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إسبانيا تهزم تشيلي ويكمالن عقد المتأهلين.. وسويسرا وهندوراس يتعادالن سلبًا ويوّدعان البطولة

البرازيل أخذت بيد البرتغال للدور الثاني.. واألفيال خرجوا

فرحة اإلسباني اندرياس انييستا بالهدف الثاني للماتادور في مرمى تشيلي وفي اإلطار قائد »السيليساو« لوسيو مينع الكرة من الوصول لنجم البرتغال كريستيانو رونالدو     )أ.ف.پ(

أوباما يهنئ المنتخب األميركي 

أعل����ن البيت األبيض أن الرئيس األميركي باراك أوباما 
اتصل باملنتخب األميركي ليهنئه على التأهل للدور الثاني.
وأش����اد الرئيس األميركي بفوز منتخب بالده على نظيره 
اجلزائري 1-0 وتأهله. وأبل����غ أوباما املنتخب بأنه خالل 
اجتماعه في املكت����ب البيضاوي مع القائد، اجلنرال ديڤيد 
بتريوس، علم بهدف الفوز الذي س����جله الندون دونوفان 

في الوقت القاتل من املباراة.

كالديرون: لتفز المكسيك
كش����ف الرئيس املكسيكي فيليبي كالديرون عن شغفه 
بكرة القدم ومتابعته ألداء منتخب بالده، وذلك لدى تلقيه 
أوراق اعتماد السفيرة األرجنتينية في بالده. وقالت السفيرة 
باتريسيا نارفاخا بوجه باسم »قلت للرئيس ليفز الفريق 
األفضل، فرد قائال: ال ال. لتفز املكسيك«، في إشارة إلى مباراة 
الفريقني املرتقبة في دور ال� 16 ملونديال جنوب أفريقيا«.

 رئيس وزراء نيوزيلندا
يريد استقبال األبطال لالعبين

يريد رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي ان يلقى املنتخب 
اس���تقبال االبطال بعد العروض اجليدة التي قدمها في 
كأس العالم وخروجه من الدور االول دون خس���ارة اي 
مباراة. وقال كي لوسائل اعالم محلية »سيكون من اجليد 

االحتفال بنتائجهم.سيستقبل الالعبون كأبطال«.

رونالدو يحتكر جائزة أفضل العب
فاز قائد املنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو بجائزة رجل 
املباراة )أفضل العب( في لقاء منتخب بالده مع نظيره البرازيلي امس. وبذلك 
احتكر رونالدو اجلائزة على مدار مباريات الفريق في املجموعة السابعة بالدور 
األول للمونديال حيث سبق له أن توج باجلائزة في مباراتي الفريق السابقتني 

أمام ساحل العاج وكوريا الشمالية. 

الرئيس األميركي باراك أوباما فخور بنتائج منتخب بالده

)أ.ف.پ( رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون حريص على متابعة كأس العالم 

كاميرون ال يرغب في متابعة مباراة ألمانيا وإنجلترا مع ميركل

مشاهدة المباريات تزيد االنتماء
أكد خبير أملاني في علم النفس أن مش���اهدة 
املباريات أمام شاش���ات الع���رض الضخمة في 
األماكن املفتوحة تعزز من الش���عور باالنتماء 
لدى املشجعني.وقال رئيس قسم العالج النفسي 

في مستشفى هانزه مبدينة شترالزوند األملانية 
إن حالة من مشاعر الفرحة اجلماعية واملشتركة 
تسود بني املشجعني في ساحات عرض املباريات 

دون أن يكون لها أي صلة بدوافع قومية.

تلقي املواجه���ة املرتقبة بني أملانيا وإجنلترا 
بظاللها على قمة مجموعة العشرين املزمع عقدها 
في تورنتو بكندا. وأكد رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون أنه ال يرغب في متابعة املباراة مع 
املستشارة أجنيال ميركل رغم أنهما سيجتمعان 
معا في مكان واحد حلضور القمة. وقال كاميرون 
في تصريحات حملطة »آي تي ڤي« البريطانية إنه 
سيحاول عدم االقتراب من ميركل أثناء املباراة 
وقال: »ال أدري إن كان هذا آمنا، كالنا سيكون في 
حالة ترقب بعض الشيء«. ولكن ميركل أعربت 

عن ثقتها في قدرة منتخب بالدها على التغلب 
على نظيره االجنليزي وقالت: »أعتقد أن لدينا 
فرصة في هزمية اجنلترا« ولكنها أش���ارت في 
الوقت نفسه إلى أن املباراة متثل حتديا كبيرا.

وقالت ميركل في تصريحات أدلت بها إن قلبها 
س���يكون مع املنتخب األملاني يوم املباراة وإنها 
ستحاول مشاهدة أكبر قدر ممكن من املباراة التي 
ستبث في العاش���رة صباحا بالتوقيت احمللي 
في تورنتو وهو توقيت ستكون مشغولة فيه 

باحملادثات السياسية خالل القمة.

محاكمة مشجع إنجليزي األربعاء
س����يعرف املش����جع االجنليزي بافلوس جوزيف يوم األربعاء 
املقبل، اذا كان س����يواجه محاكمة جنائي����ة ام ال، بعد إلقاء القبض 
عليه بسبب تسلله الى غرفة مالبس املنتخب االجنليزي بعد املباراة 
مع اجلزائر. وأرجأ القاضي عزيز حميد جلس����ة االستماع حتى 30 
اجلاري، قائال: انه في حالة حتويل املشجع الى احملاكمة فستوجه 

االتهامات إليه وتبدأ احملاكمة.

5 العبين من صربيا تناولوا مشروبات كحولية
ذكرت تقارير إخبارية محلية ان 5 من العبي املنتخب الصربي 
تناولوا مشروبات كحولية ودخنوا قبل مباراتهم أمام أملانيا في 
دور املجموعات. وذك���رت صحيفة »بريس« الصربية الصادرة 

امس: »لقد دخنوا وشربوا ودمروا صربيا«.

ألمانيان يصالن عبر 14 دولة
وصل اثنان من املش����جعني األملان إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة 
اس����تمرت 110 أيام زارا خاللها 14 دول����ة أفريقية وقطعا مبركبتهما 
مس����افة 25 ألف كيلومتر. وبدأ األملانيان ماكس ش����فني )21 عاما( 
ونيلس بيتس )20 عاما( مغامرتهما من مدينة فرانكفورت األملانية 
حيث استقال مركبة في اجتاه مدينة سويتو في جنوب أفريقيا حيث 

حضرا مباراة أملانيا وغانا التي انتهت بفوز أملانيا بهدف نظيف.

البرازيل بالتحديد وبنتيجة  امام 
قاس����ية 2 � 6، علما بأنها آخر مرة 
دخل مرمى املنتخب البرتغالي ستة 
أهداف وقبل ذل����ك كان عام 1955. 
وأج����رى املنتخب����ان العدي����د من 
التعديالت على التشكيلتني اللتني 
السابقة،  خاضتا مباراتي اجلولة 
حيث جلأ كارلوس دونغا الى العب 
روما االيطالي جوليو باتيستا لسد 
فراغ غياب كاكا بس����بب اإلصابة، 
فيما غاب روبينيو تاركا مكانه الى 
مهاجمه ڤياريال االسباني نيلمار، 
كما غاب ايالنو بسبب اإلصابة التي 
تعرض لها امام ساحل العاج فشغل 

اجلهة اليمنى دانيال الفيش.

خروج »االفيال«

خرجت ساحل العاج من الدور 
األول بعد حتقيقها فوزا غير مجد 
على كوريا الشمالية 3 � 0 أمس في 
نيلسبروت ضمن املجموعة السابعة. 
وسجل يايا توريه )14( وروماريك 
ندري كوفي )20( وسالومون كالو 

)82( االهداف.
وكانت ساحل العاج بحاجة الى 
الفوز بثمانية أه���داف على األقل 
وخس���ارة البرتغال امام البرازيل 
لبلوغ الدور الثان���ي، بيد انها لم 
تفز بأكثر م���ن ثالثة أهداف فيما 
انتزعت البرتغال نقطة ثمينة من 
البرازي���ل وحلقت به���ا الى الدور 
الثاني. اما ساحل العاج فخرجت 
خالية الوفاض للمرة الثانية على 
التوال���ي وبات���ت خامس منتخب 
افريقي يودع املسابقة بعد جنوب 
افري��قي���ا املضيف���ة ونيجيري���ا 
واجلزائر والكامي���رون، في حني 
جنح���ت غانا وحده���ا في تخطي 
ال���دور األول. ف���ي املقابل، منيت 
كوريا الشمالية بخسارتها الثالثة 

على التوالي.

الدفاعي الذي اعتمده مدرب البرتغال 
والذي أعط���ى فك���رة للمنتخبات 
التي ستواجه البرازيل في األدوار 
املقبلة كيف تتعامل مع إيقاف زحف 
جنوم »سيليساو«. وأنهى املنتخب 

البرتغالي الذي تأهل الى الدور الثاني 
للمرة الثالثة في مشاركته اخلامسة 
)بلغ نصف النهائي مرتني آخرها عام 
2006(، دون ان تتلقى شباكه اي هدف 
بعد تعادله مع ساحل العاج 0 � 0 في 
اجلولة األولى، كما كان صاحب اكبر 
معدل تسجيلي في املجموعة برصيد 
7 أهداف، مقابل 5 للبرازيل التي كانت 
فازت بصعوبة على كوريا الشمالية 

2 � 1 في اجلولة األولى.
وحافظ املنتخب البرتغالي على 
سجله املميز حيث لم يخسر في آخر 
18 مباراة خاضها على مدى السنتني 
األخيرتني، وتعود آخر خسارة له 

يتواجهان للمرة الثانية في النهائيات 
بعد الدور األول من مونديال 1966 حني 
فازت البرتغال 3 � 1 بهدفني الوزيبيو 
وآخر من سيمويش، العرض الذي 
يليق بهما والسبب يعود الى التكتيك 

»موزيس مابهيدا س���تاديوم« في 
دوربن بتعادل س���لبي باهت متاما 
وذلك في اجلولة الثالثة واألخيرة.
وكان املنتخب البرازيلي ضمن 
تأهله في اجلولة الثانية بعد فوزه 
على س���احل العاج 3 � 1، فيما كان 
نظيره البرتغالي بحاجة الى التعادل 
في مباراة اليوم ليرافقه الى الدور 
الثاني. وأنهت البرازيل الدور األول 
في الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 5 
للبرتغال و4 لساحل العاج، وبالتالي 
سيتواجه أبطال العالم خمس مرات 
مع تشيلي، فيما تلعب البرتغال مع 
إسبانيا. ولم يقدم الفريقان اللذان 

انتزع املنتخب االس���باني لكرة 
القدم بجدارة بطاقة تأهله إلى الدور 
الثان���ي )دور ال� 16( اثر فوزه على 
منتخب تشيلي 2 � 1 مساء امس في 
اجلولة الثالثة األخيرة من املجموعة 
الثامن���ة. وأكمل منتخبا اس���بانيا 
وتش���يلي عقد املتأهلني إلى الدور 
الثاني في البطولة حيث رفع املنتخب 
االسباني رصيده إلى ست نقاط احتل 
بها صدارة املجموعة بفارق األهداف 
أمام تش���يلي ليتأهل الفريقان معا 
إلى الدور الثاني. واستفاد منتخب 
تش���يلي من انتهاء املباراة الثانية 
في املجموعة بالتعادل السلبي بني 
منتخبي سويسرا وهندوراس حيث 
احتل املنتخب السويس���ري املركز 
أرب���ع نقاط مقابل  الثالث برصيد 
نقطة واحدة لهندوراس حيث أصبح 
الفريقني آخر الراحلني من البطولة 

في نهاية مباريات الدور األول.
وبذلك، يلتقي املنتخب االسباني 
في الدور الثاني مع نظيره البرتغالي 
صاحب املركز الثاني في املجموعة 
الس���ابعة بينم���ا يلتق���ي منتخب 
تشيلي مع نظيره البرازيلي متصدر 

املجموعة السابعة.
وانتهى الشوط األول من املباراة 
املنتخب االس���باني بهدفني  بتقدم 
سجلهما داڤيد ڤيا وأندرياس إنييستا 
في الدقيقتني 24 و37 وفشل الفريق 
في زيادة رصيده من األهداف رغم 
النقص العددي في صفوف منافسه 
بعد طرد الالعب ماركو استرادا في 
الدقيق���ة 37. ورد البديل رودريغو 
ميار الذي لعب في الشوط الثاني 
بتس���جيل هدف حفظ م���اء الوجه 

ملنتخب تشيلي في الدقيقة 47.
وفي املجموعة الس���ابعة حلق 
املنتخب البرتغالي بنظيره البرازيلي 
الى الدور الثاني بعدما انتهت القمة 
الت���ي جمعتهما أم���س على ملعب 
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