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األلمان يُثبتون عل ّو كعبهم في بالد السامبا عبر شباك البرتغال

انتصار ساحق
مولر يقود المانشافت إلى
ٍ

حسن الخنسا
استهل المنتخب األلماني مشواره في كأس العالم
 2014بفو ٍز كبير على نظيره البرتغالي برباعية
نظيفة في مباراة لحساب المجموعة السابعة التي
تضم أيضا ً غانا والواليات المتحدة األميركية .اللقاء
شهد الكثير من األحداث إضافة إلى النتيجة األلمانية
الكبيرة ،فشهد طردا ً للمدافع بيبي في الشوط األول،
كما خ��رج ك��ل م��ن فابيو كوينتراو وم��ات��س هاملز
من البرتغال وألمانيا على الترتيب بعد تعرضهما
لإلصابة في الشوط الثاني.
وكان التهديد األول في المباراة لمصلحة البرتغال
في الدقيقة السابعة من المباراة بعد تسديدة من
كريستيانو رونالدو أبعدها الحارس األلماني مانويل
نوير ،قبل أن يرد المانشافت بتسديدة من سامي
خضيرة إثر تشتيت خاطئ من الحارس البرتغالي
روي باتريسيو ولكن الكرة مرت إلى جانب القائم
األيمن.
ونجح المنتخب األلماني في تسجيل هدف التقدم
بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما أمسك غواو
بيريرا بماريو غوتزي داخل منطقة الجزاء ،ليترجم
توماس مولر ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس
البرتغالي .وكاد المنتخب البرتغالي أن يرد بهدف
التعادل في الدقيقة  ،25ولكن تسديدة ناني علت
العارضة.
وت��اب��ع م��ات��س ه��ام��ل��ز رك��ل��ة رك��ن��ي��ة م��ن توني
كروس برأسه في المرمى ليعلن عن الهدف الثاني
للمانشافت .وازدادت متاعب المنتخب البرتغالي
في الدقيقة األول��ى من الوقت بدل الضائع للشوط
األول بعد كرة عرضية من كروس خطفها توماس
مولر داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت
بالحارس روي باتريسيو ودخلت المرمى ،لينتهي
ال��ش��وط األول بتفوق صريح للمنتخب األلماني
بثالثية نظيفة.
ف��ي ال��ش��وط الثاني واص��ل رف��اق مولر تفوقهم
مستغلين النقص العددي للبرتغال ،وأثمر الضغط
األلماني عن الهدف الرابع في الدقيقة  78بعدما لعب

أندريه شورلي كرة عرضية أرضية أمام المرمى لم
يحسن الحارس روي باتريسيو إبعادها لتصل إلى
مولر ال��ذي ك��ان في المكان المناسب ليهز الشباك
بسهولة تامة ويكمل ثالثيته في المباراة.
وعلى رغم المحاوالت المتكررة لمنتخب البرتغال
الختراق الدفاع األلماني ،إال أن أبناء المدرب يواكيم
ل��وف نجحوا بإنهاء المباراة بفوز كبير برباعية
نظيفة.

على الهامش
المونديالي
بريوت أمس
تشبه برلني
ح.خ

تعادل سلبي بين إيران ونيجيريا

اختتمت لقاءات المجموعة السادسة بمواجهة
جمعت بين إي��ران ونيجيريا على ملعب آرينا دي
بايكسادا في كوريتيبا أمس ،وفشل كال الفريقين في
تسجيل أي هدف في المباراة ليكون التعادل السلبي
األول في البرازيل .2014
شهدت بداية المباراة سيطرة وأفضلية للمنتخب
النيجيري الذي استلم زمام المبادرة في خط الوسط
وح��اول تهديد مرمى ال��ح��ارس اإلي��ران��ي علي رضا
حقيقي ،الذي لم يختبر أي فرص حقيقية في الدقائق
األولى للمباراة على الرغم من التفوق الواضح ألبطال
أفريقيا في ملعب المنتخب اإليراني.
في المقابل ،نجح المنتخب اإلي��ران��ي في إغالق
المنافذ أمام مهاجمي المنتخب النيجيري الذين تميزوا
بالسرعة والمهارات الفردية ،واعتمد على الهجمات
المرتدة السريعة والكرات الثابتة من أجل تحقيق
الخطورة .وك��اد أن يسجل رض��ا جوتشانجاد من
ركلة ركنية لعبها أشكان ديجاجاه ،ولكن الحارس
النيجيري فينسنت إينياما أبعدها بردة فعل سريعة.
في الشوط الثاني ،تواصل اللعب ال��ه��ادئ من
تحسن أداء المنتخب اإليراني الذي حاول
الفريقين مع
ّ
تهديد المرمى النيجيري م��رارا ً ولكنه لم ينجح في
تحقيق المطلوب ،إذ وقف الحارس إينياما س ّدا ً منيعا ً
أم��ام المحاوالت الفارسية التي قادها كل من جواد
نيكونام ورضا جوتشانجاد.
وحاول المنتخب النيجيري بدوره تشكيل خطورة
على مرمى الحارس علي رضا حقيقي ولكن بدون أي
فاعلية لينتهي اللقاء بتعادل عقيم بين المنتخبين.

تشابهت العاصمة بيروت
ل� �ي� �ل ��ة أم � � ��س م � ��ع ال� �ع ��اص� �م ��ة
األلمانية برلين ،حيث شهدت
ش��وارع العاصمتين احتفاالت
جماهيرية كبيرة بفوز ألمانيا
الساحق على البرتغال.
ون��زل إلى ش��وارع العاصمة
ب � �ي� ��روت ال� �م� �ئ ��ات م� ��ن محبي
ال �م��ان �ش��اف��ت ل�لاح �ت �ف��ال بفوز
أل �م��ان �ي��ا ،وك��أن��م��ا أل �م��ان �ي��ا قد
أح� � ��رزت ال �ل �ق��ب ف ��ي النهائي
البرازيلي .ومن الممكن القول
إن االح� �ت� �ف ��االت ف ��ي ب �ي��روت
ق��د ض��اه��ت اح �ت �ف��االت الشعب
األلماني بمنتخب بالده .وسيّر
مشجعو المانشافت السيارات
وال���دراج���ات ال �ن��اري��ة المزينة
ب��أع�ل�ام أل �م��ان �ي��ا واستخدموا
األلعاب النارية احتفاالً بالفوز.

مولر يحرز
الهاتريك 49

ب��ات مهاجم منتخب ألمانيا
توماس مولر صاحب الهاتريك
 49ف��ي نهائيات ك��أس العالم،
بعد أن سجل ثالثية في مرمى
البرتغال.
وب��ات مولر س��ادس ألماني
يسجل ث�لاث�ي��ة ف��ي النهائيات
بعد إدم��ون��د ك��ون��ن ف��ي مرمى
بلجيكا  ،1934ماكس مورلوك
في مرمى تركيا  ،1954جيرد
م ��ول ��ر ف���ي م ��رم ��ى ب �ل �غ��اري��ا،
رومينيغه ف��ي م��رم��ى تشيلي
 ،1982وميروسالف كلوزه
في مرمى السعودية .2002
أما صاحب الهاتريك األولى
ف��ي النهائيات فكان األميركي
برت باتنو في مرمى الباراغواي
 .1930أما آخر هاتريك فكان
من نصيب األرجنتيني غونزالو
هيغواين في مرمى اليونان في
النسخة ال�م��اض�ي��ة ف��ي جنوب
أفريقيا .2010
يذكر أن العبا ً واح��دا ً سجل
ث�لاث�ي��ة ف��ي م �ب��اراة ن�ه��ائ�ي��ة هو
اإلنكليزي جيف هيرست في
ال �م �ب��اراة النهائية ع��ام 1966
في مرمى ألمانيا الغربية التي
انتهت بفوز اإلنكليز .2-4

شوماخر
يستقيظ قبل
املباراة األوىل ألملانيا

�سان �أنطونيو يُحرز اللقب الخام�س
ُت ّوج سان أنطونيو سبيرز بلقبه الخامس بعد فوزه على ميامي هيت
بطل الموسمين الماضيين  87-104في المباراة الخامسة التي أقيمت
بينهما األحد في الدور النهائي لبطولة الدوري األميركي للمحترفين في
كرة السلة.
وثأر سان أنطونيو من ميامي ،الذي كان تغلب عليه  3-4في نهائي
العام الماضي في طريقه لالحتفاظ باللقب.
كانت رغبة سان أنطونيو باللقب واضحة بعد أن فاز على أرضه في
المباراة األول��ى  ،95-110ثم ع ّوض تعثره في الثانية أمام جمهوره
 ،98-96بفوزين على ملعب ميامي ،ولم يف ّوت فرصة خوضه المباراة
الخامسة على أرضه فح ّقق فوزا ً كبيرا ً بفارق  17نقطة  87-104ليت ّوج
للم ّرة الخامسة في تاريخه.
فشل ميامي في سعيه إلى إحراز اللقب الرابع في تاريخه لمعادلة رقم
سان أنطونيو سبيرز بالذات.
دخل ميامي المباراة الخامسة بخيار وحيد هو الفوز آمالً في تقليص
الفارق إلى  3-2ثم فرض التعادل على أرضه في المواجهة السادسة
التي كانت مق ّررة اليوم ،فحسم الربع األول بفارق  7نقاط .22-29
لكن سان أنطونيو تدارك الوضع بسرعة ورفض الوقوع في فخ العام
الماضي ،فر ّد في الربع الثاني مطبّقا ً ّ
خطة دفاعية محكمة لينهيه بفارق
 14نقطة .11-25
بقيت األفضلية لسان أنطونيو بفضل تألق كاوهي ليونارد ومانو
جينوبيلي ورفاقهما لينتهي الربع الثالث بفارق  12نقطة .18-30
تكافأ األداء في الربع األخير مع محاوالت من ميامي إلنقاذ ما يمكن
ّ
يؤخر لينهي سان
إنقاذه ،إال أن التقدّم بنقطتين فقط  27-29لم يقدّم أو
أنطونيو المباراة بفارق  17نقطة .87-104

حلم الفقراء يتحقق بمتابعة العر�س العالمي مجاناً
مر اليوم الرابع على انطالقة العرس
العالمي م��ن دون أن ت��ح��رك الحكومة
اللبنانية ساكنا ً لما يجري من حظر على
اللبنانيين في ما يخص متابعة مباريات
المونديال ،إلى أن أطلق وزير المال علي
حسن خليل صرخته حول هذا الموضوع
طالبا ً من الحكومة التحرك في شأن هذا
الملف.
وبعد م ٍّد وجزر بين الحكومة اللبنانية
وشركة «سما» الناقل الحصري لكأس
العالم «فيفا»  2014والحكومة القطرية
التي وعدت بإهداء اللبنانيين حق مشاهدة
المونديال من دون أي تكلفة إضافية ،خرج
وزير االتصاالت بطرس حرب خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع وزيري اإلعالم رمزي
جريج والشباب والرياضة عبد المطلب
ح��ن��اوي ،ليعلن ع��ن النهاية السعيدة
لقضية نقل المونديال م��ؤك��دا ً على حق
الشعب اللبناني ف��ي متابعة الحدث
الرياضي األهم على صعيد العالم.
وأك��د وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة عبد
المطلب حناوي خ�لال المؤتمر أن��ه كان
«حريصا ً على سرية المفاوضات التي

من المؤتمر الصحافي
ج��رت» ،الف ًتا إلى أنه قد أعلن ساب ًقا أن
«الحكومة تجري المفاوضات مع شركة
سما والرئيس تمام سالم يشرف عليها».
وأش����ار وزي���ر اإلع��ل�ام رم���زي جريج
إل��ى أن «أم��ي��ر قطر ك��ان ق��د أعطى وع��دا ً
للوفد اللبناني الذي زار قطر ،قبل تأليف
الحكومة بأنه سيعطي تلفزيون لبنان

الريا�ضي يتف ّوق على الحكمة
في اللقاء الخام�س

(أكرم عبد الخالق)
الحق لنقل المونديال» .وأضاف« :ينبغي
تغليب ح��ق اللبنانيين على مصالح
شركة تجارية تتمتع بحقوق حصرية
بالتوزيع قد تخولها المطالبة بالتعويض
عن الخسائر الالحقة بها من دون منع
ّ
بحق عائد
المشاهد اللبناني من التمتع
له».

انتهت المباراة الخامسة بين الحكمة والرياضي في
نهائي ال��دوري اللبناني لكرة السلة بفوز الرفيق األصفر
بنتيجة  ،82-88وكان الشوط األول من المباراة التي جرت
على ملعب المنارة من دون جمهور قد انتهى بتقدم الحكمة
.37-38
وتقام المباراة السادسة على ملعب الحكمة بدون جمهور
أيضا ً مع اإلبقاء على الغرامات والعقوبات.
وبعدما كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تأجيل
بطولة لبنان لكرة السلة حتى إشعار آخر ألسباب أمنية
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،أكد االتحاد اللبناني لكرة
السلة متابعة البطولة ليلة أم��س مجددا ً رفضه تدخل
السياسة في اللعبة.
وكان األداء متقاربا ً بين الفريقين مع أفضلية نسبية
للحكمة في الربعين األول والثاني ،وهو ما انعكس على
النتيجة التي انتهت لصالح الفريق األخضر في الربعين
األولين.
بعد استراحة الشوطين ،ضغط أصحاب األرض على
الفريق الضيف ،ونجحوا بقلب النتيجة لمصلحتهم في
الربع الثالث بنتيجة  ،58-55وسارت األمور على ما هي
عليه حتى انتهاء الربع األخير ،لتنتهي المباراة لصالح
الرياضي بنتيجة .82-88

أعلنت الناطقة باسم عائلة
أسطورة الفورموال  1األلماني
م��اي �ك��ل ش��وم��اخ��ر أن األخير
اس�ت�ف��اق م��ن الغيبوية وغ��ادر
المستشفى ال ��ذي ك��ان يمكث
فيه في غرينوبل بفرنسا ،منذ
تعرضه إلى حادث تزلج خطير
في  29كانون األول الماضي.
ول��م يكشف ب�ي��ان المتحدثة
باسم شوماخر ،سابين كيهم،
ع��ن ال�م�ك��ان ال ��ذي سيتابع فيه
البطل األلماني السابق مرحلة
إع ��ادة التأهيل ،كما ل��م تكشف
أي تفاصيل إضافية عن حالته
الصحية.
وت��أت��ي اس�ت�ف��اق��ة شوماخر
قبل ال �م �ب��اراة األول ��ى أللمانيا
ف��ي ال�م��ون��دي��ال أم��ام البرتغال
ك� ��دف � �ع� ��ة م � �ع � �ن� ��وي� ��ة ك� �ب� �ي ��رة
للمانشافت ،وخصوصا ً بعدما
أعلن نجوم المنتخب األلماني
أنهم سيهدون لقب المونديال
لشوماخر.

بيبي
ال يستحق الطرد

أدل��ى إندوخار أوليفر ،خبير
ص �ح �ي �ف��ة م� ��ارك� ��ا اإلس��ب��ان��ي��ة
التحكيمي ،برأيه حول لقطة طرد
مدافع المنتخب البرتغالي كليبر
بيبي بعد تدخله أم��ام األلماني
م��ول��ر .وأك ��د أول�ي�ف��ر أن اللقطة
لم تستوجب من َحكم المباراة
ميلوراد مازيتش إخراج البطاقة
الحمراء ،حيث أش��ار أنَّ اللقطة
كانت تستوجب فقط حصوله
ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ص � �ف� ��راء ،أل َّن��ه��ا
ل��م تشهد ت�ل��ك ال �ع��دوان �ي��ة التي
تستحق الطرد المباشر.
وك � ��ان ط� ��رد ب �ي �ب��ي ق ��د ج��اء
بعد الهدف الثاني أللمانيا ،في
ال�م�ب��اراة عبر م��ات�ي��اس هامليز
بضربة رأس �ي��ة سكنت شباك
المنتخب البرتغالي.

