 30رياضة

األربعاء  3آذار  2010العدد 1057

ّ
موقعتان ناريتان :فرنسا × إسبانيا وأملانيا × األرجنتني

ودية
مباريات ّ

ّ
سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع موقعتني وديتني ساخنتني،
تجمع األولى فرنسا وضيفتها إسبانيا ،وفي الثانية تلتقي أملانيا
واألرجنتني ،وذلك في إطار استعدادات املنتخبات ملونديال  2010في
جنوب أفريقيا
ّ
العاصمتني
ت ��ت �ج ��ه األن � �ظ� ��ار إل � ��ى
ّ
الفرنسية واألملانية ،حيث تحل في
األول��ى إسبانيا بطلة أوروب��ا 2008
ض �ي �ف��ة ع �ل��ى ف��رن �س��ا ،ف �ي �م��ا تشهد
ال�ث��ان�ي��ة م��واج �ه��ة ق��وي��ة بني
أملانيا واألرجنتني.
ف� � �ف � ��ي ب � � � ��اري � � � ��س ،ستكون
فرنسا أم��ام امتحان صعب
ع� �ن ��دم ��ا ت � ��واج � ��ه إسبانيا
امل��دج�ج��ة ب�ن�ج��وم برشلونة
ب�ط��ل أوروب� ��ا وري� ��ال مدريد
على ملعب فرنسا الدولي،
ق �ب��ل  100ي ��وم ع �ل��ى افتتاح
نهائيات كأس العالم .2010
وت �ع �ي��ش إس �ب��ان �ي��ا مرحلة
رائ � � �ع� � ��ة ،إذ ف � � � ��ازت ف � ��ي 21
م � ��ن أص � � ��ل  22م � � �ب� � ��اراة في
آخ� � ��ر  18ش � �ه � �رًا ،وسجلت
 63ه��دف��ًا م �ق��اب��ل  13دخلت
شباكها.
وك��ان��ت ال �خ �س��ارة الوحيدة
ال � �ت� ��ي ت� �ع ��رض ��ت ل� �ه ��ا أمام
رأى دييغو مارادونا
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة  2-0في
مدرب منتخب
كأس القارات.
نصف نهائي ّ
األرجنتني أنه يحظى
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت��أه �ل��ت فرنسا
ب� � �ص� � �ع � ��وب � ��ة ب� � ��ال � � �غ� � ��ة إلى
بتأييد جماهيري
ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م بعد
كبير في بالده ،على
م � �ب ��ارات �ي�ن ف��اص �ل �ت�ي�ن أمام
عكس االنتقادات التي
ّ
جمهورية إيرلندا ،ولم تكن
توجهها إليه وسائل
ن �ت��ائ �ج �ه��ا ج� �ي ��دة ف� ��ي عهد
اإلعالم هناك .وقال
امل� � � ��درب ري � �م� ��ون دومينيك
تصريح
مارادونا في
ال � ��ذي ي �ت �ع��رض النتقادات
صحافي ،قبل لقاء
مستمرة.
منتخبه مع أملانيا:،
وفي برلني ،يخوض املنتخب
األرجنتيني اختبارًا صعبًا
«الناس في الشارع
ّ
أم � � � ��ام أمل� ��ان � �ي� ��ا ف � ��ي مباراة
يمنحونني القوة ،وهذا
إع��ادة للقائهما على امللعب
ما أنقله إلى الالعبني».
ذات� � ��ه ف ��ي م ��ون ��دي ��ال ،2006
عندما ف��ازت أملانيا بركالت
الترجيح.
وع � ��ان � ��ى امل� �ن� �ت� �خ ��ب األرجنتيني
ب� �ق� �ي ��ادة م� ��درب� ��ه ون� �ج� �م ��ه السابق
دي� � �ي� � �غ � ��و م � � � � ��ارادون � � � � ��ا ك� � �ث� � �ي� � �رًا في
التصفيات املؤهلة ملونديال جنوب
أفريقيا.
وك �ش��ف م ��ارادون ��ا أن ��ه أب �ل��غ  50في

امل�ئ��ة م��ن ال�لاع�ب�ين أن�ه��م سيكونون
ضمن التشكيلة األساسية املشاركة
في نهائيات جنوب أفريقيا ،2010
مشيرًا إلى أن الباب ال يزال مفتوحًا

ح� �ت ��ى ل�ل�اع� �ب�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ه� ��م خارج
التشكيلة حاليًا.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اس�ت��دع��ى م ��درب أملانيا
ي� ��واك � �ي� ��م ل � � ��وف الع � �ب�ي��ن جديدين
إل � ��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة امل� ��دع� ��وة ملواجهة
األرج� � �ن� � �ت �ي��ن ،وه � �م� ��ا الع � � ��ب وسط
ب� ��اي� ��رن م �ي ��ون �ي ��خ ت� ��وم� ��اس مولر،
وم �ه��اج��م ب ��اي ��ر ل �ي �ف��رك��وزن طوني
كروس.
وف� � � � � � ��ي ظ � � � � ��ل ت � � � � ��راج � � � � ��ع مستوى
ميروسالف كلوزه ه��داف مونديال
 2006ب��رص �ي��د  5أه� � ��داف ،وزميله

في الفريق البافاري ماريو غوميز،
ف ��إن ل ��وف ق ��د ي �م �ن��ح ال �ف��رص��ة أمام
البرازيلي األصل األملاني الجنسية
ك ��اك ��او م �ه��اج��م ش �ت��وت �غ��ارت الذي
سجل  7أه��داف في مباريات فريقه
ال� �ث�ل�اث األخ� �ي ��رة ف ��ي م ��دى أسبوع
واحد.
وق� � � ��ال م � ��داف � ��ع امل� �ن� �ت� �خ ��ب األملاني
ف �ي �ل �ي��ب الم ع� ��ن امل� � �ب � ��اراة «نتطلع
ّ
إل��ى م��واج�ه��ة األرج�ن�ت�ين ال�ت��ي تعد
م� ��ن أف� �ض ��ل امل �ن �ت �خ �ب ��ات العاملية،
وق� � � ��د اس � �ت � �ع � ��ددن � ��ا ج� � �ي� � �دًا ونريد

الفوز.
وع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ك � � ��ون املباراة
ودي� � � � � � ��ة ،ف � ��إن� � �ه � ��ا م � �ه � �م� ��ة ج� � � � �دًا في
نظرنا».
وه�ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب��اري��ات (بتوقيت
بيروت):
ألبانيا -إيرلندا الشمالية 21.45
الجزائر  -صربيا 20.15
أنغوال  -التفيا 22.00
أرمينيا  -بيالروسيا 17.00
النمسا  -الدنمارك 21.30
بلجيكا  -كرواتيا 21.45

مارادونا
ال يزال ناقمًا
على اإلعالم

قائد منتخب أملانيا ميكايل باالك خالل مؤتمر صحافي قبل املواجهة مع األرجنتني (جون ماكدوغال ــ أ ف ب)

مونديال 2010
ّ
بالتر ينتقد املشككني في قدرة جنوب أفريقيا على تنظيم كأس العالم
ّ
وجه سيب بالتر رئيس
لكرة القدم
االتحاد الدولي ّ
انتقادًا إلى املشككني
في قدرة جنوب أفريقيا
على تنظيم كأس العالم
 ،2010وذلك خالل جولة
قام بها وفد من «الفيفا»
على املالعب العشرة
املستضيفة للحدث

بالتر خالل املؤتمر الصحافي (ستيفاني دو ساكوتان ــ أ ف ب)

أع� ��رب رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي لكرة
ال �ق��دم ال �س��وي �س��ري س �ي��ب ب�ل�ات��ر ،عن
ملونديال
ثقته بتنظيم جنوب
أفريقيا ّ
ّ
 2010بقوله «ليس هناك أي ش��ك في
استعدادات جنوب أفريقيا الستضافة
نهائيات كأس العالم قبل  100يوم من
ان �ط�ل�اق �ه��ا» .وق ��ال ب�لات��ر ف��ي مؤتمر
صحافي في امللعب الجديد لدوربان
«اس� �ت ��اد م � ّ�وزي ��س م��اب �ه �ي��دا»« :ليس
هناك أي ش��ك ف��ي عالم ك��رة ال�ق��دم في
اس� �ت� �ع ��دادات ج �ن ��وب ألف��ري �ق �ي��ا ،فكل
األم � � ��ور ت �س �ي��ر وف � ��ق م ��ا ه ��و مخطط
ل�ه��ا» .وأض��اف «م��ا يثير غضبنا من
وق��ت آلخ��ر ف��ي الفيفا ه��و ال�ش��ك الذي
يثار بشأن ق��درة جنوب أفريقيا على
ض� �م ��ان اس �ت �ض ��اف ��ة ن �ه ��ائ �ي ��ات كأس
ال �ع��ال��م» ،م�ض�ي�ف��ًا «مل � ��اذا ه �ن��اك دائمًا
ه��ذه الشكوك؟ اآلن ،دعونا ننظم هذا
املونديال!».
ّ
ُي��ذك��ر أن ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م التي
ستقام في القارة السمراء للمرة األولى

في التاريخ ،ستنطلق في  11حزيران
ف� ��ي ج ��وه ��ان� �س� �ب ��ورغ ب� �ل� �ق ��اء جنوب
أفريقيا املضيفة واملكسيك ،وستنتهي
في  11تموز فيّ جوهانسبورغ أيضًا.
وأوضح بالتر أن أفريقيا أعطت الكثير
مشيرًا إلى أنه «فخور
لعالم كرة القدمّ ،
جدًا وسعيد جدًا بأن قصة الحب بني
ال �ط��رف�ين س�ت�ت�ج�س��د أخ �ي �رًا ف��ي حفل
استضافة النهائيات العاملية».
وق � ��ام وف� ��د االت � �ح ��اد ال ��دول ��ي بجولة
ت �ف �ت �ي ��ش ل� �ل� �م�ل�اع ��ب ال � �ع � �ش� ��رة التي
س�ت�س�ت�ض�ي��ف ال �ن �ه��ائ �ي��ات ( 5مالعب
جديدة و 5جرى تجديدها).
ّ
وع��ل��ق األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لات�ح��اد ً الدولي
ج �ي��روم ف��ال�ك��ه ع�ل��ى ذل��ك ق��ائ�لا «نحن
ج��اه��زون الستضافة ه��ذه النهائيات
ال �ع��امل �ي��ة» ،إن �ه��ا «ال��رس��ال��ة األساسية
التي استخلصناها م��ن ه��ذه الجولة
ال �ت �ف �ت �ي �ش�ي��ة» .وق ��د ان �ت �ه��ت األشغال
ف��ي ثمانية م�لاع��ب ،وتبقى اللمسات
األخ �ي��رة ع�ل��ى م�ح�ي��ط م�ل�ع��ب «سوكر

س�ي�ت��ي» ف��ي ج��وه��ان�س�ب��ورغ (مواقف
ال� �س� �ي ��ارات وم� ��داخ� ��ل امل� �ل� �ع ��ب) ،فيما
يعاني ملعب نيلسبرويت مشاكل ّفي
أرضيته ،بيد أن االت�ح��اد ال��دول��ي أكد
أنه سيكون جاهزًا في الوقت املحدد.
وأنفقت جنوب أفريقيا  33مليار راند
( 3.2م �ل �ي��ارات ي � ��ورو) م��ن أج ��ل بناء
امل�لاع��ب وت�ح��دي��ث امل �ط��ارات وتجديد
الطرق وزي��ادة عدد رجال الشرطة في
أفق استضافة املونديال.

 550ألف يورو لكل العب إسباني
ذك��رت صحيفة «امل��ون��دو» اإلسبانية
أن ك� ��ل الع � ��ب ف� ��ي ص� �ف ��وف املنتخب
اإلس� �ب ��ان ��ي س �ي �ح �ص��ل ع �ل ��ى مكافأة
مالية بقيمة  550ألف ي��ورو ،في حال
التتويج بلقب كأس العالم .2010
وأوضحت الصحيفة أن ه��ذه املكافأة
س �ت �ك��ون م ��وض ��وع م �ن��اق �ش��ات مقبلة
بني اتحاد اللعبة والالعبني الدوليني
اإلسبان.

