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إصابة 20 شخصًا في تدافع عقب مباراة نيجيريا وكوريا الشمالية
زوجة زوما الصغرى قد تؤدي إلى »مهزلة« في االفتتاح

)أ.پ(  مدرب األرجنتني دييغو مارادونا يوجه كارلوس تيڤيز في حصة تدريبية

التدافع على األبواب سبب اإلصابات واثار امللف األمني للتنظيم )أ.پ( الدماء تغطي وجه أحد اجلرحى خالل مباراة نيجيريا وكوريا الشمالية

ليپي: سكيافوني »رمز« إليطاليا 

ياد تنتقد مقر إقامة »الديوك«

جونز يغادر لظروف عائلية 

نهاية حزينة لڤييرا 

رأى مدرب منتخب ايطاليا مارتشيلو ليپي في مواطنته فرانشيسكا 
سكيافوني الفائزة بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا املفتوحة، 
ثانية البطوالت االربع الكبرى للتنس، »رمزا« اليطاليا التي تستعد 

للدفاع عن لقبها في املونديال.
وقال ليپي الذي قاد املنتخب االيطالي الى التتويج في مونديال 
2006 في أملانيا، »ش���اهدت املباراة النهائي���ة التي خاضتها على 
التلفاز من اول نقطة أحرزتها حتى فوزها باللقب، وهي ستكون 

رمزنا«.
وأضاف: »قبل 4 سنوات قلت اننا نستوحي من الذهب االوملبي 
الذي أحرزه منتخب سيدات ايطاليا لكرة املاء. ها هي سكيافوني 
الت���ي توقد فينا احلماس وأنا اراها رمزا إليطاليا من خالل قتالها 
وعش���قها للعبة وأدائه���ا الراقي وقلبها الكبي���ر. هي اآلن صورة 

مونديالنا«.

انتقدت س���كرتيرة الدولة الفرنسية املكلفة بشؤون الرياضة 
راما ياد اختيار بعثة املنتخب الفرنسى للفندق الفاخر الذي يقطن 

فيه منتخب فرنسا .
وذكرت صحيفة »وست فرانس« الفرنسية أن راما ياد وصفت 
مقر إقامة منتخب فرنس���ا بأنه غير الئق ويدل على »البهرجة«، 
كما أن الهدف من اختياره هو »املنظرة«، وطالبت الوزيرة اجلهات 
املعنية في فرنسا بالتحلي بروح اللياقة واإللتزام باآلداب، وترى 
الوزيرة الفرنسية أنه ليس هناك داع الختيار فندق فخم ملنتخب 

فرنسا من أجل خوض الدور األول من املونديال.

أعلن بيم فيربيك املدير الفني للمنتخب األس���ترالي أن حارس 
املرمى االحتياطي براد جونز غادر املعسكر، وعاد إلى بالده لظروف 

عائلية.
وذكر االحتاد األسترالي للعبة في بيان أنه يتناقش مع االحتاد 
الدولي )فيفا( حول إمكانية استدعاء حارس مرمى بديل في حالة 
الضرورة.وأض���اف البيان »حارس املرمى براد جونز غادر بعدما 

تلقى أنباء عن وجود حالة مرض خطيرة في عائلته.
وأوضح ان »جونز غ���ادر جنوب أفريقيا كي يكون إلى جانب 
عائلت���ه ولم يتضح حتى اآلن ما إذا كان س���يعود ويش���ارك في 

البطولة أم ال«.

وصفت مجلة »أونز مونديال« الفرنس���ية نهاية مشوار العب 
منتخب فرنسا باتريك ڤييرا »باحلزينة« بعد أن استبعده رميون 
دومينيك املدير الفني ملنتخب فرنس���ا من قائمة الديوك وانتقدت 
املجلة الطريقة التي استبعد بها باتريك ڤييرا من منتخب فرنسا 
حيث إن دومينيك تركه دون أن يخبره بأي ش���يء، وقالت »أونز 
مونديال« إن جنم نادي مانشستر سيتي االجنليزي قد تلقى خبر 

عدم مشاركته في بكل آسى وحزن.
ونقلت املجلة عن ڤييرا قوله: »لقد فوجئت بخبر استبعادي من 
قائمة املنتخب على شاشة التلفزيون، فكان ميكن أن أتقبل هذا اخلبر 

لو أن دومينيك كان قد اخبرني بنفسه ولو مبكاملة هاتفية«.

 حراس األرجنتين ينتقدون »جابوالني« ويصفونها بالمعّقدة
الت����زال الكرة »جابوالني« حتصد االنتق����ادات، التي جاءت هذه 
املرة من جانب حراس مرمى املنتخب األرجنتيني الذين وصفوها 
بأنه����ا »معقدة للغاية«. وقال دييغو بوزو احلارس البديل ملنتخب 
التانغو في مؤمت����ر صحافي في مقر معس����كر الفريق في جامعة 
بريتوريا »إنها كرة معقدة للغاية على حارس املرمى وعلى الالعبني 
كذلك«. وقال »قالها من قبل )احلارس األساسي سرخيو( روميرو، 
إنن����ا نعمل على التدرب على التحك����م بها، حتى املدافعون يصعب 
عليهم تقديرها«. وقال بوزو »لكن حس����نا، مع الوقت الذي أمامنا 
م����ن اآلن حتى املباراة األولى البد م����ن التدرب على ذلك«، قبل أقل 
من أسبوع على املباراة األولى للفريق أمام نيجيريا السبت املقبل 
على ملعب »إيليس بارك« في جوهانسبرغ. وكان روميرو قد حذر 
بالفعل م����ن جابوالني )التي تعني االحتف����ال بلغة الزولو( »ومع 
اتقان بعض الالعبني للتسديد، ستكون املهمة صعبة« على حراس 
املرمى. وطالت انتقادات عديدة الكرة التي صنعتها شركة أديداس 
خصيصا ملونديال جنوب أفريقيا، كان أبرزها من حارس املنتخب 
البرازيلي وإنتر ميالن اإليطالي جوليو س����يزار واإليطالي بوفون 
واإلجنليزي ديڤيد جيمس، الذي تنبأ بأن تش����هد البطولة »أهدافا 

أكثر من أي مونديال مضى«.
الى ذلك قال قنصل األرجنتني في جوهانسبرغ كارلوس روبيو رينا 
إن السلطات اجلنوب أفريقية رحلت 10 من مثيري الشغب األرجنتينيني 
وصلوا في نفس اليوم إلى جوهانسبرغ لتشجيع منتخب التانغو، وأشار 
روبيو رينا إلى أن األش����خاص العشرة الذين احتجزوا لدى وصولهم، 

ستتم إعادتهم إلى األرجنتني.
وقال القنصل »هناك 10 أشخاص سيتم ترحيلهم«، بعد أن »قرر ضابط 

الهجرة عدم قبولهم وفقا للمعلومات املتوافرة لدى جنوب أفريقيا«.
وأبرز القنصل أن »هؤالء األشخاص لديهم سوابق عنف ومعروفون«، 
لكنه رفض الكشف عن مصادر املعلومات التي حصلت عليها سلطات جنوب 
أفريقيا ملنع دخولهم إلى البالد أو إذا ما كانت بوينس آيرس قد أرسلت 

قائمة مبثيري الشغب اخلطرين وأصحاب السوابق اجلنائية.
وس����يغادر هؤالء املشجعون جنوب أفريقيا على منت طائرة أخرى 
تابعة لنفس الش����ركة التي أقلتهم بعد أن رفض قائد الطائرة األصلية 
»إعادتهم معه نظرا ألنهم كانوا في حالة هياج« على حد قول الديبلوماسي 

األرجنتيني.
بدورها، ذكرت صحيفة التاميز البريطانية إنه بعد ستة عشر عاما 
من اخلروج القاس����ي من آخر بطولة له في كأس العالم كالعب بعد أن 
أثبت����ت نتائج التحاليل تعاطيه للمخدرات، ع����اد دييغو مارادونا إلى 

املونديال الذي رمبا لن ينال فيه ما هو أعظم من لقبه كنجم.
واحتش����د اآلالف في امللعب الذي كان محاط����ا بالعديد من احلرس 
الش����خصي وأفراد الشرطة والذي أجري فيه مران الفريق األرجنتيني 
في بريتوريا ف����ي الوقت الذي كان املئات خارج امللعب على أمل رؤية 
الالعب ليونيل ميسي الذي توضع علية آمال كبيرة في البطولة، ولكن 
املايسترو الصغير لم يتركهم من دون بعض التمريرات املثيرة، ولكن 

أحدا لم يتلق ترحيبا أكثر مما ناله مارادونا.
وفي استفتاء أجرته صحيفة ارجنتينية هذا األسبوع أوضح %60 
ممن أجري عليهم االستفتاء انهم يتوقعون فوز األرجنتني ألول مرة منذ 

أن رفع مارادونا الكأس بنفسه في مونديال املكسيك عام 1986.
وأوضحت الصحيفة أن الرقم كان نصف ذلك مع نهاية العام املاضي 
عندما كان املنتخب األرجنتيني يكافح من أجل التأهل لنهائيات كأس 
العالم. ولكن ذاكرة املدرب األرجنتيني للمنافسات تعود، وان املواجهات 
م����ع فرق املجموعة والت����ي تضم كال من نيجيري����ا وكوريا اجلنوبية 
واليونان ستكون سهلة بالنسبة للفريق. إذا ظل مارادونا وراء إيستبان 
كامبياس����و وخافير الونزو الفائزين ببطول����ة ابطال أوروبا مع فريق 
اإلنتر ميالن اإليطالي وان اجلهد في الفريق يجعل أي شيء ممكنا مع 

تشجيع مارادونا لالعبني.

التاميز  ذك���رت صحيف���ة 
البريطاني���ة ام���س أنه توجد 
مخاوف أمنية في جنوب أفريقيا 
التي  العنف  في أعقاب أحداث 
ش���هدتها املب���اراة الودية بني 
نيجيريا وكوريا الشمالية في 
جوهانس���برغ أمس وأدت إلى 
إصابة 20 ش���خصا من بينهم 

أحد أفراد الشرطة.
ودعت الصحيفة املشجعني 
إلى احلرص على حياتهم بشدة، 
في ظل اجل���و االحتفالي الذي 
نتمناه في أول تنظيم للبطولة 

في قارة أفريقيا.
وأضاف���ت التاميز أنه على 
الرغم من القلق من إجراء الدورة 
في أفريقيا بشأن التنظيم واألمن 
والفج���وة الكبيرة بني الفقراء 
واألغني���اء، كان هناك أمل في 
أفريقيا تس���تطيع  أن جنوب 
التعامل مع املوقف، إال أن هذا 

احمللية أن هذا يفسر »مراسم 
التطهير« التي جرت في أبريل 
املاضي واعتذرت فيها نتولي 
لزوم���ا وقدم���ت ل���ه »غرامة 
تقليدية« عب���ارة عن ماعز مت 

ذبحها وأكلها.
ومن املتوقع أن تكون نتولي 
من بني الزوجات الثالثة وخطيبة 
سيرافقن زوما في حفل افتتاح 

بطولة كأس العالم.
وأوضح���ت الصحيف���ة أن 
االهتمام الشعبي باحلجم الذي 
سيبدو عليه حمل نتولي وإذا 
ما كان سيرافقها حارس جديد 
كافيان لصرف النظر عن املباراة 
املقررة بني جنوب  االفتتاحية 

أفريقيا واملكسيك.
وأضافت الصحيفة أن زوما 
اتصل بالصحيفة التي نشرت 
اخلبر ابت���داء، وأعطى أوامره 
للشرطة وخدمات االستخبارات 

فريقي نيجيري���ا واألرجنتني 
في أحد ضواحي جوهانسبرغ 
الذي يشهد جرائم كبيرة وأن 
األوضاع األمنية في تلك املنطقة 

غير مستقرة.
واختتمت الصحيفة تقريرها 
بان األحداث التي شهدتها مباراة 
كوريا الشمالية ونيجيريا تطرح 
تس���اؤالت على املسؤولني في 
القدم  الدولي لك���رة  االحت���اد 
ومنظمي البطولة عن إمكانية 
ان نتف���اءل إزاء جناح جنوب 
أفريقيا في اجتياز هذا االختبار 
الكبير الذي وضعت نفسها فيه 

باستضافتها للمونديال.

زوجة زوما الصغرى 

كشفت تقارير صحافية ان 
ش���ائعات تتعلق بحمل أصغر 
زوجات الرئيس اجلنوب أفريقي 
جاكوب زوما رمبا حتول حفل 

أفريقيا برنامجا يهدف إلى تطوير 
البنية التحتية من خالل ضخ 11.7 
مليار راند )الدوالر يساوي 7.75 
اليسير  التحرك  راند( لضمان 
للفرق الرياضية ورجال اإلعالم 
واملشجعني. وذكر تقرير وزعته 
سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة 
أن هذا البرنامج يتضمن تطوير 
السكك احلديدية وحافالت النقل 
التي تتضمن تس����يير خطوط 
النقل العامة وس����هولة انتقال 
ال����ركاب من وس����يلة نقل إلى 
أخرى فضال عن استخدام التذاكر 
االلكترونية التي تعطي للركاب 
ميزة اس����تخدام تذكرة واحدة 
لكل من األتوبيسات والقطارات 

والتاكسيات.
التقرير أن االحتاد  وأضاف 
الدولي لكرة القدم )فيفا( تعاقد 
ألول م����رة في التاريخ مع غير 
الفنادق مثل من����ازل الضيافة 

األمل قد فقد بعد األحداث التي 
وقعت عقب استضافة جنوب 
أفريقيا ألنشطة مباريات الرجبي 

والكريكيت.
وأوضح���ت الصحيف���ة أن 
هناك حتديات خطيرة تواجه 
آمال اخلروج مبونديال خال من 
أعمال شغب وعنف خاصة بعد 
األحداث، وأنه إذا كانت مسؤولية 
هذه األحداث تقع في جانب كبير 
منها على جماهير نيجيريا إال أن 
وقوع إصابات يدعو إلى األسف 
في س���تاد تبلغ سعته عشرة 

آالف متفرج.
وتس���اءلت الصحيفة عن 
الوضع ال���ذي ميكن أن يحدث 
في حال إقام���ة املباريات على 
أكبر تتس���ع لعشرات  مالعب 
اآلالف من املشجعني خاصة أنه 
في اليوم التالي الفتتاح البطولة 
ستقام يوم السبت مباراة بني 

بالتحقيق في األمر، كما دعا إلى 
اجتماع طارئ لزوجاته وابنائه 
وأفراد العائلة مطلع األسبوع. 
وتزوج زوما من خمس سيدات 
طلقته إحداهن وانتحرت أخرى، 
وله 20 طف���ال أجنب بعضهم 

خارج نطاق الزواج.
ويعتب���ر معظ���م مواطني 
أفريقيا ش���ؤون زوما  جنوب 
الشخصية مبنزلة أضحوكة. 
ورغم أن معظم من حتدثن في 
حديث إلذاع���ة محلية قلن إن 
تصرف نتولي صفعة حلقوق 
املرأة، قال���ت إحداهن: »لزوما 
أطفال من عالقات خارج نطاق 
الزواج، ولهذا فإن نتولي تسقيه 
ال���كأس، وعلينا أن  من نفس 

نفتخر بها«.

خطة حكومة

الى ذلك، تبنت حكومة جنوب 

افتتاح املونديال إلى »مهزلة«.
وذك���رت صحيفة »صنداي 
تامي���ز« أن »خالفا عائليا« من 
شأنه أن يهدد فقرات االفتتاح 

ويحولها إلى مهزلة.
فبينما كانت نومبوميليلو 
نتولي، أصغ���ر زوجات زوما 
ف���ي زيارة  وأقلهن ش���عبية، 
رسمية إلى الهند، نشرت تقارير 
في جنوب أفريقيا أنها حملت من 
حارسها فيندا ثومو، في فترة 

كانت مبتعدة فيها عن زوما.
وكشفت رسالة أرسلها »أفراد 
من العائلة مهتمون باألمر« إلى 
إحدى الصحف احمللية أن ثومو 
أقدم على االنتحار بعدما افتضح 
أمره ألنه يعرف العقوبات التي 
تنتظره عس���كريا م���ن قبيلة 
الزولو إذا ما تس���بب في حمل 

زوجة رئيس له.
وكت���ب مح���رر الصحيفة 

واحلدائ����ق العامة موضحا أن 
جنوب أفريقيا بها 80 ألف غرفة 
فندقية وهو أكثر من الرقم الذي 
ح����دده »فيفا« وه����و 55 ألف 
غرفة لإلعاش����ة خالل تنظيم 
بطولة كأس العالم. وأضاف أن 
احلكومة أولت اهتماما خاصا 
بالبنية التحتية في قطاع األقمار 
الصناعية الالسلكية واالتصاالت 
الذي سيدعم توفير قدرة النقل ب� 
40 غيغا بياتز لكل ثانية والذي 
سيخدم خدمات االنترنت فائق 
السريعة ملا بعد عام 2010، مشيرا 
إلى أنه من املقرر أن يكون مركز 
البث الدولي بجوهانسبرغ مركزا 
رئيسيا لألعالم واستقبال البث 
من املالع����ب وتوزيعها جلميع 
دول العال����م ويتضم����ن مركز 
اإلعالم »مزرعة« ألطباق الدش 
تغطي منطقة تبلغ 5000 متر 

مكعب.

 ترحيل 10 مشجعين.. ومارادونا محّط ثقة


