
الرياضية الجمعة
14  اغسطس 2009

يحاول مان يونايتد االجنليزي احلصول على خدمات حارس 28
مرمى نادي ش����الكه األملاني مانويل نوير )23 عاما(. وذكرت 
الصح����ف البريطانية أن مان يونايتد عرض 20 مليون يورو 

مقابل انتقال حارس املرمى إلى صفوفه.
ونفى املدير الفني لشالكه فيليكس ماغاث علمه بوجود عرض 
من مان يونايتد لضم نوير بعد تألقه غير العادي في املباريات 
املاضي����ة وخاصة في بطولة األمم األوروبية حتت 21 عاما في 

السويد التي فاز بها منتخب أملانيا بتغلبه على منتخب اجنلترا 
بأربعة أهداف نظيفة. وعلى الرغم من أن مان يونايتد لديه 3 
من أفضل ح����راس املرمى غير أن اإلصابات تالحقهم وخاصة 
الهولندي ڤان در سار الذي يعاني من كسر في أصبعه يغيب 
بسببه 8 أس����ابيع عن املالعب. اجلدير بالذكر أن نادي بايرن 
ميونيخ حاول شراء احلارس، ولكن شالكه رفض بشدة أمال 

في املنافسة على بطولة الدوري هذا املوسم.

مان يونايتد عرض 20 مليون يورو لضم نوير

 )أ.پ( املهاجم األملاني ميروسالف كلوزه يسدد الكرة برأسه أمام مرمى أذربيجان حتت أنظار باستيان شفاينشتايغر

)رويترز(الفرنسي فرانك ريبيري يحاول تسديد الكرة أمام العب جزر فارو ادموندسون

)أ.پ(املكسيكي اندريس غواردادو يتصدى لألميركي جاي دميريت

فوز خجول أللمانيا يعزز الصدارة وهزيل لفرنسا على جزر فارو

ع����زز املنتخ����ب األملاني لكرة 
القدم موقعه في صدارة املجموعة 
الرابعة اثر ف����وزه اخلجول على 
مضيف����ه نظي����ره االذربيجان����ي 
2-0 في باكو ضم����ن التصفيات 
الى نهائيات  االوروبية املؤهل����ة 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا. 
وسجل باس����تيان شفاينشتايغر 
)12( وميروس����الف كلوزه )54( 
الهدفني. ورفعت املانيا رصيدها الى 
19 نقطة، وابتعدت بالتالي بفارق 
4 نقاط عن مطاردتها روسيا التي 
خسرت وديا امام االرجنتني 2-3 في 
موسكو، فيما بقيت اذربيجان على 
نقطتها الوحيدة بفارق االهداف امام 

ليشتنشتاين متذيلة الترتيب.
يذكر ان بطل كل من املجموعات 
التسع يتأهل مباشرة  االوروبية 
الى النهائيات، فيما تلعب افضل 
8 منتخبات صاحبة املركز الثاني 
ملحق����ا من ذهاب واي����اب تتأهل 
بنتيجته 4 منها الى جنوب افريقيا. 
ومن املتوقع ان تعيد روسيا الفارق 
الى نقطة واحدة عندما تستضيف 
ليشتنشتاين في 5 سبتمبر ثم حتل 
ضيفة على ويلز في 9 منه، فيما 
تلتقي املانيا مجددا في اليوم ذاته 

على ارضها مع اذربيجان.
ويرجح ان تتحدد هوية بطل 
املجموعة بش����كل شبه نهائي في 
املتنافسني في  املنتظر بني  اللقاء 

10 اكتوبر في موسكو.
وافتت����ح العب وس����ط بايرن 

ميونيخ شفاينشتايغر التسجيل 
بواحدة من قذائفه البعيدة املدى 
بعد ان تلق����ى كرة خارج املنطقة 
تبعد نحو 30 مترا اطلقها بتركيز 
كبير فاستقرت في الشباك )12(، 
في حني لم لم يختبر حارسه بشكل 
جدي. وفي الش����وط الثاني، عزز 
املنتخب االملان����ي تقدمه بالهدف 
الثاني بعد قذيفة مماثلة من زميله 
في الفريق الباڤاري املهاجم ماريو 
غوميز تصدى لها احلارس فرهاد 
املهاجم  فالييف وتابعها زميلهما 
كلوزه برأسه داخل املرمى )54(.

وف����ي املجموع����ة الثالثة، فاز 
الس����لوفيني على سان  املنتخب 
مارين����و 5-0. وس����جل روبرت 
كوري����ن )18 و73( والكس����ندر 
رادوسالفلييفيتش )38( واندراز 
كيرم )53( وزالتان ليوبيانكيتش 

)90( االهداف.
وانتقلت سلوڤينيا من املركز 
اخلامس ال����ى الثالث على الئحة 
ترتيب املجموعة برصيد 11 نقطة 
بفارق 4 نقاط خلف س����لوڤاكيا 
املتصدرة وبف����ارق نقطة واحدة 
امام پولندا، في حني بقيت س����ان 

مارينو من دون رصيد.

3 نقاط لكرواتيا

وفي املجموعة السادسة، خسر 
املنتخب البيالروسي امام نظيره 

الكرواتي 3-1.
وسجل دميتري فيرخوفتسوف 

)81( هدف بيالروس����يا، وايفيكا 
اوليتش )24 و83( وادواردو الفيش 

دا سيلفا )69( اهداف كرواتيا.
الى  ورفعت كرواتيا رصيدها 
14 نقطة في املركز الثاني وابتعدت 
بفارق 3 نقاط عن اوكرانيا، فيما 
تتصدر اجنلترا ترتيب املجموعة 
برصيد 21 نقطة م����ن 21 ممكنة، 
في حني بقي رصيد بيالروس����يا 

9 نقاط.
وفي املجموعة السابعة، حقق 
منتخب فرنس����ا فوزا هزيال على 

منتخب جزر فارو 0-1.
وس����جل بيار اندريه جينياك 

الهدف في الدقيقة 42.
وع����ززت فرنس����ا موقعها في 
املركز الثاني برصيد 13 نقطة من 
6 مباريات بف����ارق 5 نقاط خلف 
صربيا املتصدرة والتي لعبت 7 
مباريات، في ح����ني وقف رصيد 
جزر ف����ارو عند نقطة واحدة من 

6 مباريات.
الفرنس����ي، في  املنتخب  وبدا 
غياب مهاجميه االساسيني تييري 
هنري وكرمي بنزمية، عاجزا عن 
هز ش����باك مضيفه وبقي صائما 
عن التهدي����ف حتى قبل 3 دقائق 
من نهاي����ة الش����وط االول حيث 
متكن جينياك، هداف الدوري في 
املوسم الفائت )24 هدفا(، في اول 
مش����اركة له من انقاذ ماء الوجه 

ومنحه النقاط الثالث.
وفي الشوط الثاني، تكرر املشهد 

النتيجة على حالها االمر  فبقيت 
الذي لم يطمئ����ن املدرب رميون 
دوميني����ك الذي فض����ل جينياك 
على بنزمي����ة، قب����ل املواجهتني 
الصعبتني مع رومانيا على ستاد 
فرنس����ا وصربيا في بلغراد في 5 

و9 سبتمبر على التوالي.

فوز أول للنرويج

وف����ي املجموع����ة التاس����عة، 
النرويجي نظيره  املنتخب  فرمل 
االسكوتلندي بفوزه عليه 4-0 على 
ملعب »اوليفال« في اوسلو وامام 

اكثر من 24 الف متفرج.
وس����جل يون ارنه ريزه )36( 
ومورتن بيدرسن )46 و92( واريك 

هازكليب )60( االهداف.
الف����وز االول للمنتخب  وهو 
النرويجي في التصفيات فعزز بذلك 
حظوظه في املنافسة على املركز 
الثاني الذي يتيح لصاحبه فرصة 
خوض امللحق بعد ان رف�ع رصي��ده 
الى 6 نقاط بف����ارق نقطة واحدة 
خلف اسكوتلندا التي تراجعت الى 
املركز الثالث بفارق االهداف خلف 

مقدونيا.
وكانت هولندا قد ضمنت بطاقة 
التأهل املباش����ر بعد ان حققت 7 
انتصارات متتالية وجمعت 21 نقطة 
من 21 محتملة، تاركة املنافسة على 
املركز الثاني للمنتخبات االربعة 
االخرى، علما ان ايس����لندا حتتل 

املركز االخير برصيد 4 نقاط.

في التصفيات األوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا

لوف: التفاهم لم يكن موجودًا

كرواتيا تحافظ على حلم التأهل

قال املدير الفني للمنتخب األملاني يواكيم لوف بعد الفوز على اذربيجان: 
»حققنا هدفنا، وفزنا بالنقاط الثالث، لكننا رأينا أننا مازلنا نعاني من 
بعض املشاكل«. وأضاف: »لم يكن التفاهم واالنسجام املطلوبان موجودين 

بشكل كامل في امللعب. ومن املهم أن نطور مستوانا أمام روسيا«.
واعترف لوف بأنه كان يعلم بصعوبة احلفاظ على األداء العالي أمام 
أذربيجان على ملعبها، ولكنه أش����اد باجلدية التي ظهر عليها منتخب 

أملانيا خالل املباراة وعدم تقليله من شأن اخلصم.
ومن جانبه، قال مدير املنتخب األملاني أوليفر بيرهوف »بعد احرازنا 
الهدف الثاني ارتكبنا اخلطأ بالتراجع وخفض سرعة إيقاع املباراة، لقد 
كانت مباراة س����يئة ولكن املهم أننا حصدنا النقاط الثالث خاصة أننا 

نعلم أن اخلصم لن يسمح بدخول أهداف كثيرة في مرماه«.
أما جنم وسط املنتخب باستيان شفاينشتايغر صاحب الهدف األول 
فقال »لق����د ركزنا على احراز هدف مبكر وه����و األمر الذي جنحنا فيه 
ودونه لكانت املهمة أكثر صعوبة مع منتخب يخسر بفارق هدف واحد 

في الغالب ولديه القدرة على أداء كرة قدم حقيقية«.
وأع����رب األملاني برتي فوغتس املدي����ر الفني ملنتخب أذربيجان عن 
سعادته بأداء العبيه، وأكد أن املنتخب كان جديرا بإحراز هدف بعد أن 
بذل كل اجلهد في املباراة. وقدم التهنئة ملنتخب أملانيا ومتنى أن يواصل 

تصدره للمجموعة والتأهل بشكل مباشر الى كأس العالم.

تنفس الك����روات الصعداء بعدما حقق منتخبهم الفوز خارج أرضه 
على بيالروسيا، ما حافظ على حلمهم في التأهل الى املونديال.كما شهدت 
املباراة عودة املهاجم إدواردو دا سيلفا بعد ابتعاده 18 شهرا بسبب اإلصابة. 
وصدرت بعض الصحف الكرواتية امس حتت عناوين: »جتاوزنا خط 
الوس����ط: مازال حلم جنوب أفريقيا ينبض باحلياة«، و»درس كروي« 

و»املجد في مينسك« و»العودة إلى الطريق القدمي«.
وكتب����ت صحيفة »24 كازا« اليومية عن دا س����يلفا الذي أحرز هدفا 
تقول: »كل شيء يبدو سهال بالنسبة له«. بينما قالت »يوتارني ليست«: 
»اعتبر الكثيرون أن إدواردو أهم العب في املنتخب الذي يقوده املهاجم 

أوليتش، وقد أثبت إدواردو صحة رأيهم«.

هندوراس تخطو نحو التأهل والمكسيك تفوقت على أميركا
أحلق املنتخب الهندوراسي خسارة مذلة بضيفه الكوستاريكي 
املتصدر بالفوز عليه 4 � 0، فيما جدد املنتخب املكسيكي تفوقه 
على ضيفه األميركي وحسم موقعة »ازتيك« ملصلحته 2 � 1 
في اجلولة السادس���ة من الدور الرابع احلاسم من تصفيات 
الكونكاكاف )اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( املؤهلة 

الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
في املباراة االولى، واصل كارلوس كوستلي تألقه وخطا 
مبنتخب هندوراس خطوة مهم���ة نحو التأهل الى نهائيات 
كأس العال���م للم���رة الثانية في تاريخه بع���د عام 1982 في 
اسبانيا عندما خرج من الدور األول، وذلك بتسجيله ثنائية 
)30 و90( ليضيفه���ا ال���ى الثنائية التي س���جلها في مرمى 

املكسيك )3 � 1(.
وكان الهدفان اآلخ���ران من نصيب كارلوس بافون )50( 

وميلفني فاالداريس )89(.
وثأرت هندوراس بالتالي خلسارتها ذهابا 0 � 2 وأحلقت 
بكوستاريكا الهزمية الثانية في هذا الدور بعد تلك التي تلقتها 

على يد املكسيك )0 � 2( في اجلولة الثانية.
وأصبحت هندوراس في املركز الثاني بفارق األهداف امام 
الواليات املتحدة فيما حافظت كوستاريكا على صدارتها لكن 
الفارق الذي يفصلها عن مالحقيها الهندوراس���ي واالميركي 

أصبح نقطتني.
وفي املباراة الثانية، حس���م املنتخب املكس���يكي موقعة 
»ازتي���ك« وجدد تفوقه على نظي���ره االميركي امام 90 ألف 
متفرج، بعد ان تغلب عليه بخماسية نظيفة في نهائي الكأس 
الذهبية التي استضافها األخير، مؤكدا تفوقه التام عليه على 
األراضي املكس���يكية بعدما حقق فوزه ال� 23 عليه من أصل 
24 مباراة جمعت الطرفني هناك، علما ان املباراة التي لم يفز 

بها انتهت بالتعادل السلبي.

وبدا املنتخب األميركي في طريقه الى حتقيق فوزه األول 
على األراضي املكسيكية عندما وضعه تشارلي ديفيس في 
املقدمة بعد مرور 9 دقائق فقط على انطالق املباراة مستفيدا 
من املجهود الفردي املميز لزميله الندون دونافان، لكن الفرحة 
االميركية لم تدم طويال الن اسرائيل كاسترو ادرك التعادل 

في الدقيقة 19 بكرة صاروخية أطلقها من 25 مترا.
وعندما اعتقد اجلميع ان األميركيني سيخرجون بتعادلهم 
الثاني من ملعب »ازتيك« وجه ميغل صباح الضربة القاضية 
ملنتخب »العم سام« واحلق به الهزمية ال� 20 في هذا امللعب 
بعد 3 دقائق فقط على دخوله وذلك عندما تسلم متريرة من 
اجلهة اليسرى عبر ايرفاين خواريز ثم توغل ووضع الكرة 
بعيدا عن متناول احلارس تيم هاوارد )81(، ليعيد بالده الى 
اجواء املنافسة على احدى البطاقات الثالث املؤهلة مباشرة 
الى نهائيات جنوب افريقيا النها اصبحت على بعد نقطة من 

هندوراس والواليات املتحدة و3 من كوستاريكا.
يذك���ر ان صاحب املركز الرابع يخ���وض مواجهة فاصلة 
ذهاب���ا وايابا مع صاحب املركز اخلامس في مجموعة اميركا 

اجلنوبية.
وفي مباراة ثالثة، فازت ترينيداد وتوباغو على ضيفتها 

سلڤادور بهدف سجله كورنال غلني )7(.
وهذا الفوز االول لترينيداد وتوباغو لكنها بقيت في املركز 

االخير بفارق االهداف عن السلڤادور.
وستكون اجلولة املقبلة مهمة جدا للمكسيك النها ستحل 
ضيفة على كوس���تاريكا في اخلامس من الشهر املقبل، فيما 
تلعب الواليات املتحدة مع ضيفتها س���لڤادور، وهندوراس 
مع ضيفتها ترينيداد وتوباغو، علما ان اجلولة الثامنة تقام 
في 9 سبتمبر ايضا، على ان تكون اجلولتان االخيرتان في 

10 و14 اكتوبر.

ضمن تصفيات الدور الحاسم للكونكاكاف


