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تعاقد وست هام االجنليزي نهائيا مع العب الوسط الدولي التشيكي 36
رادوسالف كوڤاتش الذي لعب في صفوف الفريق اللندني املوسم املاضي 

على سبيل اإلعارة من سبارتاك موسكو الروسي.
وخاض كوڤاتش )29 عاما( 10 مباريات مع وست هام بعد ان انتقل 
الى صفوفه في منتصف املوسم املاضي. واكد مدير اعمال الالعب فيكتور 
كوالر خبر انتقال موكله الى الفريق اللندني بشكل نهائي دون ان يعطي 

اي تفاصيل حول قيمة الصفقة او مدة العقد.

وست هام تعاقد مع كوڤاتش نهائياً

العبو املنتخب األملاني خالل التدريب استعدادا للمباراة مع أذربيجان                           )أ.پ(

روني يدعم عودة أوين إلى »األسود«
أعرب مهاجم مان يونايتد واين روني عن دعمه لزميله 
مايكل أوين للعودة إلى صفوف املنتخب اإلجنليزي، بعد 
ان استبعد االخير عن املنتخب اإلجنليزي امام هولندا، 
لكن روني ال يعتقد أن الباب قد أغلق في وجه املسيرة 

الدولية الوين.
وقال روني لشبكة »سكاي سبورتس«: »أود أن أرى 

مايكل )اوين( يعود لصفوف املنتخب اإلجنليزي«.
وأضاف »بالطبع إنه قرار املدرب لكنه تألق في فترة 
اإلعداد. أثق أن���ه إذا حافظ على هذه الصورة، فلن مير 

وقت طويل قبل أن يعود لتشكيلة املنتخب«.
وانضم أوين إلى مان يونايتد هذا الصيف قادما من 
نيوكاس���ل في محاولة إلحياء فرص انضمامه ملنتخب 

بالده«.
وأعرب عن ثقته في العودة لصفوف املنتخب اإلجنليزي 

وعدم تأثره باستبعاده مؤخرا من صفوف املنتخب.
وقال أوين »كنت في القائمة األولية عدة مرات. لكن 
القائمة النهائية هي التي ترغ���ب أن تكون فيها. كانت 
بدايتي أكثر من رائعة في مشواري مع مان يونايتد، لم 

أتغيب عن أي تدريب أو مباراة«.

قمة ثأرية بين المكسيك
والواليات المتحدة

تتجه االنظار مساء اليوم الى ملعب »االزتيك« في العاصمة 
مكسيكو حيث تقام القمة الثأرية بني املنتخبني املكسيكي 
واالميركي ضمن اجلولة السادسة من الدور احلاسم لتصفيات 
منطقة الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( 

املؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وتكتس����ي املباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى املنتخبني 
وخصوصا اصحاب االرض الذي����ن يحتلون املركز الرابع 
في الترتيب ويأملون بالتالي في اس����تغالل عاملي االرض 
واجلمهور لكس����ب النقاط الثالث التي قد تخولهم احتالل 
املركز الثال����ث بالنظر الى ان صاحبته هندوراس تخوض 

مباراة صعبة امام كوستاريكا املتصدرة.
وحتم����ل املواجهة نكهة الثأر بالنس����بة الى املنتخبني، 
فاملكس����يك ترغب ف����ي رد اعتبارها للخس����ارة 0-2 ذهابا 
في اجلولة االولى، علما انها س����حقت الواليات املتحدة في 
نيوجيرس����ي بخماسية نظيفة قبل اس����بوعني في املباراة 
النهائية للكأس الذهبية، بيد ان املكسيكيني في امس احلاجة 
الى النقاط الثالث للتصفيات النعاش آمالهم في ضمان احد 

املراكز الثالثة املؤهلة الى نهائيات كأس العالم.
في املقابل، تطمح الواليات املتحدة الى العودة بتعادل 
على االقل ان لم يكن الفوز لرد االعتبار خلسارتها الثقيلة 
عل����ى ارضها وامام جماهيرها في الكأس الذهبية علما انها 
خاضت املباراة في غياب ابرز جنومها في مقدمتهم الندون 
دونوفان. وتسعى الواليات املتحدة بقيادة مدربها بوب برادلي 
الى حتقيق الفوز االول على املكسيك في عقر دارها، علما ان 
افضل نتيجة لها على ملعب »االزتيك« كانت انتزاع التعادل 

السلبي عام 1997 في تصفيات مونديال فرنسا.
واستدعى برادلي العديد من النجوم الذين تألقوا في كأس 
القارات عندما حلت الواليات املتحدة وصيفة للبرازيل، وغابوا 
عن الكأس الذهبية بينهم مدافع ميالن االيطالي اوغوتشي 
اونييوو والعب وس����ط فوالم االجنليزي كلينت دميبسي 

ومهاجم هال سيتي االجنليزي جوزي التيدور.
وفي مباراة ثانية، تأمل هندوراس بدورها في استغالل 
عاملي االرض واجلمهور إلحلاق اخلسارة الثانية بكوستاريكا 
وحرمانها من حتقيق الفوز الرابع على التوالي واخلامس في 
التصفيات وبالتالي تعزيز حظوظها في التأهل الى النهائيات 
العاملية والثأر خلسارتها امامها 0-2 ذهابا في اجلولة االولى. 
ولن تكون كوستاريكا صيدا سهال لهندوراس بالنظر الى 
نتائجها الرائعة في التصفيات. ومتلك كوستاريكا 12 نقطة 

مقابل 10 للواليات املتحدة و7 لهندوراس و6 للمكسيك.
وفي مباراة ثالثة، تلعب تريني����داد وتوباغو صاحبة 
املركز االخير برصيد نقطتني مع السلڤادور اخلامسة برصيد 
5 نقاط في مباراة يس����عى من خاللها اصحاب االرض الى 
حتقيق الفوز االول في الدور احلاسم، فيما تأمل السلڤادور 
في حتقيق فوزها الثاني واالبقاء على آمالها في املنافس����ة 

على البطاقة الثالثة املؤهلة الى املونديال.

مواجهة ودية بين هولندا وإنجلترا
ريال مدريد االس���باني )سنايدر 
وروبن وفان در فارت ورويستون 
درينتي( حيث يبدي النادي امللكي 
رغبة في التخل���ي عن خدماتهم 
على غرار تخليه عن هونتيالر الى 
ميالن، وال يشركهم في املباريات 
الودية االعدادية للموسم اجلديد 
باس���تثناء روبن وسنايدر الذي 
تشير تقارير صحافية الى قرب 
انتقاله الى انتر ميالن االيطالي.

البرازيل مع إستونيا

البرازي���ل بطلة  وتخ���وض 
كأس القارات اختبارا سهال امام 
مضيفتها اس���تونيا في تالني في 
اطار استعداداتها لتصفيات اميركا 

اجلنوبية.
ولم تتضمن تشكيلة البرازيل 
جنمي ميالن االيطالي رونالدينيو 
والكسندر باتو، في حني ورد فيها 
للمرة االولى اسم مهاجم اتلتيكو 
مينيرو متصدر الدوري البرازيلي 

حاليا.
وحتل االرجنتني ضيفة على 
روس���يا في مباراة قوية يسعى 
من خالله���ا مدرب االولى دييغو 
مارادونا الى الفوز لرفع معنويات 
الالعبني قبل املباريات احلاسمة 
في التصفيات االميركية اجلنوبية 
خصوصا القمة الكالسيكية امام 
ضيفتها البرازيل في 5 سبتمبر 

املقبل.
وتعاني االرجنتني االمرين في 
التصفيات حيث حتتل املركز الرابع 
حيث تواجه خطر عدم التأهل الى 
النهائيات، فيما تتصدر البرازيل 

التصفيات.
وتلتق���ي ايطاليا بطلة العالم 
مع مضيفتها سويس���را في لقاء 
يطمح من خالله مارتشلو ليبي 
الى تصحيح صورة ابطال العالم 
بعد اخلروج املخي���ب من كأس 

القارات.
وحتل اس���بانيا بطلة اوروبا 
ضيفة عل���ى مقدونيا في مباراة 

سهلة للضيوف.

تقام اليوم 40 مباراة دولية 
ودية ف���ي اطار االس���تعدادات 
للتصفيات املؤهلة الى نهائيات 
املقررة  القدم  العالم لكرة  كأس 
ف���ي جن���وب افريقي���ا، ابرزها 
املواجهة ب���ني هولندا واجنلترا 

في امستردام.
وحق���ق املنتخبان حتى االن 
مش���وارا رائعا ف���ي التصفيات 
االوروبية بتسجيل كل منهما 7 
انتصارات متتالية خولت هولندا 
البطاقة االولى عن القارة العجوز 
الى النهائيات بسيطرتها املطلقة 
على منافسات املجموعة التاسعة، 
فيما باتت اجنلترا بحاجة الى 3 
نقاط فقط من مبارياتها الثالث 
االخيرة في املجموعة السادسة 
لكي تضمن تأهلها الى النهائيات 
التوالي  الرابعة عل���ى  للم���رة 
والثالثة عش���رة في مسيرتها 
املتوجة بلقب واحد ظفر به عام 
1966 في ارضه، وميني املنتخب 
االجنليزي النفس بتحقيق فوز 
مقنع على نظيره الهولندي وهو 
اجناز قلما حققه االجنليز على 

املنتخبات القوية.
وخاضت اجنلترا 5 مباريات 
ودي���ة مع منتخب���ات قوية في 
االش���هر االخيرة فخسرت امام 
فرنس���ا 0-1 في باريس، وامام 
اس���بانيا 0-2 ف���ي اش���بيلية، 
التشيك  امام ضيفتها  وتعثرت 
2-2 على ملعب »وميبلي«، فيما 
انتزعت فوزا ثمينا من مضيفتها 
املانيا 2-1 في برلني في الثواني 

االخيرة.
وتعتبر املواجهة محكا حقيقيا 
لكال املنتخبني للوقوف على مدى 
استعداداتهما اجليدة، فهولندا 
لم تواجه منتخب���ات قوية في 
مجموعتها التي تضم اسكوتلندا 
والنرويج ومقدونيا وايسلندا، 
فيما خاضت اجنلترا اختبارين 
قويني نسبيا في مجموعتها حتى 
اآلن امام كل من كرواتيا واوكرانيا 
ففازت على االولى في عقر دارها 

في التصفيات وحققت انتصارات 
رائع���ة بفض���ل اس���لوب لعبها 
الكبير بني  اجلماعي واالنسجام 
جنومها خصوصا القوة الضاربة 
في خط الهجوم واملكونة من اريني 
روبن فان بيرسي واريني روبن 
وويسلي سنايدر وديرك كويت 
ورافائيل فان در فارت ويان كالس 

هونتيالر.
وسيضطر املنتخب الهولندي 
بدوره الى خوض املباراة في غياب 
بعض جنومه بس���بب االصابة 
خصوص���ا العب وس���ط بايرن 
ميونيخ االملاني مارك فان بومل 
ومدافع فيينورد روتردام املخضرم 

جيوفاني فان برونكهورست.
وابدى مدرب هولندا فان مارفيك 
استياءه من الظروف التي يعيشها 
جنومه الذين يدافعون عن الوان 

االصابة. واصيب فوستر خالل 
مباراة درع املجتمع التي خسرها 
مان يونايتد امام تشلسي بركالت 

الترجيح.
واستدعى كابيللو احلارس 
جو هارت، املنتقل من مانشستر 
سيتي الى برمنغهام على سبيل 
االع���ارة حتى نهاية املوس���م، 
ليعوض غياب فوستر )26 عاما( 
الذي خ���اض مباراتني فقط مع 
املنتخب االجنليزي وكانتا وديتني 
امام اس���بانيا في فبراير 2007 

وسلوڤاكيا في مارس املاضي.
وس���تكون مه���ام الدفاع عن 
الش���باك االجنليزية ملقاة على 
عاتق بول روبنس���ون وروبرت 
غرين، فيما سيكون هارت احلارس 

الثالث.
 في املقابل، ضربت هولندا بقوة 

الثالث عامليا«.
بيد ان كابيللو سيضطر الى 
خوض املباراة ف���ي غياب قائد 
ليڤربول ستيفن جيرارد بسبب 
االم في عضالت احلالب، وبالتالي 
ف���ان التركيز في خط الوس���ط 
س���يكون على فران���ك المبارد 
وغاري���ث باري الى جانب واين 

روني.
وواصل كابيللو اس���تبعاد 
املهاج���م مايكل اوي���ن، وتابعه 
الودي���ة مع فريقه  في مباراته 
اجلديد مان يونايتد بطل الدوري 
امام ڤالنسيا االسباني االربعاء 
املاض���ي، ويبدو ان���ه لم يقتنع 
بادائه خصوصا انه اهدر 4 فرص 

للتسجيل.
ويغيب حارس مان يونايتد 
بن فوس���تر عن اجنلترا بسبب 

زغرب 4-1 وتغلبت على الثانية 
2-1 في لندن.

ويعتب���ر املنتخب الهولندي 
افضل منافس الجنلترا في أفق 
اس���تعدادها ملواجه���ة ضيفتها 
كرواتيا ومضيفتها اوكرانيا في 
9 سبتمبر و10 اكتوبر املقبلني.

واعت���رف م���درب اجنلترا 
االيطالي فابيو كابيللو بأن فوز 
فريقه في املباريات السبع حتى 
االن في التصفيات ال يعني انه 
فريق قوي وال يهزم، وقال »حققنا 
نتائج جيدة في التصفيات حتى 
اآلن لكننا لم نواجه منتخبات من 

العيار الثقيل«.
وأضاف »امام هولندا يجب ان 
نلعب مبجموعة قوية ومتضامنة. 
الينا  انه اختبار كبير بالنسبة 
املركز  امام منتخب مصنف في 

البرازيل تلتقي إستونيا واألرجنتين في اختبار قوي مع روسيا وسويسرا تستضيف إيطاليا ومقدونيا مع إسبانيا

ألمانيا بضيافة فوغتس لالبتعاد بالصدارة وفرنسا بمهمة سهلة مع جزر فارو
امام  الفرص���ة مواتية  تبدو 
املانيا لالبتعاد ع���ن مطاردتها 
املباش���رة روس���يا عندما حتل 
ضيف���ة على اذربيج���ان اليوم 
ضمن منافسات املجموعة الرابعة 
ضمن تصفيات اوروبا املؤهلة 
الى نهائي���ات كأس العالم لكرة 
القدم املقررة في جنوب افريقيا 

عام 2010.
وتتص���در املاني���ا ترتي���ب 
املجموعة برصيد 16 نقطة بفارق 
امام روسيا، فيما  نقطة واحدة 
حتتل اذربيجان املركز اخلامس 
قب���ل االخي���ر برصي���د نقطة 

واحدة.
ومتني املانيا النفس بتحقيق 
فوزه���ا اخلامس في التصفيات 
والرابع على التوالي، علما انها 
اذربيجان في 9  ستس���تضيف 
س���بتمبر املقبل قب���ل مواجهة 
روسيا في قمة مثيرة في موسكو 

في 10 اكتوبر املقبل.
ويع���ود جنم خط وس���ط 
تشلس���ي االجنلي���زي والقائد 
مايكل باالك )32 عاما( الى صفوف 
»املانش���افت« بع���د تعافيه من 

االصابة في اصبع قدمه.
واستبعد مدرب املانيا يواكيم 
لوف العب الوس���ط تورس���ن 
املدرب  الذي فق���د ثقة  فرينغز 

منذ كأس اوروبا 2008.
وبرر لوف عدم اختيار فرينغز 
قائال »فرينغ���ز يتمتع بخبرة 
كبي���رة وخاض حت���ى اآلن 80 
مباراة دولية، واذا مت استدعاؤه 
فمن الضروري ان يلعب اساسيا، 
لقد حتدثت مع���ه وقلت له انه 
الوق���ت احلاض���ر توماس  في 
هيتسلزبيرغر العب شتوتغارت 

ميلك االفضلية عليه«.
وشدد لوف على اهمية املباراة 
وطالب العبيه بعدم االستهانة 
باذربيج���ان، وقال »صحيح ان 
اذربيجان حتتل املركز قبل االخير 
بيد انها متلك مدربا محنكا يعرف 
كرة القدم االملانية جيدا« في اشارة 
الى مواطنه برتي فوغتس الذي 

يشرف على تدريب اذربيجان.
واضاف »يجب التعامل بجدية 
مع املباراة وكسب النقاط الثالث 
النها ستخفف منا الضغط شيئا 
ما وحتوله الى روسيا مطاردتنا 

املباشرة.

انها فرصتنا لكسب 6 نقاط من 
مواجهتي اذربيجان وبالتالي قطع 

شوط كبير نحو النهائيات«.
يذكر ان املاني���ا تعثرت في 
مب���اراة واحدة ف���ي التصفيات 
حتى اآلن وكانت امام مضيفتها 
فنلندا 3-3، وهي س���تلتقي مع 
االخيرة في اجلولة االخيرة في 

14 اكتوبر.

فرنسا مع جزر فارو

وفي املجموعة السابعة، متلك 
فرنسا فرصة ذهبية لالقتراب 

من صربيا املتصدرة عندما حتل 
ضيفة على جزر فارو.

وحتتل فرنسا املركز الثاني 
في املجموعة برصيد 10 نقاط 
من 5 مباري����ات بفارق 8 نقاط 
من 7 مباري����ات خلف صربيا 

املتصدرة.
ويدرك مدرب فرنسا رميون 
دومينيك جي����دا اهمية النقاط 
الفارق  الثالث كونها ستقلص 
الى 5 نق����اط وترفع معنويات 
الالعبني قبل مواجهتيها القويتني 
امام ضيفتها رومانيا ومضيفتها 

صربيا في 5 و9 سبتمبر.
وسيفتقد املنتخب الفرنسي 
جهود مهاجمه جنم برشلونة 
االسباني تييري هنري بسبب 

اوجاع في وتر اخيل.
وكان هن����ري ق����د غاب عن 
املبارات����ني الوديتني االخيرتني 
للمنتخب الفرنسي امام نيجيريا 
وتركيا )1-0( بسبب االصابة 

ايضا.
ويغيب ايضا القائد باتريك 
فييرا العب وس����ط انتر ميالن 
االيطالي حيث استبعده دومينيك 

من التشكيلة لعدم جهوزيته.
وقرر دومينيك اس����تدعاء 
مهاجم بايرن ميونيخ االملاني 
الرغم من  فرانك ريبيري على 
ع����دم تعافيه م����ن االصابة في 

ركبته.
وفي املجموعة السادس����ة، 
تخوض كرواتيا الثانية اختبارا ال 
يخلو من صعوبة امام مضيفتها 

بيالروسيا.
وتتقاسم كرواتيا املركز الثاني 
في املجموعة مع اوكرانيا برصيد 
11 نقطة بف����ارق 10 نقاط خلف 

إجنلترا املتصدرة.
وتأم����ل كرواتيا في حس����م 
املواجه����ة ملصلحته����ا لالنفراد 
الثاني مؤقتا خصوصا  باملركز 
انها ستستضيف بيالروسيا في 
5 سبتمبر، قبل ان حتل ضيفة 

على اجنلترا في 9 منه.
وف����ي املجموعة التاس����عة، 
تخوض النرويج فرصتها االخيرة 
املنافس����ة  امالها في  النع����اش 
على املركز الثان����ي املؤهل الى 
خ����وض امللحق عندم����ا تالقي 

اسكوتلندا.

وحتتل النرويج املركز االخير 
برصي����د 3 نقاط من 3 تعادالت 
الى  وخس����ارتني، وهي تسعى 
حتقيق فوزها االول في التصفيات 
ال����ذي الزمها في  النحس  وفك 

املباريات اخلمس االولى.
اما اسكوتلندا فتحتل املركز 
الثان����ي برصي����د 7 نقاط من 5 
امام  مباريات بف����ارق االهداف 
مقدونيا التي لعبت 6 مباريات 

حتى االن.
يذك����ر ان بطاق����ة املجموعة 
حسمتها هولندا املتصدرة برصيد 

21 نقطة من 7 مباريات.
وفي املجموعة الثالثة، تبدو 
حظوظ سلوڤينيا كبيرة للفوز 
على سان مارينو صاحبة املركز 

االخير من دون رصيد.
وحتتل س����لوڤينيا املركز 
اخلامس برصيد 8 نقاط بفارق 
االهداف خلف تشيكيا وفوزها 
س����يمكنها م����ن االرتق����اء الى 
الثالث بف����ارق 4 نقاط  املركز 
خل����ف س����لوڤاكيا املتصدرة 
ونقطتني خلف ايرلندا الشمالية 

الثانية.

في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا

لوڤ ال يريد الحديث عن تمديد عقده
أك���د املدير الفني للمنتخب األملاني يواكيم لوڤ أنه ال يرغب في 
احلديث عن إمكانية متديد عقده مع املنتخب، إال بعد ضمان التأهل 

الى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
وقال لوڤ لصحيفة »كيكر« األملاني���ة انه »فقط، بعد تصفيات 
كأس العالم س���أناقش أمر العقد اجلديد.. هذا ما س���أضع فيه كامل 
اهتمامي خالل األشهر املقبلة. هذا سيكون التوقيت املناسب ملناقشة 

متديد العقد«.
بيد أن لوڤ يركز فقط على مباراته املقبلة في باكو »هناك الكثير 
من احلديث عن مباراة موس���كو، يجب أال نفق���د املزيد من النقاط، 
األولوية ملباراة باكو التي تتزامن مع بداية املوسم في الدوري االملاني، 

وبالتالي لن يكون الالعبون في قمة لياقتهم«.

برنامج مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 61روسيا � األرجنتني
6.20التشيك � بلجيكا

اجلزيرة الرياضية + 81جنوب أفريقيا � صربيا
أبوظبي 8.151استونيا – البرازيل

9أوكرانيا � تركيا
9املجر – رومانيا
9السويد – فنلندا

9.10تونس � ساحل العاج
9.15الدمنارك � تشيلي
9.30پولندا � اليونان

9.30ليشتنشتاين � البرتغال
9.30ايرلندا � استراليا

9.30النمسا – الكاميرون
9.30مونتينيغرو � ويلز
9.45سويسرا � ايطاليا
اجلزيرة الرياضية 9.451هولندا � اجنلترا
10املغرب � الكونغو
اجلزيرة الرياضية +10.302مقدونيا � اسبانيا

برنامج مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية + 71أذربيجان � أملانيا

اجلزيرة الرياضية + 74 جزر فارو � فرنسا

اجلزيرة الرياضية + 82النرويج � اسكوتلندا 

اجلزيرة الرياضية + 8:151روسيا البيضاء � كرواتيا

اجلزيرة الرياضية + 9:454سلوڤينيا � سان مارينو

الكونكاكاف
11 ماملكسيك � الواليات املتحدة

2 فجراترينيداد وتوباغو � السلڤادور 

4:30 فجراهندوراس � كوستاريكا

ضم نادي ريسينغ سانتاندر االسباني لكرة القدم اجلناح 
االسباني الدولي السابق لويس غارسيا )31 عاما( ملدة عامني. 
وانضم غارسيا الى اتلتيكو مدريد عام 2007 قادما من ليڤربول 
االجنلي���زي الذي احرز معه لق���ب دوري ابطال اوروبا عام 
2005، في الوقت نفسه انهى سانتاندر عقد املهاجم الپولندي 
ابي سموالريك الذي فشل في اثبات نفسه منذ انضمامه اليه 

عام 2007 من بوروسيا دورمتوند االملاني.

غارسيا انضم إلى سانتاندر


