
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
متى يقام المونديال في العالم العربي؟

ـ بعد ان تتحرر فلسطين وتصبح هناك ديموقراطية حقيقية أي تقريبا 
بعد 3500 سنة و3 شهور. أبواللطفواحد

البقاء هلل
حمد سليمان حمد الوقيانـ  86 عاماـ  الرجال: 
ديـــوان الوقيانـ  الفيحاءـ  ق3ـ  ش35 
ـ قســـيمة 65 ـ مقابل إطفـــاء النزهة ـ 
النســـاء:  ـ  ـ 22511088  ت: 22522884 
مشرف ـ ق5 ـ الشـــارع الثامن ـ م28 ـ 

ت: 25388709.
وسمية فهاد الطويل العجمي، أرملة عبداهلل 
زنيفر احلويلـــة ـ 79 عاما ـ الرجال: 
العقيلة ـ ق2 ـ ش الرئيســـي ـ م18 ـ 
شرق مجمع البيرقـ  ت: 50000755ـ  
النساء: الصباحية ـ ق4 ـ ش1 ـ م416 

ـ ت: 99844113.
فاطمـة ديـن سـعيد الديـن ـ أرملة علي 
عبداهلل آل بن علي ـ 75 عاما ـ الرجال: 
مشرفـ  ق3ـ  ش3ـ  م31ـ  ت: 55548413 
ـ 66335873 ـ النساء: ضاحية عبداهلل 
السالم ـ ق2 ـ ش معن بن زائدة ـ م3 ـ 

ت: 22549457.
أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن املذن ـ 93 عاما 
ـ الرجال: كيفان ـ ق4 ـ ش منى ـ م46 
ـ ت: 24844289 ـ النساء: كيفان ـ ق7 
ـ ش73 ـ م5 ـ ت: 24811712 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
عبداللطيـف عبدالرحمن محمـد ـ 89 عاما ـ 
الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: 
97916191 ـ النساء: القرين ـ ق4 ـ ش9 
ـ م3 ـ ت: 99233003 ـ الدفن التاســـعة 

صباحا مبقبرة صبحان.
صقر صالح ناصر النجديـ  73 عاماـ  الرجال: 
الســـرة ـ ق1 ـ ش علي بن أبي طالب ـ 
م33ـ  ت: 99013830، النساء: اجلابريةـ  
ق7 ـ ش5 ـ م32 ـ ت: 25315341 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.

دراسة خليجية: مباريات كأس العالم تهدد استقرار 47% من األسر.
ـ إحنا الرياضة عندنا تهدد حتى االستقرار السياسي مو بس األسري.

مقاالت الزمالء كتاب الصفحة األخيرة   ص 58مواقيت الصالة والخدمات   ص 42

أرجنتين »مارادونا« كسبت النقاط.. ونيجيريا االحترام

للحارس االرجنتيني سيرجيو روميرو 
)70(.وأضاع البديل النيجيري كالو 
اوتشي فرصة العمر لتعديل النتيجة 
وكســــب نقطة ثمينة بعد أن أطاح 
بالكرة بعيدا عن املرمى رغم أنه كان 

وحيدا مبقابلة املرمى )80(.
وحتمل بعدها الدفاع األرجنتيني 
ضغط املباراة ومتكنوا من احملافظة 

على هدفهم الوحيد حتى النهاية.
وكان منتخــــب كوريا اجلنوبية 
قد استهل مشــــواره بفوز مستحق 
على نظيــــره اليونانــــي 2-0 على 
ملعب »نســــلون مانديال باي« في 
اليزابيث. واصبح »محاربو  بورت 
التايغوك« اول من يحقق الفوز في 
العرس الكروي االول على االراضي 
االفريقية،. وسجل لي جونغ ـ سو 
)7( وبارك جي ـ سونغ )52( هدفي 
املباراة، ليمنحا منتخب بالدهما 3 

نقاط ثمينة.

القائم النيجيري )48(.
وشعر السويدي الرس الغرباك 
باخلطر ليقــــوم بالدفع باملهاجمني 
اوبافيمي مارتينز وبيتر اودميوينغي 
بديلــــني لفيكتور اوبينا واوغبوكي 
اوباسي، وهو ما أنتج خطورة كبيرة 

لصالح »النسور املمتازة« .
وبعد أن شعر العبو األرجنتني 
باخلطورة، قاد املهاجم كارلوس تيفيز 
هجمة معاكسة من منتصف امللعب 
ودخل حتى منطقة جزاء نيجيريا 
ومررها صوب ميسي الذي سددها 
مباشرة مرت بشكل خطير بجانب 
القائم األمين الى خارج امللعب )64(، 
تبعها مباشرة تسديدة قوية لغونزالو 

هيغواين أبعدها اينياما )65(.
وكانت أخطر كرات نيجيريا من 
جانب املدافع تاي تايو الذي أطلق 
تسديدة يســــارية قوية اجتهت الى 
خارج املرمى وقريبة من القائم األيسر 

اكمــــل »التانغو« ضغطه ولم يركن 
الفريق للراحة، حيث بادر بالهجوم 
املبكر وكاد أن يسجل ميسي اثر تلقيه 
متريرة من قبل املتألق فيرون، غمزها 
ميسي برجله اال انها مرت مبحاذاة 

بعد تسلمه لتمريرة جيدة من زميله 
انخل دي ماريا، سددها ميسي بشكل 
جميل بيد أن اينياما كان حاضرا من 
جديد وأبعدها بصعوبة بقبضة يده 
الى ركنية )37(. وفي الشوط الثاني، 

وان عاب أغلبها البطء الشــــديد في 
تناقل الكرة، األمر الذي جعل هجماتهم 
بعيدة متاما عن تشكيل أي خطورة 
تذكر، وكانت أبرز الهجمات للمهاجم 
فيكتور اوبينا عندما اخترق الدفاع 
االرجنتيني من اجلهة اليسرى ومتكن 
والتر صامويل من ابعاد الكرة الى 

ضربة ركنية )10(.
وكان احلارس النيجيري فينسنت 
اينياما رجل الشوط األول بال منازع 
بعد أن أفسد عدة هجمات في غاية 
اخلطورة، وكانت البداية مع النجم 
االرجنتيني ليونيل ميسي الذي جرب 
حظه بعد ان مر مــــن عدة مدافعني 
وسددها بالقرب من خط منطقة الـ 
18 اال أن احلارس النيجيري تعامل 
معها بشكل جيد وأبعدها عن مرماه 
)17(، تبعها كرة أخرى خطيرة عبر 
رأســــية من صامويل )25(، ثم عاد 
ميسي ليســــدد كرة أخرى خطيرة 

كســــبت األرجنتني ثالث نقاط 
ثمينة من أمام نيجيريا بعد أن تغلبت 
عليها 1 ـ 0 أمس في املباراة الثانية 
لصالح املجموعة الثانية للمونديال. 
وسجل هدف األرجنتني الوحيد املدافع 

غابرييل هاينزة )7(.
وتصدرت كوريا اجلنوبية ترتيب 
فرق املجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 
األهداف عن األرجنتني، وفي املركز 
الثالث نيجيريا والرابع اليونان دون 

رصيد من النقاط.
ومتكنــــت األرجنتني من خطف 
هدف مبكر عبر رأســــية متقنة من 
قبل املدافع غابرييل هاينزة تلقاها 
من ضربة ركنيــــة نفذها املخضرم 
سيبستيان فيرون، وضعها هاينزة 
بشكل جميل في أقصى الزاوية اليمنى 

للمرمى النيجيري )7(.
بعد الهدف قــــام العبو املنتخب 
النيجيري بتنفيذ عدة طلعات هجومية 

فوز »نمور« كوريا الجنوبية على أحفاد »اإلغريق« بهدفين

)رويترز( األرجنتيني هاينزه سجل هدفا رائعا من رأسية قوية في مرمى نيجيريا   جنم وسط كوريا اجلنوبية بارك جي ـ سونغ يسجل في مرمى اليونان  )أ.ف.پ(

سرقة 12 ألف دوالر من العبي منتخب أوروغواي

كاناڤارو يحث ليبي على تدريب األهلي

رونالدو محور أكثر عمليات البحث عبر »غوغل«

المونديال يرفع أسعار 
القات في اليمن

غاتوزو يعتزل بعد المونديال 

كيب تاون ـ د.ب.أ: تســـلل 
لصوص إلى فندق إقامة منتخب 
أوروغواي وسرقوا 12 ألف دوالر 
من متعلقات اثنني من الالعبني 
أثناء مشاركة الفريق في املباراة 
أمام فرنســـا في نهائيات كأس 
العالم بجنوب أفريقيا، حسبما 

أكدت وسائل إعالم أوروغواي 
امس السبت.

وتسلل اللصوص إلى غرف 
ارنســـتو رودريجيز ودانييل 
ماروتا بفندق في كيب تاون خالل 
املباراة أمام فرنسا، ومتت سرقة 
أربعة آالف دوالر من رودريجيز 

وسرقة ثمانية آالف دوالر من 
ماروتا.

وبعد مراجعة تســـجيالت 
كاميرات املراقبة تعتقد الشرطة 
اجلنوب أفريقية أن أحد أعضاء 
بعثة منتخب أوروغواي رمبا 

يكون متورطا في احلادث.

حث قلب دفاع منتخب ايطاليا فابيو كاناڤارو  
مدرب منتخب بالده مارتشيلو ليبي على االلتحاق 
به في نادي األهلي االماراتي، حسبما نقلت عنه 
صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« االيطالية 
امس. وقال كاناڤارو قائد املنتخب الذي أحرز 

لقب كأس العالم 2006: »يسعدني أن يأتي.
ال أعرف اذا كانــــت لديه رغبة في التدريب 
املوســــم املقبل«، لكن قلب الدفاع قال ان لديه 
أمــــورا أكثر أهميــــة اآلن ليفكر بها خالل كأس 

العالم.

تتركز عمليــــات البحث حول العبي كرة القدم 
عبر محرك »غوغل« للبحــــث على االنترنت على 
العب املنتخــــب البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
في حني انطلقت فــــي جنوب أفريقيا كأس العالم. 
وقالت شركة »غوغل« العمالقة على االنترنت »في 

عمليات البحث يتبني ان الالعب الفائز بوضوح هو 
رونالدو«. الى جانب رونالدو تظهر سجالت البحث 
ملستخدمي االنترنت اهتماما كبيرا كذلك بالبرازيلي 
كاكا واالجنليزي واين روني واألرجنتيني ليونيل 

ميسي والهولندي ويسلي سنايدر.

رفع شغف اليمنيني مبباريات 
كأس العالـــم لكـــرة القدم في 
جنوب افريقيا أسعار »القات« 
التي زادت بنسبة وصلت الى 

.%70
ففـــي تقريـــر علـــى موقع 
الرسمي  »ســـبتمبر«، املوقع 
اليمنية على  الدفـــاع  لوزارة 
شبكة االنترنت، جاء ان »الهوس 
اجلماهيـــري الكبيـــر من قبل 
اجلماهيـــر اليمنيـــة مبتابعة 
مباريات كأس العالم ساهم في 
تزايد الطلب بشكل كبير على 
القات، حيث ارتفعت اسعاره 
فـــي مختلف  بشـــكل مفاجئ 
اليمنية متزامنة مع  االسواق 

أولى مباريات البطولة«.
وأورد التقريـــر ان »اعدادا 
كبيرة مـــن الشـــباب اليمني 
شـــوهدت في اســـواق القات 
لشـــرائه، خاصـــة ان اغلـــب 
املواقع التي اعلنت عن استقبال 
الراغبني ملشاهدة مباريات كأس 
العالم هي عبارة عن منتزهات 
واســـتراحات خاصة باملقيل 
لتزامن موعـــد املباراة االولى 

مع موعد املقيل«.
يذكر ان القـــات عبارة عن 
اوراق شجر متضغ وتخزن في 
الفم ولها تأثير املخدر بدرجة 
متوسطة، وهو مادة يتعطاها 
اليمنيون بشكل واسع ويومي، 
اما املقيل فهو املكان الذي يجلس 
فيه اليمنيون للقيلولة ولتخزين 

القات.

اعلن العب وسط منتخب ايطاليا املقاتل جينارو 
غاتوزو انه سيعتزل اللعب دوليا اثر النهائيات.

واعتبـــر غاتـــوزو ان الوقت قد حـــان لالعتزال، 
لكنه اعـــرب في الوقت ذاته نيته تدريب منتخب 

ايطاليا في احد االيام. وقال غاتوزو »سأبلغ الثالثة 
والثالثني من عمري، ونظرا الى املركز الذي اشغله 
كان من الطبيعي بالنســـبة الي ان اخلي الساحة 

للشبان«. 

ه مارادونا الغامدي ينبِّ
اضطر احلكم السعودي خليل الغامدي، وهو احلكم الرابع في 
مباراة االرجنتني ونيجيريا التي اقيمت على ملعب »ايليس بارك« 
ــبرغ، الى التدخل مرتني لتنبيه مدرب ابناء التانغو  في جوهانس
دييغو مارادونا بالبقاء داخل منطقته الفنية والتوقف عن توجيه 
االنتقادات الى احلكم الرئيسي. وكانت املرة االولى في منتصف 
الشوط االول عندما توجه الغامدي باجتاه مارادونا طالبا منه عدم 
اخلروج من منطقته الفنية واعطاء تعليمات لالعبني، ثم مرة اخرى 
في اواخر الشوط االول اثر احتجاج املدرب االرجنتيني على احد 

قرارات حكم الساحة االملاني فولفغانغ ستارك.

مارادونا مستعرضا 
قدراته كمدرب


