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بطل العالم على ارتفاع 2000 متر.. و»فريق واحد ووطن واحد« لجنوب أفريقيا.. وديارا يغيب عن »الديوك«

لوف: ترتيب حراس المرمى واسم قائد »المانشافت« األربعاء

الفن���ي ملنتخب  املدير  أكد 
أملانيا لكرة القدم يواكيم لوف 
أنه اس���تقر بالفعل على اسم 
حارس مرم���ى منتخب أملانيا 
خالل نهائيات كأس العالم التي 
تنطلق في جنوب أفريقيا في11 

يونيو حتى 11 يوليو املقبل.
وقال لوف امس في معسكر 
منتخب أملانيا في إبيانو بجنوب 
تيرول شمالي إيطاليا إنه سيعلن 
اسم حارس املرمى واسم قائد 
املنتخب يوم األربعاء املقبل على 
أقرب تقدير وذلك بعد انضمام 
أفراد نادي بايرن ميونيخ الذي 
خسر نهائي كأس أبطال دوري 
أوروبا أمام إنتر ميالن اإليطالي 

بهدفني دون مقابل.
وأشار لوف إلى أن احلارس 
املاكينات  األساس���ي ملنتخب 
في املونديال سيخوض أيضا 
املباراتني التجريبيتني املقبلتني 
أمام املجر والبوسنة والهرسك، 
وهو األمر الذي طلبه احلارس 
نوي���ر من قبل وأش���عل بذلك 
املنافسة مع هانز يورغ بوت 
حارس باي���رن ميونيخ وتيم 

فيسه حارس ڤيردر برمي��ن.
الكرة أن  ويتوقع خب���راء 
يح���رس مانويل نوير حارس 
شالكه مرمى منتخب أملانيا في 
املونديال وأن مينح لوف شارة 
قائد املنتخب لفيليب الم العب 

بايرن ميونيخ.
ويواج���ه ل���وف مش���كلة 
الضط���راره الس���تبعاد ثالثة 
العب���ني من القائم���ة املبدئية 
للمنتخ���ب بحل���ول األول من 
الشهر املقبل وأكد لوف صعوبة 
القرار نظرا لتألق جميع الالعبني 

في التدريبات.
وأشاد لوف بحماس املهاجم 
الشاب لوكاس پودولسكي في 
التدريب���ات وتوقع أن »يفجر 
الطاقات في كأس العالم« بفضل 
العالية وأدائه  البدنية  لياقته 

الفني املرتفع.

كما توقع لوف أن يش���ارك 
مدافع ش���توتغارت »سيردار 
تاسكي« مع منتخب بالده في 

املونديال.
وينتظر املنتخب زيارة مهمة 
من املستشارة أجنيال ميركل 
التي أعربت عن رغبتها في لقاء 

الالعبني وتشجيعهم على الفوز 
بكأس العالم.

اآلزوري

قوبل العبو املنتخب اإليطالي 
بصيحات االستهجان من قبل 
اجلماهي���ر، الت���ي توقعت أن 
تلتقي الالعبني خالل مغادرتهم 
إلقامة معسكر تدريبي. ووصل 
نحو 2000 مشجع إلى فيناريا 
ريالي، قلع���ة خارج تورينو، 
حيث يتجمع املنتخب في طريقه 
إلى منتجع سيستريري اجلبلي. 
لكن الصيحات والهتافات الحقت 
احلافلة أثناء مغادرتها القلعة 

دون اللقاء باجلماهير.

وسيتدرب الفريق اآلزوري 
ف���ي قرية عل���ى ارتفاع 2000 
متر فوق مستوى سطح البحر 
حتى اخلامس من يونيو املقبل 
وبعدها بثالثة أيام يتوجه إلى 

جنوب أفريقيا.
ويخ���وض اآلزوري مباراة 
ودية أمام املكسيك في بروكسل 
الثالث م���ن يونيو املقبل  في 
وبعدها بيومني يلتقي في مباراة 

ودية أخرى مع سويسرا.

»األوالد معًا«

ن���ادى آرون موكوينا قائد 
املنتخب اجلنوب أفريقي امللقب 
بافانا« )األوالد(  باسم »بافانا 

جماهي���ر بالده برفع ش���عار 
»فريق واح���د ووطن واحد«. 
وج���اءت تصريح���ات مدافع 
فريق بورتسموث اإلجنليزي 
خالل مؤمتر صحافي عقد قبل 
التي يخوضها  الودية  املباراة 
منتخب جن���وب أفريقيا أمام 
نظيره البلغاري غدا في ستاد 
أورالندو مبدينة سويتو. وقال 
موكوينا إنه ال يحب تس���مية 
»العب���ني محترف���ني باخلارج 
والعبني محليني«، وأضاف »إمنا 
ما نحاول فعله هنا هو شعار 

فريق واحد ووطن واحد«.
وأوض���ح »جميعنا جنوب 
أفريقي���ني واس���تخدام تل���ك 

املس���ميات ليس جيدا لبالدنا 
ألنن���ا كالعبني موجودون هنا 
لتمثيل بالدنا. إننا البلد املضيف 
لكأس العالم، فهل لم يحن الوقت 
الستخدام ش���عار فريق واحد 

ووطن واحد؟«.
وقال موكوينا إنه س���عيد 
برؤية مساندة جماهير بالده 
للمنتخب في مباراتيه الوديتني 
املاضيتني، وأضاف »لكنني كنت 
أكثر انبهارا بأداء الفريق الذي 
واجه تايلند وأظهر العمل اجلاد 

الذي نقوم به«.

ديارا يغيب عن فرنسا

أعلن متحدث باسم املنتخب 

الفرنسي أن العب الوسط السانا 
ديارا س���يغيب عن النهائيات  
بس���بب معاناته م���ن آالم في 

البطن.
أن  املتح���دث »بعد  وق���ال 
ش���عر بألم في البطن أظهرت 
الفحوص���ات الطبية مرضا ال 
ميكن التنبؤ بأعراضه ويحتاج 
ملدة غير مح���ددة من الراحة. 
ونتيج���ة له��ذا، س���يغي���ب 
الس���انا دي�����ارا ع���ن ك���أس 

العال��م«.
الى ذلك، يواصل »الديوك« 
تدريباتهم استعدادا للمونديال 
لتحقيق افضل نتيجة ممكنة 

واملنافسة على اللقب.

زوما يحّذر من االتجار بالبشر 
حذر رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما االباء واالمهات وطلب 
منه����م احلذر خالل النهائيات في ظ����ل احتمال تعرضهم للخطف 

وتهريبهم الى اخلارج من قبل عصابات االجتار بالبشر.
وفي خطاب مبناس����بة توقيع قانون حماية الطفل اجلديد قال 
زوما ان استضافة بطولة مبثل هذا احلجم ميكن ان تشكل فرصة 
للمجرمني وحتديدا خالل العطلة الطويلة التي س����تحصل عليها 

املدارس.
وس����تغلق املدارس في جنوب افريقيا ابوابها على مدار الشهر 

الذي ستقام خالله البطولة.
واضاف زوما »لن يتمكن جميع اولياء االمور واملش����رفني على 
تربية االطفال من توفيق عطلتهم مع عطلة املدارس الطويلة. نحث 
اولياء االمور على االهتمام بشكل اكبر بأبنائهم وضمان حصولهم 

على احلماية والرعاية طوال الوقت«.

العبا املنتخب الفرنسي ماثيو ڤالبوينا وفلوران مالودا يؤديان أحد متارين القوة في املعسكر  )أ.پ(

عالميةمتفرقات

 أعلن إشبيلية بطل كأس ملك إسبانيا عن تعاقده مع قلب 
الدفاع محمدو دابو في صفقة انتقال حر قادما من سانت اتيان 
الفرنس���ي. ووافق دابو )23 عاما( العب املنتخب الفرنس���ي 

للشباب، على االنضمام إلى اشبيلية ملدة أربعة أعوام.
 أكدت صحيفة »ال غازيتا ديللو س��بورت« االيطالية الرياضية 
ان مدرب كالياري السابق ماس��يميليانو اليغري سيكون املدرب 

اجلديد مليالن خلفا للبرازيلي ليوناردو.
  تأهلت الروسية س���ڤتالنا كوزنتسوڤا املصنفة سادسة 
وحاملة اللقب الى الدور الثاني من بطولة فرنس���ا املفتوحة 
للتنس التي تقام على مالع���ب روالن غاروس، بفوزها على 

الرومانية سورانا سيرستيا 6-3 و6-1 امس.
  أحرز االسباني خورخي لورنزو املركز االول في سباق موتو 
جي بي ضمن جائزة فرنسا الكبرى، املرحلة الثالثة من بطولة العالم 
للدراجات النارية، امس على حلبة لومان. كما فاز االسبانيان طوني 
الياس في فئة موتو 2 وبول اسباراغارو في فئة 125 سم مكعب.

 أحرز اجلامايكي اوسني بولت حامل الرقم القياسي العاملي 
ملس���افة 100 و200 م املركز االول في س���باق 200م امس في 
لقاء شنغهاي الصيني، اجلولة الثانية من منافسات الدوري 
املاسي في العاب القوى. قطع بولت السباق في 19.76 ثانية، 
متقدما على االميركيني اجنلو تايلور )20.34ث( وراين بايلي 

)20.43ث(.

صربيا لتجاوز إخفاق مونديال 2006
تخ���وض صربيا نهائيات كاس العالم 2010 في جنوب 
افريقيا على وقع خروجها املذل من نهائيات 2006 في املانيا 

عندما كانت تلعب حتت اسم صربيا ومونتينيغرو.
يأمل مدربها املخضرم رادومير أنتيتش الذهاب بعيدا 
في القارة األفريقية بعد تصدره مجموعته االوروبية في 
التصفيات ودفعه فرنسا وصيفة 2006 خلوض ملحق حاسم 

امام جمهورية ايرلندا لتتأهل الى النهائيات.
صحيح ان املجموعة التي وقعت فيها صربيا في النسخة 
االخيرة كانت بالغة الصعوبة اذ ضمت االرجنتني وهولندا 
وساحل العاج وودعتها بثالث هزائم متتالية 0-6 امام االولى 
و0-1 امام الثانية و2-3 ام���ام الثالثة.، بيد ان املجموعة 
احلالي���ة ال تقل صعوبة، اذ تضم أملانيا بطلة العالم ثالث 
مرات، أس���تراليا الوافد اجلديد الى الساحة العاملية وغانا 

التي بلغت نهائي كأس أمم أفريقيا 2010 في أنغوال.

روماريو مهاجم فذ
واجه منتخب البرازيل صعوبة في التأهل ملونديال الواليات 
املتحدة عام 1994 والفضل يعود الى مهاجمه الفذ روماريو في 
حجز البطاقة في الرمق االخير بعد أن س���جل هدفي منتخب 
بالده في مرمى االوروغواي في مباراة حاسمة. وكان املدرب 
كارلوس البرتو باريرا وضع حدا لغياب روماريو عن املنتخب 
ملدة سنتني وسط مطالبة الرأي العام والنقاد بضرورة اشراكه 
في املباراة االخيرة ضد االوروغواي نظرا حلاجة البرازيلي الى 
هداف من الطراز النادر خصوصا بعد اعتزال املهاجم اخلطير 
انطونيو كاريكا. وكان خالف نشب بني روماريو واملدرب بسبب 
طباع االول »الغريبة« ولعدم التزامه في التمارين وتأففه من 
اجللوس على مقاعد الالعبني االحتياطيني وتصريحه علنا بانه 
افضل من بيبيتو. لكن املهم ان الطرفني تناسيا اخلالف عندما 
قاد روماريو منتخب بالده الى النهائيات بتس���جيله الهدفني 

على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

سقوط اإلمارات
أمام يوغوسالڤيا 

أسدلت االمارات الستار عن مشاركتها 
االولى واالخيرة حتى اآلن في املونديال 
بخسارة ثالثة على التوالي وكانت قاسية 
امام يوغوسالڤيا 1-4 في اجلولة الثالثة 
من الدور االول ملونديال 1990 في ايطاليا. 
وكان���ت املباراة االخي���رة لالمارات في 
املونديال مناس���بة لالعب آخر هو علي 
ثاني لتدوين اس���مه في سجل اصحاب 
االهداف، ومناسبة ايضا ليوغوسالڤيا 
ملرافقة املاني���ا الى الدور الثاني.وبلغت 
يوغوسالڤيا الدور الثاني بالتالي للمرة 

االولى منذ 1974.

نقطة ثانية للفراعنة 
بعد التعادل مع هولندا 1-1 
في اول اختبار حقيقي في العرس 
العاملي ظن مشجعو املنتخب 
املصري انه���م اجتازوا العقبة 
االهم وأن الفوز على جمهورية 
ايرلندا امر ليس مستبعدا لكنهم 
فوجئوا مبنتخبهم يلعب مدافعا 
بحثا عن التعادل الذي حتقق 
بالفعل، لكن الفوز كان مطلوبا 
الن الهدف تخطي للدور االول. 
الطرفان املس���توى  ولم يقدم 
املتوقع، وتكس���رت محاوالت 
االيرلنديني ام���ام مرمى احمد 

ش���وبير بفعل التكتل الدفاعي 
املتعمد من اجلانب املصري الى 
درجة ان مدرب جمهورية ايرلندا 
جاكي تشارلتون لم يحتمل سير 
املباراة ون���دد بالتكتيك الذي 
اتبعه محمود اجلوهري قائال 
»هل كانت هناك مباراة في كرة 
القدم؟«، بينم���ا صرح املدرب 
املصري »اريد التعادل س���لبا، 
وهو نتيجة رائعة بالنسبة الي«. 
وبعد اصطدامهم بدفاع مصري 
صلب، اعتمد االيرلنديون على 
اسلوب املناوالت بعد وصولهم 

الى منتصف امليدان الذي حاول 
املصريون السيطرة عليه وإقامة 
اول خط دفاعي لهم فيه، فكان 
ش���وبير باملرصاد لكل الكرات 
العالية البعيدة. وأهم ما كان في 
اللقاء السلبي بعض اللمحات 
الفنية التي قدمها حسام حسن 
لكنه لم يستطع فعل شىء النه 
كان يتحرك مبفرده في املقدمة 
دون مس���اندة حتى من العبي 
الوسط، فيما اثبت ربيع ياسني 
وهاني رمزي انهما صخرتا دفاع 
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األهلي والزمالك.. »كالكيت« 
ثالث مرة في الكأس

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
فرض���ت أقدار بطولة كأس مص���ر لكرة القدم 
ان تع���ود االثارة من جديد الى الس���احة الكروية 
املصرية، بعد أن سادها الهدوء التام في االسابيع 
االخيرة، عقب فوز االهل���ي ببطولة الدوري قبل 
نهاية املسابقة بثالث جوالت، وايضا ملعرفة اصحاب 
املراكز املتقدمة، ومنها الزمالك الذي نال »الوصافة«، 
وكذلك الهابطون الثالثة، وبدأ اجلميع في التقاط 
األنفاس استعدادا لبطولة كأس العالم، اذ باالثارة 
املصرية تعود من جديد، باللقاء املرتقب بني االهلي 
والزمالك يوم االربعاء القادم في دور 16 ملس���ابقة 
كأس مصر، وهي املواجهة الثالثة هذا املوسم بني 
البدري وحسام حسن، بعد ان تأهل الفريقان على 

حساب نبروه والفيوم في دور ال� 32.
ول���م يجد األهلي أي صعوب���ة في عبور عقبة 
فريق نبروه بعدما هزمه بثالثية س���جلها محمد 
فضل )28 و54( وأحمد شكري )74(، بينما واجه 

الزمالك صعوبة كبيرة في اجتياز فريق الفيوم وفاز 
بصعوبة بهدف يتيم سجله أحمد جعفر )68(.

وفي بقية اللقاءات، فاز بتروجيت على القناة 
3-0 ملروان محسن )38( من ركلة جزاء، ومحمد 

حافظ )57( وهاني حسن )77(.
وتغل���ب االنتاج احلربي على النصر 2-1 رغم 
تأخر االنتاج بهدف للنصر حملمود س���يد )45(، 
وادرك حسن موس���ى التعادل )71(، وعزز حسن 
عوض )79(. وحقق بترول اسيوط فوزا كبيرا على 
الكروم 5-3، احرز للبترول سعيد ربيع )22(، ووائل 
فراج رباعية )44 و49 و67 و81(، واحرز للكروم 
اس���امة عبد احلكيم )52( وخالد احلديدي هدفني 
)77 و78(.  وخرج غزل احمللة من س���باق الكأس 
على يد الرباط واالنوار بركالت الترجيح 3-4 بعد 
التعادل 2-2 رغم تقدم احمللة بهدف كرمي عادل )8(، 
وعزز احمد حسن فرج )31( وقلص للرباط عمرو 

مهاجم األهلي أحمد شكري ينطلق بالكرة بني مدافعي نبروهالفيومي )45(، وابراهيم خليل )47(.


