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)أ.پ( مدرب منتخب ايطاليا مارتشيلو ليپي لدى وصوله إلى مطار جوهانسبرغ 

 وصول أبطال العالم وسط إجراءات أمنية مشددة 
حط املنتخب االيطالي في 
جنوب افريقيا من اجل الدفاع عن 
لقبه بطال للعالم، وسط اجراءات 
امنية مشددة رافقت وصوله الى 

مطار جوهانسبورغ.
وجتم���ع حوال���ي 10 م���ن 
املش���جعني املتحمسني البطال 
العالم منذ س���اعات الصباح 
االولى من اجل رؤية »االزوري« 
الذي يدخل الى النهائيات االولى 
في الق���ارة االفريقية بصورة 
مهزوزة بعد املستوى املتواضع 
الذي ظه���ر به ف���ي مباراتيه 
التحضيريتني ضد املكس���يك 

)1-2( وسويسرا )1-1(.
ويعان���ي منتخ���ب املدرب 
مارتش���يلو ليبي م���ن اصابة 

افضل العب في صفوفه وهو 
جنم وسطه والعقل املفكر اندريا 
بيرلو الذي سيغيب بشكل مؤكد 
عن املباراة االولى امام پاراغواي 
في 14 اجلاري، كما ان مشاركته 
في املباراتني االخريني في الدور 
االول امام نيوزيلندا وسلوڤاكيا 

ليست اكيدة ايضا.
وانتقل املنتخب االيطالي من 
مطار جوهانسبرغ الى منتجع 
»ليريبا غولف لودج« على مقربة 
من بريتوريا، وهو سيخوض 
مباراته االولى في كايب تاون 
على ملع���ب »غرين بوينت«، 
قب���ل ان يواجه نيوزيلندا في 
نيلس���بروت ثم سلوڤاكيا في 

جوهانسبرغ.

على صعيد آخر حصل نائب 
قائد املنتخب النيوزيلندي تيم 
الذي خض���ع لعملية  براون، 
جراحية عقب إصابته بكس���ر 
في الكتف في مباراة ودية أمام 
أستراليا يوم 24 مايو املاضي 
على إذن بالس���فر إلى جنوب 
أفريقيا لالنضمام إلى منتخب 

بالده.
ويغادر براون )29 عاما( إلى 
جنوب أفريقي���ا اليوم، وتأكد 
الناحية  اس���تعداد براون من 
البدنية للس���فر والعودة إلى 
معسكر منتخب نيوزيلندا بعد 
محادثات بني جراحه في أوكالند 
املنتخب  ستو والش وطبيبة 

سيلستي جيرتسيما.

حظر إعالن نطحة زيدان في النمسا
أعلنت ش���بكة اإلذاعة والتلفزي���ون الوطنية 
النمساوية أنها تعتزم حظر إعالنات كأس العالم 
التي تصور أش���خاصا عاديني يقلدون جنم الكرة 
الفرنسي الشهير زندين زيدان في نطحته ملدافع 

املنتخب اإليطالي ماركو ماتيراتزي.
كانت إحدى شركات املراهنات عبر اإلنترنت قد 
نقلت عددا من املشاهد منها تسجيل لشاب يسجل 
له أحد ضباط امل���رور مخالفة وقوف في املمنوع 
فيخرج الشاب من س���يارته وينهال برأسه على 

صدر الشرطي بعدد من »النطحات«.
ودعا مجلس الرقابة النمساوية على اإلعالنات 

إلى س���حب اإلعالنات من هذا النوع، بدعوى أنها 
»تنقل )رسالة مفادها( أن العنف ميكن استخدامه 
حلل اخلالفات« وانها تستخدم شعارات على شاكلة 

»احلياة لعبة« لتبرير السلوك العدواني.
غي�����ر أن املجلس ق���ال إنه تفهم مش���هدا في 
اإلع���الن يص��ور فت��اة تط�����رح زمي��ال له��ا في 
العمل أرضا بعد اس���تخدامه تلميحات وإشارات 

جنسية أمامها.
وكان زيدان قد طرد من املباراة النهائية لكأس 
العالم التي أقيمت ف���ي أملانيا 2006 بعد ان نطح 

برأسه صدر ماتيراتزي بعد أن أهانه األخير.

المقاعد الشاغرة شبح يثير القلق رئيس المفوضية األوروبية: أفريقيا ستسقط كل الحواجز

عصابة تسطو على 3 صحافيين

تجربة فريدة للمشجعين المكفوفين

»غوغل« تقترح خدمة جديدة 
الستكشاف المالعب

قبل شهرين فقط، كان القلق يساور منظمي كأس العالم، 
بس���بب وجود نصف مليون تذكرة باقية ملباريات البطولة، 
مم���ا أثار خش���ية املنظمني من ش���بح املقاعد الش���اغرة في 

املدرجات.
وتستضيف جنوب أفريقيا مباريات البطولة في 10 ستادات 
أقيم بعضها وجدد البعض اآلخر لتكون أحد عناصر النجاح 
للبطولة ولكن مع بقاء كل هذا العدد من التذاكر غير املبيعة 
حتولت املقاعد الش���اغرة احملتملة في مباريات البطولة إلى 
شبح يهدد جناحها الذي يعتمد في املقام األول على احلضور 

اجلماهيري.
ولكن بعد 24 س���اعة فقط من طرح ه���ذه التذاكر للبيع 
في جنوب أفريقيا ف���ي 15 أبريل املاضي، وصل عدد التذاكر 
املبيعة إلى 100 ألف تذكرة وذلك بعدما اصطفت أعداد كبيرة 
ملدة نحو 20 ساعة أمام مراكز بيع التذاكر املنتشرة في أنحاء 
البالد. ولم يستغرق األمر وقتا طويال حتى جتاوزت مبيعات 
التذاك���ر املطروحة لهذه البطولة والبالغ عددها 2.88 مليون 
حاجز ال� 90% الس���يما أن مش���جعي جنوب أفريقيا اشتروا 
أكثر من مليون تذكرة منها. وبعد نس���بة املبيعات املخيبة 
لآلمال لتذاكر البطولة في أوروبا، شعر املنظمون في جنوب 
أفريقيا وكذلك االحتاد الدولي للعبة )فيفا( بقلق ش���ديد من 
فشل البطولة جماهيريا ولكن وطنية مشجعي جنوب أفريقيا 
بددت هذه املخاوف حيث لم يكن اهتمامهم بكرة القدم كبيرا 

بقدر اهتمامهم برفعة شأن بلدهم.

قال رئيس املفوضية األوروبية 
جوزيه مانويل باروسو إنه يتوقع 
أن يقرب كأس العالم بني الشعوب، 
وأن يسهم هذا احلدث التاريخي في 

دفع القارة األفريقية لألمام.
وأضاف باروسو خالل اجتماع 
املفوضي����ة األوروبية ومفوضية 

االحتاد األفريق����ي في أديس أبابا 
»ستنسى حواجز الثقافة واللغة 
واجلنسية )جميعا( بفضل كأس 
العال����م«. وتابع باروس����و، وهو 
برتغالي اجلنسية، »أنا على ثقة من 
أن جنوب أفريقيا، والقارة األفريقية 
بأسرها، ستحقق أقصى استفادة 

)من الكأس(«.
وأردف »ان هذا اإلرث لن يشهد 
مظاهر حتس����ن كبيرة في البنية 
التحتية للبالد فحس����ب، ما آمله 
بحق هو أن يطوق الشعور بالفخر 

الدولة والقارة )بأسرها(«.
وق����ال انه سيش����جع وطنه، 

البرتغ����ال خ����الل نهائيات كأس 
العالم، لكنه يأمل أيضا أن تواصل 
الدول األفريقية جهودها لتحسني 
أسلوب لعبها. وختم »آمل أن نلمس 
التقدم الكبير الذي حققته الشعوب 
األفريقية لتصبح قوة حقيقية في 

)هذه( اللعبة اجلميلة«.

تعرض صحافيان برتغاليان وآخر اسباني الى عملية سطو من 
قبل عصابة مس����لحة خالل تواجدهم في مكان إقامتهم الفخم في 

جوهانسبرغ للسرقة.
واقتحم����ت العصاب����ة خ����الل ليل الثالث����اء � األربع����اء فندق 
»ماغاليسبورغ«، شمال-غرب جوهانسبرغ وقامت بسرقة معداتهم 
خالل نومهم، وعندما استيقظ احدهم امره افراد العصابة بالتزام 

الصمت حتت تهديد السالح.
وقال الصحافي البرتغالي انطونيو فيمويش في تصريح لوكالة 
فرانس برس: »صوب احد رجال العصابة املس����دس باجتاه رأسي 
وطالبني بالت����زام الصمت، في حني بدأ اآلخ����ر يفتش متعلقاتنا 
اخلاصة«. واضاف »لقد ذهبا م����ع االموال التي وجداها وجوازات 
السفر وأجهزة الكاميرات واملالبس، اما في الغرف االخرى حيث لم 

يفق زمالئي من نومهم، فقد اخذا كل ما وجداه أمامهما«.
في املقابل، قال هانغاوي مولودزي املتحدث باس����م الش����رطة 

»حلسن احلظ، لم يتم إطالق النار وبالتالي ال اصابات«.

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن املكفوفني وضعاف 
البصر من املشجعني سيعيشون جتربة فريدة من نوعها خالل 

أغلب مباريات كأس العالم.
وذكر »فيفا« في بيان أن ستة من الستادات التي تستضيف 
فعاليات كأس العالم سيكون بكل منها 15 مقعدا مجهزا بسماعات 
األذن، تسمح للمشجعني املكفوفني بسماع تعليق على مجريات 
املباراة من قبل صحافيني مدربني، كما يخصص 15 مقعدا آخر 

في كل ستاد ملرافقي هؤالء املكفوفني.

اضافت شركة »غوغل« على خدماتها على االنترنت إمكانية 
استكش���اف املالعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم مع 

صور شاملة الرؤية وعروضا ثالثية األبعاد.
واضيفت 7 مالعب الى برنامج »ستريت فيو« لالبحار االفتراضي 
على االنترنت التابع ل� »غوغل« ما يس���مح بزيارة املالعب التي 
سيس���تعرض على ارضيتها الالعب���ون مهاراتهم بفضل صور 

شاملة الرؤية )بانورامية(.
وتتوافر كذلك عروض بتقنية االبعاد الثالثة للمالعب العشرة 
التي ستقام عليها املباريات في املونديال الذي ينطلق غدا، فضال 
عن املدن التس���ع التي تستضيف املسابقة عبر برنامج «غوغل 

ايرث« او من خالخدمة اخلرائط »غوغل مابس«.

مانديال يحضر ربع ساعة من االفتتاح
اكد نكوزي زفيليفليلي مانديال حفيد الزعيم 
نلسون مانديال اول رئيس اسود جلنوب افريقيا، 
لوكالة الصحافة الفرنسية ان االخير سيحضر 
مباراة االفتتاح بني بالده واملكسيك على ملعب 
»سوكر سيتي« في جوهانسبرغ،  مشيرا الى 

انه سيبقى ملدة ربع ساعة فقط.

وقال نكوزي »سيأتي لتحية اجلمهور، قبل 
ان يعود الى منزله«، واضاف »نحاول دراسة 
الوقت الذي سيمكثه في امللعب، على االقل 10 

او 15 دقيقة«.
وكان نكوزي املتحدث الرسمي باسم عائلة 
مانديال، قد نفى سابقا مزاعم حكومية ان جده 

سيحضر، مشيرا الى ان حالته الصحية الضعيفة 
ال تسمح له بذلك.

وسيبلغ مانديال 92 عاما في 18 يوليو املقبل، 
وهو لم يظه����ر للعموم منذ 11 فبراير املاضي 
خالل زيارته للبرملان اجلنوب افريقي مبناسبة 

الذكرى ال� 20 لالستقالل.


