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فوز »هزيل« للبرازيل أمام كوريا الشمالية.. وتعادل »سلبي«  للبرتغال مع ساحل العاج 

بيليه

ليونيل ميسي

)رويترز( )أ.ف.پ(مدافع البرازيل مايكون تألق وسجل هدفا رائعا من تسديدة خدعت حارس مرمى كوريا الشمالية   تسديدة قوية للبرتغالي كريستيانو رونالدو ارتطمت بالقائم في الشوط األول  

»فوفوزيال« نغمة للهواتف  
و»بي بي سي« تمنعها 

وفاة مشجعين جزائريين

احتجاز 14 صوماليًا 
لمشاهدتهم المونديال!

مباراة تكلف 150 مليون دوالر
أعلن��ت الغرفة التجارية الدمناركية أن املباراة األولى للمنتخب 
الدمناركي، والتي خسرها أمام نظيره الهولندي 0 - 2، كلفت الدمنارك 
حوالي 150 مليون دوالر بس��بب تراجع اإلنتاج. وأوضحت الغرفة 
أن حوالي 1.1 مليون مواطن دمناركي قضوا نحو ساعتني من وقت 
العمل يتابعون مباراة املنتخب في جنوب أفريقيا، وهو ما أس��فر 

عن تراجع في اإلنتاج رغم أن العمل لم يتوقف متاما.
ويبلغ عدد السكان في الدمنارك 5.5 ماليني نسمة.

مع تواصل الش���كاوى حول 
أبواق  الضجي���ج الصادر ع���ن 
فوفوزيال بات بإمكان محبي هذه 
االبواق البالستيكية البالغ طولها 
مترا تقريبا ان يستخدموها نغمة 
لرنة هواتفهم النقالة. وأصدرت 
شركة »موبليو« الهولندية تطبيق 
فوفوزي���ال من خالل متاجر »آي 

تيونز« من ابل.
الى ذلك، تعمل ش���بكة هيئة 
االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
على ب���ث املباري���ات خالية من 
»الفوفوزيال« بعد تلقيها لسيل 
من شكاوى املشاهدين املنزعجني 
م���ن األبواق، بحس���ب ما ذكرت 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 

امس.

اثنان من املش���جعني  توفي 
اجلزائريني بوالي���ة أم البواقي 
الواقع���ة على بعد 500 ش���رق 
العاصمة اجلزائرية حزنا على 
املنتخب  أمام  هزمية منتخبهما 

السلوفيني 0 – 1.
وذكرت صحيف���ة »اخلبر« 
الصادرة صباح امس أن املتوفى 
األول في العق���د الرابع وتوفي 
اثر أصابته بسكتة قلبية خالل 
املباراة، فيما توفي الثاني عقب 

انتهاء املباراة.

قامت إحدى امليليشيات املسلحة 
للمتطرفني اإلسالميني في الصومال 
باحتجاز ما ال يقل عن 14 ش����ابا 
كانوا يشاهدون مباراة بني املنتخب 
األملاني ونظيره األسترالي، رغم 
احلظر ال����ذي يفرضه املتطرفون 

على مشاهدة هذه املباريات.
وهدد الشيخ محمد عبدي عروس 
املتحدث باس����م ميليشيات حزب 
العاصمة الصومالية  اإلسالم في 
مقديش����و، قائال: »أح����ذر جميع 
الشباب الصومالي من مشاهدة هذه 
املباريات التي ال متثل إال تضييعا 

للوقت واملال«.
وكان كل م����ن حزب اإلس����الم 
وميليش����يا ش����باب املجاهدي����ن 
املتشددة أصدرا حظرا على مشاهدة 
مباريات كرة القدم أو نقلها إذاعيا 
أو تلفزيونيا، واصفني مشاهدة هذه 

املباريات بأنها »غير إسالمية«.

بيليه: ال أعرف لماذا يتكلم عني مارادونا كثيرًا!

رونالدو: ال يمكن استبعادنا من الترشيحات

ميسي: األرجنتين ال تخشى أحدًا

تهديد 30 مشجعة هولندية بالسجن

البرازيلي  النجم  وأوضح 
ال���ذي ين���ازع مارادونا لقب 
أفضل العب في التاريخ، أنه 

ال يرغب في التدريب.
وقال »لن يكون من األمانة 
قبول العمل كمدرب، حيث انني 
لم أرغب في ذلك قط، كما أنني 
ال أريد أن أعان���ي ما يعانيه 

دونغا«.
ورد بيلي���ه بذل���ك على 
الت���ي وجهها  االنت��ق���ادات 
مارادون���ا قب��ل أي���ام خالل 
افتتاح كأس العالم حني قال 
إن »الس���يد األسمر )في إشارة 
إل���ى بيليه( ق���ال إن جنوب 
أفريقيا لن تس���تضيف كأس 

العالم«.
وقال بيليه بحس ساخر »ال 
أعرف ملاذا يتكلم عني كثيرا. 

عليه أن يحبني«.

اعترف جنم منتخب البرتغال وقائده كريستيانو 
رونال���دو بأن فريقه ليس من املرش���حني الحراز 
كأس العالم، لكنه اشار الى انه ال ميكن استبعاده 

من املنافسة.
وقال رونالدو في حديث ملوقع االحتاد الدولي 
على شبكة االنترنت »كما قلت قبل انطالق البطولة، 
لس���نا من بني املنتخبات املرش���حة. لكن ذلك ال 
يعني أن املنتخبات غير املرشحة ال ميكنها الفوز 

باللقب«.
وكشف »اعتقد أن لدى بعض املنتخبات املشاركة 
في النهائيات نقاط قوة أكثر من البرتغال، ال يشكل 
هذا االمر سرا على احد، لكننا سندافع عن حظوظنا 
حتى آخر رمق. سنقدم أفضل ما منتلكه في املباريات، 
لذل���ك تبقى جميع االحتم���االت واردة، وال ميكن 

استبعادنا«.
واضاف »الفارق كبير بني مونديال جنوب افريقيا 
وكأس العال���م في املانيا قبل اربع س���نوات، انها 
املرة االولى التي تقام فيها كأس العالم في القارة 
االفريقية، كما انها امل���رة االولى التي تنظم فيها 
كأس العالم في فصل الش���تاء. لقد كانت جتربتنا 
جيدة منذ اليوم االول، واظن انها س���تبقى كذلك 

حتى مباراتنا االخيرة في املسابقة«.
وتابع »حمل شارة القائد شرف عظيم لي، وانا 
فخور جدا بهذا األمر. يعرفني زمالئي حق املعرفة، 
كما أعرفهم جيدا، وتسير األمور بيننا على أحسن 
وجه. نحن مجموعة من األصدقاء والرفاق، ونشكل 
أسرة حقيقية. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق 

االنتصارات والتألق«.

عاد النجم البرازيلي بيليه 
إلى انتقاد نظيره األرجنتيني 
دييغو مارادونا، حيث قال إن 
األخير قبل بوظيفة املدير الفني 
ملنتخ���ب »التانغو« ألنه كان 

بحاجة إلى العمل واملال.
ونقلت الصحافة احمللية 
ال�س���اب�����ق  الالع�����ب  عن 
املل��ق������ب ب� »املل���ك« قوله 
خالل حدث دعائي في س���او 
باول���و »مارادونا قبل عرض 
املنتخب األرجنتيني ألنه كان 
يحتاج إلى العمل واملال. رأيت 
األرجنتني وهي تتأهل بصعوبة 
خالل  التصفيات. لكن الذنب 
ليس ذنب مارادونا، بل ذنب 

من وضعه في املنصب«.

اعتبر جنم برش���لونة االسباني ليونيل ميسي أنه ال 
شيء يقف بني منتخب االرجنتني والفوز باللقب سوى 
االرجنتني نفسها، مؤكدا ان »ال البيسيليستي« ال يخشى 

احدا.
ورأى ميس���ي ان على منتخب بالده اال يخش���ى اي 
شيء س���وى تراخي العبيه، مضيفا: على االرجنتني اال 
تخشى سوى االرجنتني، اقول هذا االمر مع فائق احترامي 

للمنتخبات االخرى، لكننا منلك النوعية واملوهبة.
واضاف ميس���ي: تغير تصرف الالعبني ومقاربتهم 
لالمور، في السابق لم نكن مجموعة، ولعبنا بشكل سيئ 
في اغلب االحيان، لم نتمكن من حتقيق الفوز وكنا عرضة 
لالنتقادات، نحن اآلن متحفزون، نتدرب بجهد كبير ونرى 

ثمرة عملنا، نحن منتخب ارجنتيني مختلف.

خضع ما يزيد على 30 من املشجعات الهولنديات 
في جنوب أفريقيا الستجواب بسبب القمصان 

البرتقالية الالمعة التي كن يرتدينها.
وذك���رت صحيف���ة »زيه س���تار« الصادرة 

ام���س أن القمصان الت���ي توزعها أحد مصانع 
اجلعة الهولندية باملجان، لفتت انتباه عناصر 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الذين استدعوا 

الشرطة.

في فريق تشلسي ريكاردو كارڤاليو 
وباولو فيريرا.

وحاول املنتخبان اخلروج بنقاط 
املب���اراة الثالث لك���ن محاوالتهما 
كانت عشوائية ولم تشكل خطورة 
باستثناء واحدة سنحت لدروغبا في 
الوقت بدل الضائع لكن كرته لم جتد 

من يتابعها داخل الشباك.
وخطفت نيوزيلندا التعادل من 
سلوڤاكيا 1 - 1 في الوقت بدل الضائع 
على ملعب »رويال بافوكينغ« في 
راستنبرغ ضمن املجموعة السادسة. 
وسجل روبرت فيتيك )50( هدف 
سلوڤاكيا، ووينستون ريد )92( 

هدف نيوزيلندا.
ف���ي  س���لوڤاكيا  وتش���ارك 
املونديال للم���رة االولى منذ تفكك 
تشيكوسلوڤاكيا، ونيوزيلندا للمرة 
الثانية بعد مونديال اسبانيا 1982.

االفريقي في محاولة لكس���ر ايقاع 
املنتخ���ب البرتغالي وقد جنح في 
ذلك الى حد بعيد، قبل ان تتحسن 
االمور في الش���وط الثاني من دون 

ان تتغير النتيجة.
وفرض���ت رقاب���ة لصيقة على 
رونالدو لكنه جن���ح في التخلص 
من غي دميي���ل بحركة فنية رائعة 
واطلق كرة قوية من 35 مترا ارتدت 
من القائم االمين ملرمى حارس ساحل 
العاج بوبكر باري )8( رد عليه سياكا 
تيني بكرة قوية بيسراه من ركلة 
حرة مباشرة مرت الى جانب القائم، 
وبدت العصبية واضحة على رونالدو 
الس���اعي الى نقل عدوى جناحاته 
ف���ي ناديه ريال مدريد الى صفوف 
املنتخب، فلدى اعاقته من قبل دمييل 
من دون ان يحتسب احلكم املخالفة، 
البرتغالي بش���دة،  النج���م  احتج 

فاس���تدعاه حكم الساحة ورفع في 
وجهه البطاقة الصفراء.

وجاءت وتيرة الش���وط الثاني 
اسرع وبدأها جيرڤينيو بتسديدة 
عرضي���ة لم جتد من يتابعها داخل 
الش���باك )48(، ثم سدد سالومون 
كالو كرة ضعيفة بني يدي حارس 

البرتغال )50(.
البرتغال كارلوس  وقام مدرب 
كيروش باشراك اجلناح سيماو مكان 
املهاجم داني غير املوفق، وفي اول 
مساهمة له سدد ليدسون البرازيلي 
االصل كرة رأسية ضعيفة بني يدي 
احلارس العاجي، ثم جاءت اللحظة 
التي قرر فيها اريكسون منح الفرصة 
لدروغبا في الدقيقة 65 فشارك مكان 
كالو زميله في تشلسي. ولم يتمكن 
املهاجم العم���الق من الضغط على 
مدافعي البرتغ���ال وبينهما زمياله 

لآلخر وقطع شوط كبير نحو انتزاع 
الدور  الى  البطاقات املؤهلة  احدى 
الثاني. ووضع مدرب ساحل العاج 
السويدي زڤن غوران اريكسون قائد 
منتخب »االفي���ال« ديدييه دروغبا 
احتياطي���ا في املب���اراة وذلك بعد 
ايام من خضوعه لعملية  عش���رة 
جراحية اثر كس���ر في زنده، وقد 
سمح له حكم املباراة االوروغوياني 
خورخي الريوندا بارتداء واق لذراعه. 
ولعب اساسيا مكان دروغبا الالعب 
جيرفينيو مهاجم ليل الفرنسي في 
خ���ط املقدمة الذي يض���م الثنائي 
ارونا ديندان وسالومون كالو، اما 
البرتغال فخاضت املباراة في غياب 
جناحها لويس ناني املصاب بخلع 
في كتفه. وجاءت املباراة مملة في 
القوة  شوطها االول وغلبت عليها 
البدنية، خصوصا من ناحية املنتخب 

ف���ازت البرازي���ل عل���ى كوريا 
الشمالية 2 � 1 مساء امس على ملعب 
»ايليس بارك« في جوهانسبرغ في 
اجلولة األولى من املجموعة السابعة. 
وسجل مايكون )55( وايالنو )72( 
هدفي البرازيل، وجي يون نام )89( 
هدف كوريا الش���مالية. ورغم فوز 
»السيليس���او« إال ان أداء الالعبني 
لم يكن مقنعا وجنح العبو كوريا 
الش���مالية في اخل���روج متعادلني 
سلبيا في الشوط األول قبل ان تفوز 
البرازيل بصعوبة لتتصدر املجموعة 

السابعة برصيد )3 نقاط(.
وكان لق���اء البرتغال وس���احل 
العاج قد انتهى بتعادل سلبي مخيب 
في املباراة التي اقيمت على س���تاد 
»نيلس���ون مانديال باي« في بورت 
اليزابي���ث، وفش���ل بالتالي اي من 
الفريقني في توجيه ضربة معنوية 


