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النجم االرجنتيني ليونيل ميسي حامال حذاءه قبل بدء التدريب                   )أ.پ(

دييغو ميليتو يتألم من االصابة                     )أ.پ(

أكد أنه مطمئن ويفكر في »التانغو« فقط

ميسي: الفوز بكأس العالم ال يقارن بشيء 
اعرب النجم االرجنتيني ليونيل ميسي في بريتوريا 
عن أمله في أن يك���ون املونديال هو بطولة املنتخب 
األرجنتيني وبطولته هو اآلخر، وأكد أن »الفوز بكأس 
العالم ال يقارن بشيء«، فيما يتبق أسبوع واحد على 

انطالق احلدث الكروي الكبير.
وأش���ار العب برش���لونة الذي تتركز عليه أنظار 
مش���جعي الكرة في األرجنتني »إننا جيدون كفريق، 
ومتحدون متاما. إنني مطمئن، وأفكر في املنتخب فقط.

أود أن يكون مونديال األرجنتني ومونديالي«.
وقال ميسي في أول لقاء له بالصحافة منذ وصول 
املنتخب إلى جنوب أفريقيا »إنني س���عيد، ال أحتاج 
إلى ش���يء آخر. صبت الفترة املاضية في مصلحتنا 

لتحسني أمور كثيرة، واستفدنا منها كاملة«.
ويتعرض ميسي النتقادات من الصحافة األرجنتينية 
نظرا لعدم تقدميه نفس املس���توى املبهر الذي يظهر 

به مع برشلونة عندما يلعب في املنتخب.
ورد أفضل العبي العالم على سؤال حول املركز الذي 
يفضل اللعب فيه بني املهاجم الصريح أو خلف رأسي 

حربة قائال »أفضل أن يلعب املنتخب مبهاجمني أكثر، 
أعتق���د أن على األرجنتني البحث عن الفوز بالالعبني 

الذين لديها«.
وأبرز ميسي أنه على الرغم من حصوله على »كل 
شيء« على مستوى األندية وعلى املستوى الفردي »إال 

أن الفوز بكأس العالم ال يقارن بأي شيء آخر«.
وأكد ان »املونديال ال يتعلق بالعب واحد، بل بفريق. 
كنا بحاجة إلى التدرب معا لتقوية املجموعة واحلقيقة 
أن الرابطة بيننا رائعة حلسن احلظ. قلت دوما إن هذا 
األمر يتعلق مبجموعة وبفريق، وليس بي وحدي. في 
برشلونة لم أصنع اإلجنازات وحدي. األرجنتني لديها 

فريق وأفراد رائعون«.
في الس���ياق نفسه، أكد املهاجم كارلوس تيڤيز أن 
الالعب���ني »في حالة جيدة« وقال »إن األجواء رائعة« 

داخل املجموعة.
وقال مهاجم مانشستر س���يتي اإلجنليزي وأحد 
املرشحني للعب أساسيا في تشكيل املدير الفني دييغو 
مارادونا »ال أقرأ أو أستمع ألي شيء، إنني أركز في هذه 

التجربة اجلميلة. سأثبت في كل تدريب أنني قادر على 
اللعب، واألمر بعد ذلك يعتمد على قرار املدرب«.

وحتدث جميع الالعبني عن ميس���ي حيث أعربوا 
عن إعجابه���م مبهاراته كما أكدوا أن���ه لم يعد العبا 

صاعدا.
وسأل أحد الصحافيني العب الوسط املخضرم خوان 
سباستيان فيرون رفيق جنم برشلونة في غرفته »هل 
أنت مستشار ميسي؟«، فرد العب وسط استوديانتيس 
دي البالتا بقوله »ذلك شيء غير موجود، إنه واحد من 
مجموعة ويتأقلم جيدا. ال أحد يرشده، على العكس. 
لقد نضجت شخصيته كثيرا وبات يعي املكانة التي 
يش���غلها. كما يعرف ما ميكن للفريق أن يقدمه إليه، 

لكن ال يوجد مرشد«.
أما قائد الفريق خافيير ماسكيرانو العب ليڤربول 
اإلجنليزي فقال »ميس���ي أكبر بعض الش���يء من أن 
ننصحه. لقد وصل إل���ى أعلى ما ميكن لالعب الكرة 
بلوغه. ميس���ي رجل، وكش���خص هو ال يحب الكالم 

كثيرا لكنه ذكي للغاية«.

جددت البرازيل انتقاداتها 
للكرة املسماة ب� »جابوالني« 
التي س����يتم استخدامها في 
نهائي����ات كأس العالم وقال 
املدرب دونغا ان العبني من 
منتخبات اخرى ليسوا راضني 
عنها ايضا، وأب����دى دونغا 
غضب����ه من جي����روم فالكه 
الدولي  العام لالحتاد  االمني 
لكرة القدم )فيفا( الذي أملح 
في مؤمت����ر صحافي الى ان 
البرازيل تنتقد الكرة كي يكون 
لها عذر اذا لم تفز بالبطولة. 
وقال دونغا للصحافيني »كل 
ما يتعني عليه ان يفعله هو ان 
يلعب... اذا لعب فسوف يكون 
له رأي مختلف«، واضاف »لم 
ينزل الرجل امللعب قط ولم 
يلعب الكرة والشيء الوحيد 
الذي يجيده هو الكالم«، وتابع 
»ندعوه لينزل امللعب ويلعب 

وان يأت����ي الى هنا ويتدرب 
معنا به����ذه الكرة وبعد ذلك 

ميكن ان نتحدث«.
ووص����ف لويس فابيانو 
الكرة بأنها  البرازيل  مهاجم 
غريبة فيما وصفها احلارس 
جوليو سيزار بأنها مروعة 
الكرات  انه����ا تش����به  وقال 
الرخيصة التي تباع في محال 

جتارية.
وق����ال دونغ����ا ان فريقه 
ليس الوحيد الذي يشكو من 
الكرة، وأكد »العبو البرازيل 
الذين هم  الوحيدين  ليسوا 
غير راضني عن الكرة، هناك 
العبون اخرون من منتخبات 
اخرى غير راضني عنها ايضا 
لكن هذه هي الكرة التي يجب 
ان نلع����ب بها لذلك ال يوجد 
سبيل اخر ويجب علينا ان 
نتأقلم معه����ا«، وقال دونغا 

»هن����اك 300 صحافي هنا ال 
يريدون للبرازيل ان تفوز. 
يريدون ان يقولوا انني كنت 
محظوظا عندما فزنا بكأس 
امي����ركا اجلنوبي����ة وكأس 
القارات«. واضاف »لكن األمر 
ال يحدث لي فحسب بل مع 

كل مدربي البرازيل«.
انضم احلارس األساسي 
األرجنتين����ي  للمنتخ����ب 
سيرخيو روميرو إلى قائمة 
منتق����دي الكرة حيث اعتبر 
أنه����ا »غير طبيعي����ة«، في 
الوق����ت الذي أك����د فيه أنه 
املعاناة  تهيئ عقليا لع����دم 
من خصائ����ص الكرة، وقال 
روميرو »الكرة قبل أن تكمل 

ارتفاعها تهبط«. 
من جهته، يعنبر احلارس 
األسترالي مارك شوارزر ليس 
ال����ذي يقضي وقتا  الوحيد 

طويال مع الكرة بعد انتقادها 
وقال بيم فيربيك املدير الفني 
للمنتخب األسترالي ان الكرة 
اجلديدة أجبرت الالعبني ال� 23 
في قائمة الفريق على العودة 
إل����ى التدريبات األساس����ية 
التمريرات  للتأكد من دق����ة 

خالل البطولة 
وأوضح املدرب الهولندي 
لوكالة األنباء األس����ترالية 
الفريق في  خالل معس����كر 
جنوب أفريقيا »بدأت بالتمرير 
البس����يط للتأكد من أن كل 
كرة يجب أن تلعب بش����كل 
دقيق 100%، في هذه األجواء 
من املستحيل أن مترر كرة 
بعيدا حتى ولو نصف متر 
عن موقعه����ا الصحيح، ألن 
الكرة ال تتوق����ف أبدا الكرة 
أن  الرك����ض، يجب  تواصل 

نتكيف معها«.

950 فتاة يتنافسن 
على ملكة جمال المونديال

تتنافس فتيات من 32 دولة مشاركة في املونديال في مسابقة 
الختيار »ملكة جم���ال مونديال كرة القدم«.وتقدمت نحو 950 
فتاة للمش���اركة في س���باق للفوز بتاج اجلمال »املونديالي« 
ال���ذي مت تنظيمه للمرة األولى في مونديال أملانيا 2006، حيث 
اخت��ي���ر منهن 32 فتاة لتمث���ل كل واحدة من��هن إحدى الدول 

املش��اركة.
وقبل أسبوع من افتتاح مونديال جنوب أفريقيا، ستصطف 
الفتي���ات أم���ام جلنة حتكيم مبدينة روس���ت جن���وب غربي 

أملانيا.
وسترتدي كل واحدة من املرشحات الالتي تتراوح أعمارهن 
بني 18 و28 عاما قمصان بلدانهن قبل أن يرتدين فستانا للسهرة 
وأخيرا لباس بحر. وستحصل الفائزة على جائزة قدرها عشرة 

آالف يورو )12 ألف دوالر( ورحلة إلى مصر.
واشترطت املسابقة على الفتيات املتقدمات املولد في البلد 

الذي ميثلنه أو حمل جنسيته وكذلك أحد الوالدين.
ولم يقبل ترش���يح أي فتاة لها صور إباحية على ش���بكة 

اإلنترنت.
وفازت بجائزة املس���ابقة األولى مللكة جمال مونديال الكرة 
مرش���حة توغو الطالبة إيدويجي م���ادزي باداكو )24 عاما(. 
وتضم جلنة التحكيم بني أفرادها بعض العبي الكرة السابقني 
من بينهم األملاني بيير ليتبارسكي بطل العالم مع منتخب بالده 

عام 1990 والهولندي روي ماكاي.

شعار إنجلترا »اللعب بمجد وفخر« 
ذكرت صحيفة التاميز البريطانية امس ان الباص الذي كان 
ينتظر العبي اجنلترا في جنوب افريقيا كان مزركش���ا بشعار 
»اللعب مبجد وفخر« وذل���ك باعتبار فريق اجنلترا هو االقدم 
ف���ي نهائيات كأس العالم. وذك���رت الصحيفة في تقرير بثته 
علي موقعها بش���بكة االنترنت ان املنتخب االجنليزي احلالي 
الذي سيمثل اجنلترا في نهائيات كأس العالم يعد أكبر منتخب 
اجنليزي ميثل اجنلترا في نهائيات كأس العالم من حيث متوسط 
االعمار وأشارت الصحيفة الى ان 13 من أصل 23 العبا في القائمة 
النهائية يبلغ عمر كل منهم 29 عاما او اكثر بينما يوجد خمسة 
العبني فقط وهم: جلني جوهنسون، جيمز ميلنير، ارون لينون، 
ورون���ي، جو هارت عمر كل منهم أقل من 27 عاما، وبهذا ميكن 

اجلزم بأن كابيللو فضل اخلبرة على الشباب. 

إصابة فرديناند في ركبته
تعرض قلب دفاع اجنلترا ريو فرديناند إلصابة في ركبته امس 
خالل احلصة التمريني���ة الصباحية. وخضع مدافع مان يونايتد 
للفحص املقطعي من اجل معرفة خطورة االصابة، وذلك بحسب ما 
اكد املدرب االيطالي إلجنلترا فابيو كاپيللو الذي قال للصحافيني: 
»تعرض ريو ملش���كلة في ركبته خالل التمارين. حصل هذا االمر 
ف���ي النهاية )التمارين(. ذهب الى املستش���فى من اجل اخلضوع 

للفحص املقطعي وسنرى ما سيحصل«.

موندياليةمتفرقات

ذكر موقع »فيفا« أنه في يوم 14 احلالي ستصل 
مركبات برية ملطار تامبو الدولي في جوهانسبرغ 
قبل يومني فقط من مباراة تش���يلي في نلسبروت 
ضد هندوراس. وس���يتم ملء املركبات بنسبة 56 
من مشجعي كرة القدم التشيليني، الذين سيتبعون 
فريقهم في جميع أنحاء الب���الد في مركبات الدفع 

الرباعي.
طالبت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية املدير الفني 
للمنتخب الكوري اجلنوبي بإعادة النظر في خططه من 
اجل حتقيق الفوز. واشارت في تعليق لها على مباراة 
اسبانيا وكوريا اجلنوبية الى ان الفريق اخفق في احراز 

اي اهداف طوال املباراة.
  أكد مشجعو كرة القدم الغاضبون في سنغافورة 
أنهم يعتزمون اخلروج اليوم في مسيرة احتجاج 
على ارتفاع قيمة رس���وم االشتراكات في محطتي 
التلفزيون احملليتني اللتني ستنقالن مباريات كأس 

العالم.
أعرب جنم منتخب ساحل العاج ديديه دروغبا عن 
تش��اؤمه وقلقه من وقوع منتخب بالده في »مجموعة 
املوت«. وأكد املوقع االلكتروني الفرنسي »ماكسيفوت« 
أن قائ��د األفيال دروغبا لم يظهرأي تفاؤل فيما يتعلق 
مبشوار منتخب بالده في بطولة كأس العالم وذلك النه 
يخشى مجموعته »املعقدة« على حد وصفه والتي تضم 

البرتغال والبرازيل وكوريا الشمالية.
أكد رئيس جنوب أفريقيا »جاكوب زوما« على 
أهمية البطولة لتعزيز الوحدة الوطنية للبالد مشبها 
مونديال 2010 بأول انتخابات دميوقراطية شهدتها 

جنوب أفريقيا عام 1994.
لن يخاطر ريكي هربرت مدرب منتخب نيوزيلندا 
بإش��راك املهاجم كريس كيل��ن املصاب في الكاحل في 

املباراة الودية التي سيخوضها فريقه ضد سلوڤينيا.
  استدعى رئيس پاراغواي فرناندو لوغو اسمي 
أرسينيو إريكو وسلفادور كابانياس لبث الروح في 
صفوف منتخبه. وقال الرئيس في خطاب مرس���ل 
إلى بعثة الفريق اس���محوا لي أعزائي الالعبني بأن 
أستدعي في هذه اللحظة اسم أكبر جنم حظينا به 

في تاريخنا الرياضي الكروي.
  أفادت وسائل اإلعالم احمللية في تاياندامس بأن الشعب 
التايلندي من املتوق��ع أن ينفق 37.2 مليار بات )1.15 مليار 

دوالر( على املراهنات غير الشرعية خالل النهائيات.
جمع وداع غير مريح الرئيس التشيلي سباستيان 
بينييرا واملدير الفني للمنتخب األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا.ووقعت احلادثة عندما توجه بينييرا بناء 
على دعوة سابقة من القائمني على كرة القدم احمللية 
إلى مقر معسكر تدريبات الفريق وبدأ يلقي التحية 
على احلضور، ومضى كل شيء بصورة طبيعية حتى 
قام الرئيس بتحية بييلسا، الذي خرق البروتوكول 
وترك املكان بعد أن صافح الرئيس. وغادر إلى جانب 

املدير الفني عدد من الالعبني.
كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ستار الصادرة 
امس أن اآلالف من تذاكر كأس العالم لكرة القدم لم جتد طريقها 
إلى البيع رغم اقتراب موعد انطالق البطولة ألن مشجعي منتخب 

اجنلترا يخافون الذهاب إلى جنوب أفريقيا.

الى احلكومة االرجنتينية واالحتاد  وجهت 
االرجنتيني تهمة متويل سفر 300 مشاغب الى 
النهائيات. وقد سافر العديد منهم في الطائرة 
التي اقلت املنتخب الى جنوب افريقيا. وجاء هذا 
االتهام على لسان مونيكا نيزاردو، رئيسة منظمة 
»لننقذ كرة القدم« غير احلكومية، والتي قالت 
لوكالة »فرانس برس«: »ان االحتاد االرجنتيني 
والسلطة السياسية شريكان بشكل مؤكد )في 
سفر املشاغبني(، فلوال موافقتهما ملا متكن هؤالء 

الرجال من الذهاب الى جنوب افريقيا«.
وذهل االرجنتينيون عندما شاهدوا الصور 

التي اظهرت عددا من املشاغبني متواجدين الى 
جانب العبي املنتخب ف����ي الطائرة التي اقلت 
االخي����ر الى جنوب افريقيا، ث����م تابعوا مدرب 
املنتخب دييغو مارادونا ينفي في مؤمتر صحافي 
عقده ف����ي بريتوريا الثالثاء املاضي اي علم له 
ان من كان متواجدا في الطائرة من مش����جعني 
هم من املش����اغبني املعروفني في االرجنتني ب� 
»باراس برافاس«. واكد مارادونا ان رئيس االحتاد 
االرجنتيني خولي����و غروندونا لم يعلمه على 
االطالق بوجود مشجعني »من هذا النوع« على 

منت الطائرة.

تمويل سفر 300 مشاغب

إصابة ميليتو 
في التدريب 

ذك���رت أم���س مجل����ة 
»فرانس فوتبول« الفرنسية 
أن املهاجم األرجنتيني دييغو 
ميليتو قد أصيب في كاحل 
أثناء تدريب  اليمنى  القدم 

املنتخب االرجنتيني.
مج���ل���ة  وأك������دت 
»ف��ران���س فوتب���ول، أن 
إنتر مي���الن لم  مهاج���م 
يستكمل التم��رين وغادر 

قبل نهايت��ه.
وقد قلل كل من كارلوس 
تيڤيز وغونزالو هيغوين 
مهاجمي منتخب راقصي 
التانغو من خطورة اصابة 
ميليت���و ووصفاها بأنها 

»بسيطة«.
وأضافت املجلة ان مدافع 
منتخب االرجنتني آرييل 
غارسي كان يعاني ايضا من 
انقباض في عضلة سمان��ة 
اليمن���ى ولكنه  الس���اق 

استك��مل التم��رين.

 الشركات األرجنتينية تخسر 
ستخس��ر الش��ركات األرجنتينية ماليني الدوالرات بسبب السماح 

ملوظفيها مبشاهدة املباريات وفقا ملا كشفت عنه دراسة مستقلة.
وقالت مؤسس��ة »أبيسيب« األرجنتينية إن تكلفة مشاهدة املباريات 
داخل الشركات ستفوق حاجز 295 مليون بيزو أرجنتيني )74.8 مليون 
دوالر( ل��كل مباراة. وإذا ما وصل املنتخ��ب األرجنتيني إلى الدور قبل 
النهائي للبطولة، فإن مش��اهدة املباراة في شركة ما ستتكلف 42 بيزو 
)10.6 دوالرات( لكل موظف بالنسبة إلجمالي الرواتب الشهرية أي %1.13 

من متوسط الراتب احمللي، بحسب الدراسة.
وبالنظر إلى الش��غف الذي تثيره كرة الق��دم في األرجنتني، فضال 
عن أن املباريات ستبث في ساعات العمل بالنظر إلى فارق التوقيت بني 
البلدين »فإن الشركات قامت بكل أشكال التهيئة بداية من شراء شاشات 
عمالقة، مرورا ببث املباريات على ش��بكة اإلنترنت، وصوال إلى تعديل 
برامج اإلنتاج«. وأوضحت الدراسة أن »الهدف الرئيسي هو بالتأكيد تقليل 
معدالت الغياب وحتسني ظروف العمل«. لكن ما التكلفة التي ستتكبدها 

الشركات عن ساعات العمل التي سيتم تخصيصها ملتابعة املباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +32هولندا � املجر

اجلزيرة الرياضية +3:154جنوب أفريقيا � الدمنارك
3:30استراليا � أميركا

اجلزيرة الرياضية +55غانا � التڤيا
اجلزيرة الرياضية +64سلوڤاكيا � كوستاريكا

ابوظبي الرياضية 71اجلزائر � اإلمارات
اجلزيرة الرياضية +8:302رومانيا � هوندوراس
اجلزيرة الرياضية +9:301صربيا � الكاميرون
اجلزيرة الرياضية +9:455سويسرا � إيطاليا

ال أحد يحب »جابوالني«  ..
وفالكه يغضبه

شوارزر وروميرو ينتقدان الكرة

دونغا:
حارس مرمى أستراليا

 مارك شوارزر يلتقط الكرة خالل التدريب


