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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

ألمانيا تصطاد »األسود الثالثة« باألربعة
لّقنت إنجلترا درسًا في فنون الكرة وبلغت ربع النهائي بعد ملحمة تاريخية

)ا.ف.پ ـ رويترز( األملاني توماس مولر هز شباك إجنلترا مرتني وفي اإلطار )يسار( هدف كلوزه األول وكرة المبارد )ميني( تخطت خط مرمى املانيا ولم يحتسبها احلكم 

اجتازت كرة فرانك المبارد خط 
املرمى. وبدأ املنتخب االجنليزي 
الشوط الثاني مهاجما بحثا عن 
التسجيل وقضى »املانشافت« على 
أحالم االجنليز بنسبة كبيرة اثر 
هجمة مرتدة سريعة حيث تلقى 
مولر كرة متقنة من شفاينشتايغر 
فأكمله���ا ببراعة في املرمى رغم 
محاولة جيمس التصدي لها لكنها 
استقرت في الزاوية اليسرى )67(. 
وجنح مولر بعد ثوان قليلة اثر 
هجمة مرتدة اخرى بعد انطالقة 
من اوجيل من اجلهة اليس���رى 
فمرر كرة رائعة الى مولر املتابع 
وضعها في املرمى ببراعة. انهار 
منتخب اجنلترا متاما ولم يقو 
على الس���يطرة عل���ى الكرة في 
الهجم���ات األملانية  حني توالت 
الى تفوق  النتيجة تشير  وكأن 
االول الذي عاد الى زيارة املنطقة 
املقابلة في الدقائق االخيرة من 
املباراة فقط خصوصا عبر كرة 
قوية لالمبارد التقطها احلارس 
عل���ى دفعتني ف���ي الدقيقة قبل 

االخيرة.

اجنلترا 2-0 قبل ان تتفوق أملانيا 
الغربية 3-2 بعد التمديد. تعادل 
املنتخبان سلبا في الدور الثاني 
من كأس العالم 1982 في اسبانيا، 
ثم فازت أملانيا بركالت الترجيح 
في نصف نهائي كأس العالم عام 

1990 في ايطاليا.

1 2 3 4.. ألمانيا معجزة

ق���دم املنتخبان ش���وطا أول 
جيد املستوى ش���هد محاوالت 

عدة م���ن الطرفني خصوصا من 
االملاني الذي كان الطرف األخطر 
في نصف الساعة االول مستفيدا 
من االرتباك ف���ي دفاع املنتخب 
االجنليزي فس���جل هدفني وكاد 
يضي���ف الثالث، في حني انتظر 
منافسه حتى ربع الساعة األخير 
ليشكل خطورة جدية على مرمى 
منافس���ه فس���جل هدفني، االول 
احتسب والثاني كان بعيدا عن 
اعني حكمي الساحة والراية حني 

لقنت أملانيا منافستها اجنلترا 
درسا قاس���يا حني اكتسحتها 
4-1 امس عل���ى ملعب »فري 
ستايت« في بلومفونتني لتبلغ 
ربع النهائي في احدى املالحم 
الكروي���ة التي ش���هدت ايضا 
إصدار التاريخ حكما طال 44 
عاما. سجل ميروسالڤ كلوزه 
)20( ولوكاس بودولسكي )32( 
وتوماس مولر )67 و70( اهداف 
أملانيا، وماتيو ابس���ون )37( 

هدف اجنلترا.
الثامنة  املواجه���ة كان���ت 
والعشرين في تاريخ مواجهات 
املنتخبني، ورفع األملاني عدد 
انتصاراته على منافس���ه الى 
13 مقابل 10 هزائم وخمس���ة 
تعادالت. لكنها كانت املواجهة 
اخلامس���ة في نهائيات كأس 
العالم. املرة االولى في املباراة 
النهائية الشهيرة عام 1966 التي 
حسمتها اجنلترا في مصلحتها 
4-2 بعد التمدي���د، ثم التقى 
املنتخبان مباشرة في النسخة 
التالية في الدور الثاني وتقدمت 

تشيلي البرازيل
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سلوفاكيا هولندا

5
الجزيرة الرياضية 9 +


