
وماذا بعد يا أصحاب الصافرة؟
هذه بطولة احل���كام أكثر منها العبني ومدربني، ففي 
كل مباراة تقريبا يخطئ حكام الساحة واملساعدون في 
مواق���ع ال حتتمل اخلطأ اطالقا، ويأتي هدف االجنليزي 
فرنك المبارد امللغى في مرمى أملانيا في مقدمة االخطاء 
الفادحة ألصحاب الصافرة وحملة الراية، وعن ذلك قال 
مساعد احلكم األوروغوياني ماوريسيو اسبينوزا والذي 
لم يش���ر الى صحة الهدف: »كانت تسديدة سريعة جدا 
لم أنظر اليها بشكل صحيح وعندما شاهدت اللقطة في 
التلفزيون أدركنا ما حدث«، وفي مباراة نصف النهائي 
والتي ف���ازت بها هولندا على أوروغ���واي 3 - 2 أمس 
االول سجل الفائز هدفه الثاني عبر العبه املتألق ويسلي 
سنايدر من تس���لل واضح وقع فيه زميله ڤان بيرسي 
والذي حجب بدوره عن احلارس موس���ليرا رؤية الكرة 
وكان لوقع الهدف أثر واضح في حتول املواجهة ملصلحة 
الهولنديني، وأكثر ما نخشاه أن تشهد املباراة النهائية 

مزيدا من االخطاء »الثقيلة«.
توقعنا أن تفوز هولندا على أوروغواي والتأهل الى 
النهائي، ولكن لم نتوقع ان يكون فوزا صعبا بعدما رد 
اخلاسر على الهولنديني بهجمات منظمة كادت حترجه 
في الدقائق االخيرة، ويس���جل لنجم أوروغواي دييغو 
فورالن درجة كبيرة من االعجاب واالبهار في التس���ديد 
البعيد املركز بكلتا القدمني وهو بال شك منوذج للمهاجم 

املثالي.
وأخيرا وبعد سنوات طويلة هاهو املنتخب الهولندي 
صاحب األداء الس���هل املنظم يقترب من حتقيق الكأس 
العاملية، وأنت تشاهد هولندا تشعر بتنوع مهام العبيها 
فاملدافع ميكنه ان يسجل هدفا واملهاجم ميكنه ان يدافع 
عن مرماه، وعندما يستحوذ ويسلي سنايدر على الكرة ال 
تعلم ان كان سيسددها بقدمه اليمنى أم اليسرى، ومثله 
آريني روين والذي يوهم احلكام دائ ما بأنه »مس���كني«، 
ومستهدف من قبل اخلصوم لكنه في الداخل العب شرير 
بانطالقاته، واذا كان هناك »بطل« للتفوق الهولندي فهو 
املدرب بيرت ڤان مارڤييك بعدما جنح في توظيف العبيه 
نحو النجاح في كل مباراة، وأثبت أنه مدرب حكيم عندما 
حذر العبيه من االستخفاف باخلصم ألنه حسب رأيه ان 
العبي أوروغواي خرجوا على قيد احلياة من مباراتهم 

السابقة امام غانا.
سجل القائد جيوڤاني فان برونكهورست الهدف االجمل 
في البطولة وارتطمت كرته في القائم وس���جل سنايدر 
الهدف الثاني وملس���ت كرته حافة القائم وسجل روبن 
الهدف الثالث وارتدت كرته الرأسية من أسفل القائم الى 

داخل املرمى فحتى في »أهدافهم« متفقون.
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ڤان در ڤارت : العودة إلى النهائي بعد 32 عاماً حلم.. وسنايدر أفضل العب

روبن: لم نقدم كرتنا األفضل وتركيزنا على النهائي

فورالن لعب مصابًا

ڤان بيرسي يحلم برفع الكأس

خ����اض هداف أوروغ����واي دييغو فورالن املب����اراة وهو مصاب، ما 
أجبر مدربه أوس����كار تاباريز على استبداله في الشوط الثاني بالالعب 
سيباستيان فرنانديز. ورغم تسجيله هدف التعادل في الشوط االول، 
اال ان فورالن الذي رفض عرض توتنهام للعودة الى الدوري االجنليزي، 
خاض املباراة مصابا منذ بدايتها. وقال تاباريز عن جنم أتلتيكو مدريد 
االسباني: »عانى فورالن من املشاكل منذ الدقيقة األولى. كان مصابا ولم 
يكن بإمكانه املتابعة. كان موجوعا وخالل املباراة اتخذنا قرار استبداله 
بالعب آخر لياقته أفضل«.  وتابع تاباريز: »لم تكن االصابة جدية لكن 

من الواضح انه لم يكن جاهزا 100% في الفترة األخيرة من املباراة«.

أمل مهاجم املنتخب الهولندي روبن ڤان بيرسي ان يحذو حذو مثله 
األعلى االس����طورة االرجنتيني دييغو مارادونا وان يرفع كأس العالم 
األحد املقبل على ملعب »سوكر سيتي« في جوهانسبرغ عندما يخوض 
»البرتقالي« املباراة النهائية للمونديال.  وأعرب مهاجم أرسنال االجنليزي 
عن فرحته العارمة بالتواجد في النهائي، مضيفا »اعتدت على مشاهدة 
املنتخبات االخرى في النهائي، لكن هذه املرة سأكون متواجدا في هذه 
املباراة، سأكون في خضمها. ال اعرف كيف سيكون الشعور عند الفوز 
بال����كأس، لكنني لدي صورة كبيرة ف����ي غرفة األلعاب اخلاصة بي في 

منزلي ملارادونا رافعا كأس العالم«.
 وواصل »انها صورة رائعة، كان على اكتاف زمالئه يحمل الكأس مع 
ابتسامة عريضة على محياه. اذا فزنا، فارغب في ان احصل على صورة 
مثلها«.   واعتبر ڤان بيرس����ي ان الذه����اب خطوة ابعد من التي حققها 
املنتخب الهولندي الذي كان يعج بالنجوم خالل الس����بعينيات بقيادة 
يوهان كرويف ويوهان نيسكينز وجوني ريب، سيكون حلما يتحول 
الى حقيقة لكن االمر لن يكون س����هال، مضيفا »من الصعب التعامل مع 
الضغط ألنه عليك ان تصارع ضد ذكريات الفريقني اللذين وصال قبلك 

الى النهائي عامي 1974 و1978. 

الصحف الهولندية: رائحة الذهب بدأت تفوح

جماهير أوروغواي تبتهج مع رئيسها باإلنجاز  أمستردام رقصت وهّللت حتى الصباح

الهولن����دي أريني  احتف����ل 
روبن بالهدف الذي سجله على 
أوروغواي. وقال روبن صاحب 
الهدف »البرتقالي« الثالث »قبل 
32 عاما لم أكن موجودا في هذا 
العالم. إنه أمر مميز جدا لنا.. 

نحن فخورون للغاية«.
وأضاف »الهدف مهم للغاية، 
فخ����ر لالعبني على املس����توى 
الف����ردي، لك����ن بالنس����بة لي 
أنن����ا لعبنا كفريق.  األهم هو 
جميع املباريات الستة لعبناها 

كفريق«.
وذكر روبن كذلك أن مشاركته 
في املونديال كانت محل شك، 
بس����بب إصابة الفخذ اليسرى 
التي تسببت في غيابه عن أول 

مباراتني للفريق.
وقال املهاجم الهولندي )26 
عام����ا( الذي أح����رز في مرمى 

أوروغ����واي هدف����ه الثاني في 
البطولة »كنت أفكر منذ البداية 
أنني لن أحلق باملونديال بسبب 
اإلصابة، لكنني تعافيت سريعا 
واآلن أنا هنا، رغم أنني رمبا ال 

أكون في مستواي أفضل«.
ومع إقراره »لم نقدم كرتنا 
األفضل«، قال جنم بايرن ميونيخ 
األملاني إن الفريق سيتعني عليه 
أن يرك����ز اآلن م����ن أجل الفوز 

باملباراة النهائية.
وق����ال روبن »األم����ر األهم 
الفوز باملباريات ومحاولة  هو 
النهائية.  املباراة  إلى  الوصول 
اآلن وقد وصلنا إليها، علينا أن 
نحاول الفوز فيها. إنني سعيد 
جدا، لكننا لم نحقق أهدافنا بعد. 
إننا نركز في شيء واحد، الفوز 

بكأس العالم«.
وردا على سؤال، حول ما إذا 

كانت ليلة الفوز على أوروغواي 
هي األفضل في مش����واره، أكد 
املهاجم »قد تكون كذلك لكنني 
آمل أن يكون اليوم األفضل في 

مسيرتي هو األحد املقبل«.
بدوره، احتف����ل زميله ڤان 
در ڤارت، الع����ب ريال مدريد، 
بالنجاحات التي يحققها الفريق 
في املونديال »األمر املهم هو أننا 
في املباراة النهائية. إن العودة 
إلى لعب النهائي بعد 32 عاما، 
حلم. إننا سعداء للغاية ونود 

االستمتاع باألمر«.
وفاز الالعب الهولندي ويسلي 
س����نايدر بجائزة رجل املباراة 
)أفضل العب(. واختير سنايدر 
للجائزة بعد العرض الرائع الذي 
قدمه خالل املباراة وتس����جيله 
الهدف الثاني للمنتخب الهولندي 

الذي تأهل إلى الدور النهائي.

تلونت الصح���ف الهولندية الصادرة امس، 
باألحرف البرتقالية العريضة مش���يدة باجناز 
منتخب بالدها، وعنونت صحيفة »تيليغراف« 
الشعبية: »النهائي« إلى جانب أسد يزأر، وهو 
الرمز الوطني في هولندا، وصورة على نصف 
صفحة للجناح أريني روبن وهو يسجل الهدف 

الثالث.
وتابعت الصحيفة: »أوراجن )لقب املنتخب(، 
رائحة الذهب بدأت تفوح«، وتابعت: »انتظرت 
هولندا 32 عاما« مش���يرة الى نهائي عام 1978 
الذي خس���رته هولندا أمام األرجنتني 1 � 3 بعد 

التمديد.
وكتبت »إن أر سي« إلى جانب صورة روبن 

احملتفل: »وأخيرا... فوز واحد قبل تتويج أوراجن 
بطال«.

وغصت الصحف بصور املشجعني البرتقاليني 
احملتفلني في هولندا وجنوب أفريقيا، واعتبرت 
»تروف« ان الفوز الهولندي سيساعد في اخلروج 
من »صدمة« مونديالي 1974 و1978 عندما خسرت 
هولندا النهائي أمام أملانيا الغربية واألرجنتني 

على التوالي.
وسيطرت صورة جليوڤاني ڤان برونكهورست 
)35 عام���ا( صاحب الهدف األول، على الصفحة 
األولى لصحيفة »فولكسكرانت« اليسارية، وهو 
يحتفل بهدفه األول في النهائيات، وعنونت »أوراجن 

في النهائيات مجددا بعد 32 سنة«.

انطلقت عشرات اآلالف من جماهير أوروغواي 
بشوارع العاصمة مونتيڤيديو وبعض المدن 
األخرى لالحتفال باإلنجاز الذي حققه منتخبها 

بمجرد تأهله إلى الدور قبل النهائي.
وكان���ت هذه هي المرة األولى منذ مونديال 
1974 التي تتأهل فيها الدولة األميركية الجنوبية 
الصغيرة التي يبلغ تعداد سكانها 3.5 ماليين 
نسمة فقط إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم. 
أما اللقبان اللذين أحرزتهما أوروغواي بكأس 
العالم عندما توجت بطلة في مونديالي 1930 

و1950 فقد مر عليهما زمن طويل.
وقال مواطن أوروغوياني: »أش���عر بالفخر 
الش���ديد، ألن دولة صغيرة إل���ى هذه الدرجة 
تمكنت من الوصول إلى األدوار المتقدمة بكأس 
العالم عن طريق تقديم كرة جميلة ونظيفة دون 

أن يضم الفريق أي أسماء كبيرة.. نشعر بأننا 
أبطال العالم من الناحية المعنوية«.

ولم تكن األجواء العامة أقل بهجة من األدوار 
السابقة بالمونديال عقب أي فوز للمنتخب حيث 
احتفل اآلالف من جماهيرها في الشوارع مرددين 
»أنا اللون الس���ماوي أنا اللون السماوي« في 

إشارة إلى لون قميص منتخب بالدهم.
وأكد المشجعون أن »هولندا لم تكن أفضل« 

وأن »أوروغواي سيطرت على اللعب«.
وتابع رئيس أوروغواي خوسيه موخيكا، 
الذي يتمتع بش���عبية عريضة المباراة بأحد 
الم��راكز الرياضية ف��ي مونتيڤ��يديو بصحب��ة 
1500 طف��ل وش���اب، والع��ديد م��ن الالعبين 
الس���ابقين والوزراء وموظفي الرئاس���ة بين 

الحضور.

عمت فرحة عارمة في امستردام 
عقب التأهل الى املباراة.وجتمع 45 
ألف شخص في العاصمة ملتابعة 
املباراة على اكبر شاشة عمالقة 
متحركة في اوروبا، ومبجرد اطالق 
احلكم االوزبكس����تاني رافش����ان 
ايرماتوف صافرته معلنا نهاية 
املباراة انطلقت اجلماهير الهولندية 
في احتفاالتها بالتأهل الى املباراة 
النهائية للمرة االولى منذ عام 1978 
والثالثة في التاريخ بعد عام 1974، 
علما بان هولندا خسرت املباراتني 
امام الدولتني املضيفتني االرجنتني 

واملانيا الغربية على التوالي.
ورفع املشجعون الهولنديون 

اياديهم الى السماء معبرين عن 
البع����ض اآلخر  فرحته����م وقام 
باالرمتاء على االرض، واخرون 
العنان البواق سياراتهم  اطلقوا 

ومزامير الفوفوزيال.
وبلغ����ت مس����احة الشاش����ة 
العمالقة 88 مترا مربعا ووضعت 
امام رييكموزيوم احد اكبر املتاحف 
في هولندا، على ارضية معشوشبة 
على غرار املالعب، وذلك بالقرب 
من متحف ڤان غوغ.وارتدى اغلب 
املشجعني مالبس برتقالية اللون 
واكسسوارات املنتخب الهولندي: 
شعر مستعار وقبعات وأحيانا في 
شكل بزة األس����د، الرمز الوطني 

ونظ����ارات الش����مس وقالدة من 
الزهور البالستيكية واحذية مزينة 
بأجراس.وجتمع خمسة وعشرون 
الف شخص بحسب الشرطة في 
ايندهوفن حيث مت تثبيت شاشة 
عمالقة ثالثة الى جانب الشاشتني 
اللتني كانتا موجودتني في دور ربع 

النهائي ضد البرازيل )2 � 1(.
واعلنت شركة اخلطوط اجلوية 
الهولندية اطالق رحالت الى جنوب 
افريقيا اعتبارا من السبت املقبل 
لنقل الف مشجع هولندي اضافي 
حلضور املباراة النهائية املقررة 
االحد على ملعب سوكر سيتي في 

جوهانسبرغ.

)أ.ب.ڤ( جنوم هولندا ويسلي سنايدر واريني روبن ورافايل ڤان در ڤارت  

جماهير أوروغواي فرحت مبستوى منتخبها وحزنت لضياع فرصة التأهل  )أ.پ( فرحة عارمة في هولندا بالتأهل الكبير  )أ.پ(


