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تعادل منتخب پاراغواي م���ع نظيره االيطالي »حامل اللقب« 
1- 1 مس���اء امس على ملعب »غري���ن بوينت« في كيب تاون في 
افتتاح اجلولة االولى باملجموعة السادسة. وسجل انتولني الكاراز 
هدف پاراغواي من رأسية قوية سكنت على يسار حارس ايطاليا 
جانلويجي بوفون )39(، فيما احرز هدف التعادل إليطاليا دانيل 

دي روسي )63(.
وفي املجموعة اخلامس���ة فاز املنتخ���ب الياباني على نظيره 
الكاميروني 1- 0 امس على ملعب »فري س���تايت ستاديوم« في 
بلومفونتني. وسجل كيس���وكي هوندا هدف الفوز )39(، وبذلك 

تتصدر هولندا املجموعة بفارق هدف عن اليابان )3 نقاط(.
وكانت هولندا قد حققت فوزا بشق النفس على نظيرتها الدمنارك 
2-0 أمس على ملعب س���وكر سيتي في جوهانسبورغ في الدور 
االول ضمن املجموعة اخلامسة. وتدين هولندا بفوزها الى مدافع 
الدمنارك ساميون بولسن الذي سجل الهدف االول باخلطأ في مرمى 
منتخب بالده عندما حاول ابعاد كرة عرضية لروبن فان بيرسي 
فارتطمت بظهر املدافع دانيال آغر وتهادت داخل ش���باك احلارس 
توماس سورنسن، قبل ان يتنفس املنتخب »البرتقالي« الصعداء 
في الدقيقة 85 عندما س���جل ديرك كويت الهدف الثاني، اثر كرة 
مرتدة من القائم. ولم يظهر املنتخب الهولندي مبستواه الذي ابهر 
به املتتبعني في املباريات الدولية الودية االعدادية للمونديال، فوجد 
جنومه ويسلي شنايدر ورافائيل فان در فارت صعوبة كبيرة في 
اختراق اجلدار الدفاعي للدمناركيني بقيادة مدافع ليڤربول االجنليزي 
آغر وزميله س���اميون كيار الذي تتهافت على ضمه ابرز االندية 
العريقة في االونة االخيرة. وخ���اض املنتخب الهولندي املباراة 
ف���ي غياب جنمه اريني روبن الذي ل���م يرغب املدرب في املجازفة 
بإش���راكه لعدم تعافيه من االصابة، فوضعه على مقاعد الالعبني 

االحتياطيني، ولعب مهاجم ليڤربول ديرك كويت مكانه.
اما املنتخب الدمناركي فلعب بتشكيلته الكاملة مبا فيها مهاجم 

ارس���نال اإلجنليزي نيكالس بندتنر الذي كان الشك يحوم حول 
مشاركته بسبب االصابة. وشهدت بداية املباراة محاوالت خجولة 
من املنتخبني اللذين حاول كل منهما فرض س���يطرته في وسط 
امللع���ب مع االعتماد على اجلناحني لفك التكتل الدفاعي لكن دون 
جدوى فكان االحتكام الى التس���ديد من بعيد او من خالل الكرات 
الثابت���ة. وكانت أخطر فرصة في املب���اراة للدمنارك عندما تلقى 
بندتنر كرة عرضية داخل املنطقة فتابعها برأسه امام املرمى بجوار 
القائم االمين )28(. وأنقذ احلارس الهولندي مارتن ستيكلنبورغ 
مرماه من هدف محقق بتصديه لتس���ديدة قوية لكالنبرغ )34(.  
وتدخل حارس هولندا مجددا البعاد تس���ديدة قوية لكالنبرغ من 
داخل املنطقة الى ركنية )38(. واندفعت هولندا بقوة مطلع الشوط 
الثاني ولم تتأخر في افتتاح التسجيل عندما مرر فان بيرسي كرة 
عرضية من اجلهة اليسرى فحاول املدافع بولسن ابعادها برأسه 
لكنها ارتطمت بظهر املدافع دانيال آغر وتهادت داخل الشباك )46(. 
وأهدر فان بيرس���ي فرصة اضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة 
على طبق من ذهب من فان در فارت فتوغل داخل املنطقة منفردا 
باحلارس سورنسن لكنه تباطأ في التسديد فتدخل االخير وأنقذ 
املوقف )53(. ودفع مدرب الدمنارك مورتن اولسن، بيسبر غرونكيار 
وميكل بيكمان مكان توماس اينيفولدسن وبندتنر العطاء نفس 
جديد خلط الهجوم لكن دون خطورة على مرمى هولندا. ثم لعب 
مدرب الدمنارك ورقته االخيرة باشراك كريستيان اريكسن مكان 
كالنب���رغ، بيد ان فان بومل كاد يعزز تقدم منتخب بالده ويوجه 
ضربة موجهة للدمناركيني من تس���ديدة قوية من خارج املنطقة 
ابعدها احلارس سورنسن الى ركنية لم تثمر )73(. وأنقذت العارضة 
الدمنارك من هدف ثان عندما ابعدت تسديدة شنايدر خارج امللعب 
)83(، قبل ان ينجح كويت في توجيه الضربة القاضية للدمنارك 
بتسجيله الهدف الثاني مستغال كرة مرتدة من القائم اليليا فتابعها 

رأسية العب پاراغواي الكاراز في طريقها لهّز شباك حارس مرمى إيطاليا بوفون                   )أ.ف.پ(بسهولة داخل املرمى اخلالي.
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زيدان يحارب الفقر وينتقد »الديوك«ويليام وهاري يدعمان »األسود الثالثة«
يعتزم األمي����ران البريطانيان ويليام 
وهاري القيام بجولة خارجية رسمية معا 
ألول مرة في جنوب القارة األفريقية. ويسعى 
حفيدا ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خالل 
جولتهما األفريقية إلى الترويج ألعمالهما 
اخليرية باإلضافة إلى تش����جيع اجنلترا 

خالل كأس العالم. كما يهدف األميران من 
هذه اجلولة، التي تستغرق ستة أيام، إلى 
دعم مساعي إجنلترا الستضافة بطولة كأس 
العالم 2018. جتدر اإلشارة إلى أن املنتخب 
اإلجنليزي سيلعب أمام نظيره اجلزائري 

اجلمعة املقبل في مدينة كيب تاون.

يش����ارك جنما كرة القدم ديدييه دروغبا 
وزين الدين زيدان في إعالن تلفزيوني يهدف 
ملكافح����ة الفقر على خلفية املونديال احلالي.  
وقال زيدان املنحدر من أصول جزائرية والذي 
فاز ثالث مرات بلقب أحسن العب في العالم 
وقاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم عام 

1998: »جتمع بطولة كأس العالم لكرة القدم 
مواطنني من مختلف أنحاء العالم لدعم منتخبات 
بالدهم وهو أمر يحب أن يحدث ملكافحة الفقر 
واجلوع«.  ف����ي غضون ذلك، ذكرت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية أن زيدان انتقد بشدة 

أداء »الديوك«.
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