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خماسية لـ »السامبا« في تنزانيا.  .وثالثية إلنجلترا في بالتينيوم
الحكم يحّذر روني: عليك أن تتحكم في أعصابك 

النجم اإلجنليزي واين روني مطالب بضبط أعصابه خشية من طرده  )أ.پ(

البرازيلي  املنتخ���ب  أنه���ى 
حتضيراته بتحقيق فوزه الودي 
اخلامس على التوالي وجاء على 
حساب مضيفه التنزاني 5-1 في 
دار السالم في مباراة دولية ودية. 
وأنهى منتخب املدرب كارلوس 
دونغا مباريات���ه التحضيرية 
وهو يبدأ مشواره في النهائيات 
اعتبارا من 15 احلالي امام كوريا 
الشمالية، قبل ان يلتقي ساحل 
العاج والبرتغال في 20 و25 منه. 
ويدين »السيليساو« بفوزه على 
مضيفه املتواض���ع الى الثنائي 
روبيني���و وراميزي���ز ألن كال 
منهما س���جل هدف���ن، واضاف 
البرازيليون  كاكا اآلخر. وتقدم 
برباعية نظيفة بدأها روبينيو 
في الدقيق���ة 10 بعد متريرة من 
لويس فابيانو، ثم اضاف الالعب 
ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 33 
وهذه املرة بتمريرة من ميشال 
الثاني  باستوس. وفي الشوط 
جنح البديل راميريز في تعزيز 
التقدم البرازيلي في الدقيقة 53 
بتسديدة قوية بعد متريرة من 
كاكا ال���ذي اضاف الهدف الرابع 
في الدقيقة 76 بكرة رأسية بعد 
عرضي���ة من مايك���ون. وجنح 
املنتخب املضيف في تس���جيل 
هدف الش���رف قبل اربع دقائق 
على النهاية عبر جابر عزيز الذي 
هز شباك احلارس غوميز بكرة 
رأس���ية، علما بان االخير لعب 
أساسيا على حساب جوليو سيزار 
الذي لم يتواجد بن اخلش���بات 
الث���الث للمنتخب للمرة االولى 
منذ حوالي عامن. واعاد راميزيز 
الفارق الى ما كان عليه في الوقت 

بدل الضائع بكرة رأسية.
واعت���رف م���درب منتخب 
البرازيل كارلوس دونغا بضرورة 
اجراء بعض التعديالت النهائية 
على تشكيلته، فخالل تصريحات 
للصحافين قبل مغادرته تنزانيا 
متوجها الى جوهانسبورغ قال 
»لقد حان الوقت لوضع اللمسات 
االخيرة على العمل الذي اجنزناه 
حتى اآلن. سارت كل االمور على 

ومنح سيلوجيلوي قميصه. وقال 
سيلوجيلوي »يجب أن يتعلم 
التحكم في أعصابه، من املمكن أن 
يتعرض للطرد في كأس العالم«. 
وأض���اف »انه العب جيد عندما 
تراه عبر شاشات التلفاز، ولكن 
عندما ت���راه داخل امللعب، فإنه 
يواصل إهانة احلكام«. الى ذلك، 
تلعب اليوم تشيلي مع نيوزيلندا 
الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت  في 

الكويت.

ما يرام واآلن يجب ان نخفف من 
وطأة التماري���ن والتركيز على 
اللعب«. وأضاف »منلك  نوعية 
العبن يتمتعون مبزايا مختلفة 
ونستطيع اس���تغالل هذا االمر 
بشكل جيد، فهؤالء يستطيعون 
تغيير مجرى املباراة في اي حلظة، 
هذه امليزات نستطيع ان نستغلها 

بحسب هوية املنافسن«.

البرازيل مرشحة للقب

أك���دت صحيف���ة »لوموند« 
الفرنسية أن منتخب البرازيل هو 
املرشح االول للفوز بالنسخة ال� 
19 من البطولة. وترى »لوموند« 
أن فريق السامبا الذي لم يتغيب 
عن جميع املوندياالت يظل دائما 
املرشح األوفر حظا للفوز باللقب، 
حيث وصفت���ه الصحيفة بأنه 
منتخ���ب فريد م���ن نوعه، فهو 
الوحي���د الذي جن���ح في احراز 

خمس بطوالت كأس عالم.
وذكرت »لوموند« اس���تفتاء 
للرأي نشرته صحيفة لوباريزيان 
الفرنس���ية يق���ول ان 28% من 
الفرنسين يرون البرازيل حتمل 
كأس العال���م 2010. وأضاف���ت 
الصحيف���ة أن ه���ذا اجليل من 
»السامبا« املشارك في مونديال 
أقل جاذبية  أفريقيا هو  جنوب 
وابهارا عن أجيال البرازيل السابقة 
عل���ى الرغم من أنه يبدو أفضل 
جتهيزا من الناحية التكتيكية.

فوز إنجلترا 

تلقى املهاجم اإلجنليزي واين 
روني حتذيرا م���ن أحد احلكام 
للتحكم في أعصابه لتجنب بطاقة 
النهائيات،  حمراء جديدة خالل 
وتلقى روني بطاقة صفراء خالل 
الفوز الودي لفريقه على فريق 
بالتينوم ستارز بثالثة أهداف 
نظيف���ة في راس���تنبرغ، وقال 
أفريقي  املباراة اجلن���وب  حكم 
جيف س���يلوجيلوي ان مهاجم 
م���ان يونايتد اس���تخدم »لغة 
مبتذلة« ض���ده. واعتذر روني 
إلى احلكم عق���ب انتهاء املباراة 

»القتال« شعار روبن بعد اإلصابة
باي����رن ميونيخ االملاني  تعهد جنم 
واملنتخب الهولندي ارين روبن بالقتال 
من اجل ان يتعافى من االصابة واملشاركة 
مع منتخب ب����الده، وذل����ك بعدما قرر 
املدرب بيرت فان مارفيك ان يبقيه ضمن 
التشكيلة وأال يستخدم خيار استبداله 

بالعب آخر.
وكان روبن تعرض إلصابة في الفخذ 
خالل املباراة التحضيرية التي تغلب فيها 

املنتخب البرتقالي على نظيره املجري 1-6 
والتي سجل خاللها جنم بايرن هدفن.

واظهرت الفحوصات االولية ان االصابة 
التي تعرض لها روبن س����تحرمه على 
االرجح من املشاركة في النهائيات، اال ان 
الفحوصات االضافية اكدت ان االصابة 
ليست خطيرة جدا، ما دفع فان مارفيك الى 
االبقاء على العب بايرن ضمن التشكيلة، 
علما انه ال يسمح باستبدال اي العب بعد 

االول من اجل����اري اال في حال االصابة 
اخلطيرة وذلك حتى الساعات ال�24 التي 
تسبق املباراة االولى في املجموعة. انا 
اقوم بكل شيء ممكن من اجل ان استعيد 
عافيتي في خالل اسبوع. حتتاج العضلة 
من ثالثة الى ستة اسابيع من اجل الشفاء 
اذا اعتمدن����ا العالج التقليدي، وبالتالي 
كان علينا ان نستخدم اساليبنا اخلاصة، 
هذا ما قاله روبن، مضيفا »لكننا ال منلك 

هذا الوقت. )املعالج الفيزيائي( ديك فان 
تورن سيساعدني. سنعمل بجهد كبير. 
»سأقاتل حتى اسقط ارضا«. وسيكون 
امام روبن ثالثة اسابيع من اجل الشفاء 
متاما من االصابة، ما يعني انه سيتمكن 
من املشاركة مع منتخب بالده كون االخير 
مرش����حا بقوة للتأهل الى الدور الثاني 
عن مجموعة تضم الدمنارك والكاميرون 

واليابان.

داسيلڤا: لدينا 190 مليون مدربراميريس يتصل بوالدته

رئيس المكسيك يحضر االفتتاح

اتصل العب الوسط البرازيلي راميريس بوالدته فور انتهاء 
املباراة التي ف��از فيها منتخب بالده على تنزانيا، وش��هدت 

إحرازه أول هدفني له على املستوى الدولي.
وق��ال االحتاد البرازيلي لكرة القدم على موقعه الرس��مي 
امس إنه مبجرد انتهاء املباراة، اتصل الالعب بوالدته جوديث 
التي التزال تعيش ف��ي مدينة بارا دي بيراي بوالية ريو دي 

جانيرو.

من املنتظر أن تتوقف احلياة في 
البرازيل خالل النهائيات، حيث تتعلق 
آمال كبيرة عل��ى العبي املنتخب 
إلحراز سادس لقب لهم في البطولة 
العاملية. وقال س��ائق سيارة أجرة 
يدعى رونيلدو »هناك توقف كامل 
في احلياة عندم��ا يلعب الفريق«. 
وكشف السائق عن أنه ليس مشجعا 

حقيقيا لكرة القدم، ولكنه ظل خالل 
ال� 30 دقيق��ة التالية يتحدث في 
شؤون الساحرة املستديرة. وقال 
الرئيس البرازيلي لويز لوال دا سيلڤا 
الذي سيسافر إلى جنوب أفريقيا 
ملشاهدة مباريات كأس العالم على 
أرض الواقع »إننا ش��عب ال� 190 

مليون مدرب كرة قدم«.

أكد الرئيس املكس��يكي فيليبي كالديرون أنه س��يتوجه إلى جنوب 
أفريقيا حلضور مباراة االفتتاح بني املكسيك وجنوب أفريقيا يوم اجلمعة 
املقبل، وأشار بيان رسمي إلى أن كالديرون وافق على دعوة رئيس جنوب 
أفريقيا جاكوب زوما حلضور مباراة االفتتاح. وقال البيان رد إن الرئيس 
املكسيكي سيترأس مراسم االفتتاح إلى جوار رئيس االحتاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( جوزيف بالتر واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون«.
وخالل الزيارة سيعقد كالديرون »اجتماعا ثنائيا مع نظيره اجلنوب 
أفريق��ي بهدف تعزيز العالق��ات الثنائية وتوطيد أواص��ر التعاون بني 
البلدين«، ولم يوضح البيان إذا ما كان الرئيس س��يصطحب إلى جنوب 

أفريقيا أسرته أم بعض معاونيه.

هالر: ال داعي للخوف 

غياب زوجات »اآلزوري«

لي قد يواجه اليونان

 ڤيا يحذر 
من الخطر اإلنجليزي

موراس قد يغيب
 أمام كوريا الجنوبية 

ناني يغيب

دعا السفير األملاني في جنوب 
أفريقيا، مش��جعي كرة القدم إلى 

االستمتاع بالبطولة. 
وأكد الس��فير ديتر هالر عدم 
وجود ما يدعو للهلع بسبب املخاطر 
األمنية في جنوب أفريقيا وقال إن 
األمور ستتم بشكل جيد خاصة مع 
التزام املش��جعني األجانب ببعض 

القواعد.

اضطر معظ��م العبي املنتخب 
اإليطال��ي للتخلي ع��ن اصطحاب 
زوجاته��م أو صديقاتهم.وذكرت 
صحيفة »غازيتا ديلو س��بورت«، 
في عددها الصادر امس، أن معظم 
زوجات الالعبني قررن عدم السفر 
مع أزواجهن بسبب املخاطر األمنية 
ف��ي جن��وب أفريقيا.وكانت الينا 
سيريدوفا، صديقة حارس املرمى 
اإليطالي، جيانلويجي بوفون، من بني 
الرافضات للسفر إلى جنوب أفريقيا.

وتعقيبا على إصرار بعض زوجات 
الالعبني على السفر مع أزواجهن، 
قالت سيريدوفا: »ال أفهم تصرفهن.. 
ألم يتعلمن مما حدث قبل ذلك خالل 

كأس األمم األفريقية؟«.

يتعافى لي دونغ جوك مهاجم 
كوريا اجلنوبية املصاب بشكل أسرع 
من املتوقع وقد يلحق بأولى مباريات 
اليونان ضمن  أمام  منتخب بالده 
الثانية. وكاد  منافسات املجموعة 
الالعب املخضرم البالغ من العمر 31 
عاما يستبعد من التشكيلة النهائية 
بسبب اصابة في الفخذ لكنه انضم 
بسبب ضعف اخليارات الهجومية 

امام املدرب هوه جونغ مو.

حذر مهاجم برشلونة واملنتخب 
االس��باني داڤيد ڤيا م��ن اخلطر 
باملنتخبات  االجنلي��زي احمل��دق 
املرش��حة للظفر باللقب ورأى ڤيا 
الذي سيشكل ثنائيا هجوميا ضاربا 
في منتخ��ب »ال فوريا روخا« مع 
فرنان��دو توري��س، ان املنتخ��ب 
االجنليزي ميلك املؤهالت املطلوبة 
بقيادة مدربه االيطالي فابيو كاپيللو، 
معتبرا ان »االسود الثالثة« في وضع 
مشابه متاما لوضع منتخب بالده 
قبل فوز األخير بلقب كأس اوروبا 

.2008
 وتابع ڤيا الذي انتقل بعد نهاية 
املوس��م من ڤالنسيا الى برشلونة 
مقابل 40 مليون يورو، في حديث 
لصحيفة »ذي صن« البريطانية: »في 
الواقع، لطاملا كانوا فريقا جيدا لكنهم 
واجه��وا الصعوبات في البطوالت 
الكبرى. لكن سيأتي يومهم، اليس 
كذل��ك. اعتقد انهم ميلكون اجليل 
املثالي من اجل الوصول الى النهائي، 
وم��ن املؤكد انهم م��ن املنتخبات 

األقوى«.

ق����ال مس����ؤول ف����ي املنتخب 
املدافع فاجنيليس  ان  اليونان����ي 
موراس ال����ذي يتعافى من اصابة 
في الفخذ يحتمل وبدرجة كبيرة 
اال يتمكن من املشاركة في املباراة 
ام����ام كوريا  االول����ى لليون����ان 
اجلنوبي����ة ولم يش����ارك موراس 
وهو العب اساس����ي في منتخب 
اليونان في االش����هر االخيرة في 
تدريبات الفريق خالل االيام القليلة 
املاضية ويتوقع ان يستمر في تلقي 
الرعاية الطبية امس.وقال مسؤول 
املنتخب اليوناني »من املرجح اال 
يشارك امام كوريا اجلنوبية اال اذا 
حدثت معجزة طبية في الدقائق 

االخيرة«. 

ق����ال االحت����اد البرتغالي في 
بي����ان ان اجلناح ناني س����يغيب 
عن النهائيات بس����بب اصابة في 
الكتف األيسر، وجاء في البيان »بعد 
الفحوص خلصنا الى انه غير الئق 
للمشاركة«، وأصيب ناني في الكتف 
خالل التدريبات في لشبونة قبل 

السفر الى جنوب أفريقيا.

 متفرقات مونديالية 
ڤولڤغانغ هوخفيلنر هو س����ائق احلافلة التي يتنقل 

بها العبو املنتخب األملاني في أماكن عديدة.
ويقوم هوخفيلنر بعمله منذ 20 عاما ويستمتع جدا بنقل 
أفضل العبي أملانيا إلى الستادات أو الفنادق. ويقول هوخفيلنر 
وعمره )57 عاما(: »أحب عملي ألنه جعلني أزور العديد من 
األماكن في أوروبا والعالم«. واستمتع هوخفيلنر ببطولة 
كأس العالم الس����ابقة التي أقيمت في أملانيا عام 2006 ألن 
سائقي السيارات كانوا يلوحون له طوال الوقت وهو على 

الطريق.
أجنيلوس طفل يوناني عمره 12 سنة يحلم بأن تفوز دولة 
من أفريقيا بكأس العالم . ورغم أن اليونان من الدول املشاركة 

إال أن أجنيلوس سيفرح إذا فازت دولة من أفريقيا.
ويق��ول أجنيلوس: »أمتنى فوز دولة م��ن أفريقيا بالكأس ألن 
كل الش��عوب هناك ستشعر بالسعادة. سمعت أن الناس هناك 
في أفريقي��ا أفقر منا وعندهم أطفال ال يج��دون الطعام لذلك 

أمتنى لهم الفوز«.
ستكون وكالة الصحافة الفرنسية موجودة في جنوب 
افريقيا بطاقم مكون من 100 شخص من اجل تأمن افضل 
تغطي����ة ممكنة لهذا احلدث الكبير، ان كان من خالل النص 

والڤيديو والصور وخدمة االنترنت والرسوم البيانية.
ذكرت الش��رطة في جنوب أفريقيا أن 4 مسلحني سرقوا 
سائحا من تشيلي في مقر اقامته في إقليم مبوماالنغا الذي يقع 

في شمال شرق البالد.
ووقع احلادث في حانة »باين ليك« التي تبعد 25 كيلومترا عن 
متنزه كروغر بارك الوطني بالقرب من نيلسبرويت، احدى املدن 

التسع املستضيفة للمباريات.
وذكر متحدث باس��م الش��رطة أن أربعة مسلحني دخلوا قاعة 
االس��تقبال باحلانة واستولوا على املال من درج النقود قبل أن 
يبادروا بس��رقة السائح التشيلي. وأضاف املتحدث »لم يحدث 

اطالق نار وال توجد أي اصابات«.
حذرت الس����لطات في كمبوديا من أنها س����تعتقل أي 

شخص يحاول املراهنة.
وقال توتش ناروث رئيس ش����رطة بن����وم بنه إن االعالن 
يتعلق بحظر أي شكل من أشكال املراهنات بناء على توصية 

رئيس الوزراء هون سن في فبراير2009 .
وقال ناروث لصحيفة »بنوم بنه بوست« امس »نعرف أن 
بعض البلدان في العالم تسمح بأعمال املراهنات خالل كأس 

العالم، ولكن كمبوديا لن تسمح بذلك«.
قلّ��ل املدير الفني ملنتخب أوروغواي أوس��كار تاباريز من  

الضغوط الواقعة على العبيه وأكد أن »في التصفيات هناك الكثير 
مما ميكن خس��ارته، لكن في كأس العالم كل شيء يعد مكسبا«. 
وشدد على ضرورة التعامل مع األهداف تدريجيا »خطوة بخطوة«، 
واخلطوة األولى هي فرنسا التي يواجهها فريقه يوم اجلمعة املقبل 
في املجموعة األولى، التي تضم أيضا املكسيك وجنوب أفريقيا.

»فيفا«: دولتان الستضافة المونديال.. والتصفيات قبل 6 أشهر 
اما فيما يتعلق مبلفات تنظيم كأس العالم 2018 
و2022، فقد اعتمدت اللجنة التنفيذية مبدأ التنظيم 
املشترك خصوصا ان ملفي بلجيكا وهولندا، واسبانيا 
والبرتغال قدما على أس���اس وج���ود جلنة منظمة 

محلية واحدة.
وبعد التغيير احلكومي الذي طرأ في بروناي دار 
السالم، الذي منح بصيصا من األمل بإمكانية تسجيل 
احتاد بروناي دار الس���الم مج���ددا، وافقت اللجنة 
التنفيذية على تعليق عضوية هذا االحتاد بدال من 
شطبه كما كان مقررا سابقا، 
والتقدم بطلب الى الكونغرس 
لكي مينح اللجنة التنفيذية 
صالحية رفع اإليقاف مؤقتا 
عن بروناي دار السالم حتى 
كونغرس فيفا عام 2011 اذا مت 
قيد احتاد بروناي دار السالم 

مجددا.
 كم���ا وافقت اللجنة على 
توزي���ع املقاع���د بالنس���بة 
ملسابقة كرة القدم في دورة 
األلع���اب األوملبية في لندن 
2012. وبالنس���بة ملس���ابقة 
الرج���ال، س���ينال االحتاد 
االس���يوي لك���رة القدم 3.5 
مقاعد، واالحت���اد األفريقي 
للعبة 3.5 مقاع���د، واحتاد 
الكونكاكاف مقعدين، واحتاد 
أمي���ركا اجلنوبية مقعدين، 
واحتاد أوقيانوس���يا مقعدا 
واحدا، واإلحتاد األوروبي 4 
مقاعد )بينها البلد املضيف(. 
أما بالنسبة لدورة السيدات، 
فس���ينال االحتاد االسيوي 
مقعدين، واالحتاد األفريقي 
مقعدين، واحتاد الكونكاكاف 
أميركا  مقعدي���ن، واحت���اد 
اجلنوبي���ة مقعدين، واحتاد 
أوقيانوس���يا مقعدا واحدا، 
واالحتاد األوروبي 3 مقاعد 

)بينها البلد املضيف(.

التام وتطلعها النط���الق البطولة األولى في القارة 
األفريقية.

وقررت اللجنة اعتماد مواعيد جديدة للتصفيات 
التمهيدية لكأس العالم 2014 حيث ستقام قبل فترة 
ستة أش���هر من موعدها األصلي، من اجل ان متنح 
االحتادات القارية متسعا من الوقت لكي تبدأ تصفياتها 
في اوقات مناس���بة، وس���تقام قرعة التصفيات في 
يوليو او أغس���طس 2011 املقبلن على ان يثبت احد 

املوعدين رسميا الحقا.

توقع رئيس االحتاد الدولي )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر عقب اجتماع للجنة التنفيذية للهيئة 
الكروية العاملية في جوهانسبيرغ ان تكون نهائيات 
كأس العال���م رائعة، وقال بالتر في مؤمتر صحافي 
»يجب ان ندرك أننا في أفريقيا، حتى لو أن جنوب 
أفريقيا تعتبر البلد األفضل تنظيما في القارة السمراء، 
بإمكانكم االنتقاد وه���ذا حقكم، لكني أعترف بأنكم 

ستشعرون حقا بشيء رائع هنا«.
وأضاف: »نهائيات كأس العالم ستكون رائعة ونحن 

نتطلع إلى افتتاح البطولة. 
ستكون نهائيات كأس العالم 
رائعة«، وتابع »في كل مكان، 
ميكن للمرء أن يشعر، وأمتنى 
أن يكون األمر كذلك بالنسبة 
انتم الصحافين، بأن  إليكم 
النسخة احلالية، األولى على 
األراضي األفريقية، ستكون 

رائعة للغاية«.
وأعرب بالتر عن ارتياحه 
الجتماع اللجن���ة التنفيذية 
الذي شهد سيرا جيدا مؤكدا 
ان «أسرة كرة القدم موحدة«، 
كما وافقت اللجنة رسميا على 
مبدأ اس���تضافة دولتن معا 
نهائيات كأس العالم، مشيرا 
الى ترشيح كل من اسبانيا 
والبرتغال وهولندا وبلجيكا 

ملرحلة البطوالت املقبلة.
وانطالقا من جتربة عام 
2002، عندم���ا اس���تضافت 
اليابان وكوري���ا اجلنوبية 
املوندي���ال، قال بالتر انه لن 
يقبل ترش���يحا مشتركا في 

املستقبل.
وعقدت اللجنة التنفيذية 
اجتماعات على مدى يومن في 
جوهانسبيرغ حيث درست 
تقاري���ر عن االس���تعدادات 
للكونغرس الس���تن وكأس 
العالم، وأعربت عن رضاها 

 سحب القرعة في يوليو أو أغسطس المقبلين..وقيد بروناي كاتحاد 

رئيس »فيفا« جوزيف بالتر ينصت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية  )أ.پ(


