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مارادونا و»حفيده« أنهيا تدريبات األرجنتين قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

 إسبانيا تواجه السعودية .. وألمانيا في تجربة أمام المجر اليوم 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

اجلزيرة الرياضية +35سلوڤاكيا ـ الكاميرون

اجلزيرة الرياضية +6:152صربيا ـ نيوزيلندا

اجلزيرة الرياضية 71اسبانيا ـ السعودية

اجلزيرة الرياضية +94املجر ـ أملانيا

اجلزيرة الرياضية +95أميركا ـ تركيا

وحجز منتخب املانيا مكان اقامته 
العام املاضي متفوقا على منتخبات 
عديدة اخرى كانت ترغب في االقامة 
في هذا الفنــــدق الفاخر في اقليم 
اوليڤر بيرهوف  غوتنغ. وحاول 
مديــــر الفريق التقليل من شــــأن 

املخاوف أيضا. 
وقال »أحيانا يتم جتهيز األشياء 
فــــي جنوب افريقيا فــــي اللحظة 
األخيرة. لكننا نثق متاما في الفيفا 
وفي اننا سننتقل الى قاعدتنا في 

فندق فيلمور غراند«.

املنتخب االملاني اعتبارا من السابع 
من يونيو املقبل ال ميلك التراخيص 
التي تطلبها الســــلطات احمللية. 
وقال شــــتينغر »بوســــعي فقط 
القــــول ان هذه قضية بني االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( ووكالة 
ماتش  التي حجزنــــا من خاللها 
الفندق  والسلطات اجلنوب افريقية 

والفندق نفسه«. 
واضــــاف »ال نرى ان هناك أي 
بديل آخر إال الفندق الذي حجزناه 
عبر وكالة ماتش التابعة لفيفا«. 

على ملعب »ايليس بارك«.

 المانشافت

قال هارالد شــــتينغر املتحدث 
باسم املنتخب االملاني ان الفريق 
ال يعتــــزم تغيير فندقه في كأس 
العالم بجنوب افريقيا رغم مشاكل 
مزعومة بني أصحابه والسلطات 

احمللية بشأن تراخيص.
وذكرت وســــائل إعالم جنوب 
افريقية أن فنــــدق فيلمور غراند 
القريب من بريتوريا حيث سيقيم 

الباحث عـــن لقبه  البرازيلـــي 
املونديالي الســـادس ســـيصل 
الـــى تنزانيا من جنوب افريقيا 
ثم يعود الى االخيرة في اليوم 

التالي.
وكان »سيليساو« بدأ تدريباته 
ايام في مدينـــة كوريتيبا  قبل 
جنوب البرازيل، وهو يلعب ضمن 
الى جانب  الســـابعة  املجموعة 
البرتغال وساحل العاج وكوريا 
الشمالية، وستكون مباراته االولى 
في 15 املقبل ضد كوريا الشمالية 

بالده سيواجه نظيره البرازيلي 
في السابع من يونيو املقبل في 
مباراة دولية ودية. وقال رئيس 
االحتاد التنزاني ليوديغار تينغا 
للصحافيني »ستكون مباراة مهمة 
جدا ألنها ستكون االختبار األخير 
التي سيختار مدربها  للبرازيل 
دونغا العبيه الـ 11 األساســـيني 
لكأس العالم، وبالتالي سيكون 
العالـــم بأجمعـــه مهتمـــا بهذه 

املباراة«.
واشار تينغا الى ان املنتخب 

طلبت اسبانيا من النمسا إغالق 
أحد الطرق كي ال يتمكن أحد من 
إزعاج أعضاء منتخبها خالل نومهم 
اثناء القيلولة، اعتبارا من غد عندما 
يبــــدأ الفريق مرحلــــة اإلعداد في 

منطقة شرونز النمساوية.
املنتخب  املقرر أن يصل  ومن 
االســــباني إلى املنطقــــة اجلبلية 
الواقعة غربي النمســــا غدا، بعد 
املبــــاراة الودية التــــي يخوضها 
أمام نظيره الســــعودي اليوم في 
إنسبروك. وسيتم إغالق الطريق 
املواجه لفندق الفريق من الساعة 
اخلامسة إلى الساعة الثامنة صباحا 
لعدم إزعــــاج العبي الفريق أثناء 
نومهم، فضال عن 3 ساعات أخرى 
في املساء بعد الغداء. وقالت دانييال 
فونبــــون املتحدثة باســــم احتاد 
السياحة في شرونز »طلبوا منا 
التزام الهدوء متاما«. وطلب املنتخب 
االسباني في البداية أيضا إغالق 
الطريق الرئيســــي ألنه مير قرب 

معسكر تدريبات الفريق.
وقالت فونبون »حلسن احلظ 
توصلنــــا إلى اتفاق كــــي يتمكن 
الناس من القيادة بسرعة 30 كلم 
في الســــاعة«. ولو مت إغالق ذلك 
الطريق الســــتحال الوصول إلى 

العديد من بلدات املنطقة.
كما تلعب اليوم املانيا واملجر 
وتركيا واميــــركا، وســــلوفاكيا 
والكاميرون وصربيا ونوزيلندا.

وفي اسبانيا أشادت الصحف 
االسبانية واملتابعني لبطل أوروبا 
النجــــم فرناندو توريس  بعودة 
للتدريبات ليكون الورقة الرابحة 

واخلطيرة على مرمى اخلصوم.

مارادونا

تضمن التدريب األخير للمنتخب 
األرجنتيني قبل السفر إلى جنوب 
الفني  أفريقيا محاضــــرة للمدير 
للفريــــق دييغــــو مارادونا، الذي 
حمل حفيده بنخامني بني يديه أثناء 

محاوالته لتحفيز العبيه.
واستمع الالعبون لكلمة مديرهم 
العالم عام  بــــكأس  الفني املتوج 
1986 في املكسيك، قبل أن يبدأوا 
تدريباتهم بالكرة خالل التدريب.

واعتمد مارادونا في تدريباته 
بالكرة على اللمسات والهروب من 
الرقابة والتسديد على املرمى كما 
اعتاد في األيــــام األخيرة، بهدف 
خفض احلمل البدني على العبيه 
وتقليل احتماالت تعرضهم لإلصابة 
بعد موســــم منهك خاضه أغلبهم 
مع أنديتهــــم. حضر إلى التدريب 
خيســــوس داتولو العب وســــط 
نابولــــي اإليطالي لتحية زمالئه، 
رغم استبعاده من قبل مارادونا من 
القائمة املسافرة إلى جنوب أفريقيا. 
كما حضرت كالوديا فيافاني زوجة 
ابنتيهما  السابقة برفقة  مارادونا 
داملا وجانينــــا، التي كانت حتمل 
بنخامني احلفيــــد الوحيد للمدير 
الفنــــي وجنل ســــرخيو أغويرو 
أحد مهاجمي الفريق املشارك في 

املونديال.

تنزانيا

أكد االحتاد التنزاني ان منتخب 

إيسيان ينسحب لعدم شفائه زوما: يجب توقيف البشير

فوز جنوب أفريقيا والدنمارك سرقة 2000 دوالر من الكولومبيين

سعدان يستغني عن زماموش إعالن تشكيلة هولندا الرسمية

اعلن العب وسط وقائد منتخب غانا مايكل ايسيان عدم مشاركته 
في النهائيات لعدم شـــفائه نهائيا من االصابة التي أملت به خالل 
نهائيـــات كأس االمم االفريقية في يناير املاضـــي، واذاع االحتاد 
الغاني بيانا اكد فيه عدم متكن ايسيان، العب تشلسي بطل الدوري 
االجنليزي، من املشـــاركة في املونديال، وقال »ان االحتاد الغاني 
يتمنى الشفاء العاجل اليســـيان والعودة باسرع وقت ممكن الى 
املالعب«. وكان ايسيان غاب عن املالعب منذ يناير بسبب اصابة 

بالغة.

صرح رئيس جنوب افريقيا ياكوب زوما ان الرئيس السوداني 
عمر حســـن البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد 
اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد االنســـانية في دارفور، يجب ان 

يوقف في حال قدومه الى جنوب افريقيا حلضور املباريات.
وقال زومـــا امام البرملان ردا على ســـؤال حول رد فعل بالده 
على زيارة البشير »جنوب افريقيا حتترم القانون الدولي، والننا 

موقعون على املعاهدات، سنطبق القانون«.
ودعت جنوب افريقيا جميع رؤساء الدول االفريقية حلضور 

مباراتي افتتاح وختام املونديال.

فاز منتخب جنوب افريقيا على نظيره الكولومبي 2ـ  1 في مباراة 
كرة القدم الدولية الودية التي اقيمت في ســـويتو، وسجل تيكو 
موديسي )18 من ركلة جزاء( وكاتليغو مفيال )58 من ركلة جزاء( 
هدفي جنوب افريقيا، وجيوفاني مورينو )21 من ركلة جزاء( هدف 
كولومبيا كما فاز منتخب الدمنارك على نظيره السنغالي 2ـ  0 في 
البورغ، وسجل كريســـتيان بولسن )26( وتوماس اينيفولدسن 

)90( الهدفني. 
وتعادلت هندوراس مع بيالروسيا 2 ـ 2 في فيالخ النمسوية، 
وسجل خوليو سيزار دي ليون )25( وخورخي ولكوم )71( هدفي 

هندوراس، وانطون بوتيلو )56 و60( هدفي بيالروسيا.

ذكرت الصحف الصادرة امس في جوهانسبرغ ان العبي منتخب 
كولومبيا تعرضوا للسرقة في الفندق الذي يقيمون فيه وذلك قبل 

خسارتهم امام منتخب جنوب افريقيا 1 ـ 2 في سويتو.
واكدت صحيفة »ذي تامي« ان عملية الســـرقة حصلت االثنني 
املاضي عندما اختفى مبلغ قدر بنحو 2000 دوالر من غرف الوفد 
الكولومبي الذي يقيم في فندق هايد بارك ســـاوثرن الفخم شمال 
العاصمة االقتصادية جلنوب افريقيا والذي من املقرر ان يستضيف 

منتخب سلوڤينيا اعتبارا من 8 يونيو املقبل.

استغنى مدرب املنتخب اجلزائري رابح سعدان عن خدمات حارس 
مولودية اجلزائر محمد ملني زماموش. وقال مدرب مولودية اجلزائر 
الفرنسي فرانسوا براسي »سيصل زماموش الى اجلزائر،  وسيلعب مع 
الفريق اساسيا في مباراة الدربي ضد شباب بلوزداد »في املرحلة الثالثة 
والثالثني من الدوري احمللي. وشــــارك زماموش في معسكر املنتخب 

اجلزائري من 13 الى 27 احلالي في كران مونتانا السويسرية.

اعلن مدرب منتخب هولندا بيرت ڤان مارڤيك تشـــكيلة بالده 
الرســـمية مقلصا العدد من 27 الـــى 23 العبا، والالعبون االربعة 
الذين مت استبعادهم هم اورالندو اينغالر )ايندهوفن( وفيرنون 
انيتا )اياكس امستردام( ورون فالر )فيينورد( وجيرمياين لنس 
)الكمار(، واصيب فالر في الكاحل، ولم يقنع اينغالر وانيتا املدرب 
في املباراة الودية ضد املكسيك )2ـ  1(، في حني يواجه لنس منافسة 

قوية في خط الهجوم.

الم قائدًا أللمانيا 

إريكسون: تدريب ساحل العاج تحٍد 

أميركا تحذر رعاياها من خطر إرهابي 

تشكيلة الدنمارك الرسمية

اكد مدرب املانيا يواكيم لوف امس ان الظهير االمين فيليب الم 
سيخلف ميكايل باالك في حمل شارة قائد املنتخب. وسيكون زميل 

الم في بايرن ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر القائد الثاني.

أكد املدرب السويدي زفن غوران إريكسون أن العرض الذي تلقاه 
لتدريب منتخب ساحل العاج كان مبثابة حتد ال ميكن مقاومته.

وقال إريكسون خالل مقابلة مع صحيفة »داغينس نيهيتير« 
التي صدرت في ستوكهولم امس إن »كأس العالم متعة حقيقية، 

ال يوجد ما هو أكبر من ذلك، لم ميكنني مقاومة التحدي«.
واعترف إريكسون بانه سيكون »سعيدا حقا« إذا تأهل منتخب 
األفيـــال إلى دور الثمانيـــة، وهو اإلجناز الـــذي حققه مرتني مع 

املنتخب اإلجنليزي.

حذرت وزارة اخلارجية األميركية رعاياها املسافرين إلى جنوب 
أفريقيا أو املقيمني فيها من خطر تزايد الهجمات اإلرهابية واإلجرامية 
خالل مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 11 يونيو املقبل. 
وذكــــرت اخلارجية في بيان صادر علــــى موقعها االلكتروني أن مدة 
التحذير تنتهي في 31 يوليو أي بعد 20 يوما على انتهاء البطولة في 
11 يوليــــو. وقال البيان »قد تقدم األحــــداث العامة الضخمة مجموعة 
واســــعة من األهداف اجلذابة لإلرهابيــــني ثمة خطر مرتفع بأن تقوم 
اجلماعات املتطرفة بأعمال إرهابية في جنوب أفريقيا في املســــتقبل، 
القريب«، غير أن الوزارة أكدت أنها ال متلك معلومات محددة حول أعمال 
إرهابية على الرغم من التهديدات التي تداولتها وسائل اإلعالم مؤخرا. 
وقالت إنها في حال حصلت على معلومات محددة فستعلن عنها فورا 
ودعت املواطنني األميركيني في جنوب أفريقيا للتسجيل في السفارة 
األميركية في جوهانسبرغ للحصول على معلومات أمنية محدثة. كما 
دعت الوزارة رعاياها إلى التزام احلذر ألن »النشاط اإلجرامي مبا فيه 
اجلرائم العنيفة كبيرة في البالد« ودعت املسافرين إلى تفادي حمل 
أغراض ثمينة ظاهرة أو مجوهرات والبقاء في جماعات وإلى التبليغ 

فورا في حال فقدان جواز السفر.
ونصحت املســــافرين باستئجار سيارات خاصة خالل التنقل من 
مدينة إلى أخرى داخل جنــــوب أفريقيا مبا أن النقل العام في البالد 

يعاني من مشاكل وهو بعيد عن املعايير األميركية.

 كشف مدرب الدمنارك لكرة القدم مورتن اولسن عن التشكيلة 
الرسمية، وضمت التشكيلة 23 العبا بينهم مدافع باليرمو االيطالي 
سيمون كاير بالرغم من اصابته في ركبته في املباراة الودية التي 
فازت فيها الدمنارك على السنغال 2-0، ويسافر منتخب الدمنارك 
الى جنوب افريقيا حيث سيلعب في الدور االول من النهائيات ضمن 

املجموعة اخلامسة الى جانب هولندا واليابان والكاميرون.

 بونغاكو بديال لستريلر 
في سويسرا 

استدعى أومتار هيتسفيلد املدير الفني للمنتخب السويسري، 
ألبرت بونغاكو مهاجم نورنبرغ األملاني ليحل مكان املهاجم 

املصاب ماركو ستريلر في صفوف املنتخب.
وســـجل بونغاكو )26 عاما(، الذي شـــارك في مباراتني 
دوليتني، 12 هدفا خـــالل 28 مباراة مع نورنبرغ في الدوري 

األملاني )بوندسليغا( املوسم املاضي.
واضطر ستريلر )28 عاما( مهاجم فريق بازل لالنسحاب 

من املنتخب بعدما أصيب بتمـــزق في عضالت الفخذ خالل 
التدريبات.

وقال هيتسفيلد خالل املعسكر التدريبي للفريق في كرانس  
مونتانا بسويسرا »إصابة ماركو جاءت مبثابة صدمة كبيرة 
لنا، ولكننا يجب أن ننظر لألمام«. وأضاف »قررت استدعاء 
ألبـــرت بونغاكو ألنه العب ميكن اســـتغالله في عدة مراكز 

بامللعب.

)أ.پ(االسباني فرناندو توريس يخوض التدريبات بعد شفائه من اإلصابة


