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كابيللو باٍق مع إنجلترا حتى 2012

وقع مدرب منتخب اجنلترا 
لك����رة الق����دم، االيطالي فابيو 
كابيلل����و، قب����ل التوج����ه الى 
جنوب افريقيا للمش����اركة في 
املونديال، عقدا جديدا مع االحتاد 
االجنليزي يبقيه في منصبه 

حتى 2012.
انت����ر مي����ان، بطل  وكان 
ايطاليا ودوري ابطال اوروبا، 
قد املح الى انه ينوي االستفادة 
من خبرة كابيللو بعد ان تخلى 
عن مدرب����ه البرتغالي جوزيه 
مورينيو ال����ذي وقع مع ريال 

مدريد االسباني.
واالتفاق اجلديد ميدد عقد 
كابيللو حتى كأس اوروبا 2012 
التي تنظمها پولندا واوكرانيا 
معا، وس����حب منه البند الذي 
يسمح لاحتاد االجنليزي باعادة 
النظر فيه بعد مونديال 2010، 
وكذلك البند الذي يرغم كابيللو 
على دفع مبلغ 5 مايني يورو عن 
كل عام في حال ترك منصبه دون 

موافقة االحتاد قبل انتهائه.
وكان كابيللو قد اكد انه غير 
مس����تعد للتفاوض حول عقده 
خال املونديال النه يريد التركيز 
على املنافس����ات دون سواها من 

املسائل.
وقد وصل املنتخب اإلجنليزي 
امس إلى جنوب أفريقيا مما رفع 

درجة اإلثارة في الباد.
الرقابة في  وم���ع تش���ديد 
املطارات على وص���ول جميع 
املنتخبات املش���اركة في كأس 
العالم، فس���يكون على عشاق 
املنتخب اإلجنلي���زي بجنوب 
أفريقيا انتظار أول حصة تدريبية 

عامة ملشاهدة الاعبني.
وينزل املنتخب اإلجنليزي، 
الثامن عاملي����ا وفقا لتصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
الشمالية  مبدينة راس����تنبرغ 
الغربية التي تبعد مسافة 160 

كيلومترا عن جوهانسبرغ.
الى ذلك أكد العب خط وسط 

ضرب����ات جزاء عندم����ا تقابل 
منتخب باده مع البرتغال في 
الدور ربع النهائي لكأس العالم 

2006 في أملانيا.
ولكنه االن أكد أنه لن يتردد 
في التقدم لتنفيذ ضربة جزاء، إذا 

املنتخب اإلجنليزي س����تيڤن 
جيرارد، أنه سيسدد أي ضربة 
جزاء يحصل عليها »االس����ود 

الثاثة« في كأس العالم.
وكان جيرارد، قائد ليڤربول، 
الذي����ن أهدروا  الاعب����ني  بني 

إنجلترا أكثر تمثياًل لالعبين في المونديال

فيربيك: كيويل بخير 
وسيكون مستعدًا 

أكد جهوزية جميع الالعبين

طال���ب الهولندي بيم فيربيك املدير الفني ملنتخب أس���تراليا 
جماهي���ر »الكانغارو« بالكف عن القل���ق من عدم تعافي املهاجم 
هاري كيويل من إصابة الفخذ التي يعاني منها في الوقت املناسب 
للحاق بأولى مباريات أس���تراليا في كأس العالم، عندما تلتقي 

أملانيا في 13 اجلاري في مدينة ديربان.
وغاب العب ليدز وليڤربول اإلجنليزيني السابق )31 عاما( عن 
مباراة أستراليا الودية التي فازت فيها على الدمنارك 1-0، ومن 
املرجح أن يكتفي بدور املتفرج من جديد في مباراة باده الودية 

التالية أمام الواليات املتحدة في روديبورت غدا السبت.
وقال فيربيك ردا على سؤال حول حالة كيويل البدنية: »هاري 
بخير وسيكون مستعدا للعب.. ما مشكلتكم مع هاري؟ أال تهتمون 

بغيره؟ إنكم ال تكتبون سوى عن هاري منذ 10 أيام«.
وأض���اف: »ال تقلق���وا عل���ى ه���اري فهو س���يكون موجودا 

بامللعب«.
ومنح فيربي���ك اجلماهير األمل في أن بري���ت إميرتون على 
األقل سيتعافى من إصابة بطن الساق قريبا ليشارك في مباراة 

السبت.
وص���رح فيربيك لصحيفة »ذي أوس���تراليان« قائا: »جميع 
الاعبني جاهزون بالنسبة لنا.. إنهم مرهقون ولكنهم بحالة بدنية 

جيدة ومستعدون لأليام العشرة املقبلة، وهذا يكفينا«.
وأبدى سخطه الشديد على مدرب فريق ميدلزبره اإلجنليزي 
غوردن س���تراخان الذي سمح لاعب ريان ويليامز باللعب رغم 

معاناته من مشكلة في احلوض.
وكان ويليامز أحد الاعبني اخلمسة الذين استبعدهم فيربيك 

من معسكر أستراليا، عندما أعلن عن القائمة النهائية.
وقال فيربيك: »أعتقد أن غوردن ستراخان، تركه يلعب طيلة 
4 أسابيع وهو مصاب، مس���تعينا بحقن تسكني األلم كل يوم.. 
عندما تفعل ذلك مع العب ال يتجاوز ال� 20 من عمره فهذا يعني 

أنك تخاطر به«.

أكدت اجنلترا أنها مه��د كرة القدم دون منافس، 
حيث استحوذت على أكبر عدد من الالعبني احملترفني 

املشاركني في  كأس العالم.
وأظهرت االحصائيات أن عدد الالعبني املشاركني 
ف��ي املونديال يبلغ 736 العبا، م��ن بينهم 119 العبا 
محترف��ا يلعب��ون في أندي��ة ال��دوري االجنليزي 
بدرجاته املختلفة )96 العبا محترفا أجنبيا و23 العبا 

مبنتخب اجنلترا(،  أي أن مهد الكرة تس��تحوذ على 
سدس العبي املونديال.

ج��اءت أملانيا في املرتب��ة الثانية مبجموع العبني 
أجان��ب محترفني والعبني ف��ي املنتخب الوطني بلغ 
84 العبا، وتلتها إيطاليا ف��ي املرتبة الثالثة 80 العبا 
ثم اسبانيا بطلة أوروبا 59 العبا، وأخيرا فرنسا 44 

العبا.

حصل فريقه عليها.
وقال جيرارد للموقع االلكتروني 
لفريق ليڤربول »بالطبع سأسدد 
واحدة، إهدار ضربة جزاء في كأس 
العالم عام 2006، كان املكان االكثر 
الذي ش����عرت فيه بالوحدة في 

العالم، وأريد أن أصلح ذلك«.
وأوضح »كانت هزمية قاسية 
مب����ا يكف����ي، ولكن أن تش����عر 
باملسؤولية عن الهزمية هو أسوأ 

أنواع الفشل«.
ومع بلوغ����ه 29 عاما، يدرك 
جيرارد أن الوق����ت بدأ ينفد، إذا 
أراد أن يحقق إجن����ازا بارزا مع 

منتخب باده.
وأشار »إذا أردت الفوز بلقب 
كأس العالم، فعلي أن أقوم بذلك 
س����ريعا، ولكنني في مستوى 
طيب، وم����ازال أمامي 5 أعوام 
إلح����راز اجلوائ����ز الكبرى في 
كرة القدم، ال أعرف ما إذا كان 
أفريقيا هو  مونديال جن����وب 
األخير لي، ولكن اريد أن أمنح 

البطولة أقصى ما لدي«.

تسديد ضربات الجزاء ُعهد به إلى جيرارد

صربيا سلبية 
مع پولندا

تع���ادل منتخب صربيا مع 
نظي���ره الپولن����دي 0-0 في 
مب���اراة دولية ودي���ة أقيمت 
في اط���ار اس���تعدادات االول 
للمونديال. وكانت صربيا قد 
خسرت الس���بت املاضي أمام 

نيوزيلندا 1-0.
فاز املنتخ���ب البارغوياني 
على نظيره اليوناني 2-صفر. 
وسجل انريكه فيرا )8( ولوكاس 

باريوس )25( الهدفني.
وكانت بارغواي قد تعادلت 
مع س���احل العاج 2-2 بعد ان 

تخلفت 2-0.
وفاز املنتخب البرازيلي على 
نظيره من زميبابوي 3-صفر 
في هراري. وس���جل ميش���ال 
باستوس الهدف األول من ركلة 

حرة قوية )41(.
 واض���اف روبينيو الثاني 
مستفيدا من خطأ دفاعي قبيل 
الش���وط األول  صافرة نهاية 

.)45(
وفي الش���وط الثاني، أكمل 
العب وسط غلطة سراي التركي 
ايانو بلومر الثاثية مبجهود 

فردي )57(.
البرازي���ل ف���ي  وتلع���ب 
املونديال، ضمن املجموع�����ة 
الس���ابعة الت�����ي تضم ايضا 
البرتغ�����ال وكوريا الشمالية 

األسترالي هاري كيويل خالل التدريب في جوهانسبرغ  )رويترز(وساحل العاج.

)رويترز( العب املنتخب اإلجنليزي شون رايت � فيليبس يتناول سندويشا داخل احلافلة لدى وصول »األسود الثالثة« إلى مطار جوهانسبرغ  

 مانديال يحضر مباراتي االفتتاح والختام 

كافو: »السامبا« قوي للغاية

دومينيك لهنري: لن تكون أساسياً

أكد وزير الرياضة اجلنوب افريقي ماخينكيسي 
ستوفيلي ان الزعيم نلسون مانديا اول رئيس 
اسود جلنوب افريقيا، سيحضر مباراتي االفتتاح 

واخلتام.
وقال س���توفيلي في حدي���ث لصحيفة »ذي 
ستار« احمللية »يريد مانديا حضور كأس العالم، 
وقد طلب 4 تذاكر للمباراة االفتتاحية واملباراة 

النهائية، وقد استجاب املنظمون لطلبه«.
وكان مانديا قد لعب دورا حيويا في نيل باده 
شرف استضافة كأس العالم وقال ستوفيلي في 
هذا الصدد »اذا كان شخص واحد يستحق التواجد 

في كأس العالم فانه نلسون مانديا«.
وسيبلغ مانديا 92 عاما في 18 يوليو، كما انه 

ال يظهر الى العموم بصفة شبه نهائية.
وكان حفيده ماندال مانديا أعلن أواخر أبريل 
املاضي أن جده احلاصل على جائزة نوبل للسام، 
سيتابع كأس العالم عبر شاشة التلفزيون في 

بيته.
وقال احلفيد ف���ي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية خال سفره الى الهند: »جدي كبير في 
السن ونحن نحاول عدم تكثيف برنامجه. لقد 
قال انه سيبقى في منزله لقضاء بعض الوقت 

في املزرعة«.
وكان آخ���ر ظهور ملانديا امام العموم في 11 
فبراير املاضي، خال زيارته للبرملان اجلنوب 

افريقي مبناسبة الذكرى ال� 20 لاستقال. 

 أعرب النجم البرازيلي السابق كافو  األربعاء 
عن مساندته للمدير الفني للمنتخب األرجنتيني 
دييغو مارادونا ، برغم االنتقادات احلادة التي 

يتعرض لها األخير.
وقال كافو لوكالة األنباء األملانية في مدريد 
»أعتقد أن مارادونا سيعرف متاما ما هو الشيء 
األفضل، من السهل للغاية أن تنتقد عمل اآلخرين 

من اخلارج«.
وش���ارك الظهير األمين كافو في 4 بطوالت 
كأس العالم مع البرازيل وتوج بلقب بطولتني 
منهم، وخسر املباراة النهائية مرة واحدة. وعلى 
مس���توى األندية، لعب في صفوف ساو باولو 

وريال سرقسطة وروما وميان.
ويعد كافو )39 عاما( الاعب الوحيد في تاريخ 
كرة القدم الذي شارك في نهائي كأس العالم 3 

مرات متتالية.
وحتدث كافو عن األجواء احلالية بني صفوف 
جنوم »السامبا«، وأشاد باثنني من جنوم الفريق، 

هما مايكون ودانيال الفيش.
وقال عنهما »مستوى االثنني رائع..أعتقد أن 

بإمكانهما أن يسببا صداعا ألي منافس«.
وأضاف »أعتقد أن املنتخب البرازيلي قوي 
للغاية، إنه يعمل بشكل شاق هذه األعوام، سيصل 

إلى كأس العالم في مستوى رائع«. 

أكد مهاجم املنتخب الفرنسي تييري هنري 
ان املدرب رميون دومينيك أبلغه انه لن يكون 

أساسيا في بداية املونديال.
وقال »جاء املدرب الى برشلونة وقال لي اني 
لن ابدأ املونديال أساس���يا، وقد قبلت هذا االمر 
ألن الوضع طبيعي جدا. لقد أنهيت املوسم دون 

ان ألعب مع برشلونة« بطل اسبانيا. 
واض���اف هن���ري، افضل هداف ف���ي تاريخ 
املنتخب الفرنس���ي )51 هدفا ف���ي 120 مباراة(، 
»قال لي دومينيك انه اليزال هناك وقت للعمل. 

يجب ان أكون جاهزا متاما، وحتدثنا ايضا عن 
االستعدادات،، هناك منطق في كرة القدم يجب 
احترامه. في االش���هر االربعة االخيرة ملأ كثيرا 

مع برشلونة«.
وتاب���ع »هناك العب ف���ي املقدمة هو نيكوال 
انيلكا واملدرب حس���م خياره لصاحله، ويجب 

احترام هذا اخليار«.
ولم يفقد هنري مركزه أساسا وحسب وإمنا 
خس���ر ايضا ش���ارة القائد ملصلحة زميله في 

برشلونة املدافع باتريس ايفرا.

 طلب 4 تذاكر والمنظمون استجابوا له

السماح لالعبي المكسيك 
باالجتماع مرتين بزوجاتهم 

1000 شخص يطلبون شراء 
خدمة البث يوميًا في هونغ كونغ

رفض املسؤول���ون عن منتخ�����ب املكسيك ترك احلبل على 
الغ���ارب لاعبني، فيم���ا يتعلق بلق�������اء زوجاتهم خال  كأس 

العالم.
وذكر تقرير صحيفة »ريفورما« نقا عن مصادر داخ�����ل معسكر 
االعداد في أملانيا، أن العب�������ي املنتخب سيسمح له�������م باالجتماع 
بزوجاتهم م�����رة واح�����دة قب��������ل املب������اراة االفتتاحي�����ة 
أم����ام جنوب أفريقيا ومرة ثاني�����ة في أعقاب الوصول للدور 

الثان����ي.
وأرجعت الصحيفة القرار إلى الرغبة في جتنب االجهاد والضغط 
العصبي وارتفاع نس���ب االدرينالني لدى الاعبني، قبل خوض 

مباراة االفتتاح بصفة خاصة.

ذكرت تقارير إخبارية أن ألف مشجع في هونغ كونغ يقدمون 
طلبات يوميا احلصول على اخلدمة اخلاصة لبث مباريات كأس 

العالم بشكل حصري في الباد.
وكانت ش���بكة »آي كابل« قد اشترت احلقوق احلصرية لبث 
جميع املباريات في هونغ كونغ، وجنحت الش���بكة التلفزيونية 

في جمع مليون مشترك في بداية هذا العام.
ولك������ن عش���رات اآلالف م�����ن الراغبني في احلصول على 
اخلدمة تقدموا بطلبات لش���رائها منذ ذلك الوق�����ت، وأش�����ار 
س���تيفن نغ رئيس ش���بكة »آي كابل« لصحيفة »ستاندرد« إلى 
أن الش���بكة تتلقى حاليا نحو ألف طلب آخر يوميا قبل انطاق 

البطولة.


