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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «
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حضور مانديال النهائي لم يؤكد

اتحاد الكرة النيجيري مهدد باإليقاف ريبيري خضع
لعملية جراحية

لوسيو يتفوق
على بيليه 

فنادق كيب تاون 
شاغرة

أعلن نادي بايرن ميونيخ 
بطل ال���دوري االملان���ي لكرة 
القدم ووصيف بطل اوروبا ان 
العب وسطه الدولي الفرنسي 
فرانك ريبيري خضع لعملية 
جراحية ناجح���ة في احلالب 
وسيكون جاهزا مع بداية املوسم 

اجلديد.
واوضح النادي ان العملية 
اس���تغرقت ساعة و30 دقيقة، 
وسيخلد ريبيري »للراحة التامة 
خالل 10 ايام لن يستطيع خاللها 
القيام باي حركة« حسب طبيب 
البافاري هانز فيلهلم  النادي 

مولر فولفارت.

تفوق قل���ب دفاع املنتخب 
البرازيلي لوسيو على االسطورة 
البرازيلي���ة بيلي���ه ف���ي عدد 
املباريات التي لعبها في كأس 
املباراة  العالم، مبشاركته في 

أمام املنتخب البرتغالي.
وقد ش���ارك لوسيو في 15 
مباراة مع »الس���امبا«، وقال: 
إن التفوق على بيليه في عدد 
املشاركات أسعده، رغم أن هدفه 
هو إح���راز اللقب مع املنتخب 

البرازيلي.

قالت سلطات السياحة في 
مدينة كيب ت���اون، إن حركة 
اإلقبال على فنادق املدينة اتسمت 
بالهدوء خالل النصف األول من 
كأس العالم، حيث بلغت نسبة 

اإلشغال 40% فقط.
وذك���ر موقع »كي���ب تاون 
توريزم« أن فنادق وسط املدينة 
بالقرب من س���تاد كيب تاون 
هي أكثر الفنادق استفادة من 

كأس العالم.
وبلغت معدالت اإلشغال في 
تلك الفن���ادق نحو 71% خالل 
الفترة من 11 إلى 25 اجلاري، غير 
أن الفنادق البعيدة عن وسط 
املدينة ل���م تتمكن من حتقيق 

أرباح كبيرة.
وبلغت نسبة الفراغ في اثنني 
من بني كل 5 فنادق في املدينة 

أكثر من %80.

أعلنت اللجنة املنظمة لكأس العالم، أن حضور الزعيم التاريخي 
نيلسون مانديال للمباراة النهائية في 11 يوليو املقبل غير مؤكد. وكان 
يتوقع أن يحضر رمز مناهضة الفصل العنصري )91 عاما( جزءا من 
املباراة االفتتاحية في 11 اجلاري في جوهانسبرغ، لكنه اعتذر بعد 

مقتل إحدى حفيداته في حادث حتطم سيارة صباح اليوم نفسه.
ويأمل كثيرون اآلن في حضور أول رئيس من أصحاب البش���رة 
الس���مراء في جنوب أفريقيا للمباراة النهائية، لكن رئيس اللجنة 
املنظمة قال إن البيان الضعي���ف للحضور اليزال غير مؤكد. وقال 
داني جوردان في مؤمتر صحافي »إنه قرار سيعلنه عندما يتخذه.. 

الشيء الوحيد الذي منلكه هو االنتظار«.

حذر مس���ؤولون امس من احتماالت مواجهة 
نيجيريا عقوبة إيقاف من قبل االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بسبب تدخل احلكومة النيجيرية في 

شؤون كرة القدم.
وكان املجلس القومي للرياضة، والذي يرأسه 
وزير الرياضة النيجي���ري إبراهيم بيو، قد طلب 
من االحتاد النيجيري لكرة القدم عش���ية انطالق 
كأس العالم، تعليق جميع العمليات االنتخابية، 
ولكن احتاد الكرة أصر على املضي قدما في اجلدول 

الزمني لالنتخابات.
وأبلغ االحتاد النيجي���ري »فيفا« بهذا التدخل 
املباشر من قبل احلكومة النيجيرية في شؤون كرة 
القدم، وبدوره حذر »فيفا« الس���لطات النيجيرية 
من فرض عقوبة اإليقاف إذا اس���تمر هذا التدخل 

احلكومي.
وف���ي خطاب إلى االحتاد النيجيري، موقع من 
السكرتير العام ل� »فيفا« جيروم فالكه، حذر االحتاد 

الدولي من فرض عقوبات على نيجيريا في حالة 
اخلضوع ألي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم 

في البالد.
ورفض السويس���ري جوزي���ف بالتر رئيس 
»فيفا« يوم األربعاء املاضي طلبا من وزير الرياضة 
النيجيري إبراهيم بيو بوقف إجراءات انتخابات 
اللجنة التنفيذية الحتاد الكرة النيجيري، واملقررة 

في 21 أغسطس في الغوس.
ويسعى ساني لولو رئيس االحتاد النيجيري، 
وهو موظف حكومي، إل���ى إعادة انتخابه وأغلب 

أعضاء مجلسه التنفيذي.
وابلغ بالتر، كبار املسؤولني في نيجيريا وعلى 
رأس���هم وزير الرياضة بيو في جوهانسبرغ، ان 
»فيفا« يؤي���د العملية االنتخابي���ة املتفق عليها 
من اجلمعية العمومي���ة لالحتاد النيجيري ألنها 
تتماشى مع القوانني التي تنظم تسيير كرة القدم 

في نيجيريا.

سواريز ينهي أحالم »الشمشون« الكوري.. وغانا تقهر أميركا
فازت غانا على أميركا 2 � 1 مساء امس على ملعب »رويال بافوكينغ« 
في راستنبرغ ضمن الدور ثمن النهائي. وسجل كيفن برينس بواتينغ هدف 
غانا االول )5(، وأضاف اس����امواه جيان الهدف الثاني )93(، بينما سجل 
هدف أميركا الندون دونوفان )62 من ركلة جزاء(. وبذلك تأهلت غانا للدور 
ربع النهائي للمرة األولى في تاريخها لتواجه أوروغواي، واملرة الثالثة في 
تاريخ افريقيا بعد تأهل الكاميرون للدور ربع النهائي في مونديال ايطاليا 
1990 والس����نغال لنفس الدور في مونديال 2002 بكوريا واليابان. وكان 
الوقت األصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1 � 1 قبل ان يسجل اسامواه جيان 

هدف الفوز للنجوم السوداء في مطلع الشوط اإلضافي األول.
وكان لويس سواريز قد قاد منتخب االوروغواي إلى التأهل إلى الدور 
ربع النهائي للمرة االولى منذ 40 عاما بعدما سجل هدفي الفوز على كوريا 
اجلنوبية 2 - 1 أمس على ملعب »نيلسون مانديال باي« في بورت اليزابيث 
في الدور الثاني. وفرض سواريز نفسه جنم املباراة بامتياز بعدما افتتح 
التسجيل في الدقيقة الثامنة، ثم خطف الفوز وبطاقة التأهل لبالده في الدقيقة 
80 بعد ان عادل لي تشونغ يونغ النتيجة للمنتخب اآلسيوي في الدقيقة 
68. وكانت البداية سريعة وحصل الكوريون على فرصة ذهبية الفتتاح 
التس����جيل من ركلة حرة نفذها مهاجم موناكو الفرنسي بارك تشو يونغ 
لكن احلظ عانده ألن القائم االمين ملرمى حارس التسيو االيطالي فرناندو 
موس����ليرا ناب عن االخير وحرم املنتخب اآلسيوي من افتتاح التسجيل 
)5(. وجاء الرد االوروغوياني سريعا ومثمرا، اذ جنح سواريز في وضع 
رجال تاباريز في املقدمة مستفيدا من خطأ احلارس جونغ سونغ ريونغ 
الذي اخفق ف����ي اعتراض عرضية فورالن فوصلت الكرة الى جنم اياكس 
امستردام الهولندي الذي اودعها الشباك اخلالية )8(، مسجال هدفه الثاني 
حتى اآلن. وأدرك العب وسط بولتون االجنليزي لي تشونغ يونغ التعادل 
بكرة رأسية مستغال خروج خاطئ ملوسليرا اثر ركلة حرة من اجلهة اليسرى 
احدثت معمعة داخل املنطقة ما سمح للكوريني باطالق املواجهة من نقطة 
الصفر )68(. وكاد الالعب ذاته ان يضع الكوريني في املقدمة عندما توغل 
في اجلهة اليمنى وانفرد مبوسليرا لكن تسديدته كانت ضعيفة ولم يجد 
االخير صعوبة في التعامل معها )71(. واس����تعاد االوروغويانيون رباطة 
جأشهم تدريجيا، وكاد سواريز ان يضعهم في املقدمة مجددا عندما كسر 
مصيدة التس����لل وتوغل في اجلهة اليمنى قبل ان يس����دد كرة صاروخية 
من زاوية ضيقة ابعده����ا احلارس الكوري ببراعة )73(، وفي الدقيقة 80 
منح س����واريز بالده هدف التأهل اثر ركلة ركنية فوصلت الكرة الى جنم 
اياكس على اجلهة اليسرى للمنطقة الكورية فتالعب مبدافعني ثم سددها 
قوسية رائعة من حدود املنطقة الى الزاوية اليسرى ملرمى جونغ سونغ 

ريونغ، قبل ان يترك مكانه اللفارو فرنانديز.

)رويترز - أ.ف.پ( فرحة األوروغوياني لويس سواريز بالهدف األول في مرمى كوريا اجلنوبية وفي االطار الغاني اسامواه جيان خالل تسجيله هدف الفوز للنجوم السوداء في مرمى أميركا 

حمى المونديال تسيطر
على زعماء مجموعة الثماني

س����يطرت حمى مباريات كأس العالم عل����ى زعماء الدول األوروبية 
األعضاء في مجموعة الثماني أثناء لقاء قمة املجموعة في كندا.

ويلتقي منتخبا اجنلترا وأملانيا اليوم في ابرز مباريات الدور الثاني، 
ويأمل زعيما الدولتني أن يختطفا على األقل حلظات بعيدا عن السياسة 
ملشاهدة املباراة. وقال رئيس الوزراء البريطاني اجلديد ديڤيد كاميرون 
قبل افتتاح القمة »هناك فكرة وهي أن نحاول مشاهدة املباراة معا« في 
إشارة إلى املستشارة األملانية أجنيال ميركل. وهناك منافسة شديدة في 
كأس العالم بني اجنلترا وأملانيا منذ فوز اجنلترا على أملانيا في نهائي 
عام 1966 بفضل هدف مش����كوك فيه نتيجة خطأ ملراقب خط، حسبما 

يعتقد املشجعون األملان.
واألكثر حداثة، يش����عر اإلجنليز باخلوف من جتربة اخلسارة أمام 

أملانيا بضربات اجلزاء الترجيحية في كأس العالم وكأس أوروبا.
وقال كاميرون في تصريحات حملطة »آي تي في« البريطانية »سأحاول 

أال أطرح )ميركل( أرضا خالل ضربات اجلزاء ولكن علينا االنتظار«.
وبدأت املنافسة بني زعيمي البلدين في االنتقال إلى الزعماء اآلخرين. 
وقال كاميرون إن رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني قد وافق 

على تشجيع اجنلترا ألن الفريق يدربه مدير فني إيطالي.
وتكهن املسؤولون في القمة أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
قد يش����جع أملانيا احلليف التقليدي لبالده ف����ي أوروبا. وتعد اجنلترا 
اخلص����م التقليدي في الرياضة لفرنس����ا. وكانت ميركل قد أعربت عن 
ثقتها في وقت سابق في قدرة منتخب بالدها على التغلب على نظيره 
االجنليزي، وقالت: »أعتقد أن لدينا فرصة في هزمية اجنلترا« ولكنها 

أشارت في الوقت نفسه إلى أن املباراة متثل حتديا كبيرا.

)أ.پ( أجنيال ميركل في حديث مع ديڤيد كاميرون خالل اجتماع مجموعة الثماني 

إنجلترا ألمانيا
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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي


