
حارس مرمى ألمانيا مانويل نيوير 
خالل التدريبات                           )أ.پ(

المصارف البرازيلية تغلق أبوابها 

الدنمارك تعول على أولسن

قاد الولع بكرة القدم في البرازيل املصرف املركزي الى اصدار 
قرار بإغالق الوكاالت املصرفية أو اعتماد س���اعات عمل مناسبة 

الستقبال الزبائن خالل املونديال في جنوب افريقيا.
وقال املص���رف املركزي في بيان »في األيام التي يخوض فيها 
املنتخب مبارياته، لن يكون إلزاميا عمل الوكاالت املصرفية وصناديق 

التوفير دون توقف«.
واضاف انه يس���مح بإغالق كلي للبنوك خالل س���اعات اقامة 
مباريات املنتخب الساعي الى لقب سادس. واشار املصرف املركزي 
الى انه سمح للبنوك البرازيلية في مونديال 2006 في املانيا بإغالق 
أبوابها أثناء مباريات املنتخ���ب البرازيلي »من أجل جتنب تدني 

مستوى األمن في الوكاالت وحافالت نقل األموال«.

يريد مورتن اولسن ان يحتفل مبرور 10 سنوات على تعيينه 
مدربا للمنتخب الدمنارك���ي من خالل قيادة منتخب بالده الى 

أبعد االدوار.
وس���يقود اولس���ن )60 عاما( املنتخب السكندينافي للمرة 
الثانية في نهائيات كأس العالم بعد عام 2002 عندما خرج من 

الدور الثاني على يد اجنلترا.
وكان اولس���ن تس���لم مهامه في يوليو عام 2000 خلفا لبو 

يوهانسون وينتهي عقده مع املنتخب الوطني بعد عامني.
لم تكن مهمة املنتخب الدمناركي سهلة عندما أوقعته قرعة 
التصفيات مع جارته الس���ويد احلاض���رة دائما في النهائيات 
بفضل جنمها زالتان ايبراهيموفيتش، والبرتغال بقيادة جنمها 

كريستيانو رونالدو.
لكنها خالفت التوقعات وتصدرت املجموعة تاركة البرتغال 
في املركز الثاني خلوض امللحق، في حني ستغيب السويد عن 

املونديال.
ويثق اولسن بقدرة فريقه على حتقيق املفاجأة في كأس العالم 
االولى في القارة االفريقية بقوله »الدمنارك عموما ال تدخل اي 
بطولة وهي مرشحة للفوز بها، لكن اذا كنت استطيع االعتماد 

على افضل جنوم املنتخب فإن كل شيء ممكن«.
وكان اولسن اول العب دمناركي يتخطى حاجز املئة مباراة 
دولية )102 مباراة وس���جل 4 اهداف( وحمل ش���ارة القائد في 
50 منه���ا، وهو يتمتع بخبرة كبيرة العبا بعد ان ش���ارك في 
نهائي���ات كأس العالم ع���ام 1986، وكأس اوروبا 1984 و1988، 
كم���ا قاد منتخب بالده مدربا في كأس العالم 2002 حيث حقق 
الفوز على فرنس���ا 2-0 ما ادى الى خروج االخيرة من الدور 
االول، ثم ش���ارك ايضا في نهائي���ات كأس اوروبا 2004 حيث 
قدمت الدمنارك مس���توى طيبا. كما اختير اولسن افضل العب 

في الدمنارك عامي 1983 و1986.
خ���اض مباراته املئة ايضا مدربا ملنتخ���ب الدمنارك عندما 
تغلب فريقه على الس���ويد 1-0 في اكتوبر عام 2009 وهو رقم 
قياسي ملدرب دمناركي، وال شك في ان الطريق ال تزال طويلة 
امام هذا املدرب الذي يحظى بش���عبية هائلة لدى الرأي العام 

الدمناركي.
سبق الولسن ان اشرف على تدريب اندية بروندي الدمناركي 
وكول���ن االملاني واياكس امس���تردام الهولندي، قبل ان يتولى 

االشراف على منتخب بالده عام 2000.
ش���غل أولسن مركز »ليبيرو« الشهير في ثمانينيات القرن 
املاض���ي، وحمل ألوان بروج، مولنبي���ك، أندرخلت البلجيكية 
وأحرز مع األخير لق���ب كأس االحتاد االوروبي عام 1983، كما 

حمل ألوان كولن األملاني في نهاية مسيرته.

جنوب أفريقيا تلتقي غواتيماال

بيزيلي ضمن تشكيلة أميركا 
في المونديال الثالث

يلتقي منتخب جنوب افريقيا م���ع نظيره الغواتيمالي في 31 
اجلاري في بولوكواني على ملعب بيتر موكابا، أحد املالعب العشرة 

التي ستقام عليها مباريات املونديال.
يذك���ر ان املنتخب اجلنوب افريقي تعادل مع نظيره البلغاري 

1-1 االثنني املاضي في سويتو.

يخوض العب الوسط االميركي داماركس بيزيلي املونديال الثالث 
بعد اختياره ضمن تشكيلة الواليات املتحدة، وعاش بيزلي )28 عاما( 
الذي شارك في كأس العالم عامي 2002 في كوريا اجلنوبية واليابان 
و2006 في املانيا، موسما صعبا مع رينجرز االسكوتلندي حيث كان 
معظم الوقت احتياطيا، وتلعب الواليات املتحدة في املجموعة الثالثة 
الى جانب إجنلترا وسلوڤينيا واجلزائر، وهنا الالعبون ال� 23: للمرمى: 
براد غوزان )استون ڤيال االجنليزي( وتيم هاورد )ايفرتون االجنليزي( 

وماركوس هاهنمان )وولفرهامبتون االجنليزي(.
للدفاع: كارلوس بوكانيغرا )رين الفرنسي( وجوناثان بورنشتاين 
)تشيفاز( وجاي دمييريت )واتفورد االجنليزي( واوغوتشي اونيوو 
)ميالن االيطالي( وجوناثان سبكتور )وست هام االجنليزي( وستيف 
تشيروندولو )هانوڤر االملاني(وكالرنس غودسون )آي كي ستارت 

النرويجي(.
للوسط: داماركوس بيزلي وموريس ايدو )رينجرز االسكوتلندي( 
ومايكل برادلي )بوروسيامونش����نغالدباخ االملاني( وريكاردو كالرك 
)اينتراخت فرانكفورت االملاني( وبيني فيلهابر )ارهوس الدمناركي( 
وخوسيه فرانشيسكو توريس )باتشوكا املكسيكي( وكلينت دميبسي 
)فوالم االجنليزي( والندون دونوفان )لوس اجنيليس غاالكس����ي( 

وستيوارت هولد )بولتون االجنليزي(.
للهجوم: جوزي التيدور )هال س����تي اإلجنليزي( وادسون بادل 
)لوس اجنيليس( وروبي فيندلي )سولت اليك سيتي( وهيركوليس 

غوميز )بويبال املكسيكي(.

بالتر: يجب أن نستبعد الشكوك المتعلقة باألمن
أكد رئي���س االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، السويسري 
جوزيف بالتر، في ليبرفيل انه 
يجب ان »نث���ق بأفريقيا وان 
نستبعد جميع الشكوك املتعلقة 
باألمن«، فيما أعلن »فيفا« عن 
ط���رح 150 ألف بطاقة إضافية 

للبيع.
الذي كان وراء  وقال بالتر 
من���ح جنوب افريقيا ش���رف 
استضافة مونديال 2010 من 11 
يونيو الى 11 يوليو، »لالسف، 
هناك في هذا العالم الذي نعيش 
انه ليس  اناس يعتقدون  فيه 

ألفريقي���ا احلق باس���تضافة 
كأس العالم هذه. يجب ان نثق 
بأفريقيا. هذا نوع من الرغبة او 
باالحرى احلسد. اتركوا افريقيا 
تقوم بهذه املهمة وسترون انها 

ستقوم بها على اكمل وجه«.
واضاف بالت���ر في مؤمتر 
صحاف���ي بع���د افتت���اح مقر 
االحتاد الكونغولي لكرة القدم 
»أرجوكم، لنوقف الشكوك حول 
قدرة االفريقيني على التنظيم 

وحول االمن ايضا«.
وتابع بالتر الذي سيتوجه 
من الكونغو مباشرة الى جنوب 

افريقيا، »ليس لدي االنطباع 
بوجود فوارق ألننا لسنا من 
لون واح���د. هناك عرق واحد 
في العالم هو العرق البشري 
كما قال اح���د الالعبني الكبار، 
الفرنس���ي ليليان تورام. هذا 
العرق له أوجه مختلفة، فهناك 
من لهم ش���عر على رؤوسهم 
وهناك آخرون من دون شعر«، 
مثي���را بذلك تصفيقا قويا من 

قبل احلاضرين.
وأورد بالتر موضوع االمن 
قائ���ال »كلما ق���ل احلديث عن 
االم���ن كان االمن محكما اكثر. 

امن املونديال هو مبستوى امن 
االلعاب االوملبية قبل عامني في 
بكني. ال ميكن عمل اكثر ما قامت 
به السلطات اجلنوب افريقية. 
االخطار واملجموعات التي يتم 
احلديث عنها لم تعلن ان شيئا 
سيحدث، وهذا ما ندعوه عادة 
املعلومات اخلاطئة والتشويه 

االعالمي«.
افريقيا بلد  وختم »جنوب 
سياحي بامتياز يستقبل سنويا 
11 مليون سائح، وفجأة عندما 
نتكلم عن كرة القدم يقال على 
الفور انه���ا بلد غير آمن وهذا 

االمر في الواقع غير مفهوم«.
على صعيد آخر، اعلن »فيفا« 
عن طرح 150 الف بطاقة اضافية 
للبيع تتضمن اماكن حلضور 

مباراتي االفتتاح واخلتام.
وقال امني عام »فيفا« جيروم 
فالك خالل تس���لم ملعب كيب 
تاون، احد املالعب العشرة التي 
ستقام عليها مباريات املونديال، 
»سنضع في االجمال 150 بطاقة 
اضافية في نظام البيع للمباريات 
ال� 64«، موضحا ان عملية البيع 
ستبدأ صباح اليوم والبطاقات من 

مختلف االسعار متوفرة.

السكان احملليون  واشترى 
1.3 ملي���ون بطاقة من اصل 3 
ماليني طرحت للبيع، وأش���اد 
فالك بهذا االمر قائال »اننا سعداء 
جدا بالنتيجة النهائية. لقد كنا 
قلقني قبل عدة اشهر، لكننا اآلن 

سعداء«.
ووصف فال���ك ملعب كيب 
ت���اون، حيث س���تقام إحدى 
مبارات���ي نصف النهائي، بأنه 
افضل املالعب العش���رة، وهو 
يتسع ل� 70 ألف متفرج وبلغت 
كلفت���ه االجمالية 467 مليون 

يورو.

المونديال »الشغل الشاغل« لفابريغاس.. و»السامبا« وأستراليا وصال إلى جنوب أفريقيا

انتصار لـ »الديوك« على كوستاريكا وفوز تشيلي على زامبيا وديًا

أكد االس���باني فرانسيس���ك فابريغاس العب وسط ارسنال 
االجنليزي ان���ه ال يفكر اال في املونديال ال���ذي اعتبره مواطنه 
فرنان���دو توريس مهاجم ليڤربول االجنليزي فرصة الس���بانيا 
الحراز اللقب االول، وقال فابريغاس »في هذه اللحظة، ال افكر اال 
في املنتخب واملونديال«. واضاف فابريغاس الذي ابدى برشلونة 
بطل اسبانيا اهتماما بضمه الى صفوفه، »الشيء املهم حاليا هو 
التركيز على املنتخب، وبالنسبة الى االمور االخرى فانا هادىء 
جدا«، وكان فابريغاس )23 عاما( قائد ارس���نال بدأ مسيرته في 

برشلونة بالذات وهو في اخلامسة عشرة.
م���ن جانبه، اكد توريس انه يعتقد مع زمالئه في املنتخب ان 
املونديال في جنوب افريقيا يشكل »فرصة« السبانيا الحراز كأس 

العالم الول مرة في تاريخها.
واوضح »نشعر بانها فرصتنا ونريد ان نستغلها، نشعر بانه 
دورنا ونريد ان نس���تمر في كتابة التاريخ« في اشارة الى الفوز 

بكأس اوروبا 2008 على حس���اب املانيا 1 � 0 في املباراة النهائية 
سجله بنفسه.

واضاف توريس الذي خضع في 18 ابريل لعملية في الركبة، 
»العمود للفقري للمنتخب هو نفسه كما كان عام 2008«، مؤكدا 

»سأكون جاهزا بنسبة 100% قبل بداية املونديال«.
وضمن املواجهات الودية االستعدادية للمونديال فازت فرنسا 
على كوستاريكا 2 � 1 في لنس في اطار استعدادات االولى للمشاركة 

في النهائيات.
وسجل دوغالس سيكيرا )22 خطأ في مرماه( وماتيو فالبوينا 
)83( هدفي فرنسا، وكارلوس هرنانديز )12( هدف كوستاريكا.

كما فازت تش���يلي على زامبيا 3 � 0 في مباراة دولية اقيمت 
بينهما في كاالما وسجل الكسيس سانشيز )52 و83( وخورخي 

فالديفيا )84( االهداف.
كما تعادل منتخبا الكاميرون وجورجيا 0 � 0 في مباراة دولية 

ودية في مدينة لينتس النمسوية.

السامبا

وصل منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات )رقم قياسي( امس 
الى جنوب افريقيا، وكان في استقبال املنتخب البرازيلي رئيس اللجنة 
احمللية املنظمة ارفني كوزا الذي قال »انا متأثر جدا باملنتخب البرازيلي، 
ميكن مالحظة مدى ثقتهم وجديتهم فيما يتعلق بهذه البطولة«، مضيفا 
»لقد قال مدرب البرازيل كارلوس دونغا امر اواحدا لدى وصول منتخبه 
وهو نحن جاهزون«. وتابع: »ان وصول منتخب البرازيل مينح اجلنوب 
افريقيني ثقة كبيرة بأن كأس العالم ستقام حقا«. وكان منتخب السامبا 
بدأ تدريباته قبل ايام في مدينة كوريتيبا جنوب البرازيل، وسيخوض 
ف����ي جنوب افريقيا مباراتني وديتني م����ع تنزانيا وزميبابوي في 2 و7 

املقبلني على التوالي.
وتلعب البرازيل، التي توجت بطلة العالم للمرة االخيرة في مونديال 

كوريا اجلنوبية واليابان عام 2002، في نهائيات جنوب افريقيا ضمن 
املجموعة السابعة الى جانب البرتغال وساحل العاج وكوريا الشمالية، 
وستكون مباراتها االولى في 15 املقبل ضد كوريا الشمالية على ملعب 

»اليس بارك«.

أستراليا

كم����ا وصل منتخب اس����تراليا الى جوهانس����برغ، وانتظر عدد من 
الصحافيني وصول املنتخب االسترالي الى مطار »اور تامبو« حيث لم 
يدل اي من الالعبني باي تصريح قبل ان يتوجهوا فورا الى الفندق الواقع 

في حي االعمال في عاصمة جنوب افريقيا االقتصادية.
واجرى املنتخب االس����ترالي الذي يضم حاليا 28 العبا سيتم ابعاد 
5 منهم قبل املوع����د احملدد من قبل االحتاد الدولي )فيفا( في االول من 
يونيو املقبل، اول تدريباته على ارض احدى املنشآت املدرسية حسب 

مدربه الهولندي بيم فيربيك.

26
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «
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)أ.پ(البرازيلي كاكا مع عدد من الالعبني فور وصولهم إلى جنوب أفريقيا )أ.پ(النجم الفرنسي فرانك ريبيري يلحق بالكرة أمام كريستيان غامبوا

الم قائدًا أللمانيا 
ونيوير الحارس األساسي

ذكرت تقارير صحافية ان مدرب منتخب املانيا يواكيم لوف س��يعني 
فيلي��ب الم ظهير بايرن ميونيخ قائدا للمنتخب ليحل مكان ميكايل باالك 

الذي سيغيب الصابة في كاحله.
واضطر باالك الى اعالن انس��حابه من صفوف املانشافت بعد تعرضه 
الصابة في كاحله من قبل االملاني املولد الغاني اجلنس��ية كيفن برينس 

بواتنغ في نهائي كأس اجنلترا.
وذكرت التقارير ايضا ان لوف س��يختار حارس ش��الكه مانويل نيوير 
رقم واحد بني اخلش��بات الثالث بعد اعالن احلارس االساسي رينيه ادلر 

انسحابه ايضا الصابة في اضالعه.
وسيعلن لوف رسميا عن هذين القرارين خالل املؤمتر الصحافي الذي 

سيسبق مباراة فريقه ضد املجر السبت املقبل.


