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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس 1  يوليو  2010  

أحالم االستراليين تتصاعد بالحصول على 
شرف استضافة مونديال 2022 )أ.ف.پ(

جيان يرغب في اللعب بالدوري اإلنجليزي
أعرب أس����امواه جيان مهاجم منتخب غانا عن 
رغبته باالحتراف في الدوري االجنليزي، وقال جيان 
لبعض الصحافيني في مقر منتخب غانا في موغواسي 
)شمال(: »أمنيتي اللعب في اجنلترا، لكن حاليا، أنا 
مع رين )الفرنسي( واركز على كأس العالم وسنرى 
بعد املونديال«. وتابع جيان الذي تعرض الصابات 
قوية أعاقت مسيرته في املوسمني املاضيني: »كنت 
جيدا للغاية مع فريقي في املوسم املنصرم ووصلت 
الى هذه البطولة بثقة كبيرة، قلت دائما ان اجلهوزية 

البدنية بنسبة 100% ستسمح لي باللعب«.
واعتبر جيان )23 عاما( ان األوروغواي مرشحة 
للفوز، وقال انه »من امله����م ان تكون أفريقيا وراء 
فريقه«. وبحال فوزها على األوروغواي، ستصبح 
غانا أول منتخ����ب من القارة األفريقية يبلغ نصف 

النهائي في تاريخ املسابقة.
وتابع جيان العب أودينيزي االيطالي س����ابقا: 
»قبل البطولة لم نكن مرش����حني، لم يكن لدينا أي 

شيء لنخسره، هذا هو سر جناحنا«.
وختم »ال أعمل كي أكون أفضل العب في الدورة، 

لكن فقط أرغب في مساعدة فريقي على التقدم، منذ 
عامني، انتقدت كثيرا من قبل أبناء بلدي، متكنت من 
العودة بفضل اهلل وجهدي ألنني بحق عملت كثيرا«. 
من جهته اعترف أوسكار تاباريز املدير الفني ملنتخب 
أوروغواي بأن املباراة التي يخوضها غدا أمام غانا 
في دور الثمانية ستكون »األهم في العقود األخيرة« 

لكرة القدم احمللية.
وقال تاباريز في مؤمتر صحافي في كيمبرلي »ال 
أعرف ما إذا كانت املباراة األهم في حياتي كمدرب لكن 
هي بالنسبة لكرة القدم في أوروغواي، هي املباراة 
األهم منذ فترة طويلة، ألن حتقيق الفوز على غانا 
سيعني الوصول إلى أشياء كنا نبحث عنها، ليس 
اآلن، وإمنا منذ وقت طويل مثل أن نعود من جديد 

بني أفضل أربعة فرق في العالم«.
وقال املدرب إن منتخب اوروغواي احلالي يستمد 
احلافز من نفسه حيث ان »التاريخ الذي نستلهمه 
هو نفسه هذا الفريق، وليس اإلجنازات التي حققتها 
أوروغواي في املاضي، فتلك البد من تركها في موضعها 

وعدم املساس بها«.

الغاني أسامواه جيان عينه على الدوري االجنليزي                             )أ.پ(

أستراليا تضخ الماليين الستضافة مونديال 2022
وافق مسؤولو االحتاد االسترالي على صرف ماليني 
من الدوالرات للتأثير وش���راء مجوهرات ورحالت 
سياحية مجانية، بغية احلصول على حق استضافة 
كأس العالم 2022 لكرة القدم، وأشار تقرير حصري 
لشبكة »فيرفاكس« األسترالية الى ان االحتاد األسترالي 
لكرة القدم صرف 11.37 مليون دوالر أسترالي )9.68 
ماليني دوالر أميركي( كمبالغ مدفوعة ملستش���ارين 

أي ما يعادل ربع ميزانية احلملة.
وعرض التقرير الئحة الهدايا التي اشتملت على 
عقود من اللؤلؤ لزوجات أعضاء اللجنة التنفيذية 
في االحتاد الدولي لكرة القدم، الذين سيقررون في 
ديسمبر املقبل هوية الدول التي ستستضيف نهائيات 

كأس العالم لعامي 2018 و2022.
وأضاف التقرير ان االحتاد األسترالي سلم أزرار 
أكمام م���ن اللؤلؤ، ورحالت مجانية إلى أس���تراليا 
لعضو في اللجنة التنفيذية مبناس���بة عيد ميالده، 
ودفع تكاليف زيارة فري���ق كرة قدم يرتبط بنائب 
رئي���س االحتاد الدولي جاك ورن���ر لزيارة قبرص 

العام املاضي.
وتضاف هذه التكاليف الى املبالغ الهائلة املدفوعة 
للمستش���ارين، الذين يتباهون بعالقات وطيدة مع 
ورنر، ورئيس االحتاد الدولي جوزيف بالتر والقيصر 
األملاني فرانتس بكنباور، وذلك في ملف منفصل غير 

خاضع للتدقيق احلكومي.

 مرشح جدي

وتعتبر أستراليا من املرشحني اجلديني الستضافة 
مونديال 2022 بعد انسحابها من السباق على نسخة 

.2018
وتشير الوثائق التي يعود تاريخها الى منتصف 
الع���ام 2009، الى ان احلكومة لم تعط تفاصيل عن 
خطط ملنح 6.5 ماليني دوالر أسترالي ملنظمات كروية 

في أفريقيا وآسيا وأوقيانيا.
ووع���دت وزيرة الرياضية كاي���ت أليس بإجراء 
حتقيق حول القيام بتصرفات غير أخالقية، وقالت 
من خالل ناطقة باس���مها: »من الواضح ان الطريقة 

التي ينفق بها االحتاد االسترالي لكرة القدم خاضعة 
لتقدمي التقارير املعتادة ومتطلبات التدقيق... أي دليل 
معاكس سيتم اجراء حتقيق بشأنه من قبل احلكومة، 

مثألي انتهاك مزعوم التفاقات التمويل«.
ودافع االحتاد االس���ترالي بشدة عن سلوكه في 
ادارة امللف، وشدد على ان توزيع »هدايا رمزية« هي 

»ممارسات شائعة« للبعثات الزائرة.
 وق���ال املدير التنفيذي لالحتاد بن باكلي لوكالة 
»فيرفاكس«: »االحتاد األس���ترالي شفاف للغاية في 
تعامله مع احلكومة وقدم كل املعلومات فيما يخص 

ملف االستضافة بحسب طلبها«.
وأضاف التقرير ان املستشارين ميلكان تاريخا 
ملتويا، وأحدهما متورط في مخطط لتقدمي حوافز 
مالية ألعضاء االحتاد الدولي لكرة القدم بغية دعم 

املانيا الستضافة مونديال 2006.
أم���ا اآلخر، فقد مت ابراؤه مرتني من تهمة االجتار 
بالكوكايني، وقيل ان ل���ه عالقة بقضايا احتيال في 

املجر.


