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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد  11  يوليو  2010  

انتقد أس����طورة الكرة األملانية فرانت����س بكنباور إلغاء املنتخب 
األملاني حفله مع اجلماهير الذي كان مقررا إقامته في برلني. تأتي هذه 
التطورات بعد إخفاق املنتخب األملاني في التأهل إلى املباراة النهائية. 
وقال القيصر في كلمة كتبه����ا بصحيفة »بيلد« األملانية »أعتبر هذا 
القرار خاطئا«، معربا عن أسفه في أن املنتخب لن يعرب عن شكره 

جلماهيره من خالل هذا احلفل.

جوردان: األرباح تقدر 
بـ 100 مليون دوالر

قال الرئيس التنفيذي للجنة 
املنظم��ة ل��كأس العال��م داني 
جوردان، إن املونديال جنح في 
تغيير النظرة الدولية جتاه جنوب 
أفريقيا، كما ميكن االس��تفادة 
من هذا املونديال متهيدا ملرحلة 
طويلة من النمو. وناشد جوردان 
مواطنيه باالستمرار في التغيير 
بعد انتهاء املونديال اليوم، وقال 
في مؤمت��ر صحافي امس في 
جوهانسبرغ »يجب التأكيد على 
أن كبرياءنا ميتد ألكثر من 90 
دقيق��ة. ويج��ب أن ميتد هذا 
الشعور إلى مجاالت أخرى في 
احلياة«. وأكد جوردان )58 عاما( 
عل��ى أن األرباح التي يتوقعها 
املنظمون من كأس العالم تقدر 
ما بني 80 و100 مليون دوالر، 
وأنه سيعاد استثمارها في البنية 
األساسية لكرة القدم في جنوب 

أفريقيا.

رأسية األملاني سامي خضيرة في طريقها لهز شباك أوروغواي                                 )رويترز(

حضور مانديال النهائي لم يتأكد .. وثاباتيرو يغيب»ماكينات« ألمانيا تقهر أوروغواي وتحقق المركز الثالث

تحيي حفل الختام اليوم

شاكيرا تشجع إسبانيا وڤيا
كش����فت املغنية الكولومبية شاكيرا التي 
ستش����ارك في حفل ختام املونديال اليوم في 
جوهانس����برع، انها من انصار اس����بانيا التي 
تواجه هولندا في املب����اراة النهائية، وهدافها 

داڤيد ڤيا.
وقالت املغنية املولودة في كولومبيا لكن 
لديها اصوال اسبانية في عائلتها »لدي جذور 
اسبانية لذا انا مع اسبانيا«. وردا على سؤال 
ح����ول العبيها املفضل����ني اوضحت انها حتب 
»الهدافني« وذكرت ڤيا االسباني وكذلك ليونيل 
ميس����ي االرجنتيني الذي خرج من املونديال 

اجلنوب افريقي من دون تسجيل اي هدف.

وقالت املغنية الشهيرة اللبنانية االصل كذلك 
»اصبحت من مشجعي كرة القدم واحتدث فيها 
يوميا، ما كنت ألتصور من قبل اني س����أفتح 

يوما صفحة الرياضة في الصحيفة«.
وقد انقضت مجموعة كبيرة من الصحافيني 
اللتق����اط الص����ور للمغني����ة الكولومبية من 
كاميراتهم اخلاصة عندما همت مبغادرة قاعة 
الصحافة الصغيرة في ملعب »سوكر سيتي« 
في جوهانس����برغ، وقد اتت ام����رأة مع طفلها 
الرضيع الى القاعة لرؤية مغنية »واكا واكا« 
نشيد املونديال الرس����مي والتي احيت ايضا 

حفل االفتتاح.

لم يتأكد بعد حضور الرئيس اجلنوب 
افريقي السابق نيلسون مانديال نهائي كأس 
العالم، اال ان شبيهه جنم هوليوود األسمر، 
مورغان فرميان سيحضر النهائي، الى جانب 
املمثلة شارليز ثيرون املولودة في جنوب 
افريقيا، باإلضافة إل����ى لفيف من النجوم 

والشخصيات الدولية البارزة.
ومن املتوق����ع أن يحضر املباراة وحفل 

اخلتام، 15 زعيما أفريقيا،
من جانب آخر، أعلنت احلكومة اإلسبانية 
أن رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز 
ثاباتيرو لن يحضر املباراة النهائية. أعلن 

ذل����ك نائبة رئي����س ال����وزراء ماريا تريزا 
فرنانديز دي ال فيجا، بعد اجتماع مجلس 
ال����وزراء. وقالت دي ال فيجا إنه ال أحد من 
احلكومة اإلسبانية سيحضر املباراة. ولكن 
»أعضاء العائلة املالكة« سيمثلون اسبانيا 

في املدرجات.

أحرز منتخب أملانيا املركز 
الثالث بعد ف���وزه أمس على 
منتخب أوروغ���واي 3 � 2 في 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
»نيلس���ون مانديال باي« في 
بورت اليزابيث. انتهى الشوط 
األول بالتعادل 1 � 1 سجل ألملانيا 
توماس مولر ف���ي الدقيقة 19 
وألوروغواي اديسون كافاني 
الثاني تقدم  28. وفي الشوط 
دييغ���و فورالن 51 ث���م أدرك 
يانس���ن التع���ادل 56 وأحرز 
الفوز  س���امي خضيرة هدف 
في 82. وجاءت املباراة ممتعة 
وحماس���ية منذ بدايتها. وكاد 
العب أوروغواي فورالن يفتتح 
التس���جيل عندما سدد ضربة 
حرة مباشرة على حدود منطقة 
اجلزاء لكن الكرة مرت من فوق 
العارضة بقليل في الدقيقة 7. 
وردت أملاني���ا بك���رة خطيرة 
أنقذتها العارضة التي تصدت 
لرأسية فريدريتش من ركنية 

مسعود أوزيل في الدقيقة 11. 
وشهدت الدقيقة 19 أول أهداف 
املباراة عندما تابع توماس مولر 
تسديدة باستيان شفاينشتايغر 
التي ارتدت من احلارس فرناندو 
موستيرا الذي أنقذ في الدقيقة 
26 هدفا ثانيا عندما أبعد رأسية 
سامي خضيرة إلى ضربة ركنية 

لم تثمر.
وم���ن هجمة مرت���دة أدرك 
ادنسون كافاني هدف التعادل 

في الدقيق���ة 28. وفي الدقيقة 
42 أهدر لويس سواريز العائد 
من اإليقاف فرصة التقدم عندما 
سدد وهو منفرد باملرمى على 
ميني احلارس هانز بورج بوت 

إلى خارج امللعب.
وفي الشوط الثاني لم متر 
سوى ست دقائق حتى تقدمت 
أوروغواي بهدف جميل سجله 
فورالن وه���و اخلامس له في 
البطول���ة ليتقاس���م صدارة 

الهدافني مع اإلسباني داڤيد ڤيا 
والهولندي ويس���لي سنايدر، 
بعدها بست دقائق يدرك يانسن 
التعادل ألملانيا من كرة رأسية. 
ثم أه���در أوزيل فرصة التقدم 
عندم���ا تراخى وهو في وضع 
ش���به انفراد وفضل املراوغة 
على التسديد في املرمى. وأنقذ 
احلارس األملاني تسديدة قوية 
من العب أوروغ���واي لويس 
الدقيقة 64 كما  س���واريز في 
أنقذ ش���به انفراد من فورالن 
بعدها بدقيقة. وسجل سامي 
خضيرة الهدف الثالث ألملانيا 
وهو أول أهدافه في املونديال 
في الدقيقة 82 من كرة رأسية. 
بعدها ضغط منتخب أوروغواي 
في محاولة إلدراك التعادل وكاد 
يتحقق له م���ا أراد في الوقت 
بدال من الضائع عندما تصدت 
العارضة لضربة حرة مباشرة 
سددها فورالن بعدها أطلق حكم 

املباراة صافرة النهاية.

بكنباور ينتقد إلغاء حفل »المانشافت«

 التمساح »هاري« يتوقع فوز إسبانيا 

عرض إسباني  لشراء األخطبوط بول

بالتيني غادر المستشفى بعد شفائه

ايد التمساح »هاري« الذي يزن 700 كيلوغرام ويعيش في حديقة 
للتماسيح مبدينة داروين االسترالية، االخطبوط »بول« في اختيار 
إسبانيا للفوز بكأس العالم. واستغرق التمساح أقل من دقيقة التخاذ 
القرار واخلروج من املاء اللتهام دجاجة تتدلى حتت علم إسبانيا بدال 
من دجاجة أخرى تتدلى حت���ت علم هولندا.وقال ميك بيرنز، مالك 
حديقة »كروكوسوروس كوف« لصحيفة )نورثرن تريتوري نيوز( 

امس ان الفكرة واتته بعد جناح توقعات االخطبوط »بول«. 

قدم رجال أعمال في إسبانيا عرضا لشراء األخطبوط »العراف« 
بول صاحب الش���هرة العاملية، مقابل 30 أل���ف يورو )38 ألف 
دوالر(، حسبما أفادت وسائل إعالم امس، ويقام مهرجان سنوي 
في أغسطس للحيوانات الرخوية في قرية كاربايينو بالقرب من 
أورينسي في شمال غرب إسبانيا. واقترح كارلوس مونتيس، 
عمدة كاربايينو، فكرة جلب األخطبوط بول ليكون مبثابة التميمة 
في هذا املهرجان حيث سيلعب دورا كبيرا في جذب الزائرين. 

غادر رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بالتيني 
امس املستشفى الذي ادخل اليه اول من امس في جوهانسبورغ اثر 
تعرضه الى وعكة صحية في احد مطاعم العاصمة اجلنوب افريقية. 
وجاء في بيان لالحتاد الدولي لكرة القدم »خرج ميشال بالتيني صباح 
اليوم  � امس � من املستشفى الذي ادخل اليه اثر تعرضه الى وعكة 
صحي���ة«، مضيفا »جميع الفحوصات التي اجريت له كانت طبيعية 

وبالتيني سيتمكن من حضور املباراة النهائية اليوم.

املغنية الكولومبية شاكيرا حتمل كرة املباراة النهائية وإلى جانبها تعويذة املونديال »زاكومي« على ملعب »سوكر سيتي«      )أ.ف.پ( قتيل في إندونيسيا 
بسبب المونديال

أعلنت الشرطة االندونيسية 
مقت��ل ش��خص، واصابة اثنني 
اعم��ال عنف،  آخري��ن نتيجة 
اندلعت امس بني مجموعات من 
املناصرين املختلفني في احدى 
القرى االندونيسية على خلفية 
خالف��ات مرتبطة بكأس العالم، 

كما ذكرت االذاعة احمللية.
وقال توتوي اندرا املسؤول 
عن شرطة جزيرة مالوكو حيث 
وقعت االش��تباكات، ان »اعمال 
العنف اندلعت بسبب االحتفاالت 
بفوز اح��د املنتخبات في كأس 
العالم«. وجنم عن اعمال العنف 
هذه احراق عدد من املنازل في 
القرية، اال ان مسؤول الشرطة لم 
يحدد هوية املنتخب الذي يشجعه 
املناصرون املختلفون او طريقة 

وفاة القتيل في احلادث. 

دي كليرك: الدماء الهولندية تجري في عروقي

زوجته تسخر منه: ويب ال يستطيع أن يحكم بيته!

اتبع الرئيس الس����ابق جلن����وب أفريقيا فريدريك 
ويليام دي كليرك ديبلوماسيته املعهودة، لدى سؤاله 
عن املنتخب الذي يش����جعه للفوز بلقب كأس العالم، 
»هولندا أو اس����بانيا«. ورغم ان معظم األفارقة الذين 
ينحدرون من املستوطنني الهولنديني يساندون املنتخب 

الهولندي، اال ان آخر رئيس ابيض جلنوب افريقيا قال 
»انني محايد«. وأضاف دي كليرك »ان الدماء الهولندية 
جتري في عروقي، لذا س����أهتف من أجل فوز هولندا، 
ولكني قضيت واحدة م����ن أفضل عطالت حياتي في 

اسبانيا، لذا سأكون في منتهى السعادة لها أيضا«. 

سخرت زوجة هاوارد ويب حكم املباراة النهائية بني 
اسبانيا وهولندا اليوم من زوجها ومن اختيار فيفا له لهذه 
املباراة، وقالت كاي ويب: »ال أعلم كيف اختاروا هاوارد، 
فهو غير قادر على الس����يطرة على األوالد الثالثة جاك 
وهولي ولوسي في البيت، أو في تدبير األمور املنزلية«. 
وأضافت الزوجة: »هو بارع في امللعب، لكنه فاشل في 
البيت، حقيقة ال أعلم كيف يس����يطر على 22 رجال في 

امللعب، وكيف يفعل ذلك«. ومن جانبه أكد اإلجنليزي 
هوارد ويب حكم املباراة النهائية أنه سيعمل على تفادي 
األخطاء في املباراة، حيث ان ارتكاب األخطاء يكون شيئا 
»رهيبا« بالنسبة له.وأوضح احلكم اإلجنليزي ملجلة 
»فرانس فوتبول« قائال »عندما أرتكب خطا ال أستطيع 
النوم، وأمضي ليال طوال، ويراودني سؤال واحد، ملاذا 

رأيت األشياء بهذه الصورة؟«.

هولندا إسبانيا
9:30
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مباراة اليوم بالتوقيت المحلي

مولر وفورالن يلحقان بصدارة الهدافين
حلق األملاني توم���اس مولر واالوروغوياني دييغو فورالن 
باالسباني داڤيد ڤيا والهولندي ويسلي سنايدر الى صدارة الئحة 
الهدافني في البطولة عندما سجل كل منهما هدفا في املباراة التي 
تغلبت فيه���ا أملانيا على األوروغواي 3 � 2 امس. ورفع كل من 
مولر وفورالن رصيده إلى 5 أهداف وهو الرصيد ذاته لكل من 
ڤيا وسنايدر اللذين ميلكان فرصة االنفراد بالصدارة والتتويج 

بلقب الهداف عندما تلتقي اسبانيا مع هولندا اليوم.


