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»دقت ساعة« سويسرا فتوقفت »عقارب« بطل أوروبا
تشيلي تحقق فوزها األول بعد 48 عامًا

اإلسباني سيرجيو راموس طائرا إلى جانب احلارس السويسري دييغو مينالي  )أ.ف.پ(.

اكد املنتخب السويسري ان املباريات حتسم على 
ارضية امللعب وليس على الورق وان الترشيحات ال 
تعني شيئا وذلك عندما سجل اولى املفاجآت املدوية 
بإسقاطه نظيره االسباني بطل اوروبا بالفوز عليه 
1-0 امس على ملعب »موزيس مابهيدا« في دوربن 
ضمن اجلولة االولى ملنافسات املجموعة الثامنة.

 ودخل املنتخب االسباني الى العرس الكروي 
االول في القارة السمراء وهو املرشح االوفر حظا 
للفوز باللقب للمرة االولى بسبب العروض الرائعة 
التي قدمها قبل انطالق النسخة التاسعة عشرة، 
لكن املنتخب السويسري رفض ان يكون ضحية 
»ال فوريا روخا« فحقق املفاجأة واسقط االسبان 
الول مرة من اصل 19 مواجهة جمعت الطرفني حتى 
االن، بينها اثنان في النهائيات عامي 1966 و1994 
)2-1 في الدور االول و3-0 في الدور الثاني على 
التوالي(، وذلك بفضل جيلس���ون هرنانديز الذي 

سجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 52.
ووضعت سويسرا بالتالي حدا ملسلسل انتصارات 
بطل اوروبا عند 12 على التوالي واحلقت به الهزمية 
الثانية فقط من اصل مبارياته ال� 49 االخيرة، ليصبح 
رجال املدرب فيسنتي دل بوسكي في وضع حرج، 
خصوصا ان املباراة الثانية في هذه املجموعة انتهت 

بفوز تشيلي على هندوراس 1-0 ايضا.
وجنح املدرب االملاني اومتار هيستفيلد بالتفوق 
على نظيره دل بوسكي النه عرف كيف يغلق املنافذ 
على جن���وم »ال فوريا روخا« الذين قادوا بالدهم 
قبل عامني الى لقب كأس اوروبا للمرة االولى منذ 
1964، ولع���ب على الهجم���ات املرتدة التي اعطت 

مفعولها املطلوب.
 وحافظ املنتخ���ب السويس���ري على نظافة 
ش���باكه في النهائيات ل� 484 دقيقة على التوالي 
النه ودع النس���خة السابقة من الدور الثاني دون 
ان تتلقى ش���باكه اي هدف ف���ي املباريات االربع 
الت���ي خاضها، ويعود اله���دف االخير الذي تلقاه 
الى الدقيقة 86 من مباراته مع اسبانيا بالذات في 
الدور الثاني من مونديال 1994 )0-3( وس���جله 

تكسيكي بيغرستاين.
بدأ دل بوسكي اللقاء كما كان متوقعا باشراك 

اندرس انييستا منذ البداية بعد شفائه من االصابة، 
فيما بقي العب ارسنال فرانسيسك فابريغاس على 

مقاعد االحتياط.
وتولى مهاجم برشلونة اجلديد داڤيد ڤيا مهام 
رأس احلربة وحيدا بسبب عودة مهاجم ليڤربول 
االجنليزي فرناندو توريس الى املالعب مؤخرا بعد 
عملية جراحية، وقد لقي مهاجم ڤالنسيا السابق 
مس���اندة هجومية من انييس���تا وتشافي وداڤيد 
س���ليڤا، فيما تولى الثنائي سيرجي بوسكيتس 

وتشابي الونسو مهام الوسط الدفاعي.
وفي اجلهة املقابلة، افتقد منتخب هيتس���فيلد 
جهود قائده الكس���ندر فراي بسبب االصابة التي 
تعرض لها قبل النهائيات، ولعب في املقدمة مهاجما 
باير ليڤركوزن االملاني اري���ن ديريدوك وتونتي 
انشكيده الهولندي باليز انكوفو ومن خلفهما صانع 

ألعاب ليڤركوزن ترانكيو بارنيتا.
وفي املجموعة ذاتها، حققت تشيلي فوزها االول 
في النهائيات منذ عام 1962 بتغلبها على هندوراس 
1-0 على ملعب »مبوبيال ستاديوم« في نيسلبروت 
في اجلولة االولى. وسجل جان بوسيجور الهدف 

في الدقيقة 34.
ويعود اخر فوز لتش���يلي الى عام 1962 عندما 
اس���تضافت البطولة وحلت ثالث���ة بفوزها على 
يوغوسالڤيا 1-0. وشاءت الصدف ان تلك املباراة 

اقيمت ايضا في تاريخ 16 يونيو.
ومنذ ذلك التاريخ، فشلت تشيلي في الفوز في 

13 مباراة خاضتها في النهائيات.
واثمر الضغط التش���يلي هدفا في الدقيقة 34 
حني تلقى ماتياس فرنانديز كرة في اجلهة اليمنى 
فمررها باتقان امام املرمى حاول املدافع فيغويروا 
ابعادها لكنها اصطدمت بجان بوسيجور واستقرت 

في الشباك.
نظم منتخب هندوراس صفوفه في الشوط الثاني 
فبدا ساعيا الى ادراك التعادل رغم غياب الفرص 
اجلدية، وس���هل نظيره التشيلي مهمته بتراجعه 
الى الدفاع في ربع الساعة االول. واهدرت تشيلي 
عدة فرص متتالية نتيجة التسرع واستبسال دفاع 

هندوراس في تشتيت الكرة.

3 أشقاء في هندوراس دل بوسكي يرفض الماليين »يزقزقون« على »تويتر«
انتقاد »جابوالني«

»مونديال
اإلكواريوم«

ترحيل 17 مشاغبًا 
أرجنتينيًا

األرجنتين وأوروغواي لمواجهة اإلمارات

ستشهد النهائيات سابقة ال مثيل لها بعد استدعاء منتخب هندوراس 
لالعب جيري باالس���يوس للحلول بدال من خوليو س���يزار دي ليون 
املصاب، لينضم الى شقيقيه ولس���ون وجوني باالسيوس ويصبح 
الفريق الهندوراس���ي األول منذ انطالق النهائيات يضم ثالثة أشقاء 

في صفوفه.
وينحدر األش���قاء الثالثة من بلدة »ال سيبا«، وجيري هو الشقيق 
األكب���ر بعمر 29 عاما، يليه ولس���ون 26 عاما احملت���رف مع توتنهام 

اإلجنليزي ثم جوني 24 عاما العب فريق اوملبيا احمللي.

عندما اطلق موقع املدونات الصغرى تويتر في 13 يوليو 2006 
كان���ت ايطاليا قد توجت للتو بطلة للعالم في كرة القدم، لذا فإن 
مونديال 2010 هو االول في حقبة تويتر حيث حتتل اهم مسابقة 

رياضية في العالم موقعا مميزا.
منذ انطالق كأس العالم في جنوب افريقيا راح ماليني االشخاص 
»يزقزقون« )تويت(، اذ ان شعار اخلدمة هو عصفور ازرق صغير، 
اي يوجهون الرسائل القصيرة متناولني موضوع املونديال ومن 

بينهم عدد من الالعبني املشاركني في البطولة.
ولهذه الغاية، انش���أت خدمة تويت���ر موقعها اخلاص ملتابعة 
املونديال محذرة من مخاطر حصول اضطرابات في اخلدمة بسبب 

كثرة الرسائل املتعلقة باملونديال.
كلمات مثل »فوفوزيال« و»كأس العالم« هي االكثر رواجا على 
ش���بكة التواصل االجتماعي هذه منذ اس���بوع يوم االثنني وبعد 
خس���ارة املنتخب االس���ترالي امام نظيره االملاني بنتيجة 0 - 4 

انتشرت كثيرا عبارة »االستراليون التعساء«.
بعض املنتخب���ات مثل اجنلترا واس���بانيا اعتبرت ان تويتر 
يتطفل كثيرا، في ح���ني منع املنتخب الهولندي اس���تعماله بعد 
جتاوزات ارتكبها احد العبيه على االنترنت، اال ان عددا كبيرا من 
الالعبني يشاطر املش���تركني في اخلدمة انطباعاته من خالل هذه 

الرسائل القصيرة.

أبدى فيسنتي دل بوسكي 
املدي���ر الفن���ي للمنتخ���ب 
االس���باني دعم���ه الكام���ل 
للبطولة قائال ان عالم كرة 
القدم يجب أن يساعد على 

جناح هذه البطولة.
وصرح دل بوس���كي في 
مؤمتر صحافي عقد مبدينة 
دوربان »أريد أن أكون متفائال 
للغاية، اننا نشارك في كأس 
عالم تقام في دولة مختلفة«. 
ورفض دل بوسكي أي انتقاد 
لكرة البطولة أو املالعب أو 
حتى اخلدمات اللوجستية في 
أول بطولة كأس عالم تقام 

في القارة األفريقية.
وقال دل بوسكي »يجب أن 
نتعاون لتخرج كأس العالم 

هذه بأفضل صورة«.

حمى املوندي���ال طالت 
االرض والبح���ر.. فاالرض 
زهت باأللوان وطالت اطياف 
املجتمع.. وف���ي البحر بات 
»االكواريوم« يلعب كرة القدم 
من االس���ماك وكل اصناف 

الكائنات البحرية.
هذا هو املونديال.. جامع 
االنس���ان وكل ما ظهر على 
وجه االرض وفي مياهها، في 
تظاهرة كونية فتحت االبواب 
امام اصحاب العقول واالفكار 
املتجددة ليتواصلوا كل يوم 
م���ع احداث ن���ادرة واخرى 

تشغل العالم وال تقعده.

ستقوم الس���لطات اجلنوب 
افريقي���ة بترحيل 17 مش���اغبا 
ارجنتيني���ا جاءوا لتش���جيع 
منتخ���ب بالدهم بعد ان داهمت 
الشرطة امس مقر اقامتهم في احد 

فنادق العاصمة بريتوريا.
وذك���رت الش���رطة في بيان 
اصدرته: »تب���ني خالل املداهمة 
ان 17 من اصل 165 مشجعا كانوا 
من االشخاص املعروفني والذين 
تعتبرهم الشرطة من املشجعني 
غير املرحب بهم كمتفرجني في 
املباريات. ومت تسليم مجموعة 
ال� 17 شخصا الى سلطات الهجرة 

التي ستتعامل مع ترحيلهم«.

أكد األمني العام الحتاد الكرة االماراتي يوسف عبداهلل، انه تلقى اتصاالت 
من احتادات كرة القدم في أوروغواي واألرجنتني والهند وسورية، ملواجهة 
املنتخب االماراتي وديا خالل الفترة املقبلة. وذكر االحتاد االماراتي في 
بيان صحافي أن الوفد االماراتي، املمثل في يوسف عبداهلل ومحمد مطر 
غراب، ش���ارك في كونغرس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( واالحتاد 

اآلسيوي التي جرت على هامش بطولة كأس العالم.

الشعب اإلسباني واثق من التتويج باللقب
يؤمن أغلبية الش���عب األسباني بأن منتخب 
ڤيس���نتي دل بوس���كي بإمكانه إحراز لقب كأس 

العالم.
هذا هو االستنتاج الذي مت التوصل اليه عبر 
استطالع للرأي أجرته صحيفة »ال رازون« التي 

تصدر من مدريد.
وأظهر استطالع جرى على مدار يومني عبر »ان.

سي.ريبورت« أن ما ال يقل عن 68.2% من االسبان 
يعتقدون أن الفريق األحمر بإمكانه التتويج بأول 

لقب كأس عالم في تاريخه.
وكشف أيضا عن أن االسبان ليسوا معجبني 
ب���أي من الفرق التي ظه���رت حتى اآلن في كأس 

العالم.
ولم يسبق أن شهدت اسبانيا هذه املوجة من 
التفاؤل قبل املونديال، ومت تخصيص ماليني من 
اليورو للمراهنة على فريق دل بوسكي في جميع 

أنحاء اسبانيا.
ولم يخس���ر احلارس إيكر كاسياس ورفاقه 
سوى في مباراة واحدة منذ 2006 وتوج املنتخب 

بلقب كأس األمم األوروبية املاضية، وسحق نظيره 
الپولن���دي 6 - 0 في آخر مب���اراة جتريبية قبل 

انطالق املونديال.
ووفقا لصحيفة »ايه.بي.س���ي«، فإن احلمى 
احلمراء اجتاحت اس���بانيا بش���كل لم يسبق له 
مثيل، »نادرا ما تلقى الفريق مثل هذه املس���اندة 

ومشاعر التفاؤل«.
وما يلفت االنتباه هو أن إقليم كاتالونيا املتمتع 
باحلكم الذاتي والذي دائما ما كان معاديا أو غير 
مبال جتاه املنتخب االسباني، وصل اإلقليم إلى 
الذروة هذه املرة في مس���اندته للمنتخب خالل 

املونديال.
وأشارت صحيفة »ال فانغوارديا« أن حماس 
إقليم كاتالونيا جتاه املنتخب بسبب طريقة األداء 
التي يتبعها دل بوس���كي، وكذلك بسبب وجود 
ما ال يقل عن 8 من العبي برش���لونة في صفوف 
املنتخب االس���باني. وللمرة األولى سيتم وضع 
شاشات عمالقة في بلباو وبرشلونة مثلما يحدث 

في باقي املدن االسبانية.

الكرة في »االكواريوم« وفرصة للتسجيل  )أ.ف.پ(

مارادونا: على بيليه أن يعود إلى المتحف 
يبدو ان مدرب املنتخب االرجنتيني دييغو مارادونا 
مهتم اكثر مبا يقوله عن����ه البرازيلي بيليه ورئيس 
االحتاد االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني عوضا عن 
التحضير ملواجهة كوريا اجلنوبية في اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة الثانية، النه شن امس حملة 

مضادة على النجمني السابقني.
وكان بيليه اعتب����ر قبل ايام في حديث للصحافة 
البرازيلية ان تعيني مارادونا مدربا للمنتخب االرجنتيني 

كان خطأ، وأن االخير اراد هذا املنصب بسبب املال.
وجاء رد مارادونا على بيليه خالل مؤمتر صحافي 
عقده في ملعب »لوفتوس فيرس����فلد ستاديوم« في 
بريتوريا، حيث قال »لس����ت متفاجئا، على بيليه ان 
يعود الى املتحف«، قب����ل ان يرد ايضا على بالتيني 
الذي قال منذ بضعة اشهر ان مارادونا كان العبا رائعا 
لكنه ليس مدربا رائعا. وقال مارادونا »اما بالنس����بة 
لبالتيني، فانا لست متفاجئا الن عالقتي به كانت فاترة 

دائما، فهو يقول لي مرحبا ووداعا ليس اال. لكننا نعلم 
ان هذا هو طبع الفرنسيني وبالتيني فرنسيا، يعتبر 

نفسه افضل من اجلميع«.
ثم تطرق مارادونا بعدها الى املوضوع الرياضي 
االهم، فقلل من اهمية اخلطر الذي ميكن ان يش����كله 
الكوريون عل����ى منتخبه، خصوصا بعد فوزهم على 
اليون����ان 2-0 في مباراتهم االولى، وقال متوجها الى 
احد الصحافيني الكوري����ني »مع كل احترامي، انتم ال 
متلكون ليونيل ميسي. املنتخب الكوري مؤسس على 
قاعدة جماعية قوية، انهم سريعون، انهم فريق ممتاز 

ويجب احترامهم، لكننا سنفوز باملباراة«.
لكن مارادونا اعترف بأنه قلق من التحدي البدني 
الذي س����يفرضه الكوريون على العبيه، وهو مفارقة 
خصوصا ان املدرب االرجنتيني يعول على قلبي الدفاع 
وولتر صامويل ونيكوال بورديسو املعروفني بقوتهما 

واندفاعهما البدني.


