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إسبانيا تثأر من كوريا الجنوبية بنافاس 

»المانشافت« ضرب بقوة.. وبطل العالم »مهزوز« 

يس���افر املنتخ���ب االملاني 
الى جنوب افريقيا مبعنويات 
جيدة بعدما حقق فوزه الودي 
الثالث وذلك بعدما تغلب على 
ضيفه البوسني 3-1 في املباراة 
اقيمت  التي  الودي���ة  الدولية 
على ملعب »كومرتس���بانك« 

في فرانكفورت.
ولم يكن الفوز التحضيري 
ل� »مانش���افت« سهال  الثالث 
النه وجد نفس���ه متخلفا بعد 
ربع الساعة االول من املباراة، 
وانتظر حتى الش���وط الثاني 
ليدرك التعادل ثم يخرج فائزا 
بفضل ركلتي ج���زاء نفذهما 

باستيان شفاينشتايغر.
ولم يشهد الشوط االول من 
املواجهة االولى بني املنتخبني، 
ش���يئا يذك���ر عل���ى االطالق 
باس���تثناء تسديدة بعيدة من 
ل���وكاس بودولس���كي ارتدت 
من العارضة البوس���نية )9(، 
والهدف التقدم للضيوف الذي 
جاء عندما حاول القائد فيليب 

الم ان يش���تت الكرة فارتدت 
من صدر ادي���ن دزيكو هداف 
ڤولفسبورغ والدوري االملاني 
ادين دجيكو الى شباك احلارس 

مانويل نيوير )15(.
وضرب االملان سريعا وجنح 
الم في تعوي���ض الهدف الذي 
التعادل  تس���بب فيه بادراكه 
به���دف رائع جاء بعدما ش���ق 
طريقه من منتصف امللعب قبل 
ان يطلق ك���رة صاروخية من 
حدود املنطقة الى سقف شباك 

املرمى البوسني )50(.
ف���ي ترجمة  وجنح االملان 
تفوقهم م���ن خالل ركلة جزاء 
نفذها مرتني شفاينشتايغر بعد 
خطأ من سانيل ياهيتش على 
البديل الشاب ماركو مارين داخل 

منطقة اجلزاء )74(.
ولم ينتظر رجال لوف سوى 
ثالثة دقائق الضافة هدف ثالث 
من ركلة جزاء ايضا بعد خطأ 
من القائد عمير سباهيتش على 
مولر انبرى لها شفاينتشايغر 

ايضا بنجاح )77(.

 انتصار مكسيكي 

هزَّ املنتخب املكسيكي معنويات 
نظيره االيطالي قبل ايام معدودة 
على ب���دء حملة الدفاع عن لقبه 
بطال للعالم بالف���وز عليه 1-2 
وديا على ملعب »روا بودوان«. 
ال� »ازتيك«  واس���تحق منتخب 
ف���وزه االول على االيطاليني من 
اصل 11 مواجهة بينهما )8 ودية(، 
اخرها يعود الى الدور االول من 
مونديال 2002 )1-1(، النه كان 
االفضل على مدار الشوطني وكان 
بامكانه ان يخرج فائزا بنتيجة 
اكبر بسبب الصورة املتواضعة 
التي ظهر بها دفاع ابطال العالم 
بقيادة املخضرم فابيو كاناڤارو 
وفي ظل غياب شريكه جورجيو 

كييليني.
وتخوض ايطاليا مباراة ودية 
اخرى اليوم امام سويس���را في 
جنيڤ قبل ان تتوجه الى جنوب 
افريقيا لتب���دأ حملة الدفاع عن 

لقبها في املجموعة السادسة.
وبدأ املنتخب االيطالي اللقاء 
بطريقة جي���دة وكان قريبا من 
افتتاح التس���جيل ف���ي الدقيقة 
3 بعد ركل���ة ركنية وصلت الى 
ڤينشنزو ياكوينتا الذي حولها 
برأسه فارتدت من العارضة ثم 
البرتو جيالردينو  امام  سقطت 
الذي س���ددها خارج اخلشبات 

الثالث.
وجاء الرد املكسيكي فعاال متاما 
الن مهاجم ارس���نال االجنليزي 
كارلوس فيال هز شباك احلارس 
العمالق جانلويجي بوفون بعد 
متريرة م���ن جيوفان���ي دوس 

سانتوس )17(.
وحاول ابطال العالم ان يتداركوا 
املوقف سريعا من خالل ركلة حرة 
اندريا  بعيدة نفذها املتخصص 
بيرلو لكن حارس ال� »تريكولور« 
اوسكار بيريز تدخل ببراعة لينقذ 
املوقف )28(. وكادت املكسيك جتد 
طريقها للشباك مرة اخرى بعد 
ركلة ركنية لعبت قصيرة لفيال 

الذي حضرها لكارلوس ساليسدو 
الذي اطلقها من حوالي 25 مترا 
ليجبر بوفون على التألق من اجل 

جتنيب بالده االحراج )35(.
وفي الوقت بدل الضائع من 
الشوط االول كاد ماركو ماركيزيو 
يدرك التعادل بعد متريرة بالكعب 
من دومينيكو كريشيتو لكن بيريز 

كان له باملرصاد )45(.
وفي بداية الشوط الثاني كاد 
البديل بابلو باريرا يهز الشباك 
االيطالية بعد خطأ من دانييلي 
دي روسي لكن احملاولة املكسيكة 
مرت قريبة من القائم االيس���ر 

.)47(
وبدا الدفاع االيطالي مهزوزا 
متاما واضاع خافيير هرنانديز 
املنتق���ل من ش���يفاس الى مان 
يونايتد االجنليزي فرصة ذهبية 
عندما اخفق ف���ي اصابة الكرة 
وهو على بع���د اقل من متر من 
بوفون )54( بعد متريرة عرضية 
من فيال الذي اس���تفاد من سوء 
تطبيق مصيدة التسلل من قبل 

الذي عانى هجوميا  »االزوري« 
ايضا في بن���اء الهجمات وظهر 
مبس���توى متواضع جدا مقابل 
حماس واندف���اع رجال املدرب 
خافيير اغيري الذين جنحوا في 
اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 
84 عبر البدي���ل البرتو ميدينا 
الذي كس���ر مصيدة التسلل اثر 
متريرة من البديل االخر املخضرم 

كواهتيموك بالنكو.
وجنح ليوناردو بونوتشي 
في تسجيل هدف الشرف البطال 
العال���م في الدقيقة 89 اثر ركلة 
ركني���ة احدثت معمع���ة داخل 
املنطقة فارتدت الكرة من القائم 
االيسر قبل ان يضعها مدافع باري 

داخل الشباك.

 تألق نافاس 

قاد العب وس���ط اش���بيلية 
خيسوس نافاس منتخب اسبانيا 
بطل اوروبا الى فوز مس���تحق 
على كوري���ا اجلنوبية 1-صفر 
على ستاد »تيفولي« في مدينة 

اينسبورغ النمسوية.
وال تعكس النتيجة مجريات 
اللقاء الن ابط���ال اوروبا كانوا 
االفضل على االطالق خصوصا 
في الشوط الثاني، لكنهم انتظروا 
الث���الث االخيرة  الدقائق  حتى 
ليس���جلوا عبر ناف���اس الهدف 
الذي منحهم الثأر املعنوي على 

الكوريني.
املواجهة االولى  وكانت هذه 
ب���ني املنتخبني منذ ان خرج »ال 
فوريا روخا« على يد »محاربي 
التايغوك« في ربع نهائي مونديال 
الترجيح بعد  2002 )ب���ركالت 
تعادلهما 0-0( الذي احتضنته 
كوريا اجلنوبية مش���اركة مع 
اليابان، علما ان الطرفني تواجها 
في مناسبتني اخريني في النهائيات 
عام 1990 عندما فازت اس���بانيا 
3-1 في دوري املجموعات، و1994 
عندم���ا تع���ادال 2-2 في دوري 
املجموع���ات ايض���ا. وواصلت 
اسبانيا التي فازت السبت املاضي 
على السعودية 3-2 بهدف سجله 

فرناندو لورنتي في الوقت بدل 
الضائع، عروضها الرائعة وحققت 
فوزها الرابع والعشرين من اصل 

مبارياتها ال� 25 االخيرة.
وبدأ مدرب اسبانيا ڤيسنتي 
دل بوسكي اللقاء باشراك صانع 
الع���اب ارس���نال فرانسيس���ك 
فابريغاس الذي غاب عن املالعب 
ملدة شهرين بسبب االصابة، فيما 
بقي داڤيد ڤيا وتشافي هرنانديز 
ودافيد سيلڤا وكارليس بويول 

على مقاعد االحتياطي.
ولع���ب ح���ارس ليڤرب���ول 
االجنليزي خوسيه رينا اساسيا 
ثم استبدل دل بوسكي في الشوط 
الثاني بڤسكتور ڤالديز، فيما بقي 
احلارس االساسي ايكر كاسياس 
على مقاع���د االحتياطي. وجاء 
الهدف االسباني بكرة صاروخية 
اطلقها نافاس من خارج املنطقة 
الى الزاوية اليسرى العليا للمرى 
الك���وري )87(، ليس���جل العب 
اشبيلية هدفه الدولي االول مع 

»ال فوريا روخا«.

 إنتيتش: صربيا 
ستصل للذروة

مانديال رحب 
بـ »األوالد«

يعتقد رادومير انتيتش املدير 
الفني للمنتخب الصربي أن فريقه 
سيصل إلى املستوى املالئم في 
املناس��ب حسبما ذكرت  الوقت 

صحيفة بلغراد امس.
واعت��رف انتيتش بأنه كانت 
لديه بعض املخاوف إزاء املستوى 
الذي ظهر به الفريق في املباريات 
الودية ولكن كل شيء يسير في 
اإلطار الصحيح ليصل إلى الذروة 

في الوقت املناسب.
وخ��الل املعس��كر التدريبي 
الطويل في جبال األلب بالنمسا، 
خسرت صربيا 0-1 أمام نيوزيلندا 
وتعادلت مع پولندا سلبيا، وفي 
كلتا املباراتني ظهر الفريق فاترا في 

الهجوم ومهتزا في الدفاع.
وقال انتيتش »ال يوجد مدرب 
في العالم ميكنه أن يقول إن سعيد 
بعد أن فشل فريقه في تسجيل 

أهداف خالل مباراتني«.
وتخوض صربيا آخر مباراة 
ودي��ة لها قب��ل كأس العالم أمام 
اليوم،  بلغ��راد  الكامي��رون في 
قبل التوج��ه إلى جنوب أفريقيا 
خلوض املباراة املرتقبة أمام غانا 
في 13 اجلاري ث��م مالقاة أملانيا 

وأستراليا.

اس��تقبل رئي��س جنوب 
أفريقي��ا الس��ابق نيلس��ون 
مانديال منتخب بالده امللقب ب� 
»االوالد«. وذكر موقع »سبورت 
دوت ف��ر« أن مانديال، احلائز 
علي جائزة نوبل للسالم لعام 
1993، رحب بالالعبني مرتديا 
زى قائد الفريق املدافع أرون 

موكونا.
ومتنى رئيس فيفا، جوزيف 
بالتر حض��ور مانديال امللقب 
ب�  الش��عبي  على املس��توى 
»ماديبا« مباراة االفتتاح حيث 
سليتقي منتخب جنوب أفريقيا 
املكس��يكي والتي  مع نظيره 
س��تقام في احلادي عشر من 

الشهر اجلاري.
اليومية  وذكرت الصحيفة 
جلن��وب أفريقيا »ذا س��تار« 
عن وزير الرياضة في جنوب 
أفريقيا ستوفيل ماخينديس 
قوله ان مانديال يتمنى حضور 
املوندي��ال، حي��ث طل��ب من 
مساعديه حجز أماكن حلضور 

املباراة.

االسباني اندرياس انييستا مير من الكوري اجلنوبي كيم هون يون

)أ.پ(الرئيس السابق جلنوب أفريقيا نيلسون مانديال مع العبي بالده

)أ.پ(حارس مرمى املانيا مانويل نوير يبعد الكرة بقبضته امام العب البوسنة امير سفاهيتش


