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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 9 يوليو 2010

فرحة كبيرة لقائد هولندا ڤان 
برونكهورست بهدفه في مرمى اوروغواي

املطربة الكولومبية شاكيرا تألقت في حفل االفتتاح وتستعد حلفل اخلتام

يتوقع أن يتابعه 500 مليون مشاهد في جميع أنحاء العالم

شاكيرا تعود إلحياء حفل ختام المونديال في »سوكر سيتي«

)أ.ف.پ( مهاجم اوروغواي دييغو فورالن تألق وسجل 4 أهداف  

فورالن يأمل اللحاق بمباراة الثالث والرابع

تعود املطربة الشهيرة شاكيرا للرقص مجددا في حفل اخلتام، وستساعد املغنية 
الكولومبية، التي غنت في حفل ختام البطولة السابقة في أملانيا قبل 4 سنوات، مرة 
أخرى في إسدال الستار على أعظم بطولة كروية في العالم، وسيشارك فنانون أفارقة 
آخرون في احلفل مع شاكيرا مغنية األغنية الرسمية لكأس العالم »واكا واكا« إال أن 
حضور الزعيم نيلس����ون مانديال في املباراة النهائية لم يتأكد بعد. وستؤدي فرقة 
ليدي س����ميث بالك مامبازو و780 راقصا فقرة من احلفل اخلتامي املقرر أن يبدأ في 
الساعة 7:30 بعد الظهر )16:30 بتوقيت غرينتش(، قبل ساعتني من انطالق املباراة 

النهائية في ستاد »سوكر سيتي« يوم األحد.
ويأمل منظمو حفل اخلتام أن يثير احلفل رغبة املش����اهدين في رؤية املزيد من 
جنوب افريقيا حيث يتوقع أن يش����اهد احلفل 500 مليون مشاهد في جميع أنحاء 
العالم. وقال رئيس اللجنة املنظمة حلفل اخلتام ديريك كارتينز لصحيفة »ذا ستار« 
اليومية »نريد أن يقول الناس لم نتمكن من حضور مباريات كأس العالم ولكن يجب 
أن نذهب إلى هذه الدولة مهما تطلب األمر«. ويأمل املنظمون أن يكون لبطولة كأس 
العالم خامتة مناس����بة لها حيث يقدم مانديال الكأس لقائد الفريق الفائز. وفي حني 
يظل هذا أمل وتوقع املنظمني، لم يتأكد بعد حضور رئيس جنوب أفريقيا األس����بق 

واحلائز جائزة نوبل للسالم للحفل.

النهائي يشهد حضور 14 زعيمًا أفريقيًا
أعلنت احلكومة اجلنوب أفريقية أن 14 رئيسا أفريقيا أعلنوا أنهم سيحضرون 
املباراة النهائي���ة لكأس العالم 2010 املقررة في العاصمة جوهانس���برغ في 11 
يوليو احلالي. وقال متحدث باس���م هيئة العالقات والتعاون الدولية إن رئيس 
زميباب���وي، روبرت موغابي والرئيس الكيني م���واي كيباكي وزعماء 12 دولة 
أفريقية أخرى س���يحضرون مع الرئيس اجلنوب أفريقي جاكوب زوما املباراة 
التي تقام باستاد »سوكر سيتي« يوم األحد املقبل.وسيزور الرئيس البرازيلي 
لوال دا سيلڤا جنوب أفريقيا مطلع األسبوع املقبل، لكن لم يتضح حتى اآلن ما 
إذا كان س���يحضر املباراة. وقال الرئيس التنفيذي للجنة املنظمة لكأس العالم 

إنه يتوقع حضور ملكي ورئيسي وزراء اسبانيا وهولندا.

أعرب جنم منتخب أوروغواي دييغو فورالن عن 
رغبته في خوض مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع 
غدا برغم خروجه مبكرا م���ن املباراة أمام هولندا في 
املربع الذهبي بسبب إصابته في األوتار. وقال فورالن: 
لدي شد بس���يط في األوتار، أسفر عن حدوث إجهاد، 
ولكننا س���ننتظر لنرى ما إذا كنت قادرا على اللعب 
غدا«. وأضاف مهاجم أتلتيكو مدريد الذي سجل هدف 
التعادل أمام هولندا، قب���ل أن ينقل خارج امللعب في 
الشوط الثاني: كانت مشكلة بالنسبة لي خالل املباراة 
وأصبحت األمور أكثر س���وءا، م���ن احملبط أال تكون 
جاهزا بنس���بة مائة باملائة. واتخذ مدرب أوروغواي 
أوسكار تاباريز قرار سحب فورالن والدفع بسيباستيان 
فرنانديز، قبل أن يؤكد: كان لديه إصابة بسيطة منذ 
البداية، ولكنه أخبرني أنه على ما يرام وميكنه مواصلة 
اللعب ولكن اآلالم اشتدت عليه وكنا نريد العبا قادرا 

على العطاء.
وس���جل فورالن أربعة أهداف خالل البطولة وقد 
يكون أمامه فرصة لزيادة رصيده من األهداف في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع غدا في بورت اليزابيث 
أمام أملانيا.وقال املهاجم لويس سواريز في كيب تاون: 
»ظهرنا بشكل رائع خالل كأس العالم ولكن ال نريد أن 

نقف هنا، نريد الفوز باملركز الثالث«.

ڤان برونكهورست: الكأس أملي األخير وأفضل وداع للمالعب
سيسدل قائد املنتخب الهولندي جيوفاني ڤان برونكهورست 
الستار على مسيرته االحترافية بأفضل طريقة ممكنة ألنه ساهم 
بشكل أساس����ي في قيادة »البرتقالي« الى النهائي، لكنه يأمل ان 
تكون نهاية مش����واره أفضل من تلك التي اختارها قائد املنتخب 
الفرنسي زين الدين زيدان قبل 4 أعوام. لعب ڤان برونكهورست 
دورا حاسما في قيادة منتخب بالده الى النهائي للمرة الثالثة بعد 
1974 و1978 عندما مهد الطريق أمامه حلسم مواجهته أمام نظيره 
االوروغوياني )3-2( في الدور نصف النهائي بتسجيل الهدف األول 
في املباراة بك����رة صاروخية، وفي حال جنح املنتخب الهولندي 
في رفع الكأس الغالية للمرة األولى في تاريخه األحد املقبل أمام 

اسبانيا على ملعب »سوكر سيتي« في جوهانسبرغ، سيعلن ڤان 
برونكهورست نهاية املشوار بأفضل طريقة ممكنة.

»الثالثة ثابتة«، هذا ما قاله ڤان برونكهورس����ت قبيل انطالق 
العرس الكروي، في اش����ارة منه الى وص����ول منتخب بالده الى 
النهائي مرتني لكنه خس����ر أمام البلدي����ن املضيفني حينها املانيا 
الغربية واالرجنتني، مضيفا »كنا قريبني جدا في األعوام املاضية 
من الوص����ول الى النهائي الكبير«. »كأس العالم هذه، هي حلمي 
األخير«، هذا ما اضافه ڤان برونكهورس����ت بعد أن منحه املدرب 
بيرت ڤان مارڤييك ش����ارة القائد بعد تسلمه منصبه في صيف 

2008 خلفا ملاركو ڤان باسنت.


