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سلوڤاكيا ونيوزيلندا تتناطحان للفوز.. وال شيء سواه
سيكون املنتخبان السلوڤاكي والنيوزيلندي 
مطالبني بالفوز وال شيء سواه عندما يتواجهان 
الي���وم على ملع���ب »روي���ال بافوكنغ« في 
روستنبرغ في اجلولة االولى من منافسات 

املجموعة السادسة.
وميكن القول ان الفوز س���يكون مصيريا 
للمنتخبني »الصغيرين« ألن املجموعة تضم 
ايطاليا وپاراغواي، وبالتالي سيسعى كل منهما 
للخروج بالنقاط الثالث ألن التعادل يعتبر 
مبثابة الضربة القاضية تقريبا آلمال الطرفني 
ألنه من املستبعد، اقله على الورق، ان يفوزا 

على املنافسني اآلخرين في املجموعة.
ويتشارك املنتخبان بواقع انهما من الضيوف 
»النادرين« لكأس العالم، كون سلوڤاكيا تشارك 
ألول مرة منذ تفكك تشيكوس���لوڤاكيا، فيما 
تعود نيوزيلن���دا الى العرس الكروي للمرة 

الثانية فقط بعد اسبانيا 1982.
»أتطلع بف���ارغ الصبر لكي نبدأ«، هذا ما 
قاله مهاجم نيوزيلندا وميدلزبره االجنليزي 
كريس كيلن، مضيفا »كنت قريبا من اعتزال 

اللعب قبل خمس���ة اعوام، وأنا اقف هنا اآلن 
للمشاركة في كأس العالم، انه فعال امر مميز 

للغاية«.
ويعتبر معظم العبي املنتخب النيوزيلندي 
نصف هواة وبعضهم بدأ مسيرته في اجلامعات 
االميركية لكن أبرزهم قائد املنتخب راين نيلسن 
الذي يعتبر عنصرا اساس���يا في خط دفاع 
نادي بالكبيرن في دوري الدرجة االجنليزية 

املمتازة.
املنتخب االوقياني  ويشرف على تدريب 
ريكي هيربرت احد افراد املنتخب الذي شارك 
في نهائيات كأس العالم عام 1982 في اسبانيا، 
وهو في الوقت ذاته مدربا لفريق ويلينغتون 
فينيكس، ممثل نيوزيلندا في الدوري االسترالي 

للمحترفني.
وميلك هربرت تطلعات كبيرة وال يعتبر 
فريقه مجرد جس���ر ستعبر عليه املنتخبات 
االخرى بقوله »اذا جنحت السنغال في الفوز 
على فرنسا في املباراة االفتتاحية لكأس العالم 

2002، نستطيع ان نهزم ايطاليا«.

وتب���دو الكفة راجح���ة ملصلحة منتخب 
امل���درب فالدميير فايس م���ن اجل اخلروج 
بالفوز من مبارات���ه االولى على االطالق مع 

النيوزيلنديني.
ولم تكن الصالبة الدفاعية العالمة البارزة 
لدى منتخب سلوڤاكيا في التصفيات اذ دخل 
مرماه 10 أهداف في 10 مباريات، لكن هجومه 
كان قويا وعرف طريق املرمى 22 مرة بفضل 
حتركات العب وسطه ماريك هامسيك )22 عاما( 
والتمريرات احلاس���مة لالعب وسط نابولي 

االيطالي املميز.
رغم صغر سنه، اال ان هامسيك اكتسب ثقة 

فايس وحمله مسؤولية شارة القيادة.
وتلقت س���لوڤاكيا دفع���ة معنوية قوية 
بعد اب���الل مدافع ليڤربول االجنليزي مارتن 
سكرتل من اصابته بكسر في قدمه أبعدته عن 
املالعب حوالي ثالثة أش���هر، وقد اكد فايس 
ان صخرة دفاعه اقترب من استعادة لياقته 
بش���كل كامل وهناك احتمال كبير ان يشارك 

امام نيوزيلندا.

ناعومي كامبل حزينة 
على وفاة زيناني

ش���عرت عارض���ة األزي���اء 
الش���هيرة ناعومي  البريطانية 
كامبل باحلزن على وفاة زيناني، 
ابنة حفيدة رئيس جنوب أفريقيا 
السابق نيلس���ون مانديال، في 

حادث سير.
وذكرت صحيفة »ذي تاميز« 
الص���ادرة في جن���وب أفريقيا 
أنه خالل افتت���اح البطولة في 
ملعب »سوسر سيتي« مبدينة 
جوهانسبرغ اندفعت كامبل إلى 

احلمام وفي مقلتيها دموع.

لم يسبق للمنتخبني ان 
التقيا اطالقا ف����ي اي من الفئات 

العمرية.
انها املرة الثانية التي تواجه 
فيها سلوڤاكيا منتخبا من اوقيانيا، 
بعد ان التقت استراليا عام 2000 في 
املباراة  فالباريزو )تشيلي( وانتهت 

بتعادلهما 0 - 0.
املنتخب السلوڤاكي هو 
الوحيد الذي يشارك في النسخة 
احلالي����ة للمرة االول����ى. اما آخر 
منتخبني اوروبيني شاركا للمرة 
االولى، فكانا سلوڤينيا واوكرانيا 
وكالهما خسر مباراته االفتتاحية، 
االولى امام اس���بانيا 1 - 3 عام 
2002، والثانية امام اسبانيا ايضا 

.4 - 0

»فوفوزيال جديدة« أخف ازعاجا

كيلن يؤجل شهر عسله لإللتزام مع نيوزيلندا

كوريا الشمالية تبث المونديال دون تصريح

 فرضت ابواق »فوفوزيال« نفسها ضيفة مزعجة 
في املباريات، لكن الشركة املصنعة لها اعلنت توصلها 
الى نسخة جديدة اقل ازعاجا، وقال نيل فان سشالفيك 
الشريك في الشركة الرياضية املصنعة لفوفوزيال 
»اجرينا تعديال عل����ى االلة، وهناك االن فوفوزيال 
جديدة ستخف معها قوة الصوت بعشرين ديسيبيل«.  
و»فوفوزيال« هي عب����ارة عن بوق صاخب يطلق 
أصواتا يتردد صداها في ارجاء امللعب حيث تصل 
قوة الصوت الى 127 ديسيبيل، في حني ان صافرة 

احلكم تصدر صوتا بقوة 8، 121 ديسيبيل. 
 آخر االنتقادات لهذه االصوات جاءت من جنم 
منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي قال »من 
الصعب على اي كان على ارض امللعب ان يحافظ 

على تركيزه«، مضيفا »العديد من الالعبني ال يحبون 
هذه االبواق لكن عليهم االعتياد عليها«.

 وفي مقابل االنتقادات التي علت والدراس����ات 
الطبي����ة التي حتدثت عن احتمال »فقدان حاس����ة 
السمع لدى الالعبني« بسبب فوفوزيال، فان رئيس 
االحتاد الدولي جوزيف بالتر دافع عنها معتبرا انها 

»جزء من الثقافة الكروية االفريقية«.
 وقال بالتر »فوفوزيال هي ثقافة افريقية ونحن في 
افريقيا وبالتالي يتوجب علينا أن نسمح ملستعملي 
هذه االلة مبمارس����ة ثقافتهم ماداموا شاءوا ذلك. 
يعتبر العزف على الة فوفوزيال والغناء من ثقافة 
كرة الق����دم االفريقية، انها جزء من احتفاالت هذه 

القارة ولذلك دعوهم يطلقوا أبواق فوفوزيال«.

اضطر كريس كيلن مهاجم 
النيوزيلندي لتأجيل  املنتخب 
شهر عس���له من أجل التواجد 
مع منتخب بالده في النهائيات 
ويأمل الالعب اآلن في استمرار 
احلالة الرومانسية التي يعيشها 
عندم���ا تلتق���ي نيوزيلندا مع 

سلوڤاكيا.
وقال كيلن: »ستكون واحدة 
من كب���رى املباريات في تاريخ 
نيوزيلن���دا الك���روي، دائما ما 
املب���اراة األولى في أي  تتمتع 
بطولة بأهمية خاصة وهذا األمر 

ينطبق علينا متاما هنا«.
وأضاف: »نعرف أن سلوڤاكيا 
إيطاليا  فري���ق جي���د ولك���ن 
وپاراغواي فريقان جيدان أيضا، 

لذلك يج���ب أن نخرج بنتيجة 
جيدة من هذه املباراة إذا كنا نريد 

اجتياز دور املجموعات«.
وغاب كيلن عن مباراة صربيا 
الودية المت���ام زواجه في ذلك 
الوقت من حبيبته هانا بالقرب 
من بحيرة »لوتش لوماند« في 

اسكوتلندا.
وقال مهاجم نادي ميدلزبره 
اإلجنليزي: »كان يوما رائعا وكان 
الذهاب لقضاء شهر العسل بعده 

مباشرة سيكون أمرا لطيفا«.
وأض���اف: »كان���ت زوجتي 
ستسعد أكثر بذلك ولكنها تعرف 
جيدا أهمية بطولة كأس العالم 

بالنسبة ملشواري الرياضي«.
وأصر العب خط وسط الفريق 

فالدميير فايس على أن سلوڤاكيا 
لن تقلل من شأن نيوزيلندا.

وقال فايس الذي أصبح رابع 
العالم  العب في تاري���خ كأس 
يضمه والده املدرب، والذي يدعى 
فالدميير أيضا، إلى منتخب بالده: 
»رأينا املنتخب النيوزيلندي وهو 

يالعب صربيا«.
وأضاف: »نعرف ماذا يجب 
أن نتوقع منهم ولكننا سنحاول 
بالتأكيد أن نفوز بنقاط املباراة 

الثالث«.
وق���ال فايس: »عندما نلعب 
أمام نيوزيلندا سنبدأ من حيث 
انتهينا أمام كوستاريكا، أعتقد 
أن مباراة نيوزيلندا س���تنتهي 

بالنتيجة التي نرجوها«.

 ذكرت وسائل اعالم كورية جنوبية أمس األول 
ان محطة تلفزيونية حكومية في كوريا الشمالية 
أذاعت بدون وجه حق املب����اراة االفتتاحية وعدة 

مباريات اخرى في نهائيات كأس العالم.
 وبث����ت محطة التلفزي����ون املركزية في كوريا 
الش����مالية املباراة االفتتاحية بني جنوب افريقيا 
واملكس����يك في وقت متأخر الس����بت املاضي وفقا 

لتقارير اعالمية في جارتها اجلنوبية.
 وقالت محطة )اس.بي.اس( في س����يؤول التي 
متلك احلقوق احلصرية لبث مباريات كأس العالم 
في شبه اجلزيرة الكورية في تقرير لها إن كوريا 
الشمالية تبث مباريات كأس العالم بدون أي تصريح 

من ش����ركة اس.بي.اس االذاعية.  وتأهل منتخب 
كوريا الش����مالية الى النهائيات في جنوب افريقيا 
ألول مرة من����ذ 44 عاما وقالت تقارير اعالمية في 
سيؤول إن املفاوضات بينها وبني محطة اس.بي.

اس في كوريا اجلنوبية للحصول على حقوق البث 
انهارت اوائل هذا العام.  ولم يتم التفاوض مجددا 
بس����بب التوتر بني الكوريتني ال����ذي ارتفع ألعلى 
مستوياته في سنوات بسبب غرق سفينة حربية 
كورية جنوبية.  وقال االحتاد الدولي لكرة القدم في 
بيان »فيفا يتناقش مع احتاد اذاعات اسيا واحمليط 
الهادي بشأن إذن احلصول على اشارة البث لالذاعة 

في كوريا الشمالية«.

حارس هولندا البديل 
لم ير طفله

لم يتمكن حارس املرمى البديل 
للمنتخب الهولندي مايكل فورم، 
من حضور والدة ابنه األول بسبب 
مشاركته في البطولة، وقال فورم 
في تصريح���ات لصحيفة »دي 
تليغراف« الهولندية »كنت أحتدث 
مع زوجتي عبر برنامج سكايب 
عندما قالت لي انها بدأت تشعر 

بألم مفاجئ«.
ومرت األمور بس���رعة حيث 
تولى شقيق فورم وهو العب كرة 
قدم أيضا نقل زوجة شقيقه إلى 
املستشفى بصحبة والدته ووالدتها، 
وكان فورم يتابع التطورات حلظة 
بلحظة عبر الهاتف احملمول إلى 
أن ولد ابنه جايفي وايلون، ولكن 
فورم لن يتمكن على األرجح من 

رؤية ابنه قبل شهر.

شاڤيز يغير مواعيده
غير الرئيس الڤنزويلي هوغو 
شاڤيز أمس األول موعد برنامجه 
اإلذاع����ي والتليفزيون����ي كي ال 
يتعارض م����ع متابعة اجلماهير 
للبطولة. ويبدأ الرئيس برنامجه 
الرئيس«  االسبوعى »ألو سيادة 
في الساعة احلادية عشرة صباحا 
لكنه نقله إلى الس����اعة السادسة 
مساء، تاركا للمواطنني وموظفي 
احلكومة وقتا كافيا ملتابعة مباريات 

املونديال.
وكان شاڤيز قد اشار إلى قرار 
بتعديل موعد البرنامج عبر رسالة 
على صفحته اخلاصة على شبكة 

»تويتر« للتواصل االجتماعي. 
في الوقت نفسه، انتهز الفرصة 
لتهنئة األرجنتني على الفوز الذي 
حققته السبت املاضي على حساب 

نيجيريا 0-1.

النجم السلوڤاكي مارتن دوبريكتا مستعد ملقارعة النيوزيلنديني                )أ.پ(

موندياليةمتفرقات

وإحصائياتأرقام

اعترف راميريس العب خط وس���ط 
املنتخب البرازيلي بأن فريقه ال يعلم شيئا 

حتى اآلن عن منتخب كوريا الشمالية.
صادرت الشرطة ما يزيد على 113 مليون 
دوالر من عملة هونغ كونغ )14.4 مليون دوالر 
أميركي( كما ألقت القبض على 64 ش��خصا 
في مداهمات على مراكز لتنظيم مراهنات غير 

مشروعة على املباريات.
يؤكد مهاجم منتخب البرازيلي لويس 
فابيانو ان صيامه عن التهديف في اآلونة 
االخيرة لن يستمر ويقول »عندما سأسجل 
اول اهدافي، فان االهداف االخرى س���تلي 

تباعا«.
تعرض علم فرنسا املوضوع على واجهة 
مقر بلدية فيلنوف س��ان ج��ورج، لالنتزاع 
واحلرق ومت استبداله بعلم اجلزائر، في أعقاب 
أم��ا منتخ��ب  هزمي��ة منتخ��ب اجلزائ��ر 

سلوڤينيا.
أبهر الفوز الكبير الذي حققته أملانيا 
على أستراليا 4-0 املهاجم البرازيلي رونالدو 
وكت���ب الالعب امللق���ب »بالظاهرة« على 
صفحت���ه الش���خصية مبوق���ع »تويتر« 
االجتماعي »بداية جي���دة ألملانيا. مباراة 

كبيرة، األفضل حتى اآلن«.
أشادت الصحف الپولندية الصادرة امس 
مبهاجمي املانيا املولودين في پولندا لوكاس 
بودولسكي وميروسالف كلوزه بعد ان سجل 

كل منهما هدفا في مرمى استراليا.
ذكرت تقارير إخبارية أن أس���تراليا 
مستعدة لدفع ثاني أكبر أجر تدريبي في 
كرة القدم من أجل تعيني مدرب على أعلى 
مستوى لقيادة منتخبها الوطني إلى نهائيات 

2014 في البرازيل.
قال االحتاد االجنلي��زي لكرة القدم إن 
مستقبل ليدلي كينغ في نهائيات كأس العالم 
سيتقرر في معسكر املنتخب في وقت الحق، 
وخرج قلب الدف��اع من امللعب في منتصف 
املباراة االولى باملجموعة الثالثة للبطولة التي 
تعادلت فيها اجنلترا مع الواليات املتحدة 1-1 
السبت املاضي وذلك بسبب اصابة أعلى الفخذ، 
وتكهن��ت تقارير اعالمية بريطانية بأن كينغ 
استبعد من البطولة اال أن متحدثا رفض تأكيد 
ذلك، وق��ال »ليس هناك ما نقوله اال ان بيانا 
س��يصدر بش��أن االصابة في وقت الحق«. 
وستلعب اجنلترا مباراتها املقبلة يوم اجلمعة 

املقبل أمام اجلزائر في كيب تاون.
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