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ابو ديابي
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غوفو
(فالبوينا )70
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فرانكو
(بالنكو )63

دوس سانتوس
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خواريز
(هرنانديز )57
ماركيز
اوسوريو

رودريغيز

مورينو

بيريز

سالسيدو

املكسيك
املهاجم خافيير هرنانديز متخطيًا الحارس هوغو لوريس في طريقه لتسجيل أول هدفي املكسيك في مرمى فرنسا (شارل بالتيو ــ رويترز)

فرنسا تحتاج إلى معجزة

املكسيك تذبح «الديوك»
باتت فرنسا بحاجة الى معجزة
لبلوغ دور الـ  16في مونديال  2010عندما
خسرت ثانية مبارياتها في املجموعة
األولى أمام املكسيك  ،2-0على ملعب
«بيتر موكابا» في بولوكواني

امل � � �ب� � ��اراة ف� ��ي ش ��وط� �ه ��ا االول كانت
هجومية ،اذ نشط الطرفان كثيرًا وسط
اس �ت �ح��واذ أك �ب��ر للمنتخب الفرنسي
على الكرة مع قيام العبي خط الوسط
بمجهود هائل الستخالص الكرات من
ٍ
املكسيكيني ،علمًا بأن مدرب «الديوك»
صانع
ري � �م ��ون دوم �ي �ن �ي��ك اس �ت �ب �ع��د
ً
األلعاب الشاب يوان غوركوف مفضال

إشراك فلوران مالودا أساسيًا.
وبرغم االفضلية النسبية للفرنسيني،
ل��م ي�ت�م�ك��ن ه� ��ؤالء م��ن ص �ن��اع��ة فرص
خ �ط��رة ،ال ب��ل إن امل�ك�س�ي�ك�ي�ين هددوا
م��رم��ى ه��وغ��و ل��وري��س ف��ي مناسبتني
عبر الظهير االي�س��ر املتألق كارلوس
سالسيدو ال��ذي س��دد ك��رة قريبة من
القائم االيسر ( ،)18ثم أتبعها باختراق
منطقة الجزاء قبل ان يطلق تسديدة
ّ
قوية صدها الحارس الفرنسي (.)25
وب �ع��د خ �س��ارت �ه��م امل �ه��اج��م كارلوس
ف �ي�لا إلص��اب �ت��ه ،اع �ت �م��د املكسيكيون
على جيوفاني دوس سانتوس الذي
س��دد ب��دوره ك��رة م��ن م�ش��ارف املنطقة
بمحاذاة القائم االيسر ملرمى لوريس
(.)40

وأراد دوم�ي�ن�ي��ك ي�ق�ظ��ة ه�ج��وم�ي��ة في
ب��داي��ة ال�ش��وط ال�ث��ان��ي ف��أش��رك اندريه
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ي��ار ج�ي�ن�ي��اك م �ك��ان رأس الحربة
نيكوال أنيلكا البعيد عن مستواه لكن
مالودا هو الذي كان مصدر الخطورة
عبر كرة قوية سددها بيمناه ّ
وحولها
الحارس املخضرم اوسكار بيريز الى
ركنية ( ،)56قبل ان يبعد اخرى لفرانك
ريبيري بعد دقيقة.
وفي خضم الهجمات الفرنسيةّ ،
مرر
ال �ك��اب�تن امل�ك�س�ي�ك��ي راف��اي��ل ماركيز
كرة بينية كسر على اثرها املهاجم
ال�ب��دي��ل خ��اف�ي�ي��ر ه��رن��ان��دي��ز املنتقل
ح ��دي �ث ��ًا ال � ��ى م��ان �ش �س �ت��ر يونايتد
االنكليزي التسلل منفردًا بالحارس
ل��وري��س ث��م ت�خ�ط��اه ب�ب��راع��ة وسجل

مباريات اليوم

ّ
اختبار قوي والجزائر تتحدى إنكلترا
أملانيا أمام
ٍ
�ار ق��وي ف��ي مواجهة
ستكون أملانيا أم��ام اخ�ت�ب� ٍ
صربيا عندما تخوض مباراتها الثانية ضمن
املجموعة ال��راب�ع��ة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ترصد فيه
انكلترا فوزها االول في املجموعة الثالثة عندما
ت �ق��اب��ل ال �ج��زائ��ر ال �ت��ي ت��رف��ع ش �ع��ار ال �ف��وز بعد
خسارتها ام��ام سلوفينيا التي تواجه بدورها
الواليات املتحدة.

املانيا  -صربيا ( 14.30بتوقيت بيروت)
يريد املنتخب االملاني التأكيد أن املستوى الذي
ّ
قدمه في مباراته االولى امام اوستراليا ( )0-4لم
يكن صدفة ،وذلك عندما يواجه نظيره الصربي
ع�ل��ى ملعب «ن�ل�س��ون م��ان��دي�لا ب ��اي» ف��ي بورت
اليزابيث.
وإذا نجح رج��ال امل��درب يواكيم ل��وف في حسم
م��واج�ه�ت�ه��م م��ع ال� �ص ��رب ،ف�س�ي�ق�ط�ع��ون شوطًا
كبيرًا نحو خطف بطاقتهم ال��ى ال ��دور الثاني
للمرة الـ 16من أصل  17مشاركة حتى اآلن.
م��ن امل��ؤك��د أن امل��واج �ه��ة م��ع امل�ن�ت�خ��ب الصربي
ستكون مختلفة عن تلك التي اختبرها االملان
ام ��ام االوس �ت��رال �ي�ي�ن ،وخ �ص��وص��ًا ان مجموعة
املدرب رادومير انتيتش تضم  5العبني يلعبون
ف��ي «ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ه» وي�ع��رف��ون ال �ك��رة االملانية
جيدًا .وم��ا يزيد من صعوبة امل�ب��اراة أن الخطأ
سيكون ممنوعًا على الصربيني الذين خسروا
امام غانا  1-0في مباراتهم االولى.
واكد نجم وسط املنتخب االملاني توماس مولر
ان الع �ب��ي «امل��ان �ش��اف��ت» س �ي �ب �ق��ون ع �ل��ى ارض
ال ��واق ��ع ول ��ن ي �ت��أث��روا ب��امل��دي��ح االع�ل�ام ��ي الذي
ح �ص �ل��وا ع�ل�ي��ه ب �ع��د امل� �ب ��اراة ام� ��ام اوستراليا،

يطمح املنتخب السلوفيني للتأهل ال��ى دور
ال �ـ 16عندما يلتقي مع ال��والي��ات املتحدة على
م �ل �ع��ب «إي �ل �ي ��س ب � � ��ارك» ف ��ي جوهانسبورغ
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ن��اف�س��ات املجموعة
الثالثة.

وك��ان��ت سلوفينيا ق��د حققت ف��وزه��ا االول في
ت��اري�خ�ه��ا ف��ي امل��ون��دي��ال ع�ن��دم��ا ت�غ�ل�ب��ت على
ال�ج��زائ��ر  0-1ف��ي الجولة االول ��ى ،وف��وزه��ا ّغدًا
ّ
ستخولها تخطي
سيرفع رصيدها الى  6نقاط
ال��دور االول في مشاركتها الثانية في العرس
العاملي بعد االولى عام .2002
بدورهّ ،
يعول املنتخب االميركي على معنويات
العبيه العالية بعد التعادل الثمني مع انكلترا
 1-1في الجولة االولى ،وهو يعتمد على خبرته
ف��ي ال �ب �ط��والت ال�ك�ب��رى ب�ق�ي��ادة ن�ج�م��ه الندون
دونوفان.

مضيفًا« :الصحافة الدولية أش��ادت بنا كثيرًا.
الجميع،
عندما تلعب جيدًا تصبح محبوبًا من ّ
لكن إذا خسرنا  2-0ام��ام صربيا فسيمزقوننا
إربًا».

يانسن وشفاينشتايغر خالل التمارين (أ ف ب)

الحارس الجزائري رايس مبولحي وهاب (أ ب)

سلوفينيا  -الواليات املتحدة ()17.00

بسهولة في مرماه (.)64
وق �ض��ى امل �ه��اج��م ال �ق��دي��م كواتيموك
بالنكو على «الديوك» بإضافته الهدف
الثاني من ركلة جزاء ،احتسبها الحكم
ال�س�ع��ودي خليل ال�غ��ام��دي اث��ر عرقلة
إري ��ك أب �ي��دال ل�ب��اب�ل��و ب��اري��را املنطلق
داخل املنطقة (.)79
ورفعت املكسيك رصيدها الى  4نقاط
خ�ل��ف االوروغ � � ��واي امل �ت �ص��درة بفارق
االه � � ��داف ،وال �ت ��ي ف� ��ازت ع �ل��ى جنوب
ّ
فتجمد
أف��ري �ق �ي��ا  0-3اول م ��ن ام� ��س،
نقطة
رص �ي��د االخ �ي ��رة وف��رن �س��ا ع�ن��د
ٍ
واح ��دة .وف��ي ح��ال ت�ع��ادل املتصدرين
ف� ��ي ال� �ج ��ول ��ة االخ � � �ي � ��رة ،ف � ��ان فرنسا
ّ
ستودع املونديال حتى لو فازت على
جنوب افريقيا.

انكلترا  -الجزائر ()21.30
س �ي �ك ��ون امل �ن �ت �خ �ب��ان االن� �ك� �ل� �ي ��زي والجزائري
مطالبني بالفوز عندما يتقابالن في كايب تاون
ضمن املجموعة الثالثة.
وق ��ال امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�ل�ج��زائ��ر راب ��ح س �ع��دان «إن
املنتخب الجزائري لم يستهلك كل أوراق��ه حتى
اآلن ،وس �ن �ظ �ه��ر ب��وج��ه م�خ�ت�ل��ف ف ��ي املباراتني
املقبلتني ،وكل شيء ممكن أن يحدث ،كرة القدم
ل��م ت�ع��د ت�ع�ت��رف ب��امل�ن�ط��ق وب��ال �ع��روض الجيدة
وبعراقة املنتخبات كما كانت الحال في السابق.
ت �غ� ّ�ي��ر م �ف �ه��وم ك� ��رة ال � �ق ��دم ،وب ��ات ��ت املنتخبات
امل �ت��واض �ع��ة وال �ص �غ �ي��رة أف �ض��ل ب�ك�ث�ي��ر وتحدث
املفاجآت».
وي� �ح ��وم ال �ش��ك ح ��ول م �ش��ارك��ة ال� �ح ��ارس فوزي
الشاوشي بسبب االصابة التي تعرض لها في
التمارين الثالثاء ،وسيكون بديله حارس مرمى
سالفيا صوفيا البلغاري رايس مبولحي وهاب.
في املقابل ،ستكون سمعة االنكليز في خطر امام
الجزائر وهم الذين سيحاولون تفادي املفاجأة،
وسيعود ال��ى صفوفهم الع��ب وس��ط مانشستر
سيتي غاريث باري الذي غاب عن املباراة االولى
بسبب االص��اب��ة ،وه��و سيشكل ق��وة ض��ارب��ة في
خ��ط ال��وس��ط ال��ى ج��ان��ب ال�ق��ائ��د ستيفن جيرارد
وفرانك المبارد.
وأع��رب املهاجم واي��ن رون��ي عن أن��ه واث��ق بقدرة
ف��ري�ق��ه ع�ل��ى ح�ص��د ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث ف��ي مواجهة
الجزائر« :أن��ا واث��ق بأننا سنفوز على الجزائر،
وإذا نجحنا في تكرار عرضنا في املباراة األولى،
فإن الدفاع الجزائري سيعاني».

