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التفاصيل ص ( 22 )

أحفاد »اإلغريق« صادوا »نسور« نيجيرياإنييستا وراموس سيشاركان أمام هندوراس

المكسيك تذبح »ديوك« فرنسا

فاز منتخب املكسيك على فرنسا 2 ـ 0 في 
ختــــام اجلولة الثانية باملجموعة األولى على 
ملعب بيتر موكابا ســــتاديوم في بولوكواني 
مساء أمس، وســــجل هدفي املكسيك خافيير 
هرنانديــــز )64( وكواتيموك بالنكو )79 من 

ركلة جزاء(.
وتقدم املنتخب املكســـيكي بهذا الفوز 
خطوة كبيرة على طريق التأهل للدور الثاني 
)دور الـ 16( في البطولة بعدما رفع رصيده 
الى أربع نقاط في املركــــز الثاني باملجموعة 
بفارق األهداف فقط خلف منتخب أوروغواي. 
وتراجعت فرص املنتخب الفرنسي في الوصول 
للدور الثاني بعدما جتمد رصيده عند نقطة 
واحدة في املركز الثالث باملجموعة متفوقا بفارق 

األهداف فقط على منتخب جنوب افريقيا.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 
الســــلبي ثم ســــجل البديالن الشاب خافيير 
هيرنانديــــز واملخضرم كواتيمــــوك بالنكو 
هدفي املنتخب املكسيكي. وأدار املباراة احلكم 
السعودي خليل الغامدي واحتسب ركلة جزاء 

ضد فرنسا.
وفــــي املجموعــــة الثانية ثــــأرت اليونان 
خلســــارتها أمام نيجيريا قبل 16 عاما، عندما 
قلبت تخلفها وحققت فوزا تاريخيا بتغلبها 
عليها 2-1 امس على ملعب »فري ستايت« في 
بلومفونتني في ختام اجلولة الثانية. وكانت 
نيجيريا البادئة بالتسجيل عبر كالو اوتشي في 
الدقيقة 16، وادركت اليونان التعادل بواسطة 
دمييتريوس ســــالبينغيديس )44(، قبل ان 
يسجل فاسيليوس توروسيديس هدف الفوز 

.)71(
وضربت اليونان عصافير عدة بحجر واحد 
فهي ثأرت خلســــارتها امام نيجيريا 0-2 في 
مشاركتها االولى عام 1994 في الواليات املتحدة 
سجلهما فينيدي جورج ودانيال اموكاتشي، 

وحققت فوزها االول في تاريخ مشاركتها في 
العرس العاملي وأنعشت امالها في التأهل الى 
الدور الثاني للمرة االولى في تاريخها حيث 
باتــــت بحاجة الى التعادل امام االرجنتني في 
اجلولة الثالثة االخيرة شرط خسارة او تعادل 

كوريا اجلنوبية امام نيجيريا.
وعوضت اليونان بطلة اوروبا عام 2004 
خسارتها امام كوريا اجلنوبية 0-2 في اجلولة 
االولى، فيما منيت نيجيريا بخسارتها الثانية 
على التوالي بعد االولى امام االرجنتني 0-1 في 
اجلولة االولى واصبحت مهمتها ببلوغ الدور 
الثانــــي متعلقة بنتيجــــة مباراتها مع كوريا 

اجلنوبية في اجلولة الثالثة.
وهــــو الفوز الثاني لليونان على نيجيريا 
في 3 مباريات جمعت بينهما حتى االن حيث 
تغلبت عليها في مباراة ودية عام 1999 بالنتيجة 

ذاتها سجلهما نيكوالوس ماخالس.
وكانت نيجيريا في طريقها الى حتقيق فوز 
في املتناول بعــــد تقدمها بهدف نظيف مطلع 
الشوط االول، لكن طرد العب وسطها ساني 
كايتا العتدائه على املدافع توروسيديس دون 
كرة، كان نقطة حتول في املباراة فاســــتغلت 
اليونان النقص العددي وحولت الســــيطرة 
لصاحلها والنتيجة ايضا، فيما فرطت نيجيريا 
في فوزها اخلامس في النهائيات بعد االنتصارات 
االربعة التي حققتها حتى االن وكانت جميعها 
ضد منتخبات اوروبية: بلغاريا )3-0( واليونان 
)2-0( عام 1994، واسبانيا )3-2( وبلغاريا 

)1-0( عام 1998.
واجرى مدربــــا املنتخبــــني تبديلني على 
التشــــكيلتني اللتني خاضتا املبــــاراة االولى، 
فدفــــع االملاني اوتو ريهاغل مــــدرب اليونان 
بســــوتيريوس كيرياكــــوس ودمييتريوس 
سالبينجيديس مكان يوركاس سيتاريديس 
وانغيلوس خاريستياس، والسويدي الرس 

الغرباك مدرب نيجيريا بكالو اوتشي وبيتر 
اودميوينجي مكان تشيندو اوباسي واوبينا 

نسوفور.
وجاءت بداية املباراة حذرة من املنتخبني 
اجلريحني فغابت الفرص على املرميني طيلة 
الدقائق الـ 15 االولــــى حتى جنحت نيجيريا 
في افتتاح التسجيل من ركلة حرة، فتحسن 
اداؤها فيما بعد وباتت اكثر خطورة، فيما ارتبك 
العبو املنتخب اليوناني وعانوا االمرين امام 
التنظيم اجليــــد للنيجيريني في امللعب، قبل 
ان تأتي نقطة التحول في املباراة بطرد العب 
الوسط ساني كيتا في الدقيقة 34 فاستغلت 
اليونان النقص العددي وادركت التعادل، قبل 
ان تواصل افضليتها في الشوط الثاني وتنتزع 

الفوز.
وتلقت نيجيريا ضربة موجعة بطرد العب 
وســــطها ســــاني كايتا العتدائه على املدافع 
فاســــيليوس تروســــيديس بدون كرة )34(. 
وجنح سالبينجيديس في ادراك التعادل من 
تسديدة قوية من حافة املنطقة ارتطمت بقدم 
هارونــــا وحتولت داخل املرمــــى )44(. وهو 
الهدف االول لليونان في تاريخ نهائيات كأس 
العالم في مشــــاركتها الثانية بعد االولى عام 
1994 عندما تلقت شباكها 10 اهداف في ثالث 
هزائم. ودفع الغرباك باوباســــي في الشوط 
الثاني مكان اودميوينجي في محاولة تعزيز 
خــــط الهجوم بحثا عن تســــجيل هدف يعيد 
التفوق لرجاله، لكن اخلطورة كانت يونانية 
في مناســــبتني حيث تدخل انييما في االولى 
للتصدي لتمريرة عرضية لساماراس )46(، 
وذهبت رأســــية كاراغونيس فوق اخلشبات 
الثالث )47(. وجنح توروســــيديس في منح 
التقدم ملنتخب بالده عندما استغل كرة أخطأ 
اينيامــــا في التصدي لها اثر تســــديدة قوية 

لتسيوليس من خارج املنطقة )71(.

تلقى مدرب املنتخب االســـباني فيسنتي دل 
بوسكي اخبارا مطمئنة عن العب وسطه اندريس 
انييستا ومدافعه سيرجيو راموس اللذين تعرضا 
لإلصابة خالل ملباراة التي خسرها أبطال اوروبا 
امام سويسرا )0-1( في اجلولة االولى من منافسات 
املجموعة الثامنة. وكان انييستا، العائد مؤخرا 
من اإلصابة، ترك املباراة في الدقيقة 77 بعد خطأ 
ارتكب عليه، فيما اصيب راموس في أضالعه بعد 

سقوطه بطريقة خاطئة، اال ان الفحوصات اظهرت 
ان الالعبني ســـيكونان جاهزين خلوض املباراة 
احلاســـمة أمام هندوراس االثنني املقبل، بحسب 
ما اكد دل بوســـكي عبر املوقع الرسمي لالحتاد 
الدولي، قائال »يعاني الالعب )راموس( من أوجاع 
في أضالعه بعد ســـقوطه بطريقة خاطئة خالل 
مباراة سويسرا، وبحسب الفحص الطبي لم يظهر 
هناك اي ضرر في العظم«. ومن املرجح ان يبدأ دل 

بوسكي مباراة هندوراس بإشراك فرناندو توريس 
منذ البداية بعد تعافيه بشكل كامل من اإلصابة، 
ليلعب الى جانب داڤيد ڤيا الذي تولى مهام رأس 
احلربة وحيدا امام سويســـرا. وكان توريس قد 
دخل في الشوط الثاني امام السويسريني، فيما 
بقي صانع األلعاب فرانسيسك فابريغاس العائد 
بدوره من إصابة أبعدته حوالي شـــهرين، على 

مقاعد االحتياطي.

المونديال يدخل أستراليتين 
موسوعة »غينيس«

انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا أيضًا

مبيعات التجزئة البريطانية تنتعش

ظلت مشجعتان استراليتان مستيقظتني على مدار 87 ساعة متواصلة 
من مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لتحصال على لقب أشره مشاهدي 
التلفزيون في موسوعة غينيس لألرقام القياسية العاملية. وحطمت جوان 
أرجيرو )22 عاما( وشقيقتها أالناه )24 عاما( الرقم القياسي الذي سجله 
الهولنـــدي إفرامي فان أوفيرين العام املاضي عندما واصل 86 ســـاعة من 
مشاهدة التلفزيون بال نوم. وبدأ أربعة متنافسني املشاهدة التلفزيونية 
بحماســـة في غرفة خاصة فى »ستار ســـيتي كازينو« في سيدني ولكن 
الشقيقتني فقط صمدتا للنهاية وحطمتا الرقم القياسي. وشاهد املتنافسون 
املباريات في وجود فريق مراقبني تأكدوا من أنهم لم يقوموا بإدارة وجوههم 
عن شاشـــة التلفزيون ألكثر من خمس ثوان، مع أخذ فترة راحة ال تزيد 
على خمس دقائق كل ســـاعة، كما لم يســـمح لهم بتناول أكثر من خمس 

أقداح من القهوة يوميا.

أثار انقطاع التيار الكهربائي عن النيجيريني في فندقهم في بلومفونتني 
بجنوب أفريقيا غضبهم الشــــديد خاصة أن ذلك حدث قبيل مباراتهم 
احلاسمة في املجموعة الثانية امس امام اليونان. ووفقا ملا قاله املتحدث 
باســــم احتاد الكرة النيجيري لكرة القدم، أدميوال أوالجيري، فإنه مت 
تقدمي شكوى رسمية لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بسبب االنقطاع 

املتكرر للتيار الكهربائي مبقرهم الرسمي في البطولة. 

قال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة البريطانية زادت 
مبعدل بلغ ســــتة أمثال املتوقع لشهر مايو مع إقبال املستهلكني على 
متاجر األجهزة الكهربائية قبيل بطولة كأس العالم. واضاف املكتب 
إن أحجام املبيعات مبا في ذلك وقود السيارات ارتفعت 0.6% الشهر 
املاضي و2.2% على أساس سنوي. وتوقع احملللون زيادة شهرية %0.1 
وسنوية 2%. وباستبعاد الوقود تكون مبيعات التجزئة ارتفعت %0.5 

على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

)أ.ف.پ( خافيير هرنانديز يراوغ حارس فرنسا قبل أن يسجل الهدف األول للمكسيك 


