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»ثعالب الصحراء« أحرجوا اإلنجليز وانتزعوا تعاداًل مستحقًا
صربيا كبحت جماح »الماكينة«.. وبرادلي »االبن« أنقذ »األب« 

قوية ارتدت من العارضة قبل ان 
حتدث معمعة.

وشاءت االقدار ان حتصل املانيا 
على نقطة حتول في هذه املباراة 
ايضا بعد ان ملس نيمانيا ڤيديتش 
مدافع م���ان يونايتد االجنليزي 
الكرة داخل املنطقة، فحصلت على 
ركلة جزاء انبرى لها پودولسكي 
وس���دد الكرة كيفما اتفق، حيث 
انق���ض عليها س���تويكوڤيتش 

وابعدها ببراعة )61(.
ثنائية كراسيتش ويوڤانوڤيتش 
كادت تثمر هدفا ثانيا قاتال حني 
اخترق االول م����ن اجلهة اليمنى 
وم����رر كرة تابعه����ا الثاني بقوة 
ارت����دت من القائ����م االمين ملرمى 

نيور )68(.
دفع لوف بكاكاو وماركو مارين 
بدال من اوزيل ومولر على التوالي 
قبل عشرين دقيقة من النهاية في 
محاولة النق���اذ املوقف وجتنب 
تلقي اخلسارة االولى، لكن صربيا 
كادت تخطف هدفا ثانيا اثر كرة 
من اجلهة اليمنى مررها كراسيتش 
ارتقى لها زيغيتش وتابعها برأسه 

المست العارضة )74(.

وقت مبكر.
وتقلصت امال كلوزه بتحطيم 
الرقم القياسي لعدد االهداف املسجلة 
العالم املسجل  في نهائيات كأس 
باسم البرازيلي رونالدو )15 هدفا(، 
وذلك في حال لم تخض املانيا ادوارا 
متقدمة في هذه البطولة بالطبع، 
ألنه س����يغيب عن املباراة الثالثة 

في الدور االول امام غانا.
ل���م تنتظر صربي���ا اكثر من 
ثوان مع���دودة لالس���تفادة من 
النقص العددي في صفوف املانيا،  
فانطلقت بهجمة من اجلهة اليمنى 
وصل���ت على اثره���ا الكرة الى 
الذي رفعها  ميلوش كراسيتش 
الى اجلهة املقابلة فحضرها مهاجم 
ڤالنسيا االسباني نيكوال زيغيتش 
الى ميالن يوڤانوڤيتش  برأسه 
ام���ام املرمى ال���ذي وضعها في 

الشباك.
حمل الوقت بدل الضائع اخطر 
فرصة املانية حني ابعد احلارس 
ڤالدميير س���تويكوڤيتش كرة 
اوزيل من اجلهة اليمنى فتهيأت 
امام س���امي خضي���رة )من اب 
تونسي وام املانية( الذي ارسلها 

برادلي، منتخب الواليات املتحدة 
من اخلسارة امام سلوڤينيا وحرم 
االخيرة من حسم تأهلها الى الدور 
الثاني بعدما ادرك التعادل 2-2 في 
الدقائق االخيرة امس على ملعب 
»ايليس بارك« في جوهانسبورغ. 
وكانت سلوڤينيا في طريقها الن 
تكون اول منتخب يتأهل الى الدور 
الثاني بعدما تقدمت بهدفني نظيفني 
في الشوط االول لكن االميركيني 
لم يستسلموا وعادوا من بعيد في 
الفارق  الثاني ليقلصوا  الشوط 
عبر القائد الندون دونوفان، قبل 
ان ينجح برادلي االبن في خطف 
التعادل قبل 8 دقائق على صافرة 
النهاية، ليبقي على امال بالده في 
التأهل، رافعا رصيدها الى نقطتني 
بعد ان تعادلت مع اجنلترا )1-1( 

في اجلولة االولى.
الرابعة كشف  وفي املجموعة 
منتخب صربيا قلة خبرة نظيره 
االملاني املتجدد بفوزه عليه 1 - 0 
امس في بورت اليزابيت في اجلولة 

الثانية.
سجل ميالن يوڤانوڤيتش الهدف 
الدقيقة 38. وتلعب استراليا  في 

لالملان للسيطرة عليها، فنجحوا 
في ابطال مفعول »املانشافت« لكنهم 
لم يحصل����وا بدورهم على فرص 
حقيقية باستثناء التي جاء منها 

الهدف.
وتلق����ت املانيا ضربة موجعة 
ف����ي الدقيقة 37 اث����ر خطأ جديد 
ملهاجمها ميروسالف كلوزه الذي 
نال االنذار الثاني وطرد من املالعب 
بسبب خشونته الزائدة ضد ديان 
ستانكوڤيتش )االنذار االول كان في 
الدقيقة 12(، فاضطر »املانشافت« 
الى اكمال املباراة ب� 10 العبني منذ 

وغانا اليوم في املجموعة ذاتها.
رفعت صربيا رصيدها الى 3 
نقاط بعد ان خسرت مباراتها االولى 
امام غانا صفر-1،  وجتمد رصيد 
املانيا بطلة العالم 3 مرات عند 3 
نقاط ايضا من فوزها الكاسح على 

استراليا 4 - 0.
واخلسارة هي االولى ألملانيا 
في دور املجموعات منذ سقوطها 
امام الدمنارك 0 - 2 عام 1986 في 

مكسيكو.
ولم يجر يواكيم لوف اي تغيير 
في تشكيلة منتخب أملانيا )االصغر 

مكان املهاجم ماركو بانتيليتش.
متيز الش����وط االول بالسرعة 
واخلشونة وقلة الفرص، حصلت 
صربيا على فرصة واحدة حقيقية 
س����جلت منها هدفا، وأملانيا على 
فرصتني فشلت في استثمارهما، في 
حني كانت نسبة االخطاء مرتفعة 
ما دفع احلكم االس����باني البرتو 
اونديانو الى اشهار بطاقته الصفراء 

5 مرات واحلمراء مرة واحدة.
انتيت����ش طريق����ة  واعتم����د 
التنظي����م الدفاعي والضغط على 
الفرصة  اتاحة  الكرة لعدم  حامل 

من مونديال 1934( التي اكتسحت 
استراليا في اجلولة االولى، وهي 
مكونة من نوير في حراسة املرمى 
وبادشتوبر وميرتيساكر وفريدريخ 
والم وخضيرة وشفاينش����تايغر 
ومول����ر واوزيل وپودولس����كي 
وكلوزه. اما مدرب صربيا رادومير 
انتيت����ش فأج����رى تبديلني على 
التشكيلة التي خسرت امام غانا، 
فأشرك نيڤني سوبوتيتش بدال من 
الكس����ندر لوكوڤيتش، الذي نال 
انذارين وطرد في اجلولة االولى، 
والعب الوسط ميلوش نينكويتش 

انتزع املنتخب اجلزائري لكرة 
القدم تع����ادال ثمينا م����ع نظيره 
اإلجنليزي مساء امس على ستاد 
»غرين بوينت«ف����ي كيب تاون. 
واس����تعاد املنتخ����ب اجلزائري 
)ثعالب الصحراء( بعض توازنهم 
بعد الهزمية 0 � 1 أمام سلوڤينيا 
في اجلولة األولى وحصلوا على 
النقطة األولى لهم ولكنهم ظلوا في 
املرك����ز األخير بفارق نقطة خلف 
املنتخب اإلجنليزي الذي س����قط 
في فخ التع����ادل للمباراة الثانية 

على التوالي.
ويتصدر املنتخب السلوڤيني 
املجموعة برصيد أربع نقاط بينما 
يحتل املنتخ����ب األميركي املركز 
الثاني برصيد نقطتني أيضا وبفارق 

األهداف فقط أمام إجنلترا.
وتقام مباريات اجلولة الثالثة 
يوم األربع����اء املقبل حيث تلتقي 
س����لوڤينيا مع إجنلترا واجلزائر 
مع املنتخب األميركي، حيث متلك 
جميع الفرق فرصا جيدة للتأهل 

إلى الدور الثاني )دور ال� 16(.
وفي اطار نفس املجموعة، انقذ 
مايكل برادلي، جنل املدرب بوب 

)أ.ف.پ( الفرنسي زين الدين زيدان مستاء من رميون دومينيك 

حارس مرمى إجنلترا ديڤيد جيمس أنقذ هجمة جزائرية خطيرة  )أ.ف.پ( الصربي ميالن يوڤانوڤيتش يسجل هدف الفوز في مرمى املانيا بتسديدة على »الطاير« بني احلارس مانويل نوير واملدافع ارنه فريدريك  )أ.ف.پ(

السيلية يتعاقد 
مع منصوري

»فيفا« ينفي
اختفاء 4 العبين 

تعاق�د ن��ادي السيلية من كوريا الشمالية
القط����ري رس����ميا م����ع 
املنتخب  الع����ب وس����ط 
اجلزائري وفريق لوريان 
الفرنسي لكرة القدم يزيد 

منصوري.
العام  واعلن االم����ني 
للسيلية محمد علي املري 
تعاقد النادي مع منصوري 
املتواجد حاليا مع منتخب 
افريقيا  بالده في جنوب 
للمش����اركة في نهائيات 
املونديال، ملدة موسم واحد 
دون ان يكشف التفاصيل 

املادية.
واكمل السيلية تعاقده 
مع احملترفني االجانب بعد 
ان حص����ل عل����ى توقيع 
موموني  البوركيناب����ي 
داغان����و، الع����ب اخلور 
القطري وجدد عقد العبه 
البرازيلي سوزا، اضافة 
الى احتفاظه بالبحريني 

فوزي عايش.

الدولي  نفى االحتاد 
لكرة القدم )فيفا( أمس 
صح���ة التقاري���ر التي 
حتدثت عن اختفاء اربعة 
العبني من منتخب كوريا 
الش���مالية املشارك في 
املونديال. واكد »فيفا« 
انه ال ميلك اي معلومات 
تؤكد ان الالعبني االربعة 
اختفوا وذلك وسط اخبار 
تتح���دث ع���ن هروبهم 
العودة  بهدف جتن���ب 
الى بالدهم. وكانت الئحة 
العبي كوريا الشمالية 
ملباراتها مع البرازيل )1-

2( الثالثاء املاضي تشير 
الى »غياب« اربعة العبني 
وهم احلارس االحتياطي 
كي ميونغ وون وان شول 
هيوك وكيم كيونغ ايل 

وباك سونغ هيوك. 

زيدان وجاكيه 
يحمالن دومينيك المسؤولية

انتقد صانع العاب منتخب فرنس����ا سابقا زين الدين زيدان ومدربه 
امييه جاكيه صانع اجناز اللقب عام 1998، مدرب املنتخب احلالي رميون 
دومينيك وحماله مسؤولية اخلسارة امام املكسيك ما وضع الديوك في 
موقع حرج للغاية حي����ث يواجهون خطر اخلروج املبكر على غرار ما 

حصل معهم عام 2002.
وانتقد زيدان خيارات املدرب وحتديدا فيما يتعلق بعدم اشراكه صانع 
االلعاب يوان غوركوف طوال الدقائق التسعني وقال »اتخذ املدرب هذا 

القرار، لكني لست موافقا على خياراته«.
واضاف »لم يلعب املنتخب الفرنسي بشكل جيد، كان يواجه منتخبا 
جيدا جدا قدم عرضا قويا، لقد تفوق املنتخب املكسيكي على الفرنسي 

خصوصا من الناحية البدنية«.
واوضح »لقد خاب ظني من فرنس����ا، الن الفريق لم يتمكن حتى من 

التسديد مرة واحدة باجتاه املرمى«.
وختم »املنتخب االفضل هو الذي فاز، يجب ان نتقبل هذا االمر«. 

ام����ا جاكيه مدرب املنتخب الس����ابق فقال »بالطب����ع يتحمل رميون 
دومينيك املسؤولية، انه مش����روعه، هو الذي وضعه موضع التنفيذ، 

ولم ينجح، وبالتالي فقد اخفق«.
واضاف »بصراحة، اعتقد انه يتعني على بعض الالعبني ان يسألوا 

انفسهم عن العروض التي قدموها في النهائيات«.
ونفى جاكيه ان تكون السياسة اخلاطئة لالحتاد الفرنسي هي التي 
ادت الى هذه النتائج السيئة وقال في هذا الصدد »ال، على االطالق، االحتاد 
ورئيسه وضعا كل امكانياتهم بتصرف املدرب لكي يحقق االهداف التي 
وضعها«. وختم »انها نهاية حقبة، لقد صدر احلكم وكان قاس����يا، لقد 

فاز املنتخب االفضل. املستطيل االخضر قال كلمته«.

عروس ألمانية ترتدي 
علم بالدها في حفل زفافها

األمير وليام يستخدم »فوفوزيال« 

إلغاء »الحساء الصربي« في ألمانيا ألمانيا أهدرت أول ركلة جزاء منذ 36 عاماً

يحرص األملانيون على تشجيع منتخب بالدهم في املونديال 
في جميع الظروف وهو ما أثبت���ه مارتن )35 عاما( وخطيبته 
كاترين )24 عاما(. وتصادف أن موعد امتام مراسم زفاف مارتن 
وكاترين سيكون في وقت الشوط الثاني ملباراة أملانيا وصربيا 
أمس ولذلك قرر اخلطيبان أن يضفيا أجواء التشجيع واملونديال 
على زفافهما. ونش���رت صحيفة »بيلد« األملانية الصادرة أمس 
صورا من االس���تعدادات للحفل حيث ظهرت العروس مرتدية 
فستانا أحمر اللون ذيله عبارة عن علم أملانيا. وطلت العروس 
أظافرها بألوان العلم األملاني وهي األسود واألحمر والذهبي، كما 
مت وضع خوامت الزواج داخل علبة موضوعة على علم أملانيا. 

شهدت آلة »فوفوزيال« املوسيقية التي يستخدمها املشجعون 
في جنوب أفريقيا ش���هرة واس���عة في الوقت الذي تعالت فيه 
أصوات تطالب بحظرها بس���بب صوتها القوي وأخرى ترغب 
في استمرارها كوس���يلة لتشجيع الالعبني واثارة احلماس في 
نفوس املشجعني. وانضم األمير وليام جنل ولي العهد البريطاني 
األمير تشالز إلى قافلة مستخدمي فوفوزيال حيث نشرت مجلة 
»بونت���ه« األملانية صورة لألمير وهو ينفخ في اآللة الش���هيرة 

املصنوعة من البالستيك.

قرر مقصف الشرطة في مدينة آخن األملانية تغيير جدول الطعام 
األس��بوعي بسبب مباراة أملانيا وصربيا امس. وكان من املقرر تقدمي 
»حس��اء خضراوات صربي« أم��س على الغداء ولك��ن القائمني على 
املقص��ف وجدوا أن هذا الطبق ال يتناس��ب مع اليوم الذي تواجه فيه 
أملانيا منتخب صربيا. وقال متحدث باس��م الشرطة إن الطباخ أدخل 
تغيي��را على قائمة الطعام انطالقا من مبدأ احلرص على عدم تصعيد 

حدة األوضاع.

يع��رف عن االملان فاعليتهم في تنفيذ ركالت اجلزاء، فهم نادرا ما 
يخطئون، بيد ان مهاجم املانشافت لوكاس بودولسكي اهدر ركلة جزاء 
نادرة هي االولى للمانشافت مند 36 عاما خالل مباراة فريقه ضد صربيا، 
وكان اول��ي هونيس اخر العب املاني يه��در ركلة جزاء وكان ذلك في 
مونديال 1974 في املانيا الغربية في املباراة ضد پولندا في الدور الثاني.
وعموما، احتسبت للمنتخب االملاني 12 ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته 

التي انطلقت عام 1934 فنجح في ترجمة 10 منها الى اهداف.


