن فان بيرسي قبل
أن يمرر كرة متقنة إلى ميمفيس ديباي الذي سدد
الكرة بقوة ولكن نافاس أبعدها بقدمه اليمنى قبل
أن يتألق مجددا ً ويبعد الركلة الحرة التي لعبها
شنايدر لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وتواصل التفوق الهولندي في الشوط الثاني
حيث سنحت العديد من الفرص للتسجيل جاء
أبرزها في الدقيقة  ،82بعد ركلة حرة من ويسلي
شنايدر ارتطمت بالقائم األيمن قبل دقيقتين
من فرصة أخ��رى ،إث��ر تمريرة من آريين روبن

وصلت إلى روبن فان بيرسي الذي راوغ الدفاع
الكوستاريكي وسدد كرة قوية أبعدها نافاس.
وبدا أن المنتخب الهولندي في طريقه لتسجيل
هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع بعد ك��رة عرضية لعبها دال��ي بليند
تسببت بدربكة داخل منطقة الجزاء ،لتصل إلى
روبن فان بيرسي على القائم البعيد قبل أن يسدد
كرة قوية أبعدها يلتسين تيخيدا من على خط
المرمى قبل أن ترتطم بالعارضة لينتهي الوقت

األصلي بالتعادل السلبي.
وف���ي األش����واط اإلض��اف��ي��ة ،ك���ان المنتخب
الهولندي هو الطرف األخطر وكاد أن يسجل في
الدقيقة  94بعد ركلة ركنية ارتقى لها المدافع
رون فالر ولعبها برأسه أبعدها الحارس كيلور
نافاس بقبضة يده اليسرى إلى ركنية ،بينما
ص ّد الحارس الهولندي ياسبر كيليسين تسديدة
ماركوس أورينيا الخطيرة في الدقيقة  ،117ليلجأ
الطرفان إلى ركالت الجزاء الترجيحية التي تفوق

فيها المنتخب الهولندي بفضل تألق كرول الذي
صد ركلتي برايان رويز ومايكل أومانا.

راقصو التانغو
يتغلبون على بلجيكا

سجل المهاجم األرجنتيني غونزالو هيغواين
هدفا ً في مرمى المنتخب البلجيكي ليقود منتخب
بالده إلى نصف نهائي كأس العالم ،بفوزه على

ٍ
بهدف نظيف في رب��ع نهائي البطولة
بلجيكا
باللقاء الذي أقيم على ملعب استاديو ناسيونال
في برازيليا .وجاء تأهل المنتخب األرجنتيني إلى
نصف النهائي للمرة األولى منذ إيطاليا .1990
بدأ راقصو التانغو اللقاء بطريقة صاروخية
حيث انتظرت جماهيره ثماني دقائق فقط من
أجل االحتفال بهدف التقدم ،بعدما وصلت الكرة
إل��ى آنخل دي ماريا ال��ذي ح��اول تمرير الكرة
نحو غونزالو هيغواين قبل أن ترتطم بقدم أحد
المدافعين البلجيكيين لتجد طريقها مباشرة
إلى هيغواين الذي سدد كرة قوية من على حافة
المنطقة على يمين الحارس ثيبو كورتوا.
وانطلق المنتخب البلجيكي إلى األمام ولكنه
تأخر ف��ي ال��دخ��ول ألج���واء اللقاء حيث كانت
فرصته األولى بعد مرور  26دقيقة بعد تسديدة
من كيفين دي بروين ولكن الكرة ذهبت مباشرة
نحو ال��ح��ارس األرجنتيني سيرخيو روميرو،
بينما اقترب المنتخب البلجيكي أكثر قبل ثالث
دقائق على نهاية الشوط األول إثر كرة عرضية
من يان فيرتونغن تابعها كيفين ميراالس برأسه
إلى جانب القائم األيمن.
في الشوط الثاني ،كاد التانغو أن يسجل هدفا ً
سريعا ً بعد مرور عشر دقائق فقط بعد االستراحة،
عندما انطلق هيغواين م��ن منتصف ملعب
المنتخب البلجيكي وتجاوز فنسان كومباني
قبل أن يدخل المنطقة ويسدد كرة قوية لترتطم
بالعارضة ،بينما جاء رد المنتخب البلجيكي في
الدقيقة  61بعد كرة عرضية من يان فيرتونغن
تابعها مروان فياليني برأسه فوق العارضة.
وتواصل الضغط البلجيكي في الدقائق التالية
فيما كاد ميسي أن يحسم المباراة في الدقيقة
الرابعة من الوقت ب��دل الضائع ،عندما انفرد
بالحارس البلجيكي ثيبو كورتوا ولكن األخير
أبعد الكرة بقدمه لينتهي اللقاء بفوز األرجنتين
ٍ
بهدف نظيف.

على الهامش
المونديالي
دي ماريا يلحق بنيمار

ذك��رت تقارير إعالمية أن األرجنتيني آنخيل دي
ماريا لن يكمل مشواره مع منتخب بالده في نهائيات
كأس العالم البرازيلي ،بسبب إصابة تعرض لها في
الفخذ أثناء مباراة بلجيكا.
وخرج دي ماريا من أرض استاد «ماني غارينشا»
الوطني في العاصمة برازيليا ،بعد مرور  33دقيقة
من زمن الشوط األول للمبارة التي جمعت األرجنتين
وبلجيكا أول من أمس السبت ،بعد تعرضه إلصابة
في الفخذ.
وذك��رت صحيفة «أول�ي��ه» الرياضية األرجنتينية
اليومية عبر موقعها على شبكة اإلنترنت« :أصيب دي
ماريا بتهتك عضلي في ساقه اليمنى ،وسيغيب عن
باقي منافسات كأس العالم».
وقال أليخاندرو سابيال مدرب التانغو« :دي ماريا
سيخضع لفحص باألشعة على عضلة الفخذ األيمن
لمعرفة درج ��ة خ �ط��ورة اإلص��اب��ة وال �ت��ي ق��د تهدده
بعدم خوض باقي منافسات المونديال مع منتخب
التانغو».

لوف سعيد مبواجهة الربازيل

أع��رب م��درب المنتخب األلماني يواكيم ل��وف عن
سعادته لمواجهة البرازيل المضيفة في الدور نصف
النهائي من كأس العالم متحدثا ً عن لقاء «جميل وكبير»
في بيلو هوريزونتي.
وحجزت ألمانيا مقعدها في الدور نصف النهائي
للنسخة الرابعة على التوالي (إن�ج��از قياسي) بعد
أن تغلبت على جارتها فرنسا ( ،)0-1فيما تأهلت
البرازيل على حساب جارتها كولومبيا (.)1-2
وستكون المواجهة بين ألمانيا ،الباحثة عن لقبها
العالمي األول منذ  1990وال��راب��ع ف��ي تاريخها،
والبرازيل الباحثة عن تعزيز رقمها القياسي ( 5ألقاب
حتى اآلن) ،إعادة لنهائي  2002في كوريا الجنوبية
واليابان وال��ذي حسمه «السيليساو» بثنائية نظيفة
لرونالدو.
وأع� ��رب ل ��وف ع��ن س �ع��ادت��ه ل�م��واج�ه��ة أصحاب
األرض في الدور نصف النهائي ،قائالً« :ما يمكن أن
يكون أجمل في أرض األح�لام الكروية من مواجهة
مستضيف ك��أس العالم في ال��دور نصف النهائي؟
ستكون مباراة كبيرة جدا ً في بيلو هوريزونتي».
ويسعى األلمان إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة
الثامنة في تاريخهم وإلى الصعود على الدرجة األولى
م��ن منصة التتويج ف��ي بطولة كبرى للمرة األولى
منذ ك��أس أوروب ��ا  ،1996لكن «السيليساو» يقف
حائالً بينهم وبين حلم التواجد في ملعب «ماراكانا»
األسطوري في  13تموز الجاري إال أنه سيخوض
موقعة دور األربعة من دون نجمه نيمار الذي انتهى
مشواره بسبب كسر في إحدى فقرات ظهره ،وقائده
تياغو سيلفا الموقوف لحصوله على إنذارين.

رئيس كولومبيا
يطالب باإلبقاء على بيكريمان

شكر رئيس كولومبيا خ��وان مانويل سانتوس
العبي منتخب بالده على أدائهم القوي في كأس العالم،
وطلب من ات�ح��اده اإلب�ق��اء على ال�م��درب األرجنتيني
خوسيه بيكيرمان في منصبه.
وارت��دى سانتوس ،ال��ذي أعيد انتخابه رئيسا ً في
 15حزيران الماضي ،القميص األصفر للمنتخب،
وشكر الالعبين والمدرب بيكيرمان على التأهل إلى
ربع النهائي للمرة األولى قائالً «أشكر الالعبين كثيرا ً
الذين قدموا كل شيء في الملعب ،بشرف واحترام
ولعب نظيف» .وأضاف« :يا له من فخر ،إننا فخورون
بمنتخبنا الكولومبي الوطني».
وطلب سانتوس ،الذي تابع المباراة ضد البرازيل
من المدرجات ،من اتحاد الكرة اإلبقاء على بيكيرمان
في عمله.

احلارس الكولومبي موندراغون
يعتزل اللعب

نيمار خارج كأس العالم
سرقت اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم
السيليساو الرئيسي نيمار فرحة البرازيليين
بالتأهل إل��ى المربع الذهبي بعد الفوز على
كولومبيا بهدفين لهدف ،وبعد مغادرته الميدان
باكيا ً ُنقل نيمار إلى مستشفى ساو كارلوس
في فورتاليزا ،حيث تم تأكيد كسر في الفقرة
القطنية الثالثة وتأكدت مخاوف الفريق والبالد
بأكملها «نيمار خارج كأس العالم».
وقد أعلن أطباء المنتخب البرازيلي هذا الخبر
من ملعب استاديو كاستيالو ،حيث أوضح
طبيب االتحاد البرازيلي لكرة القدم رودريغو
السمار قائالً« :خضع نيمار لتصوير شعاعي
مقطعي وتأكد الكسر في الفقرة القطنية الثالثة.
إنه كسر سائر في التطور ،لذا لألسف لن يكون
ق��ادرا ً على اللعب األسبوع المقبل .اإلصابة
ليست خطيرة وال تحتاج إلى عملية جراحية،
ولكنه يشعر باأللم وسيتعيّن عليه الخلود إلى
ال��راح��ة .سيحتاج إل��ى بضعة أسابيع حيث
ال يجب عليه التحرك بمساعدة ح��زام ساند
الستعادة حركاته بشك ٍل كامل».
وتعرض نيمار إل��ى اص��ط��دام في الدقائق
األخ��ي��رة م��ن ال��م��ب��اراة إث��ر ت��دخ��ل م��ن مدافع
كولومبي .و ُنقل خ��ارج الملعب ليخضع إلى
فحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي في
المستشفى .وش��ه��دت اللحظات ال��ت��ي تلت
إصابته مزيجا ً من السعادة بعد التأهل والقلق
جراء انتظار الخبر.
وبعد تأكد النبأ السيء ،بدا الحزن واضحاً ،إال
أن بعض الالعبين مثل هالك لم ينتظروا طويالً
للتفكير في وسيلة لتعويض غياب صاحب
القميص رقم  10في السيليساو ،حيث قال:
«إنه خبر حزين جداً ،لم يكن أحد يتوقعه .نحن
سعداء بالفوز ،ولكننا نشعر باألسى بسبب هذا

وق��ال زونيغا في بيانه الرسمي من دون
أن يعتذر صراحة به« :إصابة نيمار جاءت
نتيجة التحا ٍم طبيعي في لقاء قوي والذي
أصر أنني لم أتعمد بنية خبيثة أو من دونها
إيذاء نيمار ،وهو ما تدعمه سيرتي كالعب لمدة
 12عاماً ،وأنا أقول لنيمار أنني من معجبيه
وأحترم موهبته وأعتبره أحد أفضل الالعبين
في العالم ،وأمنيتي أن يشفى ويعود سريعا ً
لما فيه خير كرة القدم».

سكوالري

الخبر .إنه أمر محبط للغاية».
ث��م أض���اف المهاجم مسترسالً« :استعد
نيمار كثيرا ً وكان متحمسا ً لهذه البطولة حيث
ساعدنا كثيراً .يجب علينا تجاوز هذه المحنة
وبذل المزيد من الجهد من أجله .سنحاول أن
نظفر باللقب رغم كل شيء لنهديه له».
وكان نيمار من أبرز الالعبين في السيليساو
حيث سجل أربعة أه��داف ،وستواجه كتيبة
السامبا ألمانيا في نصف النهائي يوم الثالثاء
المقبل في بيلو هوريزونتي.
وطمأن طبيب المنتخب البرازيلي خوسيه

لويس رون��ك��و جماهير السامبا وبرشلونة
على حالة نجمها نيمار ،وأشار إلى أن إصابته
بكسر في إحدى فقرات الظهر لن تبعده كثي ًرا
ع��ن المالعب .وق��ال الطبيب ف��ي تصريحات
للصحافيين« :نيمار سيعود للعب في غضون
 4أسابيع ،فإصاباته لم تمس النخاع الشوكي،
وهو ما جعل إصابته أبسط بعض الشيء».
وأض��اف« :لحسن الحظ ،الضربة لم تمس
النخاع الشوكي ،لذلك سيعود نيمار لحالته
الطبيعية بدون أدنى مشاكل ،وفترة عالجه لن
تستغرق وقتا ً طويالً».

جدير بالذكر أن اللجنة التأديبية التابعة
لالتحاد الدولي لكرة القدم بدأت في التحقق
من واقعة التدخل العنيف للمدافع الكولومبي
زونيغا التي تسببت في إنهاء مشوار نجم
البرازيل في المونديال.

زونيغا يتمنى الشفاء لنيمار

وأصدر النجم الكولومبي زونيغا بيانا ً رسميا ً
قدم فيه شبه اعتذار من النجم البرازيلي نيمار
متمنيا ً له الشفاء العاجل والعودة السريعة
للمالعب.

وتحدث المدير الفني للسيليساو سكوالري
كاشفا ً بأن إصابة نيمار أفقدت الفريق تركيزه،
وأدخلته في حالة من الرعب.
وبحسب م��ا نقلت صحيفة ال��م��ارك��ا فإن
نيمار كان يصرخ ويقول لمارسيلو «ال أشعر
بقدماي» ،مما دفع األخير للتحدث مع المدرب
الذي شعر بالرعب من هذا الكالم ،فخشي أن
تكون اإلصابة خطيرة جدا ً على مستقبل العب
برشلونة ،ويضيف سكوالري« :الطبيب لم يرد
أن يقرر شيئا ً في الملعب ،وبالتالي طلب نقله
بسرعة إلى المستشفى».
س��ك��والري ظهر ح��زي��ن�ا ً وه��و ي���روي هذه
ال��ح��ك��اي��ة ،م��ؤك��دا ً أن أف��ك��اره ك��ان��ت س��وداء
بخصوص إص��اب��ة نجم ال��ب��رازي��ل ،فحديث
نيمار عن فقدانه الشعور بقدميه جعله يخشى
األس���وأ ف��ي إص��اب��ة الظهر ،وه��و م��ا يؤكد ما
قالته «بي بي سي» اإلنكليزية يوم أمس بأن
سنتيمترات قليلة كانت بين نيمار والشلل.
ي��ذك��ر أن ن��ي��م��ار أرس���ل ف��ي��دي��و لالعبين
والجماهير ،طالب به الجميع باالتحاد من أجل
تحقيق حلمه وحلم الشعب البرازيلي بحصد
لقب كأس العالم.

أع�ل��ن ح��ارس م��رم��ى المنتخب الكولومبي فريد
موندراغون اعتزاله اللعب ،بعد أيام قليلة من دخوله
التاريخ باعتباره أكبر الالعبين سنا ً على اإلطالق
مشاركة في إحدى مباريات كأس العالم.
وقال موندراغون في رسالة مصورة قام بنشرها
على اإلنترنت متخذا ً من ملعب «ستاديو كاستيالو»
في مدينة فورتاليزا البرازيلية خلفية له« :إنها مرحلتي
األخ �ي��رة ك�لاع��ب .ال�ي��وم أع�ت��زل ممارسة ك��رة القدم
ومعي أفضل ال��ذك��ري��ات ،ولكم تشرفت وافتخرت
باالنتماء إلى مجموعة المحاربين هذه».
وق� � ��ال م� ��ون� ��دراغ� ��ون« :أش� �ك���ر ك���ل الجماهير
والمتفرجين وكولومبيا بأسرها على مساندتكم لي
طوال هذا المشوار الرياضي الذي امتد إلى  24سنة.
إنني أحبكم».

كلويفرت :ميسي وروبن ميلكان
مفاتيح فوز فريقيهما

كشف باتريك كلويفرت الالعب السابق والمساعد
الحالي للمدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان
غال عن الخطورة التي يمكن أن يمثلها كال من مواطنه
آريين روبن واألرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة
الحاسمة التي تجمع بين منتخبي األرجنتين وهولندا
األربعاء في الدور قبل النهائي من كأس العالم.
وقال كلويفرت« :قيمة األرجنتين كبيرة للغاية...
المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا ولهم» .وأضاف
كلويفرت المهاجم السابق لفريق أياكس أمستردام
وبرشلونة اإلسباني والعديد م��ن ال�ف��رق األخ��رى:
«األرج �ن �ت �ي��ن تتمتع ب��وج��ود الع�ب�ي��ن رائ �ع �ي��ن على
المستوى الفردي ...الفريقان يملكان بين صفوفهما
العبين ق��ادري��ن على حسم المباراة في أي وقت...
ميسي العب استثنائي».
واختتم قائالً« :نعاني من اإلرهاق هذا طبيعي ،ولكن
األرجنتين أيضا ً تعاني من نفس األمر ...نحن نتمتع
بلياقة بدنية عالية وسنتغلب على اإلره ��اق ...لدينا
أربعة أيام تفصلنا عن المباراة ،إنها فترة طويلة».

