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)أ.ف.پ(  املهاجم الفرنسي تييري هنري يحاول اإلفالت من مدافع تونسي 

)أ.ف.پ( املدافع األملاني هايكو ڤيسترمان في املباراة مع املجر 

ضربة أخرى أللمانيا بغياب ڤيسترمان

صحيفة جنوب أفريقية
 تحذر من تهديد إرهابي

بيبي يتعافى ويشارك في التدريب

نقلت صحيفة رائ����دة في جنوب افريقيا عن مؤسس����ة اميركية 
معنية مبكافحة اإلرهاب ومس����ؤولني استخباراتيني محليني لم تذكر 
اسماءهم، ان التهديد اإلرهابي لكأس العام يتجاوز إدراك جنوب افريقيا 
واالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وذكرت صحيفة »صنداي تاميز« 
أن »مؤسس����ة نيفا« أطلعت الكونغرس األميركي هذا األسبوع على 
مؤامرات مزعومة للقيام بهجمات متزامنة وعشوائية على العديد من 
املالعب التي تستضيف كأس العالم. وقالت الصحيفة إن التحذيرات 
تطابقت مع املعلومات التي وردت من عدة مصادر استخباراتية. وقالت 
»نيفا«، وهي مؤسس����ة ال تهدف للربح وتعمل على كش����ف مخططي 
وممولي ومنفذي الهجمات »االرهابية« على موقعها اإللكتروني، انها 
تأسس����ت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الواليات املتحدة »لفضح 
املنظمات واألفراد الذين يخططون وميولون ويرتكبون أعماال إرهابية 
من أجل مساعدة مجتمع مكافحة اإلرهاب على منع وقوع هجمات في 
املستقبل في أميركا واخلارج«. وقالت الصحيفة إن رونالد ساندي مدير 
»نيفا« حذر كونغرس الواليات املتحدة من أن متشددين باكستانيني 
وصوماليني يديرون معسكرات إرهاب في شمال موزمبيق، عبر حدود 
جنوب أفريقيا وأن بعض املتدربني »رمبا يكونون قد عبروا احلدود 
إلى جنوب أفريقيا لالنضمام إلى أو تكوين خاليا تخطط لشن هجمات 

خالل كأس العالم«.

حصل قلب الدفاع البرتغالي بيبي على الضوء االخضر من االطباء 
من اجل املش����اركة في تدريب منتخب بالده. وكان بيبي قد غاب عن 
املنتخب وفريقه ريال مدريد االسباني منذ ديسمبر املاضي، بعد خضوعه 
لعملية جراحية في ركبته، لكنه يبدو انه تعافى في الوقت املناسب 
من اجل املشاركة في املونديال، ألنه حصل على تصريح طبي بالعودة 
الى التمارين من الطاقمني الطبي للمنتخب وريال مدريد، حسبما كشف 
االخير. وجاء في بيان النادي امللكي: »س����ينضم املدافع تدريجيا الى 

التمارين املنتظمة مع البرتغال حتى انطالق كأس العالم«.

تعرض املنتخب االملاني لضربة أخرى بإصابة مدافعه هايكو 
ڤيس���ترمان الذي سيغيب عن املونديال بسبب تعرضه لكسر في 

قدمه، حسبما أعلن االحتاد االملاني.
وأصيب مدافع شالكه )27 عاما( قبل دقائق معدودة من انتهاء 

املباراة الودية التي فازت بها أملانيا على املجر 0-3.
وانضم ڤيس���ترمان الى العبي الوس���ط القائ���د ميكايل باالك 
وكريس���تيان تراش اللذين س���يغيبان عن ال� »مانشافت« بسبب 

االصابة ايضا.
وقال املدرب يواخيم لوف » ڤيسترمان كان سيلعب دورا مهما 

في فريقنا خالل كأس العالم«.
وأضاف: كان من املمكن ان يكون في منتهى االهمية بالنس���بة 
لن���ا بالنظر الى براعته، لقد أثبت انه في أفضل حالة جس���مانية 

خالل التدريبات.

 تونس تؤكد »هشاشة« فرنسا.. وفوز كبير للمكسيك
التونس���ي  أحرج املنتخب 
ضيفه الفرنس���ي واجبره على 
االكتفاء بالتعادل 1-1 في مباراة 
دولية ودية اقيمت على ملعب 
»7 نوفمبر« في رادس، وعانى 
املنتخب الفرنسي للخروج بهذا 
التعادل الثاني له في رادس بعد 
2002 )1-1 ايضا(، وهو تخلف 
منذ الدقيق���ة 6 بهدف لعصام 
جمع���ة الذي كان وضع تونس 
في املقدم���ة خالل اللقاء الودي 
السابق بني الطرفني في 14 اكتوبر 
2008، في باريس قبل ان ينجح 
حينها تييري هنري في تسجيل 
هدفني، واض���اف كرمي بنزمية 
الغائب االكبر عن تشكيلة فرنسا 
في املونديال، هدفا اخر ليخرج 

»الديوك« فائزين 1-3.
الفرنس���ي في  اما »البطل« 
املواجهة الرابعة بني املنتخبني 
)جميعها ودية فازت فرنس���ا 
مرتني، وتع���ادال مرتني( فكان 
مداف���ع ارس���نال االجنلي���زي 
وليام غاالس الذي جنب بالده 
خسارة كانت ستؤثر كثيرا على 
التعادل في  معنوياته بادراكه 

الدقيقة 62.
ولم يقدم املنتخب الفرنسي 
الذي خس���ر نهائ���ي مونديال 
املانيا 2006 امام ايطاليا بركالت 
الترجي���ح، اداء مش���جعا على 
االطالق وهو يخوض اختبارا 
وديا اخر ض���د الصني اجلمعة 
املقبل في كاين قبل ان يتوجه 
الى جنوب افريقيا، حيث يبدأ 
مشواره في املجموعة االولى امام 
اوروغواي ف���ي 11 اجلاري، ثم 
يلتقي املكسيك وجنوب افريقيا 

في 17 و22 منه.
وابقى املدرب الفرنسي رميون 
دوميني���ك مهاجم برش���لونة 
االس���باني وافضل ه���داف في 
تاريخ «الديوك« تييري هنري 
)51 هدف���ا في 120 مباراة( على 
مقاعد االحتياط، كما كانت احلال 
في مباراة االربعاء املاضي امام 
كوس���تاريكا )2-1(، فيما عاد 
احلارس هوغو لوريس ليقف 
املرمى، بعدما ظهر ستيف  بني 
مانداندا بشكل مهزوز في مباراة 

لنس قبل 5 ايام.
ولع���ب مهاج���م تشلس���ي 
االجنليزي نيكوال انيلكا كرأس 
حربة وحيدا مبساندة من جنم 
بايرن ميوني���خ االملاني فرانك 
ريبيري على اجلهة اليس���رى 
والعب الوسط املهاجم في ليون 
سيدني غوفو على اجلهة اليمنى 
وم���ن خلفهم الثالث���ي فلوران 

مالودا وجيرميي توالالن ويوان 
غوركوف.

 وتعادل املنتخب النيجيري 
مع نظيره الكولومبي 1-1 على 
ملع���ب »بولي���ني غراوند« في 
لندن في مب���اراة دولية ودية، 
وس���جل لوكمان هارونا )69( 
ه���دف نيجيري���ا، وكارلوس 

وس���جل خافيير هرنانديز )18 
و50( وادولفو باوتيس���تا )59 
و74( وألبرتو ميدينا )81( اهداف 
املكسيك وابرميا سوهنا )65( 
هدف غامبيا، وتخوض املكسيك 
مباراة ودي���ة اخيرة اخلميس 
املقبل امام ايطاليا بطلة العالم 

في بروكسل.

فالديز )12( ه���دف كولومبيا، 
وتخوض نيجيريا مباراة ودية 
اخرى اجلمعة املقبل امام كوريا 

الشمالية.
وحقق املنتخب املكس���يكي 
فوزا كبيرا على نظيره الغامبي 
5-1 ف���ي مب���اراة دولية ودية 
اقيم���ت في باي���روث االملانية، 

وعادل منتخب پاراغواي مع 
نظيره العاجي 2-2 في مباراة 
ودية اقيم���ت في ايفيان-لي-
بان الفرنسية، وسجل لوكاس 
باريوس )75( واوريليانو توريس 
)90( هدفي پاراغواي، وديدييه 
دروغبا )54( وس���ليمان بامبا 

)74( هدفي ساحل العاج.

وتخوض پاراغواي مباراة 
ودية اخرى االربعاء املقبل امام 
اليونان، فيما تلتقي ساحل العاج 
اجلمعة املقب���ل مع اليابان، اما 
ساحل العاج فتلعب في املجموعة 
الس���ابعة الناري���ة، وهي تبدأ 
البرتغال في 15  امام  مشوارها 
يونيو، قبل ان تلتقي البرازيل 
وكوريا الشمالية في 20 و25 منه. 
وخسر املنتخب الكوري اجلنوبي 
امام نظيره البيالروسي 0-1 في 
مب���اراة دولية ودية اقيمت في 

كوفشتاين النمسوية.
وسجل س���يرغي كيسلياك 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
53، وتخوض كوريا اجلنوبية 
التي كانت تبح���ث عن فوزها 
الس���ادس على  التحضي���ري 
التوالي، مب���اراة ودية اخيرة 
اخلميس املقبل امام اسبانيا في 

مدينة انسبروك النمسوية.
التش���يلي  واصل املنتخب 
استعداداته اجليدة بفوزه على 
ضيفه االيرلندي الشمالي 0-1 
في مب���اراة دولية ودية اقيمت 
على ملعب نيس���لون اريناس 
في ش���يالن، وسجل ايستيبان 
املباراة  باريديس )31( ه���دف 
ب���الده فوزها  الوحيد، ليمنح 

الودي الرابع على التوالي.

تعادل پاراغواي مع ساحل العاج وخسارة كوريا الجنوبية أمام بيالروسيا

أعل����ن االحتاد الك����وري اجلنوب����ي، ان املدافع كواك  
تاي � هوي سيغيب عن املونديال لالصابة. وتعرض كواك 
إلصابة في ركبته خالل مباراة ودية لكوريا اجلنوبية امام 
بيالروسيا. واستدعى هوه جونغ مو املدير الفني لكوريا 

اجلنوبية كانغ مني � سو ليحل محل كواك.
خضع عدد من العبي املنتخب الهولندي الختبارات للكشف 
عن املنشطات أمس. وذكرت محطة »نوس« التلفزيونية الهولندية 
ان الالعبني الذين خضعوا الختبارات بول ودم كانوا روبن فان 
بيرسي ورافايل فان در فارت وديرك كويت وريان بابل وخالد 

بوحلروز وابراهيم افيالي.
أعرب املدير الفني للمنتخب املكسيكي خافيير أغيري 
عن استيائه لالخطاء التي ارتكبها منتخبها في مباراته مع 
غامبيا. وقال اغيري في مؤمتر صحافي »خطأ دفاعي امام 
منافس أقوى بعض الشيء، وسيكون الثمن غاليا، البد من 
اعادة احلس����ابات وهو ما ال يعجبني«. وأعرب عن قلقه 

لهفوات العبيه في 3 مباريات ودية.
أعلن مدرب الكاميرون الفرنس��ي بول لوغوين، التشكيلة 
النهائية التي ستشارك في املونديال، مبقيا على العبني احتياطيني 
الى جانب ال� 23 العبا. واس��تبعد لوغوين احلارس امور باتريك 
تيغنييمب )بلومفونتني اجلنوب افريقي( واملدافعني جان باتريك 
ابونا ندزانا )استر دي دواال( وماكادجي بوكار )النهضة العماني( 
والعب الوسط باتريك ميفونغو )كانون( واملهاجمني روستار دورج 

كومياها )كلوب روج البلجيكي( وجاك زوا )بال السويسري(.

موندياليةمتفرقات 

 هنري »أسير« مقاعد االحتياط
يواجه قائد منتخب فرنسا وابرز هدافي 
»الديوك« تييري هنري امكانية اجللوس 
عل���ى مقاعد البدالء، وهو ام���ر كان بعيدا 
عن األذهان لالع���ب الذي مثل بالده ألكثر 

من عقد.
وهن���ري )32 عاما( هو الالعب الوحيد 
املتبقي في تش���كيلة فرنسا الفائزة بكأس 
العالم 1998، ويبدو في طريقه لفقدان موقعه 
في التشكيلة األساس���ية للمدرب رميون 
دومينيك لصالح نيكوال انيلكا، وايضا شارة 

القيادة الى الظهير األيسر باتريس ايفرا.
وقبل اعالن التشكيلة النهائية، وصف 
دوميني���ك هنري بانه »العب عظيم« لكنه 
لم يضعه في التش���كيلة األساس���ية التي 
خاضت مباراتني وديتني ضد كوستاريكا 

وتونس.

ويبدو ان هنري يدفع ثمن سلسلة من 
االخفاقات رغم انه س���جل 51 هدفا في 120 
مب���اراة دولية، وهو أكبر هداف في تاريخ 
فرنس���ا، كما انه على وشك ان يصبح اول 
العب فرنس���ي يش���ارك في كأس العالم 4 

مرات.
وقال املدافع اريك ابيدال زميل هنري في 
برشلونة االسباني في تصريحات للصحافيني 
في معسكر فرنسا التدريبي في تونس »انا 
محظوظ باللعب بجوار تيتي )هنري( على 
مستوى النادي وصحيح ان األشهر القليلة 

املاضية كانت صعبة عليه«.
واض���اف »كان يفكر ف���ي كأس العالم 
ويس���تعد لها ويأمل ان متنحه انتعاشة، 
إن���ه العب بارز ف���ي مجموعتنا ونعلم ان 

بوسعنا االعتماد عليه«.

ول���م يتذم���ر هنري بع���د خروجه من 
التشكيلة األساسية، كما هنأ ايفرا بعد ارتداء 
األخير شارة القيادة في اللقاء الذي فازت 
فيه فرنسا 2-1 على كوستاريكا األسبوع 
املاضي لكنه حرص ايضا على تفادي وسائل 
االع���الم، وقال ابي���دال متحدثا عن موقف 
هنري »املدرب قام باختيارات قد يكون من 
الصعب تقبلها لكن تيتي اليزال مس���تعدا 

لتقدمي املساعدة«.
ويواجه هنري مهمة اس���تعادة حاسته 
التهديفية بدال من ان يكون املهاجم االول، 
وق���ال دومينيك عن ق���راره بوضع هنري 
على مقاع���د البدالء »ال يوجد عندي العب 
اساسي او العب احتياطي«، واضاف »نحن 
مجموعة، الكل يجب ان يظل حتت ضغط 

وفي خدمة اآلخرين«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
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