
  جوهان�سبريغ / وكاالت
بداأ منتخب جنوب اأفريقيا اال�سبوع 
يف  ال��ت��دري��ب��ي  مع�سكره  امل��ا���س��ي 
الربازيل ا�ستعدادا لنهائيات كاأ�س 
العامل لكرة القدم التي ت�ست�سيفها 
بالده �سيف العام اجلاري. ويبدو 
اأن الربازيلي ، باريرا املدير الفني 
)االأوالد(  بافانا«  »بافانا..  ملنتخب 
اأراد البحث عن »غذاء الروح« يف 
الغالية  بالكاأ�س  الفائزة  الربازيل 
اأمام  ب��اري��را  م��رات. وق��ال  خم�س 
اإن  ال�����س��ح��ف��ي��ن  م����ن  جم���م���وع���ة 
العاملية«  الكرة  »مهد  الربازيل هي 
ا�ستلهام  يف  رغبته  ع��ن  واأع����رب 
العبي منتخب جنوب اأفريقيا لهذه 
املونديال.  ان��ط��الق  ق��ب��ل  ال����روح 
االأوالد  منتخب  اأن  ب��اري��را  واق��ر 
ب�سبب  اخلا�سة  �سماته  ل��ه  لي�س 
تعدد املدربن الذين تعاقبوا عليه 
الكروية.  م��دار���س��ه��م  واخ���ت���الف 
واأك�������د ع���زم���ه ت��غ��ي��ر اأو�����س����اع 
م��ن��ت��خ��ب ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا خالل 
�سهر  مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي  املع�سكر 
تبعد  التي  تر�سوبولي�س  مبدينة 
ريو  ع���ن  ك��ي��ل��وم��را   90 ح����وايل 
امل��دي��ر الفني  دي ج��ان��رو. وق��رر 
مع  قوية  تدريبية  مباريات  اقامة 
ال���ربازي���ل مثل  ال��ق��م��ة يف  اأن���دي���ة 
وباملرا�س  و�سانتو�س  فالمينجو 
مع  دولية  م��ب��اراة  اإىل  ،باال�سافة 
والثالثن  احل��ادي  يف  باراجواي 
اأعقاب  ويف  اجل���اري.  ال�سهر  من 
الربازيلي،  ال��ت��دري��ب��ي  املع�سكر 
يتوجه منتخب جنوب اأفريقيا اإىل 
والتي  الثانية  التدريبية  حمطته 
اأملانيا.  يف  ا�سابيع  ثالثة  ت�ستمر 
يلعب منتخب االوالد يف املجموعة 
االأوىل التي ت�سم اأي�سا منتخبات 

اأورجواي وفرن�سا واملك�سيك.

  وا�سنطن / وكاالت
مل يتمكن النجم االأملاين ديرك نوفت�سكي 
ولكن   ، اأراده  ال���ذي  االأداء  ت��ق��دمي  م��ن 

زميليه جي�سون كيد وكارون بتلر ت�سلما 
منه الراية ليقودا فريق داال�س مافريك�س 
اإىل فوز جديد. و�سجل كيد 20 نقطة و9 

متريرات حا�سمة ملافريك�س واأ�ساف بتلر 
للخروج  الفريق  ليقودا  اأخرى  نقطة   16
من حالة عدم االت��زان التي �ساحبته يف 
انت�ساراته  �سل�سلة  ممددا  املباراة  بداية 
على  بتغلبه  م��ب��اراة   13 اإىل  املتتالية 
�سيفه نيو جر�سي نت�س 87/96 �سمن 
االأمريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  مناف�سات 
باالأم�س  مافريك�س  وع��ادل  للمحرفن. 
يف  ك��اف��ال��ي��رز  كليفالند  ف��ري��ق  اإجن����از 
حتقيق اأطول �سل�سلة انت�سارات متتالية 
هذا املو�سم حتى االآن رغم اأن اأبرز جنوم 
حالته  يف  ي��ك��ن  مل  نوفت�سكي  ال��ف��ري��ق 
اأمام  فقط  نقطة   12 بت�سجيل  واكتفى 
لقيادة  تقدما  وبتلر  كيد  ول��ك��ن  نت�س. 
�سويا  بت�سجيلهما  الفوز  نحو  مافريك�س 
اآخر 17 نقطة للفريق يف املباراة. ولكن 
ل�ساحب  ب�سهولة  ي���اأت  مل  االأم�����س  ف��وز 
نقطة   18 ب��ف��ارق  تخلف  ال���ذي  االأر�����س 
ي�ستعيد  اأن  قبل  الثاين  املباراة  ربع  يف 
مقابل  نقطة   31 لي�سجل  توازنه  الفريق 
الثالث  املباراة  ربع  يف  لنت�س  نقطة   15
املباراة  رب��ع  بداية  قبل   62/70 ليتقدم 
متتاليتن  ثالثيتن  كيد  و�سجل  االأخ��ر. 
ملافريك�س ليعزز تقدم مافريك�س 69/81 
قبل اأقل من ع�سر دقائق على نهاية املباراة 
ولكن نت�س �سجل 11 نقطة متتالية دون 
نقطة  اإىل  ال���ف���ارق  لي�سيق  ب��ع��ده��ا  رد 
و40  دقائق  ب�سبع  النهاية  قبل  واح��دة 
مافريك�س  عن  ال��رد  بتلر  وت��وىل  ثانية. 
بت�سجيله �ست نقاط متتالية واأ�ساف كيد 
ثالثيته اخلام�سة باللقاء ليتقدم اأ�سحاب 
بدقيقتن  النهاية  قبل   85/90 االأر����س 

و43 ثانية.
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نيقو�سيا / )ا ف ب( 
بل�سمة  اىل  م���دري���د  ري����ال  ي�����س��ع��ى   
الكارثي  خروجه  بعد  حمليا  جراحه 
ع��ل��ى يد  اب��ط��ال اوروب�����ا  م��ن دوري 
االأ�سبوع  منت�سف  الفرن�سي  ليون 
املا�سي وذلك عندما يحل �سيفا على 
بلد الوليد احد فرق الذيل يف املرحلة 
بطولة  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال�����س��اد���س��ة 
ا�سبانيا.وكان الفريق امللكي قد انتزع 
غرميه  من  االه��داف  بفارق  ال�سدارة 
التقليدي بر�سلونة اال�سبوع املا�سي، 
منت�سف  قوية  ل�سربة  تعر�س  لكنه 
التعادل  ف��خ  يف  ب�سقوطه  اال���س��ب��وع 
ل���ي���ون 1-1 وخ���روج���ه  ���س��ي��ف��ه  م���ع 
ابطال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  م���ن  امل��ب��ك��ر 
التوايل  على  ال�ساد�سة  للمرة  اوروبا 
ريال  الثاين.وي�ستطيع  ال���دور  يف 
املحلي  ال��دوري  على  الركيز  مدريد 
اي�سا  خروجه  بعد  خ�سو�سا  حاليا، 
يف  جن��ح  وق���د  ال��ك��اأ���س  م�سابقة  م��ن 
اال�سابيع االخرة يف تذويب الفارق 
ان  قبل  ن��ق��اط  خم�س  بلغ  ك��ان  ال���ذي 
يزيح الفريق الكاتالوين عن ال�سدارة 
بفارق االأهداف.وتعر�س ريال مدريد 
اثر اخلروج  انتقادات وا�سعة  حلملة 
من امل�سابقة االوروبية خ�سو�سا انه 
انفق نحو 250 مليون يورو لتعزيز 
�سفوفه مطلع املو�سم احلايل بالعبن 
من الطراز الرفيع ابرزهم الربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو والربازيلي كاكا، 
لكن كل هذه االموال مل تنفع ب�سيء.
ومل ي�سلم املدرب الت�سيلياين مانويل 
طالبته  وق��د  احلملة  من  بيلليغريني 
ابى  لكنه  بالرحيل،  »ماركا«  �سحيفة 
يد  يف  »م�ستقبلي  بقوله  ي�ستقيل  ان 
ال  العموم  على  لكن  االدارة،  جمل�س 
ت�ستطيع ان تقيم م�سروعا �سخما بهذا 
م�سرا  ا�سهر«  �ستة  فرة  يف  احلجم 
نف�سه.يف  تلقاء  من  ي�ستقيل  لن  بانه 
امل��ق��اب��ل اع��ت��رب ح��ار���س م��رم��ى ريال 
ايكر كا�سيا�س بان اخلروج من الدور 
ال�16 كان خمزيا، لكن اكد بان العبي 
الفريق يدعمون املدرب وقال يف هذا 
ال�سدد »يتعن على املدرب ان يحافظ 
ال��دع��م من  ف��ه��و يلقى  ع��ل��ى ه��دوئ��ه، 
دائما  وراءه،  ونحن  الالعبن  جميع 
االول  امل�سوؤول  هو  امل��درب  يكون  ما 
نتحمل  اي�سا  نحن  لكن  الهزمية،  عن 
»يتوجب  اي�سا«.واأ�ساف  منها  جزءا 
واالن  امل�ستقبل،  اىل  ننظر  ان  علينا 
كربياءنا  ن�ستعيد  ان  علينا  يتعن 
ال��ول��ي��د واالم���ر لن  يف م��واج��ه��ة بلد 
امل��ق��اب��ل، يخو�س  ���س��ه��ال«.يف  ي��ك��ون 
عندما  ���س��ع��ب��ا  ام��ت��ح��ان��ا  ب��ر���س��ل��ون��ة 
ملعب  على  الثالث  فالن�سيا  ي�ستقبل 
الفريقان تعادال �سلبا  نوكامب. وكان 
اخلا�س  مي�ستايا  ملعب  على  ذه��اب��ا 
يخ�سر  امل��ت��و���س��ط��ي.ومل  ب���ال���ن���ادي 

هذا  ار�سه  على  الكاتالوين  الفريق 
دون  من  املباراة  يدخل  وهو  املو�سم 
ان يخو�س اي مباراة يف امل�سابقات 
االوروبية خالفا لفالن�سيا الذي �سقط 
يف فخ التعادل 1-1 مع �سيفه فردر 
برمين يف م�سابقة يوروبا ليغ. ويف 
خيتايف  يلتقي  االخ���رى،  امل��ب��اري��ات 
خيخون  و�سبورتينغ  مايوركا،  مع 
م���ع ات��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او، وا���س��ب��ي��ل��ي��ة مع 
ديبورتيفو ال كورونيا، وفياريال مع 
ا�سبانيول،  مع  وتينريفي  خريز، 
�سرق�سطة،  مع  �سانتاندر  ورا�سينغ 
مدريد  واتلتيكو  ملقة،  مع  وامل��ري��ا 
ت�سل�سي  وي��ع��اود  او���س��ا���س��ون��ا.  م��ع 
بعد  االنكليزي  ال���دوري  يف  ن�ساطه 
الن�سغاله  امل��ا���س��ي  اال���س��ب��وع  غيابه 
ب��ال��ك��اأ���س امل��ح��ل��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ن�سف 
�سيتي  ���س��ت��وك  ب��ت��خ��ط��ي��ه  ال��ن��ه��ائ��ي 
�سيواجه  وه����و  ن��ظ��ي��ف��ن،  ب��ه��دف��ن 
جاره و�ست هام يف مباراة دربي يف 
النقاط  على  وعينه  الثالثن  املرحلة 
الثالث.و�ستكون املباراة اآخر جتربة 
�سد  العا�سفة  مباراته  قبل  لت�سل�سي 
جوزيه  ال�سابق  وم��درب��ه  انرميالن 
لتحديد  املا�سي  اال�سبوع  مورينيو 
هوية ال�ساعد منهما اىل ربع النهائي.
وكان ت�سل�سي قد تنازل عن ال�سدارة 
الذي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  مل�سلحة 
تغلب على ولفرهامبتون 1-�سفر يف 

اللندين  الفريق  مباراة  تاجلت  حن 
احلايل.يف   24 اىل  بورت�سموث  مع 
يونايتد  مان�س�سر  ي��دخ��ل  امل��ق��اب��ل، 
الحراز  مر�سحا  فولهام  �سد  مباراته 
جمددا  و�سيعتمد  ال��ث��الث،  ال��ن��ق��اط 
ع��ل��ى م��ه��اج��م��ه امل��ت��األ��ق واي���ن روين 
يف  هدفا   30 اىل  ر�سيده  رف��ع  ال��ذي 
بعد  املو�سم  ه��ذا  امل�سابقات  خمتلف 
مرتن  االيطايل  ميالن  �سباك  هز  ان 
ليقود فريقه اىل فوز �ساحق 4-�سفر 
وبلوغ ربع النهائي يف دوري ابطال 
طرفا  جمددا  ار�سنال  اوروب��ا.ودخ��ل 
يف ال�سراع على اللقب م�ستغال تعرث 
يف  وت�سل�سي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر 
االآونة االأخرة ليقل�س الفارق عنهما، 
ن�سبيا  �سهلة  مباراة  �سيخو�س  وهو 
�سد هال �سيتي الذي يكافح من اجل 
وي�ستمر  املمتازة.  الدرجة  يف  البقاء 
غياب �سانع األعاب ار�سنال اال�سباين 
املتاألق �سي�سك فابريغا�س لكن املدرب 
ار�سن فينغر ميلك العبا ال يقل �ساأنا 
عنه يف املركز ذاته هو الفرن�سي �سمر 
ن�سري.ويف املباريات االخرى، يلتقي 
وبرمنغهام  بالكبرن،  م��ع  توتنهام 
ويغان،  مع  وبولتون  ايفرتون،  مع 
و�ستوك  ولفرهامبتون،  مع  وبرنلي 
و�سندرالند  فيال،  ا�ستون  مع  �سيتي 
مع  وليفربول  �سيتي،  مان�س�سر  مع 

بورت�سموث.

االأوروبـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــيــــــــــــة  املــــــــــــحــــــــــــل الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوالت  يف 

ريال مدريد ي�سعى اإىل بل�سمة جراحه حمليًا .. واملان يونايتد يف مواجهة
 �سهلة للحفاظ على ال�سدارة

 برلني / وكاالت
على  الثالثة  للمرة  واالأ���س��رايل  االأمل��اين  املنتخبان  يلتقي 
التوايل يف نهائي بطولة كاأ�س العامل للهوكي ، حيث ياأمل 
على  ال�سبت  اليوم  الفوز  حتقيق  يف  االأ���س��رايل  الفريق 
املا�سيتن.  البطولتن  يف  باللقب  الفائز  االأمل��اين  نظره 
يف   1/4 االإجنليزي  نظره  على  االأمل��اين  الفريق  وتغلب 

االأ�سرايل على نظره  الفريق  فاز  كما  النهائي  قبل  الدور 
الهولندي الفائز باللقب ثالث مرات 1/2 . وي�سعى املنتخب 
اأول منتخب يفوز بلقب كاأ�س العامل  اأن يكون  اإىل  االأملاين 
ثالث مرات على التوايل.وال يزال املنتخب االأملاين يت�ساوى 
مع نظره الباك�ستاين الذي توج بلقب كاأ�س العامل مرتن 

متتاليتن يف عامي 1978 و1982 .

اأملانيا واأ�سرتاليا تلتقيان يف نهائي 
كاأ�س العامل للهوكي   

هامبورغ يقطع �سوطًا 
كبريًا نحو دور الثمانية 

بالدوري الأوروبي      
برلني / وكاالت 

قطع فريق هامبورج االأملاين �سوطا كبرا نحو التاأهل اإىل دور الثمانية 
ببطولة دوري اأوروبا لكرة القدم )كاأ�س االحتاد االأوروبي �سابقا( 

بعدما تغلب على �سيفه اأندرخلت البلجيكي 1/3 يف ذهاب دور ال�ستة 
ع�سر للبطولة. و�سهل هامبورج بذلك مهمته يف جولة االإياب التي 

تقام مناف�ساتها يوم اخلمي�س املقبل. ويف مباريات اأخرى جرت اأم�س 
بجولة الذهاب تعادل روبن كازان الرو�سي مع فولف�سبورج االأملاين 

وبنفيكا الربتغايل مع مار�سيليا الفرن�سي وبلن�سية االأ�سباين مع فردر 
برمين االأملاين بنتيجة واحدة 1/1 واأتلتيكو مدريد االأ�سباين مع 

�سبورتينج ل�سبونة الربتغايل �سلبيا وتغلب ليل الفرن�سي على ليفربول 
االإجنليزي 1/�سفر ويوفنتو�س االإيطايل على فولهام االإجنليزي 1/3 
و�ستاندر ليج البلجيكي على م�سيفه باناثينايكو�س اليوناين بالنتيجة 
نف�سها. وجنح فولف�سبورج يف حتويل تخلفه بهدف اأمام روبن كازان 

اإىل التعادل 1/1 حيث افتتح كري�ستيان نوبوا الت�سجيل للفريق 
الرو�سي يف الدقيقة 29 ثم اأدرك زفيزدان مي�سيموفيت�س التعادل 

لفولف�سبورج يف الدقيقة 67 . ويف فرن�سا تاألق ميكائيل الندرو حار�س 
مرمى فريق ليل يف الت�سدي لعدد من الكرات اخلطرة يف ال�سوط 

االأول لي�ساعد الفريق على الفوز على ليفربول 1/�سفر . و�سجل هدف 
الفوز للفريق الفرن�سي ، ايدين هازارد قبل �ست دقائق فقط من نهاية 

املباراة . ويف ا�ستاد »في�سنتي كالديرون« بالعا�سمة االأ�سبانية مدريد 
، اأخفق اأتلتيكو مدريد يف ا�ستغالل تفوقه العددي على �سبورتينج 

ل�سبونة الربتغايل و�سقط يف فخ التعادل ال�سلبي ليواجه مهمة �سعبة 
يف مباراة االإياب بالربتغال. ولعب الفريق الربتغايل بع�سرة العبن 
ملدة حوايل �ساعة حيث طرد لياندرو جرميي من �سفوف الفريق يف 

الدقيقة 31 حل�سوله على االإنذار الثاين. ويف املباراة التي جمعت بن 
هامبورج واأندرخلت ، تقدم الفريق االأملاين بهدفن �سجلهما يوري�س 
ماثي�سن ورود فان ني�ستلروي يف الدقيقتن 23 و40 ثم رد اأندرخلت 
بهدف اأحرزه جوناثان ليجر يف الثواين االأخرة من ال�سوط االأول. 

ويف ال�سوط الثاين اأ�ساف ديفيد ياروليم الهدف الثالث لهامبورج 
ليعزز فر�سة الفريق يف التاأهل لدور الثمانية.

مافريك�س يوا�سل انت�ساراته بدوري ال�سلة 
الأمريكي  للمحرتفني  

ال��رازي��ل      يف  ال���روح«  »غ���ذاء  ع��ن  يبحث  اأفريقيا  ج��ن��وب  منتخب 

 روما / وكاالت
ذكرت �سحيفة »دايلي �ستار« الربيطانية ان فريقي بر�سلونة و يوفنتو�س مهتمان 
بالالع���ب املغربي عادل تاعرابت الذي ميار�س بكوينز ب���ارك رينجرز على �سبيل 
االإع���ارة من توتنهام. و ذكرت نف�س ال�سحيف���ة اأن تاعرابت كان مراقبا من طرف 
النادي���ن مع���ا خالل مباراة كوين���ز بارك رينج���رز �سد بليموث الت���ي �سجل فيها 
�سرب���ة جزاء كما مرر الهدف الثاين لزميل���ه اجلامايكي داميان �ستيوارت. و عاد 
عادل تاعرابت للتاألق موؤخرا ب�سكل الفث يف الدرجة االأوىل بعد جمي املدرب نيل 
وارن���وك ال���ذي اأكد لو�سائل االإع���الم اأنه املدرب االأن�سب جلعل���ه يخرج كل الطاقة 
املوجودة يف املوهب���ة التي يتوفر عليها.كما اأ�ساف وارنوك اأنه تكلم بخ�سو�س 
تاعراب���ت مع م���درب توتنهام هاري ريدن���اب، و قال االأخر ب�ساأن���ه اأنه واحد من 

اأوالئك الالعبن الذين اإذا راأيتهم يلعبون بالكرة يجعلونك تقتلع �سعرك.

يبدي��ان  يوفنتو���س  و  بر�س��لونة 
اهتمامهما بالالعب عادل تاعرابت      

   لندن / وكاالت
التن�س  اأن جن��م  امل�����س��وؤول��ون   اأع��ل��ن 
�سي�سارك  ن���ادال  راف��اي��ي��ل  االأ���س��ب��اين 
بطولة  ت�سبق  التي  كوينز  بطولة  يف 
وميبلدون ، لتكون امل�ساركة اخلام�سة 
له و�سي�سعى للحفاظ على اللقب الذي 
اأحرزه يف ال�سابع من حزيران 2009 
وي�سارك  ال��ع�����س��ب��ي��ة.  امل���الع���ب  ع��ل��ى 
اإىل امل��الع��ب بعد  ال���ذي ع��اد   ، ن���ادال 
الركبة  يف  م�����س��ك��الت  م���ن  ال��ت��ع��ايف 
ببطولة  الثمانية  دور  من  واخل��روج 
اأ�سابيع  �ستة  قبل  املفتوحة  اأ�سراليا 
اآن��دي م��وراي ، يف  اأم��ام الربيطاين 
ل��الأ���س��ات��ذة هذا  وي��ل��ز  اإن��دي��ان  بطولة 
على  احلفاظ  نادال  االأ�سبوع.ويعتزم 
 ، لندن  غرب  تقام  التي  البطولة  لقب 
بعدما حرمته االإ�سابة من احلفاظ يف 
وميبلدون  لقب  على  املا�سي  ال�سيف 
الذي اأحرزه عام 2008 . وقال نادال 
يف بيان »هذا العام �ستكون احلما�سة 
اأمتكن  اأكرب بالن�سبة يل الأنني مل  فيه 
األ��ق��اب��ي يف العام  م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى 

انتابني  مبا  اأح��د  ي�سعر  مل  املا�سي.. 
الأنني   ، امل�ساركة  لعدم  اأمل  خيبة  من 

اأع�سق تلك البطوالت.

نادال ي�سعى للحفاظ على لقب بطولة كوينز    

ما�سا يبدي �سعادته 
بالعودة جمددًا اإىل 
عامل فورمول 1      

 برازيليا / وكاالت
اأبدى ال�سائق الربازيلي فيليب 
ما�سا �سعادته الغامرة ملا قوبل 
به من ترحيب لدى عودته اإىل 
�سباقات �سيارات فورموال 1 بعد 
غياب ثمانية �سهور اإثر تعر�سه 
حلادث خالل اأحد ال�سباقات هدد 
حياته. و�سرح ما�سا يف موؤمتر 
�سحفي ع�سية انطالق اأول جتربة 
يف املو�سم ، قبل افتتاح بطولة 
العامل ل�سباقات �سيارات فورموال 1 
ب�سباق اجلائزة الكربى البحريني 
املقرر على م�سمار �سخر يوم 
غدا االأحد اإنني عائد بعد غياب 
ثمانية �سهور. اأ�سعر حقا بال�سعادة 
واحلما�سة. وقال الربيطاين 
جن�سون باتون بطل العامل »اإنه 
�سيء عظيم اأن يعود فيليبي 
)ما�سا( جمددا.وكان ما�سا قد 
تعر�س حلادث ا�سطدام مروع يف 
اأواخر متوز/يوليو 2009 خالل 
التجربة الر�سمية ل�سباق اجلائزة 
الكربى املجري يف بوداب�ست 
، عندما انف�سل جزء من �سيارة 
روبنز باريكيللو �سائق براون 
وارتطم به لي�سطدم ما�سا ب�سيارته 
الفراري بحائط وهو ي�سر 
ب�سرعة حوايل 200 كيلومر يف 
ال�ساعة. وخ�سع ال�سائق الربازيلي 
لعملية جراحية ب�سبب تعر�سه 
الإ�سابات خطرة يف اجلمجمة 
ودخل يف غيبوبة حينذاك. لكنه 
تعافى متاما ومل يتبق من اأثار 
احلادث �سوى اأثر جرح حتت العن 
الي�سرى.

الريال يطمح بالتم�صك ب�صدارة الليغا عرب بوابة بلد الوليد

جانب من مباريات كا�س العامل 

ليد يقود مافريك�س لفوز جديد

نادال

جنوب افريقيا تتح�صر للمونديال يف الربازيل


