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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء  7  يوليو  2010  

عائلتا الهزاع وال�شايع
تتقدمان بجزيل ال�شكر  وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهما يف وفاة فقيدتهما الغالية

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

اأرملة املرحوم/ عبدالعزيز حممد الهزاع

ح�شة عبداهلل ال�شايع

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

سنايدر يلحق بڤيا إلى صدارة الهدافين
حلق العب وسط هولندا ويسلي سنايدر مبهاجم 
اسبانيا داڤيد ڤيا إلى صدارة الئحة الهدافني برصيد 
5 أهداف بعدما سجل الهدف الثاني ملنتخب بالده في 
مرمى األوروغواي 3ـ  2، وفاز سنايدر بجائزة »رجل 

املباراة«، كما حلق مهاجم األوروغواي دييغو فورالن 
باملركز الثاني بتسجيله هدفه الرابع مع االرجنتيني 
هيغواين واالملاني كلــــوزه ومواطنه توماس مولر 

والسلوڤاكي ڤيتيك.

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( لوكالة األنباء األملانية أن 
جميع العينات التي أخذت حتى 
اآلن خالل املونديال والبالغ عددها 
240 عينة جاءت جميع نتائجها 

سلبية.
الدم والبول  وأخذت عينات 
باختيار العبني اثنني عشوائيا 
من كل فريق عقـــب كل مباراة 
من املباريات الستني التي أقيمت 
حتـــى اآلن، وجرى اختبار هذه 
العينات في معمـــل معتمد من 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
)وادا( مبدينـــة بلومفونتني في 

جنوب أفريقيا.

تنتظر الراهبات الفرانسيسكان 
في ديـــــر رويـــته في جــنوب 
أملانيا واســـبانيا  أملانيا مباراة 
في الـــدور نصف النهائي اليوم 

بحماس.
الراهبـــة األملانية   وقالـــت 
بنديكتا بفليغهار لوكالة األنباء 
األملانية: »ليس لدينا فوفوزيال، 
ولكن عندنا علم صغير ألملانيا«، 
وأوضحت أن الراهبات سيؤخرن 
موعد نومهن اليوم حتى يتمكن 
من متابعة املباراة، وقالت: »هذه 
مناســـبة خاصة ودائما توجد 

استثناءات«.

أعلن االحتـــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن 1500 من تذاكر 
الفئـــة األولـــى مازالت متاحة 
ملباراتي الدور نصف النهائي، 
ولعبت هولنـــدا وأوروغواي 
امــس على ســـــتاد  مســـــاء 
»غرين بوينـــــت« في كـــيب 
تاون، بينمـــا يلتقي املنتخب 
األملاني نظيره االسباني اليوم 
على ســـتاد »موزيس مابيدا« 

في ديربان.
وقال املتحدث باسم »فيفا« 
نيكوالس مينغوت ان التذاكر 
أعيدت إلى »فيفا«، في اللحظات 
األخيرة، وأن معظمها جاء من 
رجـــال اإلعالم حيـــث تخص 
مدرجات اإلعالميني في كل من 

الستادين.

ٍ المونديال خال
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الراهبات في ألمانيا 
يشجعن دون »فوفوزيال«

1500 تذكرة متاحة 
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مباراة اليوم بالتوقيت المحلي

تأهلت لنهائي المونديال للمرة الثالثة.. وسنايدر يتوج بجائرة »رجل المباراة«

»طواحين« هولندا أنهت »مغامرة« أوروغواي

)أ.ف.پ( الهولندي آريني روبن سجل الهدف الثالث في مرمى أوروغواي برأسية جميلة وفي االطار »رجل املباراة« ويسلي سنايدر 

الشباك وأحرز هدف التقدم للمنتخب 
الهولندي في الدقيقة 70 بعد هجمة 
خطيرة أنهاها شـــنايدر بتسديدة 
زاحفة من داخل حدود املنطقة في 
البعيدة على يسار  الزاوية  اجتاه 
احلارس موســـليرا لتكون هدف 
املنتخب  الثمني. ولم ميهل  التقدم 
الهولندي منافسه وقتا إلعادة ترتيب 
أوراقه وتنظيم صفوفه حيث سجل 
روبن الهدف الثالث في الدقيقة 73 
اثر عرضية عالية لعبها كاوت من 
ناحية اليسار وقابلها روبن بضربة 
رأس متقنة في مكان صعب للغاية 
على ميني احلارس موســـليرا إلى 
داخل الشـــباك ليعزز تقدم فريقه 
آمال أوروغـــواي. وفي  ويضعف 
الوقت بـــدل الضائع، جنح الالعب 
ماكسي بيريرا في تسجيل الهدف 
الثاني ألوروغواي في الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع ليجدد آمال 
الفريـــق ولكن الوقت لم يســـعف 
أوروغواي ليكتفي الفريق باللعب 

على املركز الثالث.

الثالث في البطولة. وانتهى الشوط 
األول من املباراة بالتعادل 1ـ  1 حيث 
جاء الهدفان بقذيفتني مدويتني من 
مســــافات بعيــــدة. وكان املنتخب 
الهولندي هو البادئ بالتســــجيل 
عن طريق تسديدة صاروخية من 
قائده جيوڤاني ڤان برونكهورست 
في الدقيقــــة 18 ثم تعادل منتخب 
أوروغواي بقذيفة مشابهة لقائده 
أيضا دييغو فــــورالن في الدقيقة 
41. والهدف هو الرابع لفورالن في 
البطولة احلالية. وفي الشوط الثاني 
سجل ويسلي سنايدر وآريني روبن 
هدفني آخرين للمنتخب الهولندي 
في الدقيقتني 70 و73 ليقودا الفريق 
إلى الفوز السادس على التوالي في 
ســــت مباريات خاضها بالبطولة. 
وسجل ماكسي بيريرا الهدف الثاني 
ألوروغواي في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
بدأت املبـــاراة بضغط هجومي 
مكثف من منتخب أوروغواي الذي 
ســـعى منذ البداية لتسجيل هدف 

مبكر يربك به حسابات الطاحونة 
الهولندية ولكن الدفاع الهولندي كان 
باملرصاد جلميع احملاوالت. وشهدت 
الدقيقة 17 فرصة هولندية أخرى 
أضاعها الالعب روبن ڤان بيرسي 
الذي حاول اختراق الدفاع بدال من 
التمرير ليشـــتتها الدفاع سريعا. 
لكن زميله املخضرم جيوفاني فان 

الفريق كان  برونكهورســـت قائد 
علـــى موعد مع هـــدف التقدم في 
الدقيقة التاليـــة حيث تناقل أكثر 
من العب هولندي الكرة في وسط 
امللعب لتصل الكرة في النهاية إلى 
الذي سددها  فان برونكعهورست 
صاروخية من مســـافة بعيدة في 
الزاويـــة البعيدة لتصطدم بباطن 
القائم في املقص األيســـر للمرمى 
وتتحول إلى داخل الشـــباك حيث 
لم يستطع موسليرا اللحاق بالكرة 
لسرعتها وقوتها الفائقة. وواصل 
منتخـــب أوروغواي هجومه حتى 
وصلت إلى املخضرم دييغو فورالن 
مهاجم أوروغواي املتألق على بعد 
نحـــو 32 مترا مـــن املرمى فهيأها 
لنفسه وسددها قوية حاول احلارس 
ستيكلنبرغ التصدي لها ولكن الكرة 
القوية ملست يده وأكملت طريقها 
نحو الشباك ليكون هدف التعادل مع 
بداية الدقيقة 41. وواصل سنايدر، 
الـــذي حصل على جائـــزة »رجل 
املباراة«، ممارســـة هوايته في هز 

بنجــــاح فائــــق وعــــن جدارة 
واستحقاق، حجز املنتخب الهولندي 
مقعده في املباراة النهائية اثر فوزه 
3 ـ 2 مســــاء امس علــــى منتخب 
أوروغواي بستاد »غرين بوينت« 
في مدينة كيب تاون وذلك في املباراة 
األولى بالدور قبل النهائي للبطولة. 
وأفلت املنتخب الهولندي من كمني 
منتخــــب أوروغواي وحقق الفوز 
السادس على التوالي له في البطولة 
احلالية ليحجز مكانه في املباراة 
النهائية لبطولة كأس العالم للمرة 

الثالثة في تاريخه.
ويلتقي املنتخب الهولندي في 
املباراة النهائية للبطولة يوم األحد 
املقبل مع الفائز من مباراة املنتخبني 
األملاني واالسباني اللذين يلتقيان 
اليوم في املبــــاراة الثانية بالدور 
قبل النهائي للبطولة. بينما يلتقي 
منتخب أوروغــــواي، الفائز بلقب 
البطولــــة في عامــــي 1930 و1950 
يوم السبت املقبل مع اخلاسر من 
مواجهة أملانيا وإسبانيا على املركز 

مولود رونالدو.. إيجار أم عالقة عابرة؟!

األخطبوط »بول« يحبط األلمان

تنتشر شائعات قوية حول هوية والدة الطفل الذي 
اجنبه البرتغالي كريستيانو رونالدو »بشكل مفاجئ«. 
وذكرت تقارير إخبارية برتغالية أن رونالدو دفع مبلغا 
كبيرا المرأة أميركية لتنجب له ابنه ولكنها اشترطت 
عدم الكشف عن هويتها. وذكرت صحيفة »دياريو دي 

نوتيسياس« البرتغالية أن رونالدو التقى مع املرأة 
األميركية في كاليفورنيا واتفق معها على األمر. وكان 
رونالدو قد أعلن مؤخرا عن مسألة اجنابه وقال إنه ال 
يرغب في الكشف عن هوية األم واكتفى بالقول بأنه 

سيتولى حضانة الطفل بشكل منفرد.

في خبر رمبا يفزع الكثير من مشجعي املنتخب 
األملاني، تكهن األخطبوط الشــــهير »بول« بخسارة 
املانشــــافت أمام نظيره اإلســــباني اليوم في مباراة 
نصف النهائي. وصدقــــت حتى اآلن جميع توقعات 

األخطبوط الذي ولد في إجنلترا ويعيش في مدينة 
أوبرهاوزن بغرب أملانيا. وتكهن »بول« بفوز أملانيا 
على إجنلترا واألرجنتني وأستراليا كما تكهن بخسارتها 

أمام صربيا. 


