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ديفو أنقذ إنجلترا من الخسارة أمام هولندا
 إسبانيا أفلتت من مقدونيا وفوز يتيم للبرازيل وتعادل سلبي إليطاليا

املدافع اإليطالي فابيو كاناڤارو سابحا في الهواء أمام زميله جيانلوكا زامبروتا واملهاجم السويسري ألكسندر فراي                   )رويترز(  املهاجم اإلجنليزي أميل هيسكي يسدد الكرة برأسه مبضايقة املدافع الهولندي يوريس ماتيسني           )رويترز(

روسيا سقطت على يد األرجنتين في موسكو

رقم قياسي لكاناڤارو مع »األزوري«
بات املدافع فابيو كانافارو قائد املنتخب االيطالي أكثر 
الالعبني مش���اركة في صفوف »األزوري« عبر التاريخ 
حيث خاض امام سويس���را املباراة الدولية رقم 127 مع 
منتخب بالده )رقم قياسي(. وقدم كاناڤارو عرضا قويا 
أعاد به إلى األذهان ذكريات كأس العالم 2006 في أملانيا 
والتي فاز فيها املنتخب االيطالي باللقب، وفاز كاناڤارو 

بلقب أفضل العب في املونديال.

خس����ر املنتخب الروسي امام نظيره 
االرجنتيني 2-3 في مب����اراة كرة القدم 

الدولية الودية التي اقيمت في موسكو.
وسجل ايغور سيمشوف )17( ورومان 
بافليوتشنكو )78( هدفي روسيا، وسيرجيو 
اغويرو )45( وليس����اندرو لوبيز )46( 
وخيس����وس البرتو داتولو )58( اهداف 
االرجنتني. بينما بدا املنتخب الروسي افضل 
انتشارا وحضورا في الدقائق ال�20 االولى 
ومتكن من افتتاح التسجيل عبر سيمشوف 
اثر متريرة بينية من زميله كونستانتني 
زيريانوف فتوغ����ل داخل منطقة اجلزاء 
وس����دد بيمناه في الزاوية االرضية على 

ميني احلارس ماريانو اندوخار )17(.
وانتف����ض االرجنتينيون بعد الهدف 
والحت لهم فرص����ة تعديل النتيجة عبر 
اغوي����رو الذي تأخر في التس����ديد فأبعد 
اكينفييف الكرة الى ركنية )39(، واثمر 
الضغط االرجنتيني املتواصل هدفا عبر 
اغويرو الذي روض كرة مرتدة من الدفاع 
الروسي وسدد بقوة من نحو 25 مترا ارتدت 
من القائم االيسر الى الشباك )45(. واستهل 
االرجنتينيون الشوط الثاني بهدف عبر 
لوبيز املنتقل مؤخرا الى ليون الفرنسي 
بعد ان تسلم متريرة من اغويرو وسدد من 
داخل املنطقة )46(. وواصل اغويرو تألقه 

وتوغل وسط الدفاع الروسي وراوغ اكثر 
م����ن مدافع ومرر كرة على طبق من ذهب 
الى داتولو الذي سددها ارضية زاحفة في 

الزاوية اليسرى ملرمى اكينفييف )58(.
وجنح بافليوتشنكو في تقليص الفارق 
من ركلة حرة مباشرة حتول مسارها بعدما 
ارتطمت بقدم احد افراد احلائط وسكنت 
الزاوية اليمنى ملرمى اندوخار الذي عجز 
عن اللحاق بها )78(. وأعرب املدير الفني 
للمنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا عن 
سعادته بالفوز على روسيا، مؤكدا أن الفوز 
سيرفع املعنويات قبل استضافة البرازيل 
في 5 س����بتمبر املقبل بتصفيات أميركا 

اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقيا. وجاء الفوز األرجنتيني في 
مباراة عانى فيها املنتخب من غياب عدد من 
جنومه بسبب اإلصابات ما دفع مارادونا ألن 
يقول في تصريحاته بعد املباراة: »أعتقد 

أننا عدنا إلثبات أننا أحياء«.
وأضاف: »نسبة 88% من هؤالء الالعبني 
ستشارك أمام البرازيل، لذا كان البد من 
تقدمي كل شيء. كان البد من أن نثبت قوتنا 
جلماهيرنا في األرجنتني التي كانت تتابعنا 
عبر التلفاز وهي تفكر في مباراة البرازيل، 
وقد قدمنا دليال على ما ميكننا فعله«. كما 
اعتبر أن هذا الفوز له تأثيره اإليجابي »في 

معنويات الالعب����ني، ومعنوياتي وكذلك 
بالنسبة للجماهير«.

ووصف مارادونا املنتخب الروسي بأنه 
»فريق قوي، وحتد حقيقي لألرجنتني. في 
ظل غياب )مارتني( دمييكيليس و)ليونيل( 
ميس����ي و)كارلوس( تيفيز لم تعد للقاء 
نفس األهمية بالنسبة لنا، ألننا في احلقيقة 
كنا نود االس����تعداد ملباراة البرازيل في 

التصفيات في وجود جميع الالعبني«.
ومبجرد انتهاء اللق����اء، قام مارادونا 
باحتضان ميسي: »قلت له إننا نحتاجه 
أكثر من أي وقت مضى، فليسعى للشفاء 

متاما ألن له مكانا في هذا الفريق«.

تعادل املنتخب الهولندي لكرة 
القدم مع ضيفه االجنليزي 2-2 في 
املباراة الدولية الودية التي أقيمت 

على ملعب »امستردام ارينا«.
وس����جل ديريك كوي����ت )10( 
ورافاييل ڤان در ڤارت )37( هدفي 
هولندا، وجيرماين ديفو )49 و74( 

هدفي اجنلترا.
وتدين اجنلترا لديفو الذي كان 
لدخوله في الش����وط الثاني االثر 

الكبير على اداء منتخبها.
املباراة بعد  ودخل املنتخبان 
مشوار رائع في التصفيات األوروبية 
املؤهلة الى نهائيات مونديال 2010 
في جنوب افريقيا بعد ان حقق كل 
منهما 7 انتصارات متتالية خولت 
هولندا احلصول على بطاقة التأهل 
املباشر عن املجموعة التاسعة، فيما 
باتت اجنلترا بحاجة الى 3 نقاط 
فقط من مبارياتها الثالث االخيرة 
في املجموعة السادس����ة لتضمن 
تأهلها الى النهائيات للمرة الرابعة 
على التوالي وال� 13 في مسيرتها 
املتوجة بلقب واحد ظفرت به عندما 
استضافت النهائيات عام 1966 على 

حساب أملانيا.
وكان املنتخب االجنليزي ميني 
النفس بتحقي����ق فوز مقنع على 
نظيره الهولندي وهو اجناز قلما 
املنتخبات  حققه االجنليز عل����ى 

القوية.
ومت توقيف 15 ش����خصا قبل 

االسباني بطل اوروبا من اخلسارة 
أمام نظيره املقدوني بعد ان حول 
تأخره 0 � 2 الى فوز 3 � 2. وسجل 
غوران باندي���ف )8 و33( هدفي 
مقدونيا، وفرناندو توريس )51( 
وجيرارد بيكيه )54( والبرت رييرا 

)56( أهداف اسبانيا.
وفي ب���ال، تع���ادل املنتخب 
السويسري مع ضيفه االيطالي 

بطل العالم 0 � 0.
وف���ي ب���راغ، ف���از املنتخب 
البلجيكي  التشيكي على نظيره 
3 � 1. وس���جل روم���ان هوبنيك 
)27( وميالن باروش )41 من ركلة 
جزاء( ودافيد روزينال )79( أهداف 
التش���يك، ويان فيرتونغن )12( 

هدف بلجيكا.
وفي كييڤ، خس���ر املنتخب 
األوكران���ي امام نظي���ره التركي 
0 � 3. وس���جل توجناي سانلي 
)58( وثروت تشتني )63( وحميد 

التينتوب )66( األهداف.
وفي س����ولنا، ف����از املنتخب 
الفنلندي  السويدي على نظيره 
1� 0. وسجل يوهان املاندر الهدف 

الوحيد في الدقيقة 42.
وف����ي صوفيا، ف����از املنتخب 
البلغاري على نظيره الالتفي 1� 0. 
وسجل دمييتار راجنيلوف الهدف 

اليتيم في الدقيقة 54.
وفي جوهانس����برغ، خس����ر 
املنتخب اجلنوب افريقي امام ضيفه 

املباراة الوحي���د في الدقيقة 43. 
وخاض املنتخب البرازيلي لقاءه 
األول من���ذ تتويج���ه بلقب بطل 
كأس القارات التي اس���تضافتها 
جنوب افريقيا في يونيو املاضي، 
وغاب عنه العبا ميالن االيطالي 
رونالدينيو والكسندر باتو، وهو 
يستعد للقاء نظيره االرجنتيني 
مطل���ع س���بتمبر املقب���ل ضمن 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة 
الى نهائي���ات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا، علما ان البرازيل 
تتصدر الترتيب في التصفيات. 
ورغ���م الس���يطرة املطلقة على 
مجريات اللعب، فش���ل املنتخب 
البرازيل���ي في زي���ادة غلته من 

األهداف.
وفي سكوبيي، افلت املنتخب 

وأرس����ل ديفو كرة برأسه اثر 
عرضية م����ن ميلنر فعلت املرمى 
)67(، وتلق����ى ك����ول متريره من 
المبارد قبل ان يسدد بقوة بيسراه 
من خارج املنطقة فمرت قريبة من 

القائم األيسر )70(.
وأدرك ديفو التعادل بعدما اهداه 
ميلنر كرة عرضي����ة من الناحية 
اليس����رى على طبق من ذهب فما 
كان عليه اال ان يلمس����ها لتدخل 

الشباك )74(.

فوز البرازيل

 وف����ي تالني، خس����ر املنتخب 
البرازيلي  امام نظيره  االستوني 

.1 � 0
وس���جل مهاج���م اش���بيلية 
االس���باني لويس فابيانو هدف 

انطالق املباراة، وقال نبيل اوعيسى 
املتحدث باس����م شرطة امستردام 
 11 ان  الفرنسية  لوكالة الصحافة 
منهم أوقفوا »إلقدامهم على اعمال 
عنف« ف����ي حني أوق����ف االربعة 
الباق����ون لعدم حيازته����م أوراقا 
ثبوتية، مش����يرا ال����ى ان معظم 
املوقوفني ه����م هولنديون. وأكثر 
ما ميز الش����وط االول كان االداء 
املتواضع لالعبي وسط املنتخب 
االجنليزي الذين أهدوا الهولنديني 
كرات »مجانية« ما مكن اصحاب 
االرض من التقدم بهدفني عكس����ا 
أفضلي����ة املنتخ����ب »البرتقالي« 
اللعب،  وسيطرته على مجريات 
في حني كان لدخول جيمس ميلنر 
وديفو في الشوط الثاني دور حاسم 
في عودة اجنلترا الى اجواء املباراة، 
باالضافة ال����ى حتركات كارلتون 
كول الذي شكل ثنائيا ناجحا مع 

ديفو.
ومتك����ن كويت من اس����تغالل 
خطأ قات����ل من الدفاع االجنليزي 
عندما خطف كرة مرتدة من غلني 
جونسون الى حارس مرماه روبرت 
غرين فراوغ األخير ثم سددها قوية 
فشل جون تيري في ابعادها قبل 

ان تدخل الشباك )10(.
املنتخ����ب االجنلي����زي  ورد 
بتس����ديدة لفران����ك المب����ارد من 
داخل منطق����ة اجلزاء اثر متريره 
من جونس����ون متك����ن احلارس 

الصربي 1 � 3. وس����جل كاتيلغو 
مفيال )90( هدف جنوب افريقيا، 
ودوسكو توس����يتش )57 و78( 
ودانك����و الزوفيتش )69( أهداف 

صربيا.
وفي بودابست، خسر املنتخب 
املجري أمام ضيفه الروماني 0 � 
1. وسجل تيبيريو غيواني الهدف 

في الدقيقة 42.
وف����ي فادوز، خس����ر منتخب 
ليشتنشتاين أمام ضيفه البرتغالي 
0 � 3. وسجل هوغو امليدا )15 و26( 
وراوول ميريلي����س )23( اهداف 

املباراة.
وفي ريكيافيك، تعادل املنتخب 
األيسلندي مع ضيفه السلوڤ�اكي 
1 � 1. وسجل راغنار سيغوردسون 
)59( هدف أيسلندا، وروبرت فيتيك 

)35( هدف سلوڤاكيا.
ف����از املنتخب  وفي اجلزائر، 
اجلزائري على ضيفه االوروغوياني 
1 � 0. وس����جل رفيق جبور )78( 

هدف املباراة الوحيد.
وفي بودغوريتشا، فاز املنتخب 
املونتينيغري على نظيره الويلزي 
2 � 1. وسجل ستيفان يوفتيتش 
)32( ورادومير ديالوفيتش )45( 
هدفي مونتينيغرو، وسام فوكس 

)51( هدف ويلز.
وفي ليميريك، خسر منتخب 
جمهوري����ة ايرلندا أم����ام ضيفه 
االسترالي 0 � 3. وسجل تيم كاهيل 

الهولندي مارتن سكيتلنبرغ من 
ابعادها لتتهي����أ امام واين روني 
الذي تابعها برأسه بجوار املرمى 

.)18(
وتدخل غري����ن مجددا ليحرم 
كويت من اضافة هدف ثان عندما 
ابع����د كرته الرأس����ية بقدمه الى 
ركنية )30(، واستغل اريني روبن 
متريرة خاطئة من المبارد الى غلني 
جونسون ليتوغل داخل املنطقة 
ويسدد بيسراه عالية عن املرمى 

بقليل )32(.
وأكثر العبو الوسط االجنليزي 
من ارتكاب األخطاء، ومرر غاريث 
باري ك����رة خاطئة باجتاه الدفاع 
فخطفها روبن وانفرد بغرين الذي 
متكن من التصدي لتسديدته لتعود 
الكرة وتتهيأ ام����ام ڤان در ڤارت 
الذي سدد في املرمى اخلالي مسجال 

الهدف الثاني )37(.
وكاد روني يقلص الفارق اثر 
متريره رأسية من اميل هيسكي بيد 
ان تسديدته من مشارف املنطقة 

مرت بجوار القائم االمين )42(.
الهولنديون الشوط  واستهل 
الثاني بتسديدة لويسلي سنايدر 
من 25 مترا متكن غرين من التقاطها 
)46(، اال ان البديل ديفو جنح في 
تقليص الفارق بعدما انفرد باملرمى 
اثر متريرة من المبارد وسدد على 
يسار سكيتلنبرغ فاصطدمت الكرة 

بالقائم ودخلت املرمى )49(.

)38 و44( وديڤي����د كارني )93( 
األهداف.

وفي بروندبي، خسر املنتخب 
الدمناركي أمام ن���ظيره التش���يلي 
1 � 2. وسجل الس����ه شون )63( 
هدف الدمنارك، واستيبان باريديس 
)61( والكس����يس سانشيز )69( 

هدفي تشيلي.
الرباط، تعادل املنتخب  وفي 
الكونغولي  امل���غربي مع ضيفه 
1 � 1. وسجل كرمي األحمدي )44( 
هدف املغرب، ومات موسيلو )18( 

هدف الكونغو.
وف����ي الفاليت، ف����از املنتخب 
املالطي على نظي����ره اجلورجي 

.0 � 2
وفي سراييڤو، خسر املنتخب 
البوس���ني أمام ضي���فه اإلي���راني 
2 � 3. وسجل ادين دزيكو )52 و65( 
هدفي البوسنة، ومسعود شجاعي 
)79( واراش برهاني )86( واندريك 

تيموريان )90( أهداف ايران.
وفي كالغنفورت، خسر املنتخب 
النمسوي امام ضيفه الكاميروني 
0 � 2. وسجل بيار ويبو )28 و35( 

هدفي املباراة.
املنتخب  وفي سوسة، تعادل 
التونس����ي مع نظ��يره الع���اجي 

.0 � 0
وفي بيدغوشتش، فاز املنتخب 
الپولندي عل����ى نظيره اليوناني 

.0 � 2

بيكام يريد العودة إلى ميالن
كشف جنم وسط املنتخب االجنليزي ولوس اجنيليس غاالكسي 
االميركي ديڤيد بيكام انه يفضل اللعب مع ميالن االيطالي مجددا على 

العودة الى الدوري االجنليزي املمتاز.
واكد بيكام الذي خاض مبارات����ه رقم 113 مع املنتخب االجنليزي 
عندما تعادل االخير مع مضيفه الهولندي 2 � 2 وديا، ان ميالن يعتبر 

خياره االوروبي االول عندما ينتهي الدوري االميركي للمحترفني.
ويأتي تصريح بيكام بعد النصيحة التي وجهها له مدرب اجنلترا 
االيطال����ي فابيو كابيللو بضرورة عودته للعب في اوروبا اذا ما اراد 
تعزيز حظوظه في ان يكون ضمن التشكيلة التي ستشارك في نهائيات 

مونديال جنوب افريقيا 2010.
ودفعت النصيحة التي وجهها كابيلل����و لبيكام الصحف احمللية 
للتوقع بأن يعود االخير الى الدوري االجنليزي الول مرة منذ 2003 
عندم����ا ترك حينها م����ان يونايتد للعب مع ريال مدريد االس����باني، 
خصوصا ان وس����ائل االعالم ذكرت ان توتنهام وبورتسموث وحتى 

تشلسي مهتمة بخدماته.
لكن بيكام الذي دفع ام����واال من جيبه اخلاص من اجل اللعب مع 
ميالن على س����بيل االعارة بعد انتهاء املوس����م الكروي في الواليات 
املتح����دة، اكد انه يفضل اللعب مع الفري����ق اللومباردي على العودة 

الى اجنلترا.
واجاب بيكام عندما س����ئل عن احتم����ال عودته الى اجنلترا قائال 
»كال، ما اعنيه هو اني لن اقف هنا واقول ان هذا االمر لن يحصل بتاتا 
)العودة الى بالده( لكن من الواضح اني اس����تمتعت في الفترة التي 
قضيتها في ميالن وهم اعربوا عن رغبتهم بعودتي، انتم تعلمون ان 

ميالن هو احد افضل االندية في العالم«.
ويعي بيكام متاما ان كابيللو يريده ان يعود للعب في اوروبا قبل 
نهاية العام احلالي، اذا اراد جنم »الشياطني احلمر« السابق ان يشارك في 
مونديال جنوب افريقيا، وهو قال بهذا الصدد »لقد قرأت هذا املوضوع 
)تصري����ح كابيللو( منذ حوالي يومني وهذه اخبار قدمية، كنت اعلم 
هذا االمر، اجلميع يعلم ذلك وهو امر متداول به منذ فترة طويلة، من 

املهم ان العب في دوري اوروبي استعدادا لكأس العالم«.
وتابع »ساركز على ما تبقى من املوسم مع لوس اجنيليس غاالكسي 
وعندما ينتهي بعد عدة اشهر سأضع خططي، انا متأكد بنسبة 95 الى 
99% من ان هذا االمر س����يحصل )انتقاله الى اوروبا(، وبالتالي وكما 
قلت من املهم جدا ان اركز على موس����مي مع غاالكسي وما ان ينتهي 

سيكون هناك قرار مني شخصيا من النادي الذي سانتقل اليه«.
وعلق بيكام على وضعه في الفريق حاليا قائال »االوضاع تس����ير 
بشكل جيد، لذلك اريد التركيز على ما تبقى من مشواري مع غاالكسي 

واريد ان انهي املوسم بطريقة جيدة«.
وحتدث بيكام عن املنتخب االجنليزي قائال »منلك فريقا كامال من 
الالعبني الش����بان املثيرين وليس 11 العبا فقط، منلك عددا كبيرا من 

الالعبني الذين بامكانهم ان يدخلوا الى املباراة ويقلبون الوضع«.

لتعزيز حظوظه بالمشاركة في المونديال

صراع بالرأس على الكرة بني األرجنتيني غابريل هاينتزه والروسي رومان بافليوتشنكو                )رويترز(


