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تلقت آمال األرجنتني، التي أضعفها فقدان 
ليونيل ميسي في اللحظات األخيرة بسبب 
اإليقاف، في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة 
القدم لطمة قوية يوم الثالثاء عندما خسرت 2 

-صفر أمام بوليفيا املتحمسة في الباز.
وسجل خ��وان ارس��ي ومارسيلو مارتنز 
الهدفني ب��واق��ع ه��دف ف��ي ك��ل ش��وط ليمنحا 
ب��ول��ي��ف��ي��ا ن��ص��را مستحقا ع��ل��ى املنتخب 
األرجنتيني الذي دافع بشكل سيء في مباراة 

مثيرة.
وبعد الهزمية على ارتفاع كبير عن سطح 
البحر في الباز، إضافة لفوز كولومبيا -2صفر 
خارج ملعبها على االك��وادور وتغلب تشيلي 
3-1 على فنزويال، تراجعت األرجنتني بطلة 
العالم مرتني من املركز الثالث للخامس في 
تصفيات أمريكا اجلنوبية املكونة من عشرة 

فرق.
وتتأهل الفرق األربعة األولى مباشرة إلى 
نهائيات روس��ي��ا 2018 وي��خ��وض صاحب 
امل��رك��ز اخل��ام��س ج��ول��ة فاصلة ض��د الفائز 

بتصفيات األوقيانوس.
ول��دى األرجنتني 22 نقطة بفارق نقطة 
واحدة خلف تشيلي ونقطتني وراء كولومبيا 
بينما تتأخر بثماني نقاط عن البرازيل متصدرة 
الترتيب. وتتفوق عليها أيضا اوروجواي، التي 
تواجه بيرو في وقت الحق يوم الثالثاء، إذ 

متلك 23 نقطة.
وكانت األرجنتني بالفعل ب��دون خافيير 
ماسكيرانو ولوكاس بيليا وجونزالو هيجوين 

بسبب اإليقاف وأصبحت مهمتها أكثر تعقيدا 
قبل املباراة بساعات قليلة عندما عوقب ميسي 

باإليقاف أربع مباريات بسبب اهانة حكم.
وب��دا أن بوليفيا تلقت دفعة م��ن القرار 
وسجلت الهدف املستحق نتيجة ضغطها املبكر 

عن طريق ارسي في الدقيقة 31.
وتفوق اجلناح على فاكوندو رونكاليا داخل 
منطقة اجل��زاء ليحول برأسه متريرة بابلو 

اسكوبار العرضية من اليمني إلى الشباك.
وأخطأ رانكوليا مجددا في الهدف الثاني بعد 

سبع دقائق من استئناف اللعب.
وفشل مدافع سيلتا فيجو في منع خورخي 
فلوريس م��ن االن��ط��الق بجانب خ��ط املرمى 
ليرسل كرة عرضية إلى مارتنز غير املراقب. 
وأتيح وقت كاف للمهاجم ليوضع الكرة في 

شباك سيرجيو روميرو حارس األرجنتني.
ودخ���ل املنتخب األرجنتيني ف��ي أج��واء 
امل��ب��اراة بشكل أكبر عندما ش��ارك سيرجيو 
أجويرو بدال من انخيل كوريا بعد عشر دقائق 
من الشوط الثاني لكنه لم يستطع أن يسجل 

أي هدف.
وق��ال إدج���اردو باوسا م��درب األرجنتني 
»حاولنا ان��ت��زاع السيطرة على امل��ب��اراة من 
بوليفيا وحتسن الفريق قليال ف��ي الشوط 

الثاني.«
وأض��اف »بوليفيا استحقت الفوز. يجب 
أن نفكر في القادم. آمالنا ال تزال قائمة ونريد 
التأهل لكأس العالم.« وتابع »نعرف أنها 

ستكون معركة وسنواصل القتال.

أصبح منتخب البرازيل أول املتأهلني 
لكأس العالم 2018 لكرة القدم ليحتفظ 
بسجله املثالي باعتباره الوحيد الذي 
ش��ارك في كل النهائيات وذل��ك بعدما 
تلقى مساعدة طفيفة من إيقاف ليونيل 

ميسي وفوز بيرو.
وف��ازت البرازيل بطلة العالم خمس 
م���رات على ب���اراج���واي -3صفر يوم 
ال��ث��الث��اء لتحقق ف��وزه��ا ال��ث��ام��ن على 

التوالي بتصفيات أمريكا اجلنوبية.
وهذا االنتصار مبفرده لم يكن كافيا 
لضمان التأهل لكن الفوز غير املتوقع 
لبيرو 2-1 على أوروج���واي في وقت 
الحق يوم الثالثاء حسم وجود البرازيل 

ضمن أول أربعة منتخبات.
وق��ب��ل أرب����ع ج����والت ع��ل��ى نهاية 

التصفيات متلك ال��ب��رازي��ل 33 نقطة 
ثم تأتي كولومبيا )24( وأوروج��واي 
وتشيلي )23( واألرجنتني )22( التي 
حتتل امل��رك��ز اخل��ام��س امل��ؤه��ل خلوض 

امللحق مع بطل منطقة أوقيانوسيا.
وستلعب أوروج����واي واألرجنتني 
معا وهو ما يعني استحالة أن يتفوق 
املنتخبان معا على البرازيل في الترتيب 

النهائي للتصفيات.
وتراجعت األرجنتني ف��ي الترتيب 
بعد اخلسارة -2صفر أمام بوليفيا على 
ارتفاع كبير عن سطح البحر في الباز في 
ظل غياب ميسي الذي بدأ تنفيذ عقوبة 

اإليقاف أربع مباريات.
وعوقب ميسي أفضل العب بالعالم 
خمس م��رات باإليقاف قبل ساعات من 

اللقاء بسبب إهانة حكم مباراة انتهت 
بالفوز -1صفر على تشيلي.

وسيكون بوسع ميسي املشاركة في 
املباراة األخيرة لألرجنتني في التصفيات 

وستكون إمام اإلكوادور.
وضمنت روسيا املشاركة في كأس 

العالم باعتبارها الدولة املستضيفة.

نيمار يتوهج
وجت����اوز ن��ي��م��ار ب��ع��ض ال��ت��دخ��الت 
العنيفة وإهدار ركلة جزاء ليسجل هدفا 

رائعا مبجهود فردي.
وحققت البرازيل فوزها الثامن على 
التوالي، وتتصدر البرازيل الترتيب 
برصيد 33 نقطة قبل أرب��ع مباريات 

على النهاية متقدمة بفارق 11 نقطة 
على غرميتها األرجنتني التي تراجعت 
للمركز اخلامس بعد الهزمية -2صفر 
خ��ارج ملعبها أم��ام بوليفيا في غياب 
قائدها املوقوف ليونيل ميسي. وتتأهل 
الفرق األرب��ع��ة األول��ى مباشرة لكأس 
العالم. ويخوض صاحب املركز اخلامس 
مباراتي ذهاب وإياب في امللحق مع بطل 

تصفيات األوقيانوس.
وحت��ت��ل ب���اراج���واي امل��رك��ز الثامن 
ولديها 18 نقطة وبفارق األه��داف عن 

بيرو صاحبة املركز السابع.
وشهدت بداية امل��ب��اراة سلسلة من 
امل��خ��ال��ف��ات ض��د ن��ي��م��ار ل��ك��ن الفرصة 
األول��ى كانت لالعب باراجواي درليس 
جونزاليس ال��ذي تعجل في التسديد 

لتذهب الكرة خارج املرمى.
وأه��در الع��ب الوسط هرنان بيريز 
فرصة أخرى لصالح باراجواي قبل أن 
يفتتح فيليب كوتينيو التسجيل للبرازيل 

في الدقيقة 34 باستاد كورنثيانز.
وتبادل العب ليفربول الكرة بسالسة 
مع باولينيو قبل أن يسدد بقدمه اليسرى 
في شباك احل��ارس أنطوني سيلفا في 

الزاوية البعيدة.
وحصل نيمار على ركلة ج��زاء في 
بداية الشوط الثاني لكن أسلوبه في 
التنفيذ، ال��ذي يعتمد على الركض ثم 
التوقف قبل التسديد، فشل في خداع 
سيلفا وأنقذ احل��ارس محاولته بقفزة 

إلى اليمني ثم تصدى للمتابعة.
وع��وض نيمار إه���دار ركلة اجل��زاء 

بعد عشر دق��ائ��ق أخ���رى فانطلق من 
اجلناح األيسر في منتصف ملعب فريقه 
وجتاوز محاوالت اإلعاقة متجها ملنطقة 
اجلزاء قبل أن يضع الكرة عكس اجتاه 

سيلفا في الشباك.
وواج��ه نيمار، الذي اعتقد أنه سجل 
هدفا ثانيا عندما تابع الكرة إلى الشباك 
من موقف تسلل، املزيد من العنف من 
جانب ب��اراج��واي التي ن��ادرا ما هددت 
أليسون ح��ارس البرازيل في الشوط 

الثاني.
واختتم الظهير األي��س��ر مارسيلو 
النتيجة بهدف جيد آخ��ر في الدقائق 
األخيرة لصالح البرازيل التي عززت 
سجلها في تصفيات امريكا اجلنوبية 

بانتصار جديد.

وقلصت بيرو الفارق مع األرجنتني 
إل����ى أرب����ع ن��ق��اط ع��ق��ب ال���ف���وز على 
أوروج��واي وحافظت على آمال التأهل 

لكأس العالم ألول مرة منذ 1982.
وأع���رب نيمار ع��ن س��ع��ادت��ه ب��أداء 
منتخب ال��ك��ن��اري وض��م��ان تأهله إلى 

املونديال.
وفي تصريحات أدلى بها عقب املباراة 
التي أقيمت أمس األربعاء، قال نيمار: 
»سعيد باللحظة اجليدة التي مير بها 

املنتخب وتأهله ملونديال روسيا«.
وذكر نيمار: »يا لها من سعادة كبيرة 

جدا إنقاذ املشجعني البرازيليني«.
وأشار إلى أن منتخب البرازيل يذكره 
باجليل ال��ذه��ب��ي ال���ذي ض��م رون��ال��دو 

ورونالدينيو.

البرازيل أول منتخب يحسم بطاقة التأهل ملونديال روسيا

حسرة العبي املنتخب األرجنتيني بعد السقوط أمام بوليفيا

بوليفيا تعمق جراح األرجنتني بثنائية في غياب ميسي بتصفيات كأس العالم

النهائيات  كل  في  باملشاركة  املثالي  سجله  على  حافظ  السامبا 

2018 البرازيل أول املتأهلني ملونديال روسيا 

باوزا: ال أخشى شيئا.. 
ولن أرحل

خرج مدرب األرجنتني إدغ��اردو ب��اوزا أمس األربعاء، للرد على 
الشائعات التي تدور حول قرب رحيله عن منصبه، ورغم اعترافه أن 
»املدربني يعتمدوا على النتائج«، إال أنه أكد مواصلته الكفاح من أجل 

إيصال »األلبيسيليستي« ملونديال روسيا 2018.
وق��ال ب���اوزا: »ال أخشى شيئا أو شخصا، نحن أق��وي��اء بفضل 

الالعبني، كل مباراة وبها صعوبات والقتال مستمر.
وأوض��ح امل��درب أنه يحظى بدعم اإلداري��ني والالعبني، وأب��رز أن 
اجلميع يركز في الوقت احلالي على املباريات املتبقية في تصفيات 

أمريكا اجلنوبية املؤهلة ملونديال روسيا.
وأض��اف: »أشعر أنني على ما يرام وشعرت بالدعم خالل املرات 
التي حتدثت فيها مع املسؤولني، الشعور الذي تعززه العالقة مع 

الالعبني، حتسنت كثيرا ونفكر فيما هو مقبل«.
يذكر أن األرجنتني ستحل ضيفة في اجلولة املقبلة على أوروغواي، 
بينما تخرج بوليفيا ملالقاة بيرو في ليما. وبخسارته املفاجئة أمس، 
يتجمد رصيد راقصي التانغو عند 22 نقطة في املركز الرابع، بينما 
رفعت بوليفيا رصيدها إلى 10 نقاط لكنها ال تزال بعيدة للغاية عن 

التأهل للمونديال حيث تقبع في املركز التاسع وقبل األخير. 

مارادونا: ليس لي عالقة 
بإيقاف ميسي

أكد دييغو مارادونا أنه »ال عالقة له« بقرار االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بإيقاف ليونيل ميسي 4 مباريات على خلفية »الكلمات 
غير الالئقة« التي وجهها ألح��د مساعدي حكم مباراة األرجنتني 

وتشيلي اخلميس املاضي، في بوينوس أيرس.
وقال مارادونا: »ليس لي أي عالقة بالعقوبة، ال يربطني شيء 
بهذا األمر، لم أكن أعلم أنهم أوقفوه حتى«، رغم أنه مقرب من رئيس 
االحتاد، السويسري جياني إنفانتينو، وذلك خالل مقطع صوتي بثته 
إذاعة ال ريد. وأضاف: »من الواضح أنه أهانه )احلكم(، رأينا جميعا 
ذلك، لكنني لن أصمت، إذا كان علي احملاولة مع اللجنة التي عاقبت 
ميسي واألرجنتني سأفعل ذلك لتقدمي إيضاحات، حتل ببعض الهدوء 

ودعني أتعامل«.
كانت جلنة االنضباط في فيفا قد قررت الثالثاء، إيقاف ميسي 4 
مباريات بسبب التلفظ بكلمات خارجة بحق مساعد للحكم في مباراة 
األرجنتني وتشيلي التي فاز فيها »راقصو التانغو« 1-0 اخلميس 
املاضي، في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018. ودخلت العقوبة 
حيز التنفيذ اعتبارا من املباراة التي خاضتها األرجنتني أمس األربعاء، 
وخسرتها أمام بوليفيا 0-2 في الباز، على أن تكون املباريات الثالث 

األخرى هي تلك أمام أوروغواي وفنزويال وبيرو.

 .. وبرشلونة يستنكر العقوبة
استنكر نادي برشلونة عقوبة اإليقاف ل�4 مباريات دولية املوقعة 
على جنمه األرجنتيني ليونيل ميسي، وهي العقوبة التي اعتبرها 

النادي الكاتالوني غير عادلة.
وأبدى النادي الكاتالوني مساندته لالعب الذي وصفه بأنه مثال 

يحتذى به.
وقالت إدارة برشلونة في بيان: »برشلونة يعرب عن دهشته 

واستنكاره لقرار جلنة االنضباط في »فيفا« مبعاقبة ليو ميسي«.
وأض��اف: »ال��ن��ادي يعتبر عقوبة إيقاف الالعب األرجنتيني 4 

مباريات غير عادلة وغير متكافئة على اإلطالق«.
وتابع: »في النهاية برشلونة يرغب في اإلعراب عن دعمه مليسي 
ال��ذي يعد رياضيا ومثاال يحتذى به بفضل سلوكه داخ��ل وخارج 

امللعب«.

بقيت الواليات املتحدة في سباق املنافسة على 
التأهل لكأس العالم لكرة القدم العام املقبل بعد 
أن كافح فريق امل��درب ب��روس أرينا ليتعادل 1-1 
خارج ملعبه مع بنما في تصفيات امريكا الشمالية 

والوسطى والكاريبي يوم الثالثاء.
وكانت الهزمية ستجعل املنتخب االمريكي في قاع 
مجموعة التصفيات التي تضم ستة فرق لكن التعادل 
جعله يتنفس الصعداء بعدما بقي في املنافسة على 
انتزاع إحدى بطاقات التأهل الثالث لنهائيات روسيا 

.2018
وع���ززت املكسيك صدارتها للترتيب ووسعت 
الفارق إلى ثالث نقاط مع أقرب منافسيها بفوزها -1
صفر خارج ملعبها على ترينيداد وتوباجو. وقادها 
ه��دف سجله دييجو رييس في الشوط الثاني في 
بورت أوف سبني لالنتصار الذي رفع رصيدها إلى 

عشر نقاط من أربع مباريات.
وحتتل كوستاريكا املركز الثاني بسبع نقاط بعد 
تعادلها 1-1 خارج أرضها مع هندوراس تليها بنما 
بخمس نقاط ثم الواليات املتحدة وهندوراس ولكل 

منهما أربع مقابل ثالث لترينيداد وتوباجو.
وفي بنما سيتي هيأ الشاب كريستيان بوليسيتش 
الكرة للمهاجم كلينت دميبسي ليسجل هدفه الدولي 

56 ليتقدم املنتخب االمريكي في الدقيقة 39.

لكن بنما أدرك��ت التعادل بعد أربع دقائق الحقة 
عندما فشل الدفاع االمريكي في التعامل مع رمية 
جانبية طويلة لتصل الكرة إل��ى جابرييل جوميز 

ليسجل من مدى قريب.
وبعد املباراة اعتبر تيم ه��اوارد حارس الواليات 

املتحدة أن فريقه حصل على نقطة ولم يفقد نقطتني.
وق��ال »ل��م نتعادل.. لقد فزنا في معركة. األمر 
صعب بعيدا عن ملعبنا في التصفيات. كان علينا 

احلصول على نقطة.«
وق��ال امل��درب »احلكم لم يطلق صفارته كثيرا« 
معترفا بأن املكسيك ستفوز على األرج��ح بصدارة 
الترتيب. ووقف احلظ بجانب املكسيك ضد ترينيداد 
التي ستشعر بالظلم من الغاء هدف سجله جوفني 
جونز في الشوط األول بسبب التسلل رغم أن االعادة 
التلفزيونية بدت وأنها تظهر أنه كان في موقف سليم.

وت��ف��وق املنتخب املكسيكي ف��ي ال��ش��وط الثاني 
وسدد هيكتور هيريرا في القائم من 20 مترا قبل أن 
يسجل املدافع رييس بضربة رأس من ركلة ركنية في 

الدقيقة 58.
وقال املدافع هيكتور مورينو »كنا نعرف أن األمور 
ستكون صعبة... لكن في الشوط الثاني وجدنا 

مساحات وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز في النهاية.«
وف��ي س��ان ب��ي��درو س��وال تعافت ه��ن��دوراس من 

هزميتها 6 -صفر أم��ام املنتخب االمريكي األسبوع 
املاضي بتقاسم النقاط مع كوستاريكا.

ووضع أنطوني لوزانو الكرة في الشباك ليمنح 

هندوراس التقدم في الشوط األول قبل أن تتعادل 
كوستاريكا بضربة رأس من كيندال واطسون في 

الشوط الثاني.

فرحة العبي املنتخب األميركي
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أميركا حتافظ على آمالها في كأس العالم واملكسيك تفرض سيطرتها


