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نفت ما يسمى بدولة العراق االسالمية 
نيتها مهاجمة املونديال في جنوب افريقيا، 
هازئة من اعالن احلكومة العراقية اعتقال 

شخصني عربيني كانا يخططان لذلك.
واش���ار بيان بثه موق���ع الكتروني 
اس���المي الى ان »الكاذبني في حكومة 
املنطقة اخلضراء زعموا اعتقال شخصني 
عربي���ني من قيادات دولة االس���الم في 
بغداد، كانا يخططان لضربة في جنوب 

القارة االفريقية«.
واضاف »كنا توقعنا ان تستغل اآللة 
االعالمية الغبية حادثة مقتل الشيخني 
الشهيدين )ابوعمر البغدادي وابوايوب 
املصري( الطالق سلسلة من االكاذيب عن 
انتصارات موهومة )...( لكن لم يتصور 

احد ان ميتد خيال هؤالء الى جوهانسبرغ 
ومونديال جنوب افريقيا«.

وقتل البغدادي واملصري في منزل 
يقع في منطقة صحراوية قرب تكريت 

في 18 ابريل املاضي.
وتابع البيان الذي يصعب التأكد من 
صحته »بعد ان متادى هؤالء في دعاواهم 
بالقضاء على املجاهدين فوجئوا بالغزوة 
االخيرة فلم يستطيعوا ابتالع احلقيقة 
او التغطية عليها اال مبثل هذه األكاذيب 

الرخيصة«.
وقتل ما ال يقل عن 110 اشخاص في 
10 اجلاري، خ���الل موجة من الهجمات 

شهدتها مدن عدة في العراق.
الى »تهلهل احلكومة  البيان  واشار 

الواضح  الصفوية املجرمة واالنكسار 
ألجهزتها االمنية«.

يذكر ان ست مجموعات متطرفة دينيا 
واجتماعيا، اعلنت بقيادة تنظيم القاعدة 
منتصف اكتوبر 2006 قيام »دولة العراق 

االسالمية«.

 أميركا تحذر

على صعي����د متصل، حذرت الواليات 
املتحدة من أن هناك »خطرا متزايدا« بتنفيذ 
هجوم »إرهابي« في جنوب افريقيا أثناء 
كأس العال����م. ورغم ذل����ك، ذكرت وزارة 
اخلارجي����ة األميركي����ة أنه لي����س لديها 
معلومات محددة أو علم بتهديد موثوق 
منه يش����ير إلى التخطي����ط لهجوم أثناء 

البطولة. وقالت ال���وزارة إن »األحداث 
العامة واسعة النطاق، مثل كأس العالم، 
قد توفر مجموع���ة كبيرة من األهداف 
اجلذابة لإلرهابيني«. وأضافت: »هناك 
خطر متزايد بأن تقوم جماعات متطرفة 
بأعمال إرهابية داخل جنوب افريقيا في 

املستقبل القريب«.
وأصدرت الواليات املتحدة حتذيرات 
س���فر إلى مواطنيها الذي���ن يعتزمون 
حضور مباري���ات كأس العالم. وعادة 
ما تص���در وزارة اخلارجية األميركية 
الوجهات  حتذيرات س���فر للعديد من 
التدابير  األجنبية، حيث اتخذت نفس 
العالم  أملانيا كأس  عندما اس���تضافت 

عام 2006.

وحذرت الوزارة أيضا من اجلرائم 
العنيفة احملتملة »املنتشرة في أنحاء 
جنوب افريقيا، بينما دعت الزوار إلى 
جتنب املظاهرات العامة. ومن املتوقع 
أن يش���كل األميركيون أكبر فئة من 
املواطنني األجانب املتوجهني إلى جنوب 

افريقيا حلضور املونديال. 
واشترى األميركيون ما يقدر بأكثر 
من 160 ألف تذك���رة، وهو أكبر عدد 
من التذاكر يش���ترى خ���ارج جنوب 
افريقي���ا، ويزيد على ع���دد مجموع 
التذاكر التي اش���تراها البريطانيون 
واألملان. وتخطط حكومة جنوب افريقيا 
الستقبال ما يصل إلى 300 ألف زائر 

أثناء املونديال«.

عناصر من الشرطة اجلنوب أفريقية يتدربون على التصدي ألعمال إرهابية في املونديال

واشنطن تحذر من تهديد »إرهابي« متصاعد في جنوب أفريقيا

»القاعدة في العراق« تنفي نيتها مهاجمة المونديال
كاكا يتدرب للمرة األولى

دومينيك: ال قرار نهائيًا حول غاالس 

ڤان غال يرشح إسبانيا والبرازيل

شارك كاكا العب سط ريال مدريد االسباني للمرة االولى في تدريب 
منتخب البرازيل في مدينة كوريتيبا جنوب البالد، استعدادا للمونديال. 
ويتوقع بعد هذه املشاركة ان يكون كاكا أفضل العب في العالم لعام 
2007، ضمن التش����كيلة التي ستواجه فيها البرازيل كوريا الشمالية 

في مباراتها االولى في املونديال في 15 يونيو املقبل.
وكان كاكا )28 عاما( الذي يعاني من اصابة في احلالب االيسر غاب 

عن التمارين الصباحية التي اقيمت بإشراف املدرب دونغا.
ويتوجه املنتخب البرازيلي الى برازيليا حيث من املقرر ان يلتقي 

الالعبون الرئيس لوال دا سيلفا قبل السفر الى جوهانسبرغ.

اكد مدرب منتخب فرنسا رميون دومينيك انه لم يتخذ اي قرار 
نهائي بعد بالنس���بة ملدافع ارسنال االجنليزي وليام غاالس الذي 
يتعافى من اصابة في ربلة الساق رغم ان خضوع الالعب لتدريبات 

طمأنت املدرب بعض الشيء حول هذا االمر.
وقال دومينيك »هناك عالمة اس���تفهام تتعلق بإصابة غاالس، 

لكنني لن اتخذ اي قرار قبل مطلع يونيو املقبل«.
وس���يكون االول من يونيو املوعد النهائي لتقدمي التش���كيلة 
الرسمية النهائية ل�23 العبا للمونديال، واعتبارا من هذا التاريخ 
ل���ن يتمكن اي منتخب من اج���راء اي تعديل على الالئحة، اال في 
حال االصابة البالغة، وذلك قبل 24 ساعة فقط على انطالق املباراة 

االولى من الدور االول. 

أعلن الهولن����دي لويس فان غال مدرب باي����رن ميونيخ االملاني، 
في تصريح نش����رته صحيفة »بيلد« احمللية امس انه ال يتخيل احدا 
من العبيه يس����تطيع احراز لقب املونديال. وقال فان غال لكي اكون 
صريحا ال اتوقع ان يعود احد من العبي املوسم املقبل وهو متوج مع 
منتخب بالده بكأس العالم. ورشح فان غال من جهة اخرى، اسبانيا او 
البرازيل للفوز باللقب العاملي. ويتمثل بايرن ميونيخ في املونديال ب� 
12 العبا، 3 من هولندا وواحد من فرنسا وآخر من االرجنتني، و7 من 
املانيا ويعتبر دمييكيليس مرشحا نظريا للعودة بالكأس مع منتخب 
االرجنتني بحسب فان غال، لكن ليس مع دييغو مارادونا كمدرب بقوله 
»متلك االرجنتني اقوى منتخب مشارك، لكن اعتقد ايضا انه من االهمية 

مبكان تواجد مدرب جيد على رأس اجلهاز الفني«.


