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)رويترز( مدرب اجنلترا اإليطالي فابيو كاپيللو يصافح مايكل داوسون بديل فرديناند

النجم الفرنسي فرانك ريبيري يلحق بالكرة  )أ.پ( 

)أ.پ( اإلجنليزي ريوفرديناند ميشي على عكازين بعد معاينته من اإلصابة )أ.ف.پ( النجم العاجي ديدييه دروغبا يتألم من اإلصابة التي حلقت بيده

موندياليةمتفرقات 

ذكرت وس����ائل اإلعالم الكوبية أن التلفزيون احمللي 
يستعد، وللمرة األولى في تاريخه، لنقل جميع مباريات 
البطول����ة على اله����واء مباش����رة رغم عدم تأه����ل كوبا 

للنهائيات.
اعتبر العب املنتخب التش��يلي ماوريسيو إسال وصف 
رئيس البالد سباستيان بينييرا لألرجنتيني مارسيلو بييلسا 
املدير الفني للفريق »باملجن��ون« خالل توديعه بعثة املنتخب 
املش��ارك في مونديال جنوب أفريقيا، بأن��ه أمر ينم عن قلة 

احترام.
توج����ه منتخب أوروغواي امس الى جنوب أفريقيا، 
بعد أن تأخر نحو س����ت س����اعات عن موعد اإلقالع املقرر 
بسبب مشكالت تتعلق بالطيران.غادرت البعثة بعد قليل 
من منتصف ليل اجلمعة على منت طائرة وصلت متأخرة 

من البرتغال.
أبدى بيرت ڤان مارڤيك املدير الفني للمنتخب الهولندي 
ش��عورا بالتفاؤل بعد فوز الفريق في مباراتيه الوديتني أمام 
املكسيك وغانا.ويخضع املنتخب الهولندي آلخر اختبار له قبل 
البطولة عندما يلتقي نظيره املجري اليوم بالعاصمة الهولندية 

أمستردام، قبل أن يتوجه إلى جوهانسبرغ.
يبدو أن الوقت يتسرب من بني يدي املهاجم األملاني 
املخضرم ميروسالڤ كلوزه الذي أهدر فرصة جديدة القناع 
مديره الفني يواكيم لوف بأنه مازال أفضل مهاجميه.وجلأ 
لوف إلى تغيير كلوزه بعد الش����وط األول ودفع بزميله 
جيرونيمو كاكاو الذي ترك انطباعا جيدا وقد يقود هجوم 

الفريق في املونديال.
فجرت املكافآت التي رصدها االحتاد األس��باني لالعبي 
املنتخب األس��باني في حالة فوزهم بلقب كأس العالم عاصفة 
قوية في أسبانيا.وأوضح االحتاد األسباني أن كل العب سيحصل 
على 600ألف يورو )734 ألفا و412 دوالرا( إذا جنح الفريق في 

إحراز اللقب للمرة األولى في تاريخه.
قالت منظمة العفو الدولية إن شرطة جنوب إفريقيا 
تس����تغل قواعد النهائيات ملضايقة املشردين واملهاجرين 
األجانب والباعة اجلائلني.وتابعت منظمة العفو ومقرها 
لندن في بيان »هذه املضايقات تضمنت غارات للش����رطة 
واعتقاالت تعسفية وسوء معاملة وابتزازا وكذلك تدمير 

املساكن العشوائية«.
ال يتوقف رنني الهاتف في مكتب كيل كوندون مع اقتراب 
النهائيات حيث يسعى سياح ورجال اعمال يتخوفون من كثرة 
اجلرائم ف��ي جنوب افريقيا، للحص��ول على خدمات حراس 
شخصيني. وقال رئيس شركة دي اند كي منجمنت كونسيلتنت 
»وظفت 48 ش��خصا اضافيا لكني قد اوظف آخرين« مشيرا 
الى ان »رقم اعماله تضاعف ثالث مرات« بفضل كأس العالم.

طالب االسباني روبرتو مارتينيز مدرب نادي ويغان 
االجنليزي بضرورة أن يتغلب املنتخب االس����باني على 
عقلية كونه الفريق االقرب للفوز بالكأس حتى يستطيع 

حتقيق ذلك فعال.
آثار اللون االخضر اجلميل وحريرية جنيلة املالعب العشرة 
التي ستستضيف الستادات اثارت اعجاب كل الذين شاهدوها 
من العبني ومدربني ونقاد لدرجة انهم اعتقدوا في بادىء االمر 
أنها جنيلة صناعية وليست جنيلة طبيعية. ويقف وراءهاخبير 
زراعة ايرلندى نقل نفس نوعية جنيلة ستاد وميبلى الشهير 

من لندن.
أكد جنم منتخب فرنس����ا باتريس ايڤرا أن البطولة 
تساوي أكثر بكثير من احلصول على لقب أو على بطولة 

دوري أبطال أوروبا مع ناديه مان يونايتد االجنليزي.
أفاد الفرنسي آرسني ڤينغر مدرب آرسنال اإلجنليزي بأن 
احلادثة الش��هيرة التي قام بها الدولي الفرنسي تييري هنري 
في مباراة أيرلندا، عندما هيأ الكرة بيده قبل أن ميررها لزميله 
غاالس محرزا هدف تأهل الديوك للمونديال، قد تؤثر نفس��يا 

على املنتخب الفرنسي.
»اجلنس ال يس����تهوي اجلميع« هذا ما أكده كارلوس 
دونغا املدير الفني للمنتخب البرازيلي أثناء محاولة تفسير 
قراره مبنح احلرية لالعبيه في حتديد ما إذا كانوا يريدون 
االجتماع بزوجاتهم أو صديقاتهم. وتردد أن مواطنه كارلوس 
البرتو باريرا املدي����ر الفني ملنتخب جنوب أفريقيا يتخذ 
معايير قاس����ية في التعامل مع هذا األمر.وذكرت صحيفة 
»سويتان« »العبو بافانا بافانا )لقب منتخب جنوب أفريقيا 
والذي يترجم باسم األوالد(، على األرجح سيقضون ليالي 

الشتاء البارد مبفردهم خالل كأس العالم«.
مدد العب وسط املنتخب الغاني مايكل ايسيان عقده مع 
تشلسي، بطل اجنلترا، عامني اضافيني، حسب ما اعلن النادي 

اللندني.
قام السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بتسليم كأس العالم الذهبية الى نائب 
رئيس جنوب افريقيا كجاليما موتالنثي في جوهانسبرغ 

قبل اسبوع واحد على انطالق املونديال.

دروغبا قد يعود بعد 10 أيام.. وكاپيللو مستاء من غياب فرديناند

توالت االصابات لعدد من جن��وم املنتخب��ات 
املش���ارك��ة ف��ي املوندي��ال ومنه��ا ما اعلن عن 
غي��اب هؤالء واخري��ن بانتظار التقرير الطبي 
العادته�����م ال��ى املباري�����ات قب��ل بدء العرس 
العامل��ي، واخره��م اصاب�����ة العاج��ي ديدييه 
دروغبا حي���ث ق��ال الكادر الفن���ي للمنتخ��ب 
العاج�����ي بقي��ادة الس���ويدي زف�����ن غ��وران 
اريكس��ون على موق��ع االحتاد العاجي »لم يعلن 
حتى اآلن انسحاب دروغبا«، فيما قال اريكسون 
»ال نع���رف حتى االن ما اذا كان سيش���ارك في 
املونديال. انه ألمر مقلق فعال النه قائد املنتخب 
وافضل العب فيه. لم احتدث اليه بعد، لكن االكيد 

هو ان االلم شديد جدا«.
 وكان قائد منتخب ساحل العاج ديدييه دروغبا 
اصيب بكسر في زند يده اليمنى خالل املباراة 
الودية التي فاز فيها املنتخب على نظيره الياباني 

2 � 0 في مدينة نيون السويسرية.
واضاف اريكسون والوجوم يخيم على محياه 
رغ���م تأكيده انه متفائل »الت���زال هناك فرصة 
صغيرة بشأن مشاركته. سنرى ما اذا كان يستطيع 

اللعب مع وضع حماية على يده«.
وذكر زميله املدافع كولو توريه »انتهت كأس 

العالم بالنسبة اليه.
بعد الفحوص، اكد لنا الالعب انه لن يستطيع 

املشاركة في املونديال«.
وذكر موقع االحتاد ايضا ان دروغبا »قرر ان 
يخضع لعملية جراحية وهو يعتقد بانه سيصبح 

قادرا على اللعب بعد 10 ايام«.
ونقل دروغبا الى احد املستشفيات من اجل 
اجراء الفحوصات الالزمة التي بينت انه مصاب 
بكس���ر في عظم زند اليد اليمنى، لكن االحتاد 
العاجي لم يتخذ بعد اي قرار بش���أن مشاركته 

في املونديال.

أوبي ميكل »طاح«

كما انضم العب وس���ط تشلسي االجنليزي 
ومنتخ���ب نيجيريا جون اوبي ميكل الى قافلة 

املصابني.
ولقي منتخب نيجيريا بالتالي ضربة بعد ان 
اعلن ميكل انه يفضل عدم املشاركة في املونديال 
جتنبا لتفاقم اصابته في ركبته، فلحق بزمالئه 
في تشلسي، االملاني ميكايل باالك والغاني مايكل 

ايسيان والعاجي ديدييه دروغبا الذين انسحبوا 
تباعا بسبب االصابات.

 وقال املسؤول عن املنتخب النيجيري اميانويل 
عطا »استبعدنا ميكل من املنتخب املشارك في 
نهائيات كأس العالم بعد ان ابلغنا بأنه لن يغامر 
مبستقبله النه لم يتعاف متاما من عملية جراحية 

في ركبته خضع لها مؤخرا«.
 واش���ار ايضا الى ان��ه ت�����م اختي��ار بديل 
مليكل وهو الالع��ب ب��راون ايديي��ه احملت��رف 

في سوشو الفرنسي.

غياب بيرلو

تعرض صانع ألعاب منتخ���ب ايطاليا اندريا 
بيرلو الصابة في ربلة الساق اليسرى خالل معسكر 
املنتخب ستحرمه من خوض املباراة االولى ضد 
پارغواي، واكد ال���كادر الفني للمنتخب االيطالي 
ان بيرلو »اصيب بربلة الس���اق اليسرى« وترك 
املعس���كر في سيستريير عائدا الى مدينة ميالنو 

للمباشرة ببرنامج العادة التأهيل.
وص����رح عضو في الكادر الفني لوكالة الصحافة 
الفرنسية »الطبيب انريكو كاستيالتشي استبعد ان 
يتمكن بيرلو من خوض املباراة ضد پارغواي«، مؤكدا 
ان الالعب سيتوجه الى جنوب افريقيا مع املنتخب 
في 8 اجلاري على »ان يتم وضع كل شيء على السكة 

الصحيحة باسرع وقت ممكن«.
ونقلت وكالة االنباء االيطالية عن الطبيب املشرف 
على املنتخب »حالة بيرلو تقلقني، لكن حلسن احلظ 
هناك متسع من الوقت. ردة فعل اجلسم تختلف من 

العب الى آخر، وستتم متابعة بيرلو يوما بيوم«.
وتقضي قوان����ني االحتاد الدولي )فيفا( بامكانية 
اس����تبدال اي العب حتى عشية بدء املنافسات ضمن 
مجموعة منتخبه، وسيكون ذلك في حال ايطاليا في 
13 احلالي، وبديله سيكون العب وسط كالياري اندريا 
كوسو الذي استبعد عن التشكيلة الرسمية بعد ان 

كان في الالئحة االولية.

كاپيللو منزعج

قال مدرب اجنلت����را االيطالي فابيو كاپيللو بعد 
اصابة ري����و فرديناند »ان الالع����ب خضع للفحص 
املقطع����ي من اجل معرفة خط����ورة االصابة«، وقال 
للصحافيني »تعرض ريو ملش����كلة في ركبته خالل 
التمارين، حصل هذا االمر في النهاية )التمارين(، ذهب 
الى املستش����فى من اجل اخلضوع للفحص املقطعي 

وسنرى ما سيحصل«.
واظه����ر الفحص املقطعي ان فرديناند اصيب في 
اربطة الركبة ولن يستطيع اللعب لفترة من 4 الى 6 
اسابيع. وعلق كاپيللو بعد ظهور النتيجة قائال »انه 
بال شك نبأ سيء للغاية واجلميع في املنتخب اصيبوا 
بخيبة امل واحباط ش����ديدين وهم حزينون لرحيل 
ري����و. انها اصابة عرضية خ����الل التدريب وارضية 

امللعب ليست سببا في ذلك«.
وكان فرديناند الذي منح شارة القائد بعد سحبها 
من جون تيري على خلفية اتهامه بعالقة عاطفية خارج 
الزواج مع الصديقة السابقة لزميله في املنتخب واين 
بريدج، عانى االمرين هذا املوس����م من االصابات، اال 
انه كان عازما على الشفاء من اجل ان يكون متواجدا 
مع منتخب بالده في الع����رس الكروي العاملي وهو 
شارك معه في املعسكر الذي خاضه في النمسا ملدة 
اسبوعني، كما لعب في املباراتني الوديتني مع املكسيك 

واليابان.

بيرلو لن يواجه پاراغواي.. واستبعاد أوبي ميكل لإلصابة 

الصين كشفت المستور في »الديوك«
فّج����ر املنتخب الصين����ي مفاجأة 
وتغلب على نظيره الفرنسي وصيف 
بطل العالم 1-0 في املباراة الودية التي 

جمعتهما في سان بيار.
وجاءت املباراة باهتة وخالية من 
اإلثارة وش����هدت الدقيق����ة 22 الهدف 
الوحيد وسجله دينغ تشوتشينغ من 
ضربة حرة سددها بقدمه اليسرى ولم 
يتمكن احلارس الفرنسي هوغو لوريس 

من التصدي للكرة.
وقدم املنتخب الفرنسي أداء بطيئا، 
وكاد فقط أن يدرك التعادل عن طريق 
جيرميي توالالن وي����وان جوركوف، 
إل����ى ذلك وصل����ت بعث����ة الوفد إلى 
جوهانس����برغ. وتغلبت س����لوڤينيا 
على ضيفتها نيوزيلن����دا 1-3. وقاد 
ميليف����وي نوڤاكوڤيتش س����لوڤينيا 
للفوز عن طريق ركلتني مباش����رتني 
متقنتني حيث ج����اءت جميع أهداف 
املباراة في الشوط األول املثير. وتقدم 
نوڤاكوڤيتش لس����لوڤينيا بعد مرور 
س����ت دقائق فقط من عمر املباراة عن 
طريق إحدى تسديداته اخلطيرة من 
الضربات احلرة املباشرة.وفي الدقيقة 
20 من الشوط األول تعادل روري فالون 
النيوزيلندي بتسديدة من  للمنتخب 
قدمه اليس����رى. ولكن نوڤاكوڤيتش 
استعاد التقدم لسلوڤينيا في الدقيقة 
30 بضربة حرة مباشرة رائعة أخرى 
قبل أن يضيف أندراز كيرم الهدف الثالث 
ألصحاب األرض بتسديدة قوية قبل 

نهاية الشوط األول مباشرة.

ميسي: روني العب عظيم
وكاپيللو يصنع الفارق 

كاكا: جاهز لقيادة »السامبا«

يعتقد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي أن 
واين روني ميكنه أن ينهي العناء اإلجنليزي الذي 
استمر 44 عاما في كأس العالم. وأشاد أفضل العب 
في العالم، بنجم املنتخب اإلجنليزي، مشددا على 
أن فريق »األسود الثالثة« قادر على سيادة العالم 

حتت قيادة املدرب اإليطالي فابيو كاپيللو.
وفي مقابلة مع صحيفة »صن سبورت«، شدد 
ميسي على أن روني ميكنه أن يكون ثالثيًا مرعبًا 

بجوار ستيفني جيرارد وفرانك المبارد.
وقال ميس���ي »اعتقد أن روني العب عظيم، 

ليس فقط بسبب ما حققه هذا العام«.
وأضاف: »منذ عدة أعوام وهو يظهر أنه واحد 
من أفضل العبي العالم من بني أبناء جيله وعاما 

بعد عام يتطور ويصبح أكثر قوة«.
وأكد »انه العب متكامل، يتعامل بقدميه مبنتهى 
الذكاء مع الكرة، لديه قوة هائلة ويحرز األهداف.. 

أعتقد أنه يجعل منافسيه يخافون منه، في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز وفي دوري أبطال أوروبا مع 
مان يونايتد وكذلك مع املنتخب اإلجنليزي، أي 
مدافع يواجه روني يحترمه كثيرا بسبب جميع 

اإلجنازات التي حققها«.
وتابع »جي���رارد والمبارد العب���ان رائعان 
أيضا إلجنلترا، بجانب أنهما يلعبان بشكل جيد 
فإنهما يعرفان أيضا متى يقتحمان منطقة اجلزاء 
ويحرزان الكثير من األه���داف، إنهما اثنان من 

أفضل الالعبني«.
وأوضح ان كاپيللو ميكنه أن يصنع الفارق 

إلجنلترا هذه املرة.
واعترف ميسي بأن فوز املنتخب اإلجنليزي 
بلقب كأس العالم سيضع روني على مقربة من 
انتزاع جائزة أفضل العب في العالم في ديسمبر 

املقبل.

أك���د العب وس���ط املنتخب 
البرازيل�����ي ري���كاردو كاكا انه 
جاهز للقي��ام بدور قائد للمنتخب 

البرازيلي في كأس العالم.
ويأتي تصري���ح كاكا صانع 
العاب ريال مدريد ردا على الشكوك 

حول أدائه بعد ان امضى موسما 
اول من دون بري���ق مع النادي 
امللكي خالفا ملا كانت عليه حاله 

عندما كان مع ميالن االيطالي.
وصرح كاكا أمام الصحافيني 
التدريبية  انتهاء احلص���ة  بعد 

في جوهانس���بورغ »انا جاهز 
الن اكون احد قادة املنتخب مع 
ان في صفوف���ه كثير من القادة 
الذين يتمتعون بتقنيات عالية 
وتكتيك رفيع. انا مستعد لتحمل 

هذه املسؤولية«.


