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التفاصيل ص ( 30 )

العبو فرنسا يرفضون 
التدريب أمام الجمهور

ميركل: »المانشافت« 
نموذج لالندماج في ألمانيا

ملكات الجمال
يحثثن الجماهير

على ركوب الحافالت

كايتا يبلغ »فيفا« 
بتهديدات القتل

جرح 5 أشخاص في 
بنغالديش يوقف الدراسة 

لمتابعة المونديال

رفض العبو منتخب فرنسا 
التدريب أم���ام اجلمهور امس 
في منيس���نا، بعد وقت قليل 
من مش���ادة كالمي���ة بني قائد 
املنتخب الفرنسي باتريس ايفرا 
ومدرب اللياقة البدنية للفريق، 
روبير دوفيرن، ما دف�ع باملدير 
الرياضي ل� »الديوك« جان لوي 
فالنتان بتق��دمي است��قالته فورا. 
وق�����ال فالن��تان للصح�افيني 
»انا م�ستاء جدا، أترك منصبي 

في احلال«.

أكدت املستش���ارة األملانية، 
أجنيال ميركل، أن منتخب أملانيا 
»املانش���افت« أصب���ح منوذجا 

لالندماج الناجح في البالد.
وقالت ميركل في حديث للقناة 
األولى )أيه.أر.دي( في التلفزيون 
األملاني امس، إن املنتخب أصبح 
مثاال ميكن االقتداء به في أنحاء 
البالد سواء بالنسبة للمواطنني من 
أصل أملاني أو للمقيمني الراغبني 

في االندماج مع املجتمع.

تش���جع مجموعة من ملكات 
اجلمال على رك���وب احلافالت 
إل���ى مباري���ات كأس العالم في 
جوهانسبرغ حيث تقوم 31 من 
املش���اركات في تصفيات ملكة 
جمال العالم بركوب نظام حافالت 
إلى مباراة  جديد أمس للتوجه 

البرازيل وساحل العاج.

تقدمت نيجيريا بشكوى رسمية 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن التهديدات بالقتل التي أرسلت 
إلى العب خط الوسط ساني كايتا، 
بعدما طرد من املباراة التي خسرها 
املنتخب النيجي���ري أمام نظيره 
اليونان���ي 2-1 اخلميس املاضي 
في اجلولة الثاني���ة من مباريات 
املجموعة الثانية بالدور األول. وكان 
كايتا قد صرح بأنه تلقى التهديدات 

بالقتل على بريده االلكتروني. 

أقفلت جامعة بنغالدشية رائدة 
أبوابها إلى أجل غير مسمى بعد 
اصابة خمس���ة أشخاص، جراء 
أعم���ال ش���غب قام به���ا طالب 
يرغب���ون في ايق���اف الدروس 
ملتابعة كأس العالم، بحسب ما 

ذكرت الشرطة.

انفجار »تحت المراقبة«
تسبب في ربكة قرب ملعب سوكر سيتي

بودولسكي يقترن بمونيكا العام المقبل

س���مع دوي انفجار بالقرب من ملعب س���وكر 
سيتي في جوهانسبرغ أمس، ناجم عن »انفجار« 
بحسب الشرطة التي كانت اعلنت في السابق انه 

نتيجة اعمال روتينية في مناجم التعدين.
واعلن بيان صادر عن الشرطة »الدوي الذي سمع 
لم يكن سوى انفجار تسبب فيه صانع متفجرات 

كان يقوم بفحص مواد متفجرة جديدة«.
واضاف »لم تقع اي اصابات او اضرار، ذلك ألن 
االنفجار كان حتت مراقبة املس���ؤولني عن شركة 
املتفجرات التي تبعد بضعة كيلومترات عن ملعب 

سوكر سيتي«.
وكان املتحدث الرس���مي باسم اللجنة املنظمة 
ريتش مخوندو قال في وقت سابق لوكالة الصحافة 
الفرنسية: »لم يقع انفجار، االمر ناجم عن نشاط 

مناجم التعدين بالقرب من امللعب«.
اما الشرطة فقال املتحدث باسم مقاطعة غاوتينغ 
)احدى ضواحي جوهانسبرغ( نوكسولو كويزا 
»اس���تطيع ان اؤكد لكم ان االم���ر لم يكن يتعلق 
بانفج���ار، لكن بارجتاج ارضي ناجم عن نش���اط 
معادن التنجيم«. وكش���ف »ل���م يحدث هذا االمر 
على مش���ارف امللعب، لكن ارتدادات الهزة امتدت 

على نحو 20 كلم.
هناك العديد من املناجم في منطقتي كارلتونفيل 
وكليركسدروب«. وقد سمع دوي ضخم ارجت على 
اثره املركز الصحافي ال���ذي يبعد نحو 400 متر 
عن ملعب سوكر سيتي الذي احتضن مساء أمس 
مباراة البرازيل وس���احل العاج ضمن منافسات 

املجموعة السابعة.

بغض النظر عما سيحققه املنتخب األملاني في 
كأس العالم، س���يكون لدى لوكاس بودولسكي، 
مهاجم كولن األملاني، شيء آخر يتطلع إليه وهو 
حفل الزفاف. وصرح بودولسكي لصحيفة »بيلد ام 
سونتاغ« األملانية بأنه وخطيبته مونيكا بوتشالسكي 

ارتبطا رسميا قبل كأس العالم بفترة قصيرة، علما 
أنهما أجنبا ابنهما لويس قبل عامني.

وذكرت الصحيفة أن حفل الزفاف سيقام في عام 
2011، ونقلت عن بودولس���كي قوله »ليست هناك 

بطولة في الصيف )املقبل(«.

املعاناة خالل دور املجموعات 
واكتفت بالتعادل مع نيوزيلندا 
املتواضعة نس���بيا 1 � 1 امس 
على ملعب »مبومبيال ستاديوم« 
في نيس���لبروت ف���ي اجلولة 

الدور  الى  شوطا هاما للتأهل 
الثاني، فيما أصبح أبطال العالم 
مطالبني بالفوز على سلوڤاكيا 
في اجلولة االخيرة، على أمل اال 
تفوز نيوزيلندا على الپاراغواي 
من اج���ل جتنب حس������ابات 
األهداف. ومن املرجح ان ينهي 
املنتخب االيطالي الدور األول 
في املركز الثاني، ما يع�����ني 
انه سيواجه املنتخب الهولندي 
متصدر املجموعة اخل���امسة 
في مواجهة نارية، او سيتخلى 
عن لقب���ه ويودع م���ن الباب 

الصغير.
ال���ى  »االزوري«  ودخ���ل 
مواجهت���ه الثانية م���ع »أول 
واي�تس«وه������و ي���درك ان 
اخلطأ مم��نوع بعد تعادله في 
اجلولة االولى، إال ان س���يناريو 
ت����كرر  امام االخيرة  مباراته 
الدقي����قة  ألن��ه تخلف من���ذ 
7 به����دف مش���كوك بصحته 
س���جله شاين سميلتز، لكن 
ياكوينتا ادرك التعادل من ركلة 

جزاء في الدقيقة 29.
وكانت الپاراغواي قد تفوقت 
على سلوڤاكيا 2 � 0 في مباراة 
مملة ومتواضعة املستوى امس 

في بلومفوتني.
س���جل انريكه في���را )27( 
وكريستيان ريڤيروس )86( 

الهدفني.

بتعادله م���ع الپاراغواي 1 � 1 
في مباراة ق���دم خاللها رجال 
أداء  املدرب مارتش���يلو ليبي 
»مقب���وال« متي���ز باالندف���اع 
والعزمية إال انهم لم ينجحوا 

في الوصول الى شباك املنتخب 
األميركي اجلنوبي العنيد الذي 
خ���رج اليوم فائزا من مباراته 
مع س���لوڤاكيا 2 � 0 ليتصدر 
املجموعة برصيد 4 نقاط ويقطع 

الثانية.
وكان »االزوري« استهل حملة 
الدفاع عن اللقب الذي توج به 
قبل 4 أعوام على حساب نظيره 
الترجيح،  الفرنس���ي بركالت 

بلغت البرازيل الدور الثاني 
بفوزها املقنع على ساحل العاج 3 
� 1 في املباراة التي أقيمت بينهما 
مساء امس على ملعب سوكر 
سيتي في جوهانسبورغ امام 
84455 متفرجا ضمن املجموعة 
السابعة. وسجل لويس فابيانو 
)25 و50( وايالنو )62( أهداف 
البرازيل، وديدييه دروغبا )79( 

هدف ساحل العاج.
البرازيل رصيدها  ورفعت 
إلى 6 نقاط وضمنت احتالل احد 
املركزين األولني في املجموعة. 
وتختتم اجلولة الثانية من هذه 
املجموعة بلقاء البرتغال وكوريا 

الشمالية اليوم.
املب���اراة اخطاء  وش���هدت 
حتكيمية باجلملة كان ابرزها 
هدف البرازيل الثاني من ملسة 
يد واضح���ة لفابيانو وحمي 
وطي���س املباراة ف���ي الدقائق 
العش���ر األخيرة وحصل كاكا 
على بطاق���ة صفراء أولى قبل 
نهاية املباراة بخمس دقائق، ثم 
طرده احلكم قبل دقيقتني من 
نهاية املباراة اثر كرة مشتركة 
بينه وبني عبد القادر كيتا على 
الرغ���م من ان املخالفة لم تكن 

واضحة متاما.
السادس���ة  وفي املجموعة 
اللقب  حافظت إيطاليا حاملة 
عل���ى تقليده���ا التاريخي في 

)أ.ف.پ( البرازيلي إيالنو سجل هدفا رائعا بعد متريرة ساحرة من زميله كاكا وفي االطار كاكا يتعرض للطرد قبل نهاية املباراة 

البرازيل تهزم األفيال وتتأهل.. و »اآلزوري« يسقط في الفخ النيوزيلندي
تكهنات حول المشّوش على إرسال قنوات 

»الجزيرة الرياضية« وربما يكون إسرائيل
إيالف: انقسمت اهتمامات ماليني العرب من عشاق كرة القدم بني 
الترق��ب لرؤية هوية املنتخب البطل لكأس العالم وكذلك الى التطلع 
ملعرفة حقيقة العدو اخلفي املتسبب في استمرار عملية التشويش 
على البث املباشر ملباريات املونديال عبر شاشة قنوات »اجلزيرة« 
الرياضية. وتالشت ردود الفعل املتمثلة في تبادل االتهامات دون أي 
تقدمي اثباتات بني مسؤولي قنوات اجلزيرة الرياضية وشركة أقمار 
النايلسات بشأن الطرف املتسبب في تشويش البث املباشر املشفر 
ملباريات كأس العالم احلالية. ورغم خفوت حدة االتهامات املتبادلة بني 
األطراف املستفيدة في قطر أو املشغلة في مصر غير املشاركة في 
تقنيات تصنيع وتطوير هذه اخلدمة التلفزيونية الفضائية احلديثة، 
وكذلك اإلع��الن املتزامن من قبل الطرفني كل على حدة عن تكليف 
شركات أوروبية للكشف عن هوية الفاعل اخلفي لعمليات التشويش 

أثناء تكرار حدوثها في مرات مقبلة.
إال انه نس��ب الى متخصصني في اجلزيرة والنايلسات تكهنهم 
بهوية اجلهة التي قامت بالتشويش التي وصفوها بالذكاء، متوقعني 
ان يكون لديها محطة إرس��ال ومن املمكن ان تكون ش��ركة أقمار 
اصطناعية أخرى، عل��ى الرغم من اعترافهم بأن التكهن صعب في 
مثل هذه األحداث.  ومع قرب انتصاف منافسات املونديال األفريقي 
فإنه لم يطرأ جديد بخصوص اكتشاف مصدر التشويش، عدا عدم 
اس��تبعاد تورط اسرائيل وفقا ملا قاله مؤخرا رئيس قسم املراسلني 
ف��ي قناة اجلزيرة الرياضية رائ��د عابد في تقرير صحافي قبل ان 
يس��تدرك مؤكدا على عدم التوصل ألدلة قاطعة التهام احد بصورة 
مباش��رة. لكن صحيفة »يديعوت أحرنوت« االسرائيلية ردت على 
ذلك بقولها إن اجلزيرة الرياضية نقلت اتهاماتها بالتش��ويش على 

بثها من مصر إلى إسرائيل.


