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)ا.ف.پ( اجلماهير االملانية حتتفل بالفوز الساحق على اجنلترا 

)ا.ف.پ( الهولندي ويسلي سنايدر سجل الهدف الثاني في مرمى حارس سلوڤاكيا موتشا  )أ.ف.پ( البرازيلي روبينيو تألق وأبدع وأمتع أمام تشيلي وسجل هدفا رائعا 

البرازيل أبدعت وأمتعت أمام تشيلي.. وطواحين هولندا أنهت مغامرة سلوڤاكيا

احتفاالت جنونية في ألمانيا بعد الفوز الكبير

أبواق السيارات  س���يطرت 
والفوفوزي���ا عل���ى وس���ط 
العاصم���ة األملانية برلني حيث 
انطلق املشجعون في احتفاالت 
املثير والثمني  صاخبة بالفوز 
ملنتخ���ب بادهم عل���ى نظيره 

اإلجنليزي.
الفوز  أن  واعتبر كثي���رون 
صحح األخطاء التي ش���هدتها 
املباراة النهائية ملونديال 1966 
بإجنلترا عندما سقط فريقهم أمام 

املنتخب اإلجنليزي 4-2.
وبدا هذا الهدف غير احملتسب 
لاعب اجنلت���را فرانك المبارد 
مبثابة تعوي���ض غير مقصود 
للمنتخب األملاني عن الهدف املثير 
الذي سجله اإلجنليزي  للجدل 
جي���ف هيرس���ت للمنتخ���ب 
اإلجنليزي في املباراة النهائية 
ملونديال 1966 بإجنلترا والتي 
تغلب فيها الفريق صاحب األرض 
عل���ى منتخب أملاني���ا الغربية 
بستاد »وميبلي« والذي انتهى 

بنتيجة 2-4.
وم���ع انتهاء املب���اراة بهذه 
النتيجة والهدف غير احملتسب 
لامبارد، س���يطرت موجة من 
االحتفاالت الصاخبة على جميع 
أنحاء أملانيا ورقص املشجعون 
في وسط املدن الكبيرة مثل برلني 
وميونيخ وهامبورغ، كما انطلقت 
العدي���د من األلعاب النارية في 
س���ماء املدن األملاني���ة ابتهاجا 

بالنصر املثير.
وقالت س���يدتان مسلمتان 

أن كل ش���يء م���ازال ممكنا في 
الشوط الثاني«.

وجتمع مئات اآلالف في كل 
أنحاء أملانيا وبالتحديد في أماكن 
املشاهدة العامة ملشاهدة أحداث 
املب���اراة. وكان أكبر التجمعات 
في برلني حيث امتألت س���احة 
املش���اهدة العامة قبل س���اعة 
من انطاق املب���اراة وبلغ عدد 
املشجعني الذين احتشدوا فيها 

نحو 350 ألف مشجع.
املواقع اإلخبارية  واحتفلت 
األملانية على االنترنت بهذا الفوز 
الكبير حتت شعارات »املنتخب 
االجنليزي يغ���ادر إلى وطنه« 
في موقع صحيفة »تاغشبيغل« 
التي تصدر في العاصمة برلني 
أذل اخلبرة« على  و»الش���باب 
موقع مجلة »ف���وكاس« وذلك 
في إشارة إلى أن متوسط أعمار 
العبي املنتخب األملاني ال يتجاوز 
25 عاما بفارق أربع سنوات أقل 

منه في املنتخب اإلجنليزي. 
وأب���دت املواق���ع اإلخبارية 
ارتياحهم الشديد  واملشجعون 
لعدم وصول املباراة إلى مرحلة 
ضربات الترجيح التي توقعها 

كثيرون قبل اللقاء.
وانتقلت أنب���اء االحتفاالت 
األملانية الصاخبة إلى الاعبني 
في بلومفونتني بجنوب أفريقيا. 
وق���ال فيليب الم قائد املنتخب 
األملاني »نش���عر بالسعادة ألن 
اجلميع ميكنه���م االحتفال في 

أملانيا«.

أملانيا لها تاريخ في هذه األمور 
ولكننا ال منتلك مثلها«.

ورغم ذلك أعرب رودريغو عن 
اعتقاده بأن نتيجة املباراة كان 
من املمكن أن تتغير لو احتسب 

احلكم هدف المبارد.
وقال رودريغو »أجواء املباراة 
كانت ستتغير. شعور الاعبني 
كان سيختلف وانتهاء الشوط 
األول بالتعادل 2-2 كان سيعني 

تدعيان م���رمي وزينب وضعتا 
شارة املنتخب األملاني حول غطاء 
ال���رأس »كانت مباراة مروعة.. 
لعبنا جيدا.. املنتخب األملاني كان 

ببساطة في غاية القوة«.
وقال مواطن شيلي يقيم في 
أملانيا ويدعى رودريغو »كانت 
مباراة رائعة وأهدافا متميزة.. 
أعتق���د أن املنتخ���ب األملان���ي 
العالم..  الفوز بكأس  يستطيع 

بيروت تحتفل
بفوز ألمانيا 

87% من األلمان 
تابعوا المباراة

العاصمة  طاف��ت ش��وارع 
اللبنانية بيروت أمس األول ارتال 
من السيارات التي رفعت األعالم 
األملانية احتفاال بفوز أملانيا على 

اجنلترا 1-4.
وتعطلت حرك��ة املرور في 
الوقت الذي تدفق فيه اللبنانيون 
الش��وارع بعضهم يرتدي  إلى 
قمصان املنتخب األملاني والبعض 
اآلخر أطلقوا األلعاب النارية عقب 

انتهاء املباراة.
وانطلقت الدراجات البخارية 
وخلفها األعالم األملانية ترفرف 
في الهواء وطافت شوارع وسط 
بيروت بينما صفقت احلش��ود 
ورددت الهتاف��ات فرح��ا بفوز 

أملانيا.

حظي��ت مب��اراة املنتخ��ب 
األملاني التي سحق فيها نظيره 
اإلجنليزي ف��ي دور ال� 16 في 
املونديال على نصيب األسد من 
مشاهدي التلفزيون األملاني، حيث 
بلغت نسبة متابعتها 87.2% من 
إجمالي مشاهدي التلفزيون في 
وقت املباراة. وشاهد املباراة التي 
أذيعت مباشرة على القناة األولى 
بالتلفزيون األملاني قرابة 25.57 

مليون شخص. 
وال تشمل هذه النسبة األعداد 
الغفيرة التي تابعت املباراة من 
خالل الشاش��ات العمالقة التي 
مت تثبيتها في الس��احات العامة 
أو م��ن تابعوها في جتمعات أو 

أمام احلانات.
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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

ملرمى موتشا.
واطلق دي���رك كاوت )74( 
رصاص���ة الرحمة على املباراة 
عندما توغل في اجلهة اليسرى 
للمنطقة السلوڤاكية بعد ركلة 
ح���رة نفذه���ا جيوفان���ي فان 
بروكهورست من منتصف امللعب 
واخطأ احلارس السلوڤاكي في 
خروجه من مرماه العتراضها، 
قبل ان ميرر العب ليڤربول الكرة 
على طبق من فضة لس���نايدر 
الذي اودعها الشباك دون صعوبة 
)84(، مسجا هدفه الثاني حتى 

اآلن.
وودع السلوڤاكيون النهائيات 
االولى لهم بهدف شرفي سجله 
فيتيك ف���ي الوقت بدل الضائع 
من ركلة جزاء بعد ان اس���قطه 
س���تيكيلينبرغ داخل املنطقة، 
ليتصدر ترتيب الهدافني برصيد 
4 اهداف، مشاركة مع االرجنتيني 

غونزالو هيغواين.

منافسات املجموعة السادسة، 
لكنه عانى لتخطي عقبة رجال 
املدرب فادميي���ر فايس الذين 
لم يستس���لموا حت���ى صافرة 

النهاية.
وجتنب الهولنديون بالواقعية 
الت���ي يعتمده���ا مدربهم ڤان 
مارڤييك س���يناريو مشاركتهم 
االخيرة في العرس الكروي عندما 
ودعوا من الدور الثاني على يد 
البرتغال، وحسموا مواجهتهم 
االولى على االطاق مع سلوڤاكيا 
املستقلة، علما بانهم تواجهوا 
م���ع تشيكوس���لوڤاكيا خال 
ال���دور االول من مونديال 1938 
وخسروا 0-3 بعد التمديد، وفي 
نهائيات كأس اوروبا 1976 و1980 
فخسروا في نصف النهائي 3-1 
بعد التمدي���د وفي الدور االول 

وتعادال 1-1 على التوالي.
البرتقالي  وضرب املنتخب 
الباحث عن بلوغ املباراة النهائية 

استنفاده عقوبة االيقاف.
واستهل السلوڤاكيون اللقاء 
دون اي عقدة وكانوا قريبني من 
افتتاح التس���جيل منذ الدقيقة 
الثانية بكرة صاروخية اطلقها 
مهاجم كايزرس���لوترن االملاني 
ايريك يندريس���يك من خارج 

املنطقة.
ورد الهولنديون عبر ويسلي 
سنايدر الذي اضاع فرصة ثمينة 
بعدما وصلته الكرة على اجلهة 
اليسرى وهو في مواجهة املرمى 
لكنه سددها بني يدي احلارس 
يان موتش���ا )11(، اال ان روبن 
عوض فرصة زميله وجنح في 
حتقيق عودة رائعة الى تشكيلة 
البرتقالي عندما وضعه في املقدمة 
في الدقيقة 18 بعد تاعبه بيان 
دوريتسا ورادوساف زابافنيك 
على اجلهة اليمنى قبل ان يطلق 
الكرة بيسراه من حدود املنطقة 
الى الزاوية االرضية اليس���رى 

تعافيه من االصابة بتس���جيله 
الهدف االول في الدقيقة 18، قبل 
ان يضيف ويسلي سنايدر الثاني 
في الدقيقة 84، ليضعا بادهما 
في ربع النهائ���ي للمرة االولى 
منذ موندي���ال 1998، حني حل 
رابعا، واخلامسة في تاريخه من 
اصل تسع مشاركات.اما الهدف 
الدقيقة  الس���لوڤاكي فجاء في 
الثانية من الوقت بدل الضائع 
من ركلة ج���زاء نفذها روبرت 

ڤيتيك.
البرتقالي  املنتخ���ب  ودخل 
املباراة وهو مرشح فوق العادة 
من اج���ل ان يضع حدا ملغامرة 
نظيره السلوڤاكي الذي بلغ الدور 
الثاني للمرة االولى بعد انحال 
عقد تشيكوس���لوڤاكيا، وذلك 
بعدما ج���رد املنتخب االيطالي 
م���ن لقبه بط���ا للعالم وتأهل 
على حسابه بالفوز عليه 2-3 
في اجلولة الثالثة االخيرة من 

طريقه للفوز باللقب على حساب 
ايطاليا.ومن املؤكد ان هولندا التي 
خرجت فائزة مببارياتها الثاث 
في دور املجموعات للمرة االولى، 
تبحث عن نس���يان مشاركتها 
في مونديال 2006 ومواجهتها 
البرتغال، واخفاق  الدموية مع 
كأس اوروبا 2008، وقد استعادت 
خدمات جنمها املميز روبن الذي 
اس���تعاد عافيته بعد االصابة 
التي تع���رض لها قبيل انطاق 
املونديال في مباراة ودية امام 
املجر، وشارك في اواخر الشوط 
الثاني من مباراة اجلولة االخيرة 
امام الكاميرون، ثم بدأ اساسيا 
في مباراة اليوم على حس���اب 
رافايل ڤان در فارت في التعديلني 
الوحيدين على التشكيلة التي 
واجهت الكامي���رون )2-1( في 
اجلولة االخيرة من الدور االول 
حيث عاد املدافع ڤان در فييل الى 
مرزه مكان خالد بوحلروز بعد 

عندما ف���از املنتخب البرازيلي 
بركات الترجيح بعد تعادلهما 
1-1 في الوقتني االصلي واالضافي 
في طريقه ال���ى النهائي حيث 
امام فرنس���ا املضيفة  خس���ر 
0-3، وربع نهائي 1994 عندما 
فاز »السيليساو« ايضا 3-2 في 

للمرة االولى منذ 32 عاما واحراز 
اللقب الول مرة في تاريخه حملو 
صورة الفريق اخلارق في االدوار 
االولى والع���ادي في املباريات 
االقصائية، موعدا في ربع النهائي 
مع نظيره البرازيلي في اعادة 
لنصف نهائ���ي مونديال 1998 

فاز منتخ���ب البرازيل على 
نظيره التش���يلي 3 � 0 مس���اء 
امس عل���ى ملعب ايليس بارك 
في جوهانسبورغ ضمن الدور 
الثاني. وس���جل ج���وان )34( 
ولويس فابيانو )38( وروبينيو 

.)59(
وأبدع���ت البرازيل وأمتعت 
امام تش���يلي وتأهل���ت للدور 
ربع النهائي بجدارة واستحقاق 
لتواجه هولندا في مباراة قوية 

ومرتقبة.
كما حجز املنتخب الهولندي 
مقعده في ال���دور ربع النهائي 
للمرة االولى منذ 12 عاما بفوزه 
على نظيره السلوڤاكي 2-1 أمس 
على ملع���ب »موزيس مابهيدا 
س���تاديوم« ف���ي دوربن ضمن 
ال���دور الثاني. ويدين املنتخب 
اريني  ال���ى  البرتقال���ي بفوزه 
الذي حقق عودة موفقة  روبن 
التش���كيلة االساسية بعد  الى 


