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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الخميس  1  يوليو  2010  

اإلنذارات تهدد العبي 
»السامبا« و»الطواحين«

سانتا كروز: حلم 
أصبح حقيقة

صايفي يعلن
اعتزاله دوليًا

يدخل املنتخبان البرازيلي 
ال���ى مواجهتهما  والهولندي 
النارية غدا اجلمعة في الدور 
ربع النهائي، وس���ط هاجس 
جتنب حصول العديد من العبي 
الطرفني على بطاقة صفراء الن 
ذلك سيحرمهم من املشاركة في 
مباراة نصف النهائي ضد غانا 

او اوروغواي.
وس���يكون كاكا وفابيانو 
وميل���و واريني روب���ن وڤان 
بيرسي من بني املهددين بالغياب 

عن دور االربعة.

أكد مهاجم منتخب پاراغواي 
روكي س����انتا كروز أن تأهل 
النهائي  الدور ربع  إلى  بالده 
للم����رة االولى ف����ي تاريخها 
ببطوالت كأس العالم هو »حلم 
أصبح حقيقة«. وقال سانتا 
كروز: »إننا نحلم بهذه املباراة 

منذ 4 أعوام«.

أعل����ن الع����ب املنتخ����ب 
اجلزائ����ري رفي����ق صايفي 
اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج 
منتخب بالده من الدور األول 
لكأس العال����م. وقال صايفي 
لوكالة األنباء األملانية »قررت 
اعتزال اللعب دوليا، ومباراة 
الواليات املتحدة في مونديال 
جنوب أفريقيا كانت آخر مباراة 

لي مع منتخب اجلزائر«.

لوغانو يشرب »المتة«

وسط احلماس واإلثارة اللذين 
يحيط����ان ببطول����ة كأس العالم، 
تس����تضيف »فلكس ريزورتس« 
للعقارات واملنتجعات والرائدة في 
تقدمي اخلدمات الصحية، وبصفتها 
هدية جلميع محب����ي كرة القدم، 
عروضا خاصة لكل مباريات كرة 
القدم في »Flex Executive« يوميا 

وحتى 11يوليو اجلاري.
انطالقا من سياستها الرامية الى 
محاربة أمناط احلياة غير الصحية 
والتي تؤثر على املجتمع الكويتي، 
وإميانا منها بضرورة إرساء أسلوب 
حياة صحي ومفع����م باحليوية، 
تسعى »فلكس ريزورتس« الى جمع 
مشجعي كرة القدم في عالج خاص 
يوميا ملشاهدة مباريات املونديال 
وسط بيئة ممتعة ورياضية تعم 

صالة Executive الفاخرة. 

قائ���د اوروغواي دييغو لوغانو يش���رب »املتة« لدى نزوله 
من احلافلة الج���راء التدريب، واملتة هي زهرة تنبت في اميركا 
اجلنوبية ويجري جتفيفها وتشرب ولها فوائد صحية للمعدة 
              )أ.پ(

رئيس احتاد الكرة الفرنسي جان بيار أسكاليت متحدثا خالل جلسة االستماع في البرملان وإلى جانبه املدرب رميون دومينيك     )رويترز(

من اليسار الى اليمني ماكي جعفر وسامويل غالي وكيفن روك والسيد كامل واحمد ابوسمرة

كرويف: البرازيل ال يستحق المشاهدة

ِعْش حماس المونديال مع »فلكس ريزورتس«

ارتفعت حدة التصريحات قبل املباراة احلاسمة بني 
البرازيل وهولندا في الدور ربع النهائي غدا اجلمعة. 
وقال يوهات كرويف أسطورة الكرة الهولندية لصحيفة 
»ميرور« البريطاني����ة امس »إن منتخب البرازيل ال 
يستحق عناء شراء تذكرة ملشاهدة مبارياته«. وأضاف 
»أن منتخب البرازيل لديه العديد من الالعبني املوهوبني، 

لكنه يلعب بطريقة دفاعية للغاية وغير شيقة على 
االطالق«. وختم حديثه بقوله »إنها فضيحة للمشجعني 
واملونديال، ألن منتخب البرازيل أحد املنتخبات التي 
يرغب اجلمهور في مش����اهدتها«. وكان كرويف )63 
عاما( احرز مع منتخب هولندا املركز الثاني في كأس 

العالم عام 1974 بعد اخلسارة امام أملانيا 1 - 2.

دومينيك وأسكاليت تحت نار االستجواب البرلماني الفرنسي
فرانسوا كوبي قال »هذه ليست 

محاكمة، الهدف هو الفهم«.
وطال���ب كوب���ي أيض���ا 
بتفسيرات من دومينيك لرفضه 
البرازيلي كارلوس  مصافحة 
ألبرت���و باريرا مدرب جنوب 
أفريقيا بعد مواجهة املنتخبني 

في الدور األول.
وأك���د دوميني���ك، ودائما 
بحس���ب ما نشره تاردي، ان 
»عنوان ليكي���ب )الصحيفة 
التي كشفت عن شتائم أنيلكا 
بحق دومينيك( هو الذي أطلق 

الشرارة«.
أما بالنس���بة السكاليت، 
فأش���ار ال���ى انه س���يجيب 
العار،  »بصراحة. عن حافلة 
األوالد املدللون والفاس���دون 

واالدارة احلاكمة«.
وحي���ا النائ���ب باس���كال 
احل���زب  ع���ن  دوغيلهي���م 
االشتراكي »عمل اسكاليت«. 
وبحسب تاردي، الذي أكد انه 
سيكشف عن وقائع اجللسة 
على املدونة، قال دوغيلهيم: »ال 
نريد وضع اليد على االحتاد 

الفرنسي لكرة القدم«.

بدأت امام جلنة الش���ؤون 
الثقافية في البرملان الفرنسي 
جلس���ة االستماع الى رميون 
الس���ابق  دوميني���ك املدرب 
الفرنسي ورئيس  للمنتخب 
االحتاد املس���تقيل جان بيار 

اسكاليت.
وش���رح الرجالن االخفاق 
ال���ذي عانى من���ه املنتخب، 
حيث خرج م���ن الدور االول 
دون حتقيق اي انتصار، كذلك 
حادثة ط���رد مهاجمه نيكوال 
انيلكا من البعثة بعد توجيهه 
ملدرب املنتخب شتائم قاسية 
الالعبني عن خوض  واحجام 
التمارين قبل مباراتهم األخيرة 

أمام جنوب أفريقيا.
ودخل دومينيك واسكاليت 
من أبواب خلفية للمش���اركة 
في جلسة االستماع التي كان 
يفترض ان تكون عامة، لكن 
تق���رر ان تقام داخ���ل أبواب 
موصدة بطلب م���ن االحتاد 

الفرنسي للعبة.
واستمع الى وزيرة الرياضة 
روزلني باشلو من قبل اللجنة 

ذاتها ملادة ساعة ونصف.

وكان رئيس االحتاد الدولي 
السويسري جوزيف بالتر قال 
ان احتاده لن يتسامح ازاء اي 
تدخل سياسي في الرياضة في 
فرنسا بعد التدخالت الكثيرة 
التي تلت ازمة الفرنسيني في 

املونديال.
التي  وقب��ل بدء اجللس���ة 
أم���ام املص��وري���ن  فتح���ت 
مل���دة دقيق���ة، ق���ام دومينيك 
باتصال هاتفي دون أن يلتفت 

للمصورين.

النائب ليونيل  وبحس���ب 
تاردي ع���ن »االحتاد من أجل 
اللجنة  حركة شعبية« عضو 
املستمعة واحلاضر في اجللسة، 
فقد ذكر على مدونة »تويتر« ان 
رئيس االحتاد في البرملان جان 

وفي هذا االطار، قال مدير تطوير 
األعمال سامويل غالي: »هدفنا ال 
ينحص����ر في تعزي����ز منط حياة 
صحي، من خالل ممارسة متارين 
جيدة واتباع نظام غذائي سليم، 
امنا من خالل تش����جيع مجتمعنا 
وتثقيف����ه من أج����ل حضه على 
االهتمام مبجموعة واس����عة من 

النش����اطات«، وأضاف: »إن اتباع 
منط حياة متوازن ال يشمل فقط 
نشاطات جسدية وفكرية، بل يجب 
أن يضم نشاطات اجتماعية وسط 
بيئة صحية. في ظل حمى كرة القدم 
التي تعم املدينة، يسر فلكس أن 
تكون في خدمتكم هذه املرة طوال 

أسابيع مليئة باملتعة«.


