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43 أصيب العب وس����ط هولندا ونادي انتر ميالن 
االيطالي ويسلي سنايدر اصابة خطيرة في كاحله 
االمين، ما استدعى نقله بواسطة سيارة اسعاف الى 
احد مستشفيات مدينة انشكيده، حيث أقيمت مباراة 
كرة القدم الدولية الودية بني منتخب بالده ضد اليابان 
)3-0(. وقال مدرب املنتخب برت فان مارفييك »قال 
لي ويسلي انه سمع صوت كسر عند مستوى كاحله 

االمين، ويبدو انه كان يشعر بآالم مبرحة«. وأضاف 
»انا قلق، هذا االمر ليس مؤشرا جيدا«.

وكان سنايدر تعرض خلشونة متعمدة من الياباني 
كيسوكي هوندا في الدقيقة 78 فسقط على االرض 
وهو يصرخ من االلم طالبا التدخل السريع لالطباء في 
امللعب. وشوهد الالعب يبكي بعد ان وضع على حمالة 

قبل ان ينقل بسيارة اسعاف نحو املستشفى.

إصابة خطيرة في الكاحل لسنايدر

احلسرة والوجوم أصابا مشجعي األرجنتني في مدرجات ستاد »روزاريو«              )أ.پ(

البحريني سلمان عيسى يتعرض لعرقلة من أحمد عطيف                   )أ.پ( الفرنسي تييري هنري غير راض عن التعادل أمام رومانيا

»الفراعنة« انتزع طوق النجاة في رواندا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تش���بث منتخب مصر بآماله ف���ي التأهل إلى 
النهائيات بعد ان انت���زع فوزا مهما وصعبا على 
رواندا بنتيجة 1-0 ف���ي اجلولة الرابعة في إطار 
مباريات املجموعة الثالث���ة. وبرغم اتفاق النقاد 
واخلبراء عل���ى أهمية نقاط املباراة الثالث، إال ان 
االتف���اق كان ايضا على ان أداء منتخب مصر جاء 
متواضعا جدا، وان الالعبني أضاعوا الفرص باجلملة 
للخروج بفوز كبير يفيد في سباق االهداف بهذه 

املجموعة.
اقتنص هدف مصر الوحيد أحمد حسن حينما 
وضع قدمه في طريق تس���ديدة حسني عبد ربه 
ليغير اجتاهها إلى مرمى أصحاب األرض في الدقيقة 

68 من اللقاء.
والطري���ف ان صاحب اله���دف كان بني البدالء 

حتى قبل بداية انطالق املباراة، والذي اس���تبدل 
بأبوتريكة الذي اصيب اثناء االحماء.

الفوز رفع رصيد مصر إلى سبع نقاط لتقتسم 
صدارة املجموعة مع اجلزائر ويحتاج الفراعنة للفوز 
على زامبيا في لوساكا في 11 أكتوبر املقبل، لضمان 

االستمرار في سباق الوصول للمونديال.
واكتسح منتخب ساحل العاج نظيره اليوركيني 
5-0 في ابيدجان في منافسات املجموعة اخلامسة. 
وكانت ماالوي فازت على غينيا 2-1 ضمن املجموعة 

ذاتها.
وفي آسيا بدأ التشيكي ميالن ماتشاال والبرتغالي 
جوزيه بيسيرو مدربا منتخبي البحرين والسعودية 
على التوالي التفكير باملباراة املرتقبة االربعاء املقبل 
في الرياض في اياب امللحق اآلس���يوي. وانتهت 

مباراة الذهاب في املنامة بالتعادل السلبي.

ضيفه الروماني في املباراة التي 
اقيمت بينهما في باريس ضمن 
السابعة.  منافس���ات املجموعة 
وتتصدر صربيا املجموعة برصيد 
18 نقطة مقابل 14 لفرنسا، علما 
ان املنتخبني سيلتقيان في مباراة 
قم���ة االربعاء املقبل على ملعب 
ماراكان���ا في بلغ���راد. وأصبح 
املنتخ���ب الفرنس���ي اقرب الى 
احتالل املرك���ز الثاني وبالتالي 
خوض امللح���ق اكثر من التأهل 
املباشر الذي سيكون من نصيب 
املنتخب الذي يحتل املركز االول. 
وفاز منتخب كرواتيا على نظيره 
البيالروسي 1-0 في زغرب ضمن 
السادس���ة  تصفيات املجموعة 
وس���جل ايفان راكيتيتش )24( 
الهدف. وفاز منتخب سويسرا 
على نظيره اليوناني 2-0 في بال 
ضمن تصفيات املجموعة الثانية 
وسجل ستيفان غريشتينغ )83( 
الهدفني.  بادالينو )88(  وماركو 
وف���از منتخ���ب النمس���ا على 
نظيره من ج���زر فارو 3-1 في 
غراتس ضمن تصفيات املجموعة 

السابعة.
وتعادل منتخب س���لوڤاكيا 
التش���يكي 2-2 في  مع نظيره 
براتيس���الفا ضم���ن تصفيات 

املجموعة الثالثة.
وبات منتخ���ب ايطاليا على 
بعد خطوة واح���دة من بلوغة 
النهائيات والدفاع عن لقبه اثر 
فوزه خارج ارضه على جورجيا 
2-0 في تبيليسي ضمن تصفيات 
املجموعة الثامنة 2010 في جنوب 

افريقيا.
 وسجل قائد ومدافع جورجيا 
خاكا كاالدزه )57 و67 خطأ في 

مرماه( الهدفني.
امام  وخس���ر منتخب املجر 
نظيره السويدي 1-2 في بودابست 
ضمن تصفيات املجموعة االولى 
املؤهلة.  وفاز منتخب اوكرانيا 
على نظيره االندوري 5-0 في 
كييڤ ضمن تصفيات املجموعة 

السادسة.

ميريدا االربعاء شرط أال حتقق 
البوس���نة نتيج���ة مماثلة على 
حساب ضيوفها االتراك. وكانت 
تركيا فازت على استونيا 2-4 
في هذه اجلولة ورفعت رصيدها 
الى 11 نقطة ف���ي املركز الثالث، 
وهي ال تزال تأمل باملركز الثاني 

املؤهل الى امللحق.
البرتغالي  وخطف املنتخب 
تعادال صعبا من مضيفه الدمناركي 
1-1 في كوبنهاغن ضمن تصفيات 
املجموعة االولى. وسجل نيكالس 
الدمنارك،  بندتنر )42( ه���دف 
وليدسون دا سيلفا )86( هدف 

البرتغال.
الفرنسي  وس���قط املنتخب 
في فخ التعادل االيجابي 1-1 مع 

حقق منتخب اس���بانيا فوزا 
س���احقا على نظيره البلجيكي 
5-0 في ال كورونا ضمن تصفيات 
املجموعة االوروبية اخلامس���ة 
املؤهلة الى نهائيات كاس العالم 
2010 في جنوب افريقيا. وسجل 
داڤيد سيلفا )41 و68( وداڤيد فيا 
)49 و85( وجيرارد بيكيه )51( 
االهداف. وأهدر ڤيا ركلة جزاء 
)23(. وحققت اس���بانيا، بطلة 
اوروبا، فوزها السابع على التوالي 
ورفعت رصيدها الى 21 نقطة من 
21 ممكنة، وبقيت متقدمة على 
البوسنة التي تغلبت على ارمينيا 
2-0، بف���ارق 6 نقاط. واقتربت 
اسبانيا من التأهل املباشر، وبات 
عليها ان تفوز على استونيا في 

تعادل سلبي بين البحرين والسعودية في ذهاب الملحق اآلسيوي انتصاران أللمانيا وإنجلترا
على جنوب أفريقيا وسلوڤينيا 

 ف���از منتخب أملانيا على نظيره اجلنوب افريقي 2-0 في 
مباراة دولية ودية اقيمت في ليفركوزن في اطار استعدادات 
االول لتصفيات اوروبا. وف���از منتخب اجنلترا على نظيره 
السلوڤيني 2-1 على ملعب وميبلي في لندن. وسجل فرانك 
المب���ارد )30 من ركلة جزاء( وجيرماي���ن ديفو )64( هدفي 

اجنلترا، وزالتان ليوبييانكيتش )86( هدف سلوڤينيا.
وانتصر منتخب هولندا على نظيره الياباني 3-0 في انشكيده وفاز 

منتخب كوريا اجلنوبية على نظيره االسترالي 3-1 في سيول.
 وتعادل منتخب االردن مع نظيره املاليزي 0-0 في عمان.

اطاح كارل���وس دونغا م���درب منتخب 
البرازيل لكرة القدم بنظيره االرجنتيني دييغو 
ارماندو مارادونا ورجاله 3-1 في روزاريو 
في اجلولة اخلامسة عش���رة من تصفيات 
اميركا اجلنوبية فتأهلت البرازيل الى نهائيات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وسجل لويزاو )24( ولويس فابيانو )31 
و67( اهداف البرازيل، وخيس���وس داتولو 

)65( هدف االرجنتني.
ورفعت البرازيل رصيدها الى 30 نقطة في 
صدارة الترتيب، فيما جتمد رصيد االرجنتني 
عند 22 نقطة في املركز الرابع االخير املؤهل 
مباشرة الى جنوب افريقيا، فيما يلعب صاحب 
املركز اخلامس مع رابع تصفيات الكونكاكاف 

)اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي(.

وتألق جميع عناصر املنتخب البرازيلي 
حامل اللقب 5 مرات والذي لم تغب شمسه 
عن نهائيات املونديال )رقمان قياس���يان ال 
يش���اركه فيهما احد(، حتى صانع االلعاب 
ري���كاردو كاكا املنتقل م���ن ميالن االيطالي 
الى ريال مدريد االسباني، والذي كان ملهما 

لرفاقه دون ان يسجل بنفسه.
وخيب دونغ���ا امال مارادونا الذي اطلق 
حتديا قبل ايام قليلة من اللقاء احلاسم بأنه 
س���يخرج منتصرا وس���يؤخر تأهل الغرمي 

التقليدي.
البرتغالي  وافتتح لويزاو مدافع بنفيكا 
التسجيل بعد ركلة حرة نفذها ايالنو وتابعها 
األول برأسه في الزاوية البعيدة عن احلارس 

االرجنتيني ماريانو اندوخار )24(.

وبعد 7 دقائق اضاف لويس فابيانو الهدف 
بعد احتساب ركلة اثر خطأ ضد كاكا نفذها 
ايالنو وارت���دت الكرة من احد املدافعني الى 
كاكا فارس���لها بدوره الى جيلبرتو سيلفا 
الذي سدد بقوة لتعود من احلارس اندوخار 
الى فابيانو مهاجم اشبيلية االسباني الذي 
اعادها الى الشباك )31(. وقبيل انتهاء الشوط 
االول، شكل ليونيل ميسي وكارلوس تيفيز 
خطورة عل���ى مرمى البرازيل لكن احلارس 
جوليو سيزار انقذ املوقف بقدميه بعد تسديدة 

قوية من األخير.
وفي الشوط الثاني، فاجأ خيسوس داتولو 
احلارس البرازيلي بقذيفة ال ترد من مسافة 
30 مترا مقلصا الفارق )65(، لكن لعبة رائعة 
من كاكا الى فابيانو الذي هرب من نيكوالس 

اوتامندي خدع احلارس اندوخار، اعادته الى 
سابق عهده بعد دقيقتني فقط )67(.

وحافظ منتخب تشيلي على املركز الثاني 
رغ���م تعادله امام ضيف���ه الفنزويلي 2-2، 
وهو يدين ال���ى رودريغو ميار الذي اهداها 

النقطة الثمينة.
وصار رصيد تش���يلي 27 نقطة وبقيت 
متقدمة بفارق االهداف امام البارغواي التي 
حققت فوزا هزيال على بوليڤيا بهدف يتيم 
س���جله س���لفادور كاباناس في الدقيقة 45 
من ركلة جزاء، رغم سيطرتها الكاملة على 

مجريات اللقاء.
وقفزت كولومبيا من املركز السابع الى 
اخلامس برصي���د 20 نقط���ة بفوزها على 
االكوادور 2-0 جلاكس���ون ارلي مارتينيز 

)81( وتيوفيلو غوتيريز )3+90(.
وعكرت االصابة البالغة التي تعرض لها 
لقب الدفاع فابيان فارغاس بقدمه وستحرمه 
من املش���اركة االربعاء ض���د االوروغواي، 
صفو احتفاالت كولومبيا بالنصر ومزاحمة 

االرجنتني على املركز الرابع.
وحقق منتخب البيرو صاحب املركز االخير 
فوزا شرفيا على االوروغواي بهدف وحيد 
سجله هرنان راجنيفو )86( رافعا رصيده 

الى 10 نقاط في املركز االخير.

كونكاكاف

انزلت املكسيك مضيفتها كوستاريكا عن 
صدارة ترتيب احت���اد الكونكاكاف )اميركا 
الشمالية والوس���طى والكاريبي(، بفوزها 

عليها في عقر دارها 3-صفر في سان خوسيه 
في اجلولة السابعة. وسجل جيوفاني دوس 
س���انتوس )45+1( وغييرمو فرانكو )61( 

واندريس غواردادو )70( االهداف.
وفي سان بدرو سوال، حسمت هندوراس 
املوقعة مع ترينيدادي باربعة اهداف لكارلوس 
بافون )19 و27( وامادو غيفارا )61( ودافيد 
س���وازو )82( مقابل هدف لكيري بابتيست 
)85(، رافعة رصيدها الى 13 نقطة في الصدارة 
بف���ارق االهداف امام الواليات املتحدة، فيما 
بقي رصيد ترينيداد وتوباغو صاحبة املركز 

السادس االخير 5 نقاط.
من جانبها، حققت الواليات املتحدة فوزا 
صعبا على السلفادور 2-1 في سولت اليك 

سيتي.

البرازيل تُذِلّ األرجنتين في عقر دارها وتتأهل إلى مونديال 2010
مارادونا فشل في االختبار الموعود أمام دونغا ورفع الراية لـ »شمس كؤوس العالم«

الفوز السابع إلسبانيا.. والديك الفرنسي »مذبوح«
والبرتغال »تترنح«.. وفرحة »اآلزوري« بـ »كاالدزه«

نتائج تصفيات أوروبا
المجموعة األولى

1 � 1الدمنارك � البرتغال
1 � 2املجر � السويد

الثانية
0 � 0مولداڤيا � لوكسمبورغ

2 � 0سويسرا � اليونان
الثالثة

1 � 1پولندا � إيرلندا الشمالية
2 � 2سلوڤاكيا � التشيك
الرابعة
1 � 2اذربيجان � فنلندا

3 � 0روسيا � ليشتنشتاين
الخامسة
0 � 2أرمينيا � البوسنة
4 � 2تركيا � إستونيا
5 � 0إسبانيا � بلجيكا

السادسة
5 � 0أوكرانيا � أندورا

1 � 0كرواتيا � بيالروسيا
السابعة
3 � 1النمسا � جزر فارو
1 � 1فرنسا � رومانيا

الثامنة
4 � 1بلغاريا � مونتينيغرو

0 � 2جورجيا � إيطاليا
1 � 2قبرص � جمهورية إيرلندا

التاسعة
2 � 0إسكوتلندا � مقدونيا
1 � 1آيسلندا � النرويج

كاكا يحاصر ليونيل ميسي ويحاول اإلطباق عليه قبل وصوله إلى الكرة                 )أ.پ(


