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قائد منتخب ألمانيا الجديد 
فيليب الم بدأ مهمته 

في توجيه الالعبين )أ.پ(

العب غاني يحاول 
االعتداء على المدرب

أفادت تقارير إخبارية بأن العب 
الغاني الريا كينغستون  الوسط 
حاول االعت����داء على املدير الفني 
ملنتخب ب����اده الصربي ميلوفان 
راييفاتش، بعد أن اس����تبعده من 

القائمة املشاركة في املونديال.
وذكر موقع »إم تي إن فوتبول« 
الفرنسي أن الاعب حترك صوب 
امل����درب ب����ذراع مرفوعة وقبضة 
مضمومة، وبدأ معه شجارا لفظيا 
قائا: »أقسم أنك لست مدربا جيدا، ال 
تعرف شيئا عن كرة القدم، جاهل«. 
وكان املدرب الصربي قد قلص قائمة 
الفريق يوم السبت املاضي من 29 
إلى 23 العبا، وكان كينغستون بني 
املستبعدين. وغادر الاعب معسكر 

الفريق في باريس.
الواقعة، اضطر نائب  وخال 
رئيس االحتاد الغاني لكرة القدم 
فريد رابوي حلماية راييفاتش من 

الاعب الثائر.

وصول المنتخب 
األميركي

وصل املنتخب األميركي إلى 
جنوب أفريقي���ا ليكون خامس 
املنتخبات وص���وال إلى الدولة 

املضيفة لكأس العالم.
ومن املقرر أن يستهل املنتخب 
األميركي مش���اركته مبواجهة 
إجنلترا في 12 اجلاري في مدينة 
راستنبرغ في املجموعة الثالثة. 
وق���ال املدير الفن���ي للمنتخب 
ب���وب برادلي عقب  األميرك���ي 
الوصول إن املونديال »سيكون 

حتديا مهما بالنسبة لنا«.

وفد الجزائر
 إلى نورمبرغ 

املنتخ���ب  وصل���ت بعث���ة 
إلى مدينة نورمبرغ  اجلزائري 
األملانية، على منت طائرة خاصة 
إلقامة معس���كر حتضيري هو 
األخير قبل الس���فر إلى جنوب 

أفريقيا في 6 اجلاري.
ف���ي اس���تقبال بعثة  وكان 
املنتخب اجلزائري، نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة »بوما« للمابس 

الرياضية هونرست ويدمان.
وسيلعب املنتخب اجلزائري 
مباراة ودية ضد نظيره اإلماراتي 
في 5 اجلاري مبلعب نورمبرغ.

خماسية لجنوب أفريقيا واستبعاد مكارثي

س���حق منتخب جن���وب افريقي���ا نظيره 
الغواتيمالي بخماسية نظيفة في مباراة دولية 
ودية اقيمت في جوهانسبور،, وسجل مفيا 
)12 و56 من ركلتي جزاء( وليستولنياني )26( 

وموريري )49( وباركر )83( االهداف.
وبات قائد املنتخب اجلنوب افريقي ارون 
موكوينا اول العب من باده يخوض 100 مباراة 
دولي���ة، وكان قلب الدفاع ال���ذي يطلق عليه 
انصاره لق���ب »مبازو«، قد خاض اول مباراة 

دولية ضد بوتسوانا قبل 11 عاما.
ويخوض املنتخب اجلنوب افريقي املباراة 
االفتتاحية في كأس العالم ضد املكس���يك في 
11 اجلاري على ملعب »س���وكر س���يتي« في 
جوهانس���بورغ ضمن املجموعة االولى التي 

تضم ايضا منتخبي فرنسا واوروغواي.
وقبل انطاق املباراة، أكد البرازيلي كارلوس 
ألبرتو باريرا املدير الفني للمنتخب اجلنوب 
أفريقي أن مهمته مع الفريق ستنتهي مبشاركته 

في كأس العالم.
وق���ال باريرا لصحيف���ة »تاميز« اجلنوب 
أفريقية »عرض علي االستمرار من أجل تأهيل 
املدربني، لكنني رفضت، أود العودة إلى البرازيل 

ألبنائي وأحفادي«.
وكان املدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز 

بكأس العالم عام 1994 في الواليات املتحدة، 
قد تولى تدريب منتخب »بافانا بافانا« للمرة 

الثانية في نوفمبر من العام املاضي.
ومع االنتصارات األخيرة للمنتخب دارت 
تكهنات حول استمرار باريرا في قيادة جنوب 
أفريقي���ا حتى كأس األمم األفريقية 2012، بيد 
أن املدرب -67 عاما- قد حس���م أمره بالفعل: 
»أفتقد عائلتي، مرت علي 5 أش���هر بعيدا عن 
املنزل وس���أترك منتخب جنوب أفريقيا بعد 

املونديال«.
لكن أمام باريرا حت���د كبير قبل ذلك »أود 
ترك جنوب أفريقيا في وضع جيد، ليس لدي 
خطط للمس���تقبل، إن تركيزي منصب على 
املونديال واألولوي���ة لعبور الدور األول، في 

األدوار التالية ميكن أن يحدث أي شيء«.
وبعد املباراة استبعد املهاجم بيني مكارثي 
من القائمة النهائية، وأعلن باريرا اسماء 23 
العبا خلت من مكارثي أفضل هداف في تاريخ 

منتخب )بافانا بافانا( على مدار تاريخه.
وكان قي���د مك��ارث���ي مهاجم وس���ت هام 
اإلجنليزي ضمن القائمة محل ش���ك بس���بب 
زيادة وزن الاعب وابتعاده عن لياقته البدنية، 
حيث قضى معظم فترات املوسم املنقضي على 

مقاعد البدالء.

اجلنوب أفريقي سوربيسي موريري يحاول تخطي سيرجيو غيڤارا                )أ.پ(

كأس عالم رابعة
لحارس كوريا الجنوبية

وقع اختيار هوه جونغ مو مدرب املنتخب الكوري اجلن��وبي 
على مزيج م���ن الاعبني الش���باب واملخضرمني ف���ي قائمته 
النهائي���ة والتي تضم 23 العبا م���ن بينهم 10 العبني محترفني 

في اخلارج.
ويض���م املنت���خب 3 الع���بني، يل����عبون في ب����ريطاني����ا 
هم بارك جي س����ونغ الع����ب مان يون����ايتد، ولي ت��شونغ 
يون���غ الع���ب بولت���ون، وكي س���ونغ ييونغ العب س���لتيك 

االسكوتلندي.
وغاب العب خط الوسط مو جا تشييول واملدافع شني هيونغ 

مني واملهاجم ليو كيون هو عن القائمة.
وسيكون مونديال جنوب أفريقيا هو الرابع بالنسبة حلارس 
املرمى املخضرم بي وون جاي )37 عاما( والثالث لقائد الفريق 

بارك.
وانضم املخضرم آهن جوانغ هوان )34 عاما( العب داليان 
الصيني  إلى القائمة النهائية بعد عودته الناجحة خال التصفيات 
اآلس���يوية، كما ضم���ت القائمة تش���ا دو ري )30 عاما( العب 

فرايبورغ األملاني.
وكان أصغر ثاثة العبني ضمتهم القائمة هم كيم بو كييونغ 
)20 عاما( العب فريق أويتا الياباني، وكي سونغ يوينغ ولي 

سيونغ ييول البالغان من العمر 21 عاما.

تشابي: إسبانيا ليست المرشحة الوحيدة
أكد صانع ألعاب املنتخب االس���باني تش���ابي هرنانديز أن 
منتخب باده ليس املرش���ح األبرز إلح���راز لقب كأس العالم، 

ولكنه لديه فرصة للحصول على الكأس.
وقال تشابي الفائز بلقب كأس األمم األوروبية )يورو 2008( 
لوكالة األنباء النمس���اوية »ايه بي ايه« على هامش معس���كر 
منتخب باده في مدينة ش���رونس النمساوية »اننا مرشحون 

للفوز باللقب، ولكننا لسنا املرشح الوحيد«.
وأض���اف »ندرك أن كأس العالم ق���د تكون حلظة تتويجنا 
باللقب، ولكن يج���ب أن نتوخى احلذر، دائما مصدر قوتنا أن 

ندخل البطولة بشيء من التواضع«.
وأكد تشابي أن املنتخبات التي متتلك خبرة أكبر وسبق أن 
توجت باللقب هي املرشحة الكبرى للفوز بلقب املونديال، وهي 

فرنسا والبرازيل واألرجنتني وإيطاليا وأملانيا.
وأوضح »اسبانيا كانت بعيدة عن التوقعات خال كؤوس 
العالم الس���ابقة، ولكن اخلبراء وضعوها ف���ي ترتيب متقدم 
ضمن تصنيف املنتخبات املرش���حة للفوز باللقب في جنوب 

أفريقيا«.
وتوج تشابي بجائزة أفضل العب في يورو 2008 التي أقيمت 

في النمسا وسويسرا.
وأكد تشابي أن اسبانيا ال تعاني من أي متاعب في حراسة 
املرمى في الوقت الذي يواجه فيه احلارس االساسي إيكر كاسياس 

ضغوطا متكررة من حارس برشلونة فيكتور فالديز.

كروز يقود
 تشكيلة پاراغواي

أعلن املدرب األرجنتيني ملنتخب 
پاراغ���واي، جي���راردو مارتينو 

التشكيلة النهائية للمونديال.
واس���تبعد مارتينو 7 العبني 
عن التشكيلة األولية التي اعلنها 
سابقا، وبينهم العبا الوسط ادواردو 
ليديسما ومارسيلو استيغاريبيا 
احملترفان في األرجنتني مع النوس 

ونيول اولد بويز على التوالي.
الپاراغوياني  املنتخب  ويعول 
بشكل اساسي على مهاجم مانشستر 
س���يتي االجنليزي روكي سانتا 
كروز، ومهاجم بوروسيا دورمتوند 

األملاني لوكاس باريوس.
التي  التش���كيلة  كما ضم���ت 
يتواجد فيها اربعة العبني فقط من 
الدوري احمللي، املهاجمني املميزين 
نيلسون هايدو فالديز )بوروسيا 
دورمتوند( واوس���كار كاردوزو 

)بنفيكا البرتغالي(.

بعد استبعاده من القائمة النهائية

دوس سانتوس يهدد بتمثيل غير المكسيك
 استبعد جوناثان دوس سانتوس من قائمة 
املنتخب املكسيكي، مما دفع الاعب للتهديد بتمثيل 

دولة أخرى في املستقبل.
وصرح وال���د جوناثان الاع���ب البرازيلي 
املعتزل زيزينيو للتلفزيون املكس���يكي قائا: 
»نعم، سنرفض املنتخب املكسيكي في املستقبل، 
لم أعد أريده أن يلعب لهذا املنتخب وس���نبحث 
عن منتخب جديد له، سنبحث عن منتخب يريده 

ويفهم في كرة القدم«.
ولعب دوس س���انتوس )20 عاما( في خط 
وسط الفريق األول لبرشلونة االسباني، ولكنه 

لم يسبق له االنضمام للمنتخب املكسيكي.
أما ابن زيزينيو اآلخر، املهاجم جيوفاني دوس 
سانتوس، فسيكون أحد العبي املنتخب املكسيكي 

في جنوب أفريقيا.
وكانت املكس���يك قد اس���تدعت 24 العبا في 
قائمته���ا املبدئية ملونديال جنوب أفريقيا وكان 
عليها اس���تبعاد أحد هؤالء الاعبني في قائمتها 
النهائية وفقا للوائح االحتاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا( التي تنص على أال يزيد عدد الاعبني في 
القوائم الرسمية للفرق عن 23 العبا.

وأعلن نيس���تور دي ال ت���وري املدير العام 
للمنتخبات الوطنية في املكس���يك، قرار املدرب 
خافيير أغيري في مقر املعسكر التدريبي للمنتخب 

في أملانيا.
وأصر دي ال توري على أن دوس سانتوس 
العب »يتمتع مبستقبل رائع وبالغ النجاح في عالم 

االحتراف ولكن حلمه لن يتحقق هذه املرة«.
وانخرط جيوفاني دوس سانتوس مهاجم غلطة 
س���راي التركي في البكاء، بعدما علم باستبعاد 

شقيقه من املنتخب املكسيكي.
وأع���رب زيزينيو، الاع���ب البرازيلي الذي 
لعب لناديي أميركا ومونتيري املكس���يكيني في 
الثمانينيات من القرن املاضي، عن استيائه الشديد 
بسبب إمكانية تأثر أداء جيوفاني في كأس العالم 

باستبعاد جوناثان.
وقال زيزينيو: »ال أعرف ماذا ميكن أن يحدث 

اآلن ألن جيوفاني يشعر بحزن شديد«.

ميركل تلغي زيارتها إلى معسكر »المانشافت«

الم: نشعر بالمرارة
ومازال لدينا منتخب قوي

ظل قائد املنتخب األملاني فيليب الم متفائا رغم تعرض املاكينات لضربة 
قاصمة جديدة بسبب اإلصابات قبل أيام على انطاق كأس العالم، وإلغاء 

زيارة شخصية كانت مقررة للمستشارة األملانية أجنيا ميركل.
وتأكد غياب هايكو ڤيسترمان عن قائمة املنتخب األملاني، بعد إصابته 

بكسر في القدم خال املباراة الودية أمام املجر.
وأعل���ن االحتاد األملاني لكرة القدم أن ميركل ألغت مأدبة عش���اء مع 
بعثة املنتخب في املعس���كر مبدينة أبيانو اإليطالية بعد إعان الرئيس 
االملاني هورست كولر عن استقالته، ولكنها اكتفت بإجراء مكاملة هاتفية 

مع املدرب يواكيم لوف والم.
وانضم ڤيس���ترمان لقائمة املصابني التي تض���م القائد مايكل باالك 
واحلارس رينيه إدلر والعبي خط الوس���ط كريستيان تراش وسيمون 
رولفز. ويحتاج لوف إلى استبعاد العب واحد فقط ليكمل القائمة النهائية 
املؤلفة من 23 العبا، ولكن غياب ڤيسترمان سيحجم من خيارات الفريق 

الدفاعية وفي منتصف امللعب.
وأوضح الم، الذي شارك في أول مؤمتر له منذ تنصيبه قائدا للمنتخب 
األملاني خلفا لباالك »بالطبع نش���عر باملرارة، ولكن مازال لدينا منتخب 

قوي للغاية وميكنه الوصول إلى أبعد احلدود في كأس العالم«.
وأكد الم أن أملانيا مازالت تسعى للوصول إلى املربع الذهبي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لوف سيكش���ف ع���ن القائمة قبل االعان 
الرسمي الحتاد الكرة الدولي )فيفا( يوم اجلمعة املقبل عن قوائم الفرق 

ال� 32 املشاركة في البطولة.
ويعت���قد أن امل�����دافعني اندريس بيك العب هوفنهامي ودينيس اوغو 
العب هامبورغ، هما االقرب لل����خروج من القائمة، وكذلك من املمكن ان 
يخرج مارس���يل يانسن العب خط وسط هامبورغ، وقد تدفع اإلصابات 
األخي���رة في خط الوس���ط والدفاع املدرب ل���وف للتضحية بواحد من 

مهاجميه الست.


