
ألمانيا تكتسح أستراليا برباعية.. وخسارة مريرة للجزائر أمام سلوڤينيا

)أ.ف.پ( مهاجم أملانيا ميروسالڤ كلوزه سجل الهدف الثاني لـ »املانشافت« في مرمى أستراليا  تسديدة مهاجم سلوڤينيا روبرت كورين في طريقها لهز شباك مرمى حارس اجلزائر فوزي الشاوشي وفي االطار زيدان يتابع املباراة  )أ.پ(

ف���از منتخ���ب أملانيا على 
نظيره األسترالي 4-0 مساء 
أم���س على ملع���ب »موزيس 
مابهيدا« في دوربن في اجلولة 
الرابعة،  األولى من املجموعة 
وتصدر »املانشافت« املجموعة 
الرابعة بفارق األهداف عن غانا 
التي فازت عل���ى صربيا 0-1 
وس���جل لوكاس بودولسكي 
اله���دف األول )8(، فيما أحرز 
ميروسالڤ كلوزه )26( الهدف 
الثاني، واضاف توماس مولر 
)68( الهدف الثالث، فيما احرز 

كاكاو )70( الهدف الرابع.
وطرد حكم املباراة املكسيكي 
ماركو رودريغيز مهاجم أستراليا 

تيم كاهيل )56(.
وكانت غانا قد حققت أول 
فوز للمنتخبات األفريقية في 
املونديال، بتغلبها على صربيا 
1 - 0 ف���ي املباراة التي أقيمت 

بينهما عل���ى ملعب »لوفتاس 
فيرسفيلد« مبدينة بريتوريا 

في اطار نفس املجموعة.
سجل هدف املنتخب الغاني 
الوحيد الالعب أسامواه جيان 
)85( م���ن أول ضرب���ة جزاء 

حتتسب في البطولة.
وش���هدت الدقيقة 74 حالة 
طرد لالعب صربيا ألكس���ندر 
لوكوڤيت���ش حلصول���ه على 

اإلنذار الثاني للخشونة.
املتوقع، بادل  وعلى عكس 
منتخب صربيا نظيره الغاني 
الهجمات على الرغم من كونه 
يلع���ب بعش���رة العبني، وفي 
الدقيق���ة 85 احتس���ب احلكم 
بالداسي  األرجنتيني هيكتور 
ضربة جزاء لغانا للمس الالعب 
الصربي كوزمانوڤيتش الكرة 
بيده داخل منطقة اجلزاء وجنح 
أسامواه جيان في ترجمتها الى 

هدف بنجاح.

خسارة مريرة

البديل عبد  املهاجم  تسبب 
القادر غزال وح���ارس املرمى 
فوزي الشاوش���ي في خسارة 
منتخ���ب بالدهما اجلزائر أمام 
سلوڤينيا 0-1 أمس على ملعب 
»بيتر موكابا« في بولوكواني 
في ختام اجلول���ة االولى من 
الثالثة.  منافس���ات املجموعة 
وارتكب غزال هفوة عندما تعمد 
ملس إحدى الكرات بيده داخل 
املنطقة، فتلقى البطاقة الصفراء 
الثانية بعد 15 دقيقة من نزوله 
أرضية امللعب مكان رفيق جبور 
فصعب مهمة زمالئه الذين أكملوا 
املباراة بعشرة العبني، فاستغلت 
سلوڤينيا النقص العددي بعد 6 
دقائق بتسجيلها هدف الفوز من 
تسديدة قوية لروبرت كورين 

ارتكب الشاوشي خطأ فادحا في 
التقاطها فعانقت الزاوية اليسرى 
ملرماه، فذك���ر اجلميع باخلطأ 
الفادح الذي ارتكبه حارس مرمى 
اجنلترا روبرت غرين اول من 
امس والذي تس���بب في هدف 
التعادل للواليات املتحدة 1-1 

ضمن املجموعة ذاتها.

والفوز هو االول لسلوڤينيا 
في نهائي���ات كأس العالم بعد 
لث���الث هزائم في  تعرضه���ا 
مش���اركتها االولى عام 2002 
في كوريا اجلنوبية واليابان. 
وكان���ت اجلزائر تعق���د آماال 
كبيرة على مباراة س���لوڤينيا 
لتدشني عودتها الى النهائيات 

بعد 24 عاما بفوز ثمني يعزز 
حظوظه���ا في حج���ز احدى 
البطاقتني املؤهلتني الى الدور 
الثان���ي، خصوصا بعد تعادل 
اجنلترا والواليات املتحدة في 
املباراة االولى للمجموعة. لكن 
جرت الرياح مبا ال تشتهي سفن 
اجلزائريني الذين قدموا مباراة 
جيدة وجاروا السلوڤينيني منذ 
الدقائق االخيرة  البداية حتى 
التي ش���هدت طرد غ���زال ثم 
الذي أحبط  خطأ الشاوش���ي 
معنويات الالعبني. ووضع غزال 
والشاوشي منتخب بالدهما في 
مأزق، حي���ث باتت مهمته في 
التأهل الى الدور الثاني صعبة 
ان ل���م تكن مس���تحيلة ألنه 
يتعني عليه الفوز في مباراتيه 
املقبلتني على اجنلترا والواليات 
املتحدة. وهي اخلسارة الرابعة 
للجزائر في تاريخ مشاركاتها 

في املونديال بعد النمسا 1982 
والبرازيل واسبانيا 1986.

ولع���ب املنتخب اجلزائري 
بتشكيلته الكاملة التي ضمت 
مهاجم ايك اثينا جبور الذي لم 
يكن واردا خوضه املباراة بسبب 
اإلصابة في قدمه بحسب اجلهاز 

الطبي للمنتخب.
وأص���ر املدي���ر الفني رابح 
س���عدان على املغامرة بإشراك 
الرغم من  جبور أساسيا على 
عدم تعافيه من االصابة، وذلك 
للعب الى جانب كرمي مطمور 
في خط الهجوم بدال من مهاجم 
سيينا االيطالي غزال البعيد عن 
مستواه والصائم عن التهديف 
منذ فترة طويلة، لكن سعدان 
اضط���ر الى إش���راك غزال في 
الشوط الثاني مكان جبور نفسه، 

فحصل ما لم حتمد عقباه.
ولم تشهد تشكيلة املنتخب 

اجلزائري اي مفاجأة، حيث حافظ 
سعدان على الركائز االساسية 
في الدفاع عنت���ر يحيى الذي 
تعافى بدوره من االصابة، ومجيد 
بوقرة ورفي���ق حليش ونذير 
بلحاج، فيما دخل مهدي حلسن 
أساسيا في خط الوسط مكان 
القائد يزيد منصوري املستبعد 
البتعاده عن مستواه، الى جانب 
حسان يبدة وكرمي زياني وفؤاد 
قادير الذي يخوض باملناسبة 
اول مباراة دولية رس���مية مع 
منتخب بالده املنضم الى صفوفه 
مؤخرا. وجنح كورين في افتتاح 
التسجيل من تسديدة قوية أخطأ 
الشاوشي في التقاطها فعانقت 
اليسرى ملرماه )79(.  الزاوية 
ودفع س���عدان برفيق صايفي 
وعدالن قديورة مكان مطمور 
وقادر لتدارك املوقف لكن دون 

ان ينجح في ذلك.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
59» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 14 يونيو  2010  

زيدان حضر المباراة 
ظهر النجم الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان في مقدمة 
املساندين للمنتخب اجلزائري في مباراته مع سلوڤينيا، حيث تقدم 
الوفد الرسمي لبلده األم في املدرجات. وقام زيدان ببادرة مساندة 
بلده االصلي، بعدما حضر مباراة منتخب بالده فرنسا امام اوروغواي 
في كايب تاون. يذكر ان زيدان قام في اواخر فبراير املاضي بزيارة 
اجلزائر حيث شارك الى جانب زمالئه في تشكيلة املنتخب الفرنسي 
الذي توج بلقب مونديال 1998، في مباراة ودية لكرة الصاالت ضد 

العبني من املنتخب اجلزائري الذي شارك في مونديال 1982.

بان كي مون: أفريقيا 
هي الفائز األكبر

القذافي يهاجم
»فيفا« بعنف

هبوط اضطراري لطائرة 
تقل صحافيين

 سرقة طاقم
تلفزيون نيوزيلندي 

قال األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون إن بطولة كأس العالم ميكن 
أن تشكل حافزا للقارة األفريقية 
بأكملها. وقال بان كي مون في حوار 
نشر مبوقع االحتاد الدولي لكرة 
الق����دم )فيفا( على اإلنترنت »إنه 
شرف كبير أن يقام كأس العالم هنا 
للمرة األولى في القارة األفريقية«. 
وأضاف »أفريقيا هي الفائز األبرز 

هنا، إنه انتصار لهذه القارة«.

هاجم الرئي����س الليبي معمر 
القذافي االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بال هوادة، وذلك في خطاب 
له مبناس����بة ذكرى إجالء القوات 

األميركية الذي كان عام 1970.
وقال القذافي »فيفا مؤسس����ة 
فاس����دة وحتتكر املليارات، وهي 
تتاجر بالبشر وحتولهم إلى رقيق«، 
وأضاف »هي تشترط بنية حتتية 
متقدمة لكل دولة تريد االستضافة 
وهذا يؤكد أنه����ا تبحث عن دول 
متطورة فحسب، وأنا أرى أن الدولة 
الت����ي تفوز في كأس العالم يجب 
أن تستضيف النسخة املقبلة منها 

مهما كانت قدراتها املالية«.

اعلن متح����دث باس����م مطار 
جوهانسبرغ، ان طائرة كانت تقل 
مجموعة م����ن الصحافيني بينهم 
14 من قناة »اجلزيرة الرياضية« 
القطرية، هبطت اضطراريا بالقرب 
من جوهانسبرغ امس من دون ان 

يصاب اي منهم بأذى.

اصبح طاق���م احدى محطات 
التلفزة النيوزيلندية اخر ضحايا 
الس���رقة خالل املوندي���ال، بعد 
ان اقتح���م الس���ارقون غرفتهم 
وغنموا مع���دات بقيمة 70 الف 
اميركي. وحصلت عملية  دوالر 
الس���رقة في فندق شمال � غرب 
راستنبرغ، وقد اقتحم السارقون 
غرفة الطاقم في الفندق حني كان 
العشاء، حسبما  االخير يتناول 

ذكر تلفزيون »تي في ان زي«.


