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»األزوري« غير مقنع.. وصربيا تتخطى الكاميرون

زوما: كأس العالم بدأت
اعتبر رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما امس ان 
بالده أكثر من جاهزة الستضافة النهائيات.وقال زوما 
لالعالميني في مكتبه: »جنوب أفريقيا أكثر من جاهزة.

بالنسبة لنا فان كأس العالم قد بدأت«.وأضاف زوما: 
»نحن سعداء ونتشرف باستضافة العالم في بلدنا 

مبناسبة هذا احلدث التاريخي الرائع«.بدوره، اعتبر 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«السويسري 
جوزيف بالتر ان افريقيا ستكون فخورة باستضافتها 
النهائيات للمرة االول����ى في تاريخها وانه ال يجب 

استبعادها من التنظيم في املستقبل.

اإلمارات تحرج الجزائر وخسارة هندوراس وغانا ُتسقط التڤيا مارڤيك:
تمنيت عدم خسارة روبن

)أ.پ( اإليطالي فاپيو كوالياريال مير من السويسري بنجامني هاغيل 

)أ.پ( الهولندي ابراهيم أفيالي يعاين قدم أريني روبن 

)أ.ف.پ( جوزيف بالتر حامال كأس العالم مع جاكوب زوما 

مشيرا الى انه يأمل مبعاجلة جميع 
الثغرات قبل مواجهة سلوڤينيا في 

املباراة االولى في 13 احلالي.
وفاز منتخب غانا على نظيره 
الالتڤي 1 � 0، وس���جل كوينسي 
اووسو ابيي الهدف في الدقيقة 88. 
وفاز منتخب سلوڤاكيا على نظيره 
الكوستاريكي 3 � 0 في براتيسالفا 
وس���جل دوغالس سيكويرا )16 
خطأ ف���ي مرماه( وروبرت فيتك 
)47( وستانيس���الف سيستاك 
)87 م���ن ركلة ج���زاء( االهداف، 
كما فاز منتخب الواليات املتحدة 
على نظيره االس���ترالي 3 � 1 في 
جوهانس���بورغ، وسجل ادسون 
بادل )5 و32( وهيركوليس غوميز 
)90( اهداف الواليات املتحدة، وتيم 

كاهيل )19( هدف استراليا.

شيء هجوما ودفاعا وفرصا جنح 
احلارس اجلزائري فوزي الشاوشي 
في التصدي له���ا خصوصا من 
التي نفذها بدقة  الركالت احلرة 

املتخصص سبيت خاطر.
ول���م يكن الفوز س���هال على 
االطالق رغم مؤازرة نحو 16 الف 
مشجع جزائري، ولوال احتساب 
ركلة جزاء من كرة ارتطمت بيد 
احد الالعب���ني االماراتيني لكانت 

النتيجة سلبية.
ورغم هذا املستوى غير املقنع 
للمنتخ���ب اجلزائري الذي متيز 
مرة جدي���دة بالعق���م الهجومي 
املدرب  التس���جيل، اعرب  وعدم 
رابح سعدان عن رضاه عما قدمه 
رجال���ه خصوصا عل���ى صعيد 
االداء اجلماعي واللياقة البدنية، 

بيكام همزة الوصل إلنجلترا
ذكرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية انه رغم ابتعاد ديڤيد 
بيكام عن املشاركة في املونديال بقرار طبي إال أن النجم اإلجنليزي 
سيشارك بشكل آخر بعد أن كلفه املدير الفني للفريق فابيو كاپيللو 

بأن يقوم بدور همزة الوصل بني الالعبني واإلدارة.
وذكرت الصحيف���ة أن كاپيللو يعتقد أن بيكام يحظى بوضعية 

متفردة بسبب خبراته وقدر االحترام الذي يحظى به في الفريق.
وأوضح���ت الصحيفة أيضا أن بيكام س���يتم تكليفه في الوقت 
ذاته مبراقبة الالعبني في التدريبات على مدار البطولة على ان يقدم 

تقارير بذلك إلى املدير الفني.

عملية ناجحة لدروغبا
 خضع قائد منتخب س���احل العاج لكرة الق���دم ديدييه دروغبا

ل�»عملية ناجحة« بعد اصابته بكسر في زند يده اليمنى.
واعلن االحتاد العاجي ان »العملية اجلراحية التي اجراها الطبيبان 
رالف هيرتل وميش���ال غاييو كانت ناجحة متاما«، مش���يرا الى ان 
الطبيبني والكادر الطبي للمنتخب »متفائلون جدا بخصوص شفاء 

عاجل لدروغبا«.
وكان دروغبا )32 عاما( هداف الدوري االجنليزي وفريق تشلسي 
)29 هدفا(، قرر بشجاعة بعد اصابته ان جترى له العملية من اجل 

ضمان فرصته في املشاركة في املونديال.

تعادل منتخب سويسرا مع 
العالم  نظيره االيطال���ي بطل 

1 � 1 في مباراة دولية ودية اقيمت 
في جنيڤ. وسجل غويكان ايلنر 
)10( هدف سويس���را، وفابيو 
كوالياريال )14( هدف ايطاليا.

واصيب العب وسط سويسرا 
فيلون بهرامي في عضالت الفخذ 
من تلقاء نفسه في بداية الشوط 
الثاني فاخرج���ه املدرب على 
الفور خوفا م���ن تفاقم حالته 
وادخل مكانه ترانكيللو بارنيتا 

.)58(
وفاز منتخ���ب صربيا على 
الكاميرون���ي 4 � 3  نظي���ره 
ف���ي بلغراد. وس���جل ميلوش 
ودي���ان   )16( كارس���يتش 
س���تانكوفيتش )25( ونيناد 
ميليياس )44 من ركلة جزاء( 
وماركو بانتيليتش )45( اهداف 
صربيا، وبيار ويبو )4 و20( 
وتشوبو موتينغ )67( اهداف 

الكاميرون.
وخسر منتخب هندوراس 
امام نظيره الروماني 0 � 3 في 
مدينة كارينتي النمسوية وسجل 
دانيال نيكوالي )17( وجورجي 
فلوريسكو )45( وميريل رادوي 

)76 من ركلة جزاء( االهداف.
وحقق منتخب اجلزائر فوزا 
 هزيال على نظي���ره االماراتي

1 � 0 في مدينة نورمبرغ االملانية. 
وسجل كرمي زياني )51 من ركلة 

جزاء( الهدف الوحيد.
وتاب���ع املنتخب اجلزائري 
املمثل الوحيد للعرب في جنوب 
افريقي���ا نتائجه املتواضعة اذ 
سبق ان تلقى 4 خسارات متتالية 
استقبلت شباكهم خاللها 11 هدفا 
دون ان يسجلوا اي هدف، اثنتان 
منها ف���ي كأس االمم االفريقية 
مطلع العام احلالي في انغوال 
واثنتان خ���الل اس���تعدادته 
ام���ام صربيا ثم  للموندي���ال 
جمهورية ايرلندا بنتيجة واحدة 

.3 � 0
ولم يقدم املنتخب اجلزائري 
اداء افضل من نظيره االماراتي 
الذي كان ندا قويا وجاراه في كل 

قال مدرب هولندا برت ڤان مارڤيك بعد اصابة اريني 
روبن في الفخذ امام املجر »روبن لن يركب الطائرة مع 
املنتخب املتوجه الى جنوب افريقيا. ال معنى لذهابه 
االن«، مش���يرا الى ان مهاجم باي���رن ميونيخ االملاني 
سيخضع لتصوير مقطعي خالل الساعات املقبلة في 

احد املستضيفات الهولندية.
واضاف »متنيت لو خس���رت املباراة ولم اخس���ر 
روب���ن الذي يبدو انه اصيب بتمزق عضلي في الفخذ 

اليسرى«.
من جانبه، قال قائد املنتخب »البرتقالي« جيوڤاني 
فان برونكهورست »اني خائف الجله النه ميشي بصعوبة 

كبيرة ويشك في ان تكون اصابته كبيرة«.
وقال ڤان مارڤيك »لدي امكانية تغيير روبن حتى 24 
ساعة من مباراتنا االولى ضد الدمنارك في 14 احلالي، 
لك���ن آمل أال اضطر الى ذل���ك، اجراء بعض العالجات 

تسمح بشفاء هذا النوع من االصابات بسرعة«.
واصيب روبن الذي سجل اثنني من اهداف هولندا في 
مرمى املجر )6-1( في امستردام، في الدقائق االخيرة 

من املباراة من تلقاء نفسه.


