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مدرب األرجنتني دييغو مارادونا يستعرض بالكرة

)أ.پ( األرجنتيني غونزالو هيغواين سجل الهدف الرابع في مرمى كوريا اجلنوبية  

النجم االملاني ميكايل باالك افتقده املونديال

موندياليةمتفرقات

 يستمتع املاليني حول العالم بكرة القدم وكأس العالم 
ولك���ن هذا ال مينع أن هناك من ال يهتم بالكرة وينزعج 
بشدة من صيحات اجليران عند احراز األهداف واالحتفاالت 
التي تقام في الشوارع بعد املباريات وحتليل املباريات 

التي يقوم بها الزمالء في العمل بشكل يومي.
ذكرت وسائل اإلعالم اإلسبانية ان بطل الدوري البرتغالي 
املمتاز بنفيكا وافق على بيع العبه أنخيل دي ماريا للعمالق 
االسباني ريال مدريد. وأشارت صحيفة »ماركا« الرياضية 
اليومي��ة الصادرة في مدريد أن لويس فيليبي فييرا رئيس 
بنفيكا وافق على قبول مبلغ 25 مليون يورو مقابل االستغناء 
عن خدمات دي ماريا الذي يلعب حاليا مع املنتخب األرجنتيني 
في بطولة كأس العالم بجنوب أفريقيا. فيما أشارت صحيفة 
»آس« املدريدية إلى أن سعر الالعب الشاب )22 عاما( سيكون 
أعلى حي��ث رجحت أن يدفع ريال مدري��د نحو 30 مليون 

يورو.
استهل قطاع الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
نشاطه الصيفي هذا العام مع انطالقة بطولة كأس العالم، 
حيث أعدت الهيئة قاعات مشاهدة وزودتها بأحدث املؤثرات 
املرئية والسمعية لبث مباريات املونديال في مواعيدها 
وعلى الهواء مباشرة وسط إقبال كبير من أعضاء ومنتسبي 
مراكز الشباب ملتابعة احلدث العاملي والتمتع بفنون كرة 
الق���دم التي تقدمها الفرق املش���اركة. وقد حرص قطاع 
الش���باب على بدء برنامجه الصيفي هذا العام بأنشطة 
وفقرات متنوعة استثمرت فيها جميع االمكانيات املتوافرة 
باإلضافة الى املنشآت الرياضية والترفيهية املعدة على 

أحدث النظم لتقدمي أفضل اخلدمات لألعضاء.
قالت اللجنة احمللية املنظمة واالحتاد الدولي لكرة القدم 
أمس االول ان س��تاد مورومبي في ساو باولو استبعد من 
قائمة الستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بالبرازيل 
عام 2014. وقال منظمون إن الس��تاد استبعد بسبب اخفاق 
املدين��ة في تقدمي ضمانات مالية لتغطي��ة تكاليف جتديده. 
وأضافوا في بيان »ولذلك استبعد ستاد مورومبي من مشروع 
نهائيات كأس العالم 2014«. وأش��ار املنظمون الى ان إعالنا 
س��يصدر في وقت الحق بش��أن ما اذا كان أحد الستادات 

األخرى في ساو باولو سيحل محل ستاد مورومبي.
تلقى االس���ترالي تيم كاهيل أمس أقل عقوبة ممكنة 
بإيقافه مباراة واح���دة بعد حصوله على بطاقة حمراء 
مباشرة امام أملانيا مما سيتيح له الفرصة خلوض املباراة 
األخيرة في املجموعة الرابعة امام صربيا. ويغيب كبير 

هدافي املنتخب االسترالي عن مباراة الغد امام غانا.

مانديال يشارك
في تشييع زيناني

»فوفوزيال« رائج في الصين 

شارك رئيس جنوب أفريقيا 
األسبق نيلس����ون مانديال في 
مراسم تش����ييع جنازة زيناني 
مانديال وه����ي ابنة أحد أحفاده 
والتي لقيت حتفها قبل أسبوع 
في حادث سيارة مأساوي. ونقل 
تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.س����ي( لقطات ملانديال 
وزوجته أثناء حضورهما جنازة 
إقامتها في  زيناني والتي متت 
مدرستها مبدينة »جوهانسبرغ«. 
وكانت زيناني البالغة من العمر 
)13 عاما( وهي ابنة أحد أحفاد 
الزعيم اجلنوب أفريقي قد لقيت 
حتفها قبل أس����بوع في حادث 
حتطم س����يارة وهي في طريق 
عودتها إلى منزلها عقب حضورها 
حفال أقيم مبدينة »جوهانسبرغ« 

مبناسبة بدء البطولة.

يلقى بوق »فوفوزيال« الذي 
يستخدمه املشجعون رواجا هائال 
في الصني على الرغم من اإلزعاج 
الذي يسببه. وذكرت وكالة أنباء 
الصني اجلديدة »شينخوا« نقال 
عن تقارير محلية أن البوق الذي 
أزعج ماليني مشاهدي الكرة حول 
العالم حقق أرقاما عالية جدا في 
الصني لناحية املبيعات. واختار 
العديد من املتاجر بيع البوق على 
املواقع االلكترونية مقابل 1.5 دوالر. 
وأش����ار صاحب أحد املتاجر إلى 
أنه على الرغم من صعوبة النفخ 
في »فوفوزيال« إال أن املشجعني 
يصرون على االستمرار في احملاولة 

حتى ينجحوا.

باالك: التاريخ يدعم ألمانيا 
أش���اد قائد املنتخب األملاني 
ميكاي���ل باالك ال���ذي يغيب عن 
صفوفه ف���ي املونديال بس���بب 
اإلصاب���ة في الكاح���ل، بزمالئه 
املشاركني في كأس العالم وأوصاهم 
بأن يكونوا مثاال يحتذى به أمام 

إجنلترا.
وكتب باالك )33 عاما( في مقاله 
لصحيفة »ذا تاميز« التاريخ يدعم 
أملانيا في الفوز بكأس العالم التي 
فازت بها ثالث مرات، أما إجنلترا 
فلم تتوج باللقب سوى مرة واحدة 

فقط في بطولة عام 1966.
وافتت���ح املنتخ���ب األملان���ي 
مشواره في كأس العالم احلالية 
بالفوز على نظيره األسترالي 0-4، 
بينما تعادل املنتخب اإلجنليزي 
مع نظيره األميركي 1-1 في أولى 

مبارياته بالبطولة.
وقال ب���االك الذي لعب أربعة 
أعوام في إجنلترا ضمن صفوف 
تشلس���ي ال���ذي لم يج���دد عقد 
الالعب التوقعات ميكن أن تخلق 
ضغوطا، ولكننا نس���تمد اإللهام 
من تاريخنا. بينما ش���عرت بأن 
املنتخب اإلجنلي���زي يعاني من 

القلق بسبب تاريخه.
ب���االك »تاريخهم  وأض���اف 
يش���كل ضغطا عليهم.. املنتخب 
اإلجنليزي لديه العبون أفضل.. 
لكننا من أكث���ر املنتخبات لياقة 
في البطولة، نلعب كرة قدم جيدة 
ولدينا عقلية رائعة، لذلك لدينا 
الفرصة لتحقيق إجناز كبير. إننا 
بلد كبير له تاريخ عريق، ويجب 

أن نتصرف هكذا«.
ونصح باالك املنتخب اإلجنليزي 
بالتحرك بشكل أفضل واملجازفة 
بش���كل أكبر، حيث إن أندية كرة 
القدم اإلجنليزية ليست مختلفة 

متاما عن الكرة األملانية. 

وقال باالك الذي شارك في 98 
مباراة دولية إنه واثق متاما في 
املنتخب األملاني الشاب الذي لعب 
بثقة كبيرة أمام نظيره األسترالي 

وحترك بالكرة بشكل رائع.
وأشاد باالك بالالعب مسعود 
أوزي���ل، قائ���ال »أوزيل يش���كل 
الالع���ب رقم 10 الذي كنا نفتقده 
عدة س���نوات وقد أظهر موهبته 

أمام العالم«.

 ليڤركوزن

أشارت مجلة »كيكر« األملانية 
الرياضية امس إلى أن نادي باير 
ليڤركوزن األملاني  على استعداد 
إلعادة جنمه الس���ابق باالك إلى 
صفوفه رغم املنافسة القوية التي 
سيجدها من األندية األخرى الراغبة 

في التعاقد معه.
وأوضحت املجلة أن ليڤركوزن 
حصل عل���ى الضوء األخضر من 
شركة »باير« العمالقة للصناعات 
الكيماوية للتقدم بعرض إلى باالك 
33 عاما الذي لم يتلق عقدا جديدا 
من ناديه تشلس���ي اإلجنليزي 

بنهاية املوسم املنقضي.
وقال ڤولڤغانغ هاوسر املدير 
اإلداري لنادي ليڤركوزن »سنفعل 
كل ما بوس���عنا المت���ام انتقال 
الالعب«. وقال رودي ڤولر مدير 
الكرة »إننا اكثر من مهتمني« ولكنه 
أشار إلى أن النادي ليس متعجال 

على امتام الصفقة.
ولع���ب ب���االك ف���ي صفوف 
إلى 2002  ليڤركوزن م���ن 1999 
الثاني  املركز  الفريق  واحتل مع 
في الدوري األملاني )بوندسليغا( 
في موسمني كما وصل مع الفريق 
إلى املباراة النهائية في بطولتي 
دوري أبطال أوروبا وكأس أملانيا 

في عام 2002.

وضع مهاج����م ريال مدريد االس����باني 
غونزال����و هيغواين منتخب االرجنتني في 
الدور الثاني نظريا بتس����جيله ثالثة من 
االه����داف االربعة التي فاز بها على نظيره 
الك����وري اجلنوبي 4-1 ام����س على ملعب 
»سوكر سيتي« في جوهانسبرغ في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة الثانية.سجل 
بارك تشو يونغ )17( خطأ في مرمى منتخب 
بالده، وهيغواي����ن )33 و76 و80( اهداف 
االرجنتني، ولي تشونغ يونغ )46( هدف 

كوريا اجلنوبية.
وتصدر هيغواين ترتيب الهدافني برصيد 
ثالثة اهداف، ام����ام االوروغوياني دييغو 

فورالن الذي ميلك هدفني.
التغيي����ر االبرز في تش����كيلة منتخب 
االرجنت����ني متث����ل مبش����اركة ماكس����ي 
رودريغيز جن����م ليڤربول االجنليزي بدال 
من خوان سيباستيان فيرون العب وسط 
استوديانتيس املصاب، حيث فضل مارادونا 

اراحته »لعدم تفاقم اصابته«.
وفي مقابل النزعة الهجومية لتشكيلة 
االرجنتني بوجود كارلوس تيفيز وغونزاليز 
وهيغواين وميسي، فان مدرب منتخب كوريا 
اجلنوبية هو جونغ مو الذي واجه ماردونا 
كالع����ب في مونديال 1986، دفع بخمس����ة 

مدافعني للحد من خطورتهم، معتمدا على 
مهاجم واحد هو بارك تشو يونغ احملترف 

في موناكو الفرنسي.
والالفت ان مارادونا ابقى دييغو ميليتو 
مس����جل هدفي الفوز النتر ميالن االيطالي 
في مرمى بايرن ميونيخ في نهائي دوري 
ابطال اوروبا الش����هر املاضي على مقاعد 

االحتياط.
فرض املنتخب االرجنتيني سيطرة شبه 
مطلقة على مجريات الش����وط االول وكان 
هدفه صريحا بهز الشباك منذ البداية لكن 
الفرص اخلطرة على املرمى لم تكن غزيرة، 
في ح����ني ان الكوريني اجلنوبيني تراجعوا 
متاما الى الدف����اع ولم تكن لهم اي مبادرة 
هجومي����ة منظمة تذكر حتى من تلك التي 
ج����اء منها هدف تقليص الفارق في الوقت 

بدل الضائع.
وما ميز الشوط االول هو تسجيل ثالثة 

اهداف من ثالثة اخطاء دفاعية.
 بدأ املنتخب االرجنتيني مهاجما حيث 
تقدم بهدوء الى املنطقة الكورية بعد سلسلة 
من التمريرات التي اس����تقرت احداها بعد 
تب����ادل الكرة بني كارل����وس تيفيز وانخل 
دي ماريا على ميني املرمى اثر تسديدة من 

االخير )4(.

 وجدت االرجنتني نفس����ها متقدمة في 
الدقيق����ة 17 بعد هدية كورية، فقد ارس����ل 
ميسي كرة من ركلة حرة من اجلهة اليسرى 
عبرت فوق رأس مارتن دمييكيليس وملست 
قدم بارك تشو يانغ قبل ان متر الى جانب 

احلارس وتستقر في املرمى.
واجرى مارادونا تبديال اضطراريا في 
الدقيق����ة 23 حني اصيب مدافع انتر ميالن 
والتر صامويل بشد عضلي فخضع للعالج 
وعاد الى ارض امللعب لكنه لم يتمكن من 
اكمال املباراة فنزل نيكوالس بورديس����و 

مدافع روما بدال منه.
 واطبقت االرجنتني على منافستها بشكل 
شبه كامل ولو من دون فرص حقيقية على 
املرمى، الى ان جاء الهدف الثاني، فانطلقت 
الكرة من ركلة حرة مماثلة للتي جاء منها 
اله����دف االول، فتنقلت الكرة من ماكس����ي 
رودريغيز الى ميسي الى رودريغيز الذي 
رفعه����ا عالية امام املرمى ارتقى لها البديل 
الى هيغواين  بورديسو وحضرها برأسه 
الذي وضعها برأسه ايضا على ميني احلارس 
جونغ سونغ رونغ وسط صدمة لدى الدفاع 

.)33(
وبينما كان احلكم يهم باطالق صافرة 
نهاية الشوط االول، ارسل احلارس سونغ 

ريونغ كرة عالية الى املنطقة االرجنتينية 
حولها بارك تشو يونغ برأسه الى مشارف 
املنطقة لكن املدافع دمييكيليس تباطأ في 
السيطرة عليها فخطفها لي تشونغ يونغ 
ووضعها في املرمى في الدقيقة االولى من 
الوقت بدل الضائع حلظة خروج احلارس 

روميرو من مرماه.
ايقاع الشوط الثاني كان شبيها باالول، 
ضغط ارجنتيني وسيطرة على الكرة، وحاول 
مارادونا اضافة الفعالية الى هجومه باشراك 
سيرخيو اغويرو بدال من تيفيز غير املوفق، 
وبعد حلظات قليلة فقط وصلت الكرة الى 
اغويرو على مش����ارف املنطقة فمررها الى 
اجلهة اليسرى حيث يوجد ميسي فسددها 
الكوري بقدمه  االخير وابعدها احل����ارس 
اليسرى لتصل مجددا اليه فسددها ثانية 
ارتطمت هذه املرة بالقائم االمين وتهيأت امام 
هيغواين في اجلهة املقابلة للمرمى فوضعها 

بسهولة من دون اي رقابة )77(.
واض����اف هيغواين الهدف الش����خصي 
الثالث والرابع لالرجنتني بعد اربع دقائق 
فقط اثر كرة من ميسي الى اجلهة اليسرى 
حيث املتابع اغوي����رو فرفعها باتقان الى 
اجلهة املقابلة وتابعها هيغوان برأسه في 

الشباك.

»التانغو« يصرع النمر الكوري بـ »هاتريك« هيغواين

هيغواين يسجل أول »هاتريك« منذ 2002 
بات املهاجم االرجنتيني غونزالو هيغواين اول 
العب يس���جل ثالثية في كأس العالم منذ ان جنح 
املهاجم البرتغالي بدرو باوليتا في حتقيق االجناز 
ذاته في مرمى پولندا )4-0( وحتديدا منذ 10 يونيو 

2002 في كوريا اجلنوبية واليابان.
يذك���ر ان مونديال املانيا عام 2006 لم يش���هد 

تسجيل اي العب ثالثية.
وب���ات هيغواين الالعب ال� 49 في تاريخ كأس 

العالم الذي يسجل ثالثية، علما ان االميركي برت 
باتونود نال ش���رف تسجيل ال� »هاتريك االول«، 
وكان ذلك في مرمى پاراغواي، في النسخة االولى 

عام 1930 في اوروغواي.
كما أصب���ح هيغواي���ن االرجنتين���ي الثالث 
الذي يحقق هذا االجناز، بعد غييرمو س���تابيلي 
)1930(، وغابرييل باتيستوتا )مرتني عامي 1994 

و1998(.


