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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 7  يوليو  2010  

اجلميع شاهد الكرة وهي تتجاوز خط املرمى في مباراة اجنلترا وأملانيا إال حكم الراية ماوريسيو اسبينوزا

رئيس پاراغواي فرناندو لوغو يكرم مدرب منتخب بالده خيراردو مارتينو أمس األول  )أ.ف.پ(

)أ.پ( الغاني أسامواه جيان يبتسم للجماهير احلاشدة التي استقبلت العبي املنتخب لدى عودته من جنوب أفريقيا  

استقبال األبطال للنجوم السوداءمارتينو يترك پاراغواي

نيجيريا تسّرح المنتخب بعد إخفاقه في المونديال

أكد االرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب منتخب 
پاراغواي انه س���يتخلى عن منصب���ه وذلك بعد 
قيادة الفريق ألول مرة في تاريخه الى ربع نهائي 

املونديال.
وتعرضت پاراغواي خلسارة ضيقة أمام اسبانيا 
0-1 في ربع النهائي، في مباراة أهدر فيها مهاجمها 
أوس���كار كاردوزو ركلة جزاء كانت كفيلة مبنح 

فريقه التقدم.
وأك���د مارتينو )47 عام���ا( بعد عودة منتخب 
»ألبيروخا« الى العاصمة أسونسيون، انه ال يتوقع 
جتديد عقده الذي امتد ألربع سنوات مع پاراغواي: 

»لقد انتهى عقدي«.
لكن مع ذلك قال املدرب انه س���يبقى في فترة 
انتقالية حلني االتفاق مع مدرب آخر. وأكد مارتينو 

انه تلقى عروض���ا تدريبية من أندية أرجنتينية 
ومكسيكية وسعودية.

من جهة أخ���رى، اعتبر مهاجم املنتخب روكي 
س���انتا كروز )28 عاما( ان كأس العالم كانت آخر 
نهائيات يشارك فيها مع پاراغواي: »انها النهائيات 
األخيرة ل���ي، ضميري يقول لي ان أس���تمر لكن 

جسدي يقول ال«.
وسجل س���انت كروز 21 هدفا مع بالده في 80 
مباراة دولية منذ الع���ام 1999، ولن يكون ضمن 

خطط بالده ملونديال 2014.
وعانى مهاجم مانشستر سيتي االجنليزي بسبب 
االصابات خالل مسيرته ويأمل اراحة جسده قليال، 
لكن قد يحم���ل قميص بالده في كوبا أميركا 2011 

في األرجنتني.

احتشد اآلالف من املشجعني في املطار الرئيسي في غانا الستقبال 
منتخبهم بعد عودته الناجحة من املشاركة في العرس العاملي.

 وغص مطار »كوتوكا« الدولي باملشجعني الذين بدأوا بالتجمع 
قبل 6 ساعات من الوصول املتوقع ملنتخب النجوم السوداء.

وكانت غانا خرجت بصعوبة بالغة من الدور ربع النهائي بركالت 
الترجيح أمام أوروغواي، وذلك بعد أن أهدر مهاجمها أسامواه جيان 
ركلة جزاء في الدقيقة 120 من املباراة كانت كفيلة بتأهلها الى نصف 
النهائي. ولم يردع تأخر وصول املنتخب لنحو ساعتني، املشجعني 

عن ايقاف قرع الطبول والرقص انتظارا لعودة األبطال.

ولدى هبوط رحلة الطيران اجلنوب أفريقي الس���اعة احلادية 
عش���رة والنصف مس���اء أمس االول بتوقيت غرينيتش، سمعت 

صيحات فرح عفوية.
ورفعت األعالم الغانية فوق الالعبني فور نزولهم من الطائرة 

حتت اصوات آلة فوفوزيال.
 وحمل املشجعون الفتات كتب عليها: نحبكم يا أبطالنا، جلبتم 
الفخر لغانا وأفريقيا. وقال نيي نورتي دواه نائب وزير الرياضة 
لالعب���ني في املطار: »لقد رفعتم فع���ال علم غانا في العالي وكامل 

القارة األفريقية«.

قرر االحتاد النيجيري لكرة القدم تسريح املنتخب النيجيري، بعد 
إخفاقه الش����ديد في كأس العالم، وبدأ العمل من أجل تشكيل منتخب 
جديد. وفش����ل املنتخب النيجيري )النسور( في جتاوز الدور األول، 
حيث سقط في فخ الهزمية أمام منتخبي األرجنتني واليونان وتعادل 
مع كوريا اجلنوبية. وسبق للمنتخب النيجيري أن بلغ الدور الثاني 

في بطولتي كأس العالم 1994 و1998. 
وأعلن مسؤولو االحتاد النيجيري بقيادة الرئيس التنفيذي لالحتاد 
أمين����و مايجاري عن تس����ريح املنتخب بع����د اجتماعهم مع الرئيس 
النيجيري غودالك جوناثان في العاصمة أبوجا. وأقيل س����اني لولو 
رئيس االحتاد النيجيري مؤخرا. وأوضح مسؤولو االحتاد للرئيس 
النيجيري أنهم بصدد البدء في تنفيذ مشروع لتطوير اللعبة وتشكيل 
منتخب جديد يحقق األمجاد لكرة القدم النيجيرية ويستعيد سمعتها 
اجليدة على الس����احة العاملية. ورضخ الرئيس النيجيري لضغوط 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، وتراجع عن قراره بتجميد مشاركة 

منتخبات بالده في املنافسات الدولية ملدة عامني.
وقال مايجاري إن »احلكومة تعاملت بكياسة عندما رفعت احلظر 

من أجل مصلحة كرة القدم النيجيرية«.

وأكد أن احلكومة تراجعت عن قرارها أمام ضغوط »فيفا«.
وجاء هذا القرار قبيل انتهاء مهلة »فيفا« للحكومة النيجيرية مساء 

اول من أمس االثنني للتراجع عن قرارها، وإال واجهت عقوبات.
وأكد مسؤولو »فيفا« في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أنهم علموا 

بالتطورات اجلديدة وأنهم لن يتخذوا قرارا ضد نيجيريا.
وفي نفس الوقت، بدأت احلكومة النيجيرية امس اجتماعات اللجنة 
املشكلة إلعادة تنظيم كرة القدم النيجيرية. وتضم اللجنة 11 عضوا 
من بينهم جنمي كرة القدم النيجيرية الس����ابقني أوستني جاي جاي 
أوكوشا وسامسون سياسيا. وقال املسؤولون إن رأي اللجنة سيكون 

استشاريا بعدما أعلن »فيفا« عدم اعترافه بهذه اللجنة.
في غضون ذلك، أكد نيكوالس مينغوت املتحدث باسم االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أمس في جوهانس����برغ بجنوب أفريقيا ان »فيفا« 
سيواصل مراقبة الوضع في نيجيريا على الرغم من تراجع الرئيس 
النيجيري غودالك جوناثان عن قراره بإيقاف مشاركة منتخبات بالده 

في جميع املسابقات الدولية ملدة عامني.
وقال مينغوت »سنواصل مراقبة املوقف عن كثب.. املراقبة موجودة 

ومستمرة ألننا ال نوفر وقتا عندما تكون هناك قضية«.

إسبينوزا يعترف بالكارثة التي اقترفها بحق اإلنجليز
اعترف حكم الراية األوروغوياني ماوريسيو إسبينوزا، الذي لم يحتسب 
الهدف الصحيح الذي سجله العب املنتخب االجنليزي فرانك المبارد في مرمى 
املنتخ���ب االملاني حيث جتاوزت الكرة خط املرمى بكامل محيطها في لقطة 
واضحة وال حتتاج الع���ادات تلفزيونية للتأكد منها ليضيع على االجنليز 
هدف التعادل قبل نهاية الشوط األول ب� 4 دقائق ما أحبط معنويات منتخب 
األسود الثالثة ليخسر في الش���وط الثاني برباعية لهدف على ملعب فري 
ستيت مبدينة بوملفنتني. وأرغم هذا اخلطأ الفادح رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم جوزيف بالتر لتقدمي اعتذاره الجنلترا ألول مرة في تاريخه منذ توليه 
املسؤولية خلفا للبرازيلي جواو هافيالنغ، فلم يسبق أبدا وأن قدم اعتذاره 

على أي خطأ حتكيمي رغم كثرتها خاصة في كأس العالم 2002.
اخلطأ الذي اقترفه إسبينوزا جعل االحتاد الدولي يستبعده من املباريات 
التالية للبطولة بل وأدى لالطاحة بزمالئه الذين تواجدوا معه في هذا اللقاء 
وأهمه���م احلكم األوروغوياني الريوندا الذي تأك���دت عنه املعلومة بأنه ال 
يحتسب األهداف املش���كوك في صحتها حيث سبق وتغاضى عن احتساب 
ه���دف صحيح للبرازيل في مرمى كولومبي���ا بتصفيات كأس العالم 2006 
لالعب أدريانو. وقال إسبينوزا بحزن كبير: »كانت تسديدة سريعة جدا، لم 
أنظر إليها بشكل صحيح، وحتى لو كنت في املكان املناسب ملا رأيتها.. لم نر 
االعادة في غرفة خلع املالبس في نهاية الشوط األول لكن ميكنك أن تشعر 

مبا حدث، فعندما شاهدنا اللقطة في التلفزيون أدركنا ما حدث«.
واختتم حديثه مع صحيفة الباييس االسبانية: »أشعر بحزن كبير حول 
هذا املوضوع ألننا مكثنا طويال حتى نشارك في كأس العالم، ومن يدري رمبا 
ال تتاح لنا الفرصة بعد ذلك، كان ميكن حدوث هذا األمر ألي أحد، لسوء حظنا 

حدث لنا، يجب أن نتقبل ما حدث، ونواصل احلياة، فسوف تستمر«.
يذكر أن االحتاد الدولي لكرة القدم قرر دراسة قضية االستعانة بالتكنولوجيا 
لتالفي مثل هذه املشاكل في املستقبل، وقد وعد بالتر العالم بفتح ملف هذه 
القضية مجددا علما أنه أعلن في ش���هر م���ارس املاضي اغالق امللف وعدم 
العودة له مرة أخرى لكن هذه املرة املجتمع الدولي انقلب عليه بسبب خطأ 

إسبينوزا الذي ال يغتفر.

هوندا يحلم بـ »الريال«

كيتا يعود إلى السد

أكد كيسوكي هوندا جنم منتخب 
اليابان والعب وسط سسكا موسكو 
الروسي رغبته في اللعب مع أبرز 
األندية األوروبية مع أفضلية حمل 
ألوان ريال مدريد االسباني، بحسب 

ما ذكرت تقارير صحافية أمس.
وسجل هوندا )24 عاما( هدفني 
لليابان وساهم في صنع آخر خالل 
مشوار »الساموراي األزرق« نحو 
الثاني في املونديال للمرة  الدور 
األولى خ����ارج أرض����ه. وذكرت 
التقارير ان أندية ميالن االيطالي، 
ڤالنسيا، أتلتيكو مدريد، اشبيلية 
االسبانية وتشلسي ومانشستر 
سيتي االجنليزيني ترغب في ضم 

الالعب املوهوب الى صفوفها.
وخرجت اليابان من الدور الثاني 
الترجيح  ب����ركالت  في املونديال 
أمام پاراغ����واي، بعد فوزها على 
الكاميرون والدمن����ارك في الدور 

االول وخسارتها أمام هولندا.
وقال هوندا لطالب في مدينة 
كانازاوا: »أعتقد انكم تعلمون ما 
هي أمنيت����ي. أنا أنظر دائما نحو 
األعلى«. وكان هوندا أبدى رغبته 
في اللعب باجنلترا أو اس����بانيا، 
وأن يحم����ل القميص الرقم 10 مع 

نادي ريال مدريد.

عاد الدولي العاجي عبد القادر 
كيتا العب غلطة سراي التركي الى 
صفوف السد القطري بعد غياب 5 

مواسم احترف فيها في أوروبا.
وذكر املوقع الرسمي لنادي السد 
على شبكة االنترنت خبر التعاقد 
مع كيتا من دون ذكر مدة العقد او 
قيمته. وكان كيتا لعب في صفوف 
الس����د ثالثة مواسم قبل االنتقال 

الى أوروبا.
وقال جاسم الرميحي أمني عام 
السد »ان التعاقد مع كيتا مت بعد 
مفاوضات طويلة اس����تمرت عدة 
أشهر«، مضيفا »كانت رغبتنا في 
اس����تعادة كيتا وساعدنا في ذلك 
رغبته ايضا في العودة الى السد«.
وأعلن الرميحي ان كيتا سيلحق 
بالفريق مبعس����كره في النمس����ا 
وايطاليا بعد انتهاء اجازته عقب 
مشاركته مع منتخب بالده في كأس 

العالم بجنوب افريقيا.


