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43 س���يغيب اربعة العبني اساس���يني في صفوف 
منتخب البرازيل لكرة الق���دم عن مباراة منتخب 
بالدهم ضد تشيلي املقررة في مدينة سلفادور دي 
باهيا البرازيلية غدا االربعاء ضمن اجلولة السادسة 
عشرة من التصفيات االميركية اجلنوبية املؤهلة 
الى نهائيات كأس العالم. ولن يتمكن صانع االلعاب 
كاكا واملهاجم لويس فابيانو ولوسيو من املشاركة 

لنيلهم���ا البطاقة الصفراء الثانية في املباراة التي 
انتهت بفوز منتخبهم على االرجنتني 3 - 1 السبت 
املاضي في روزاريو، في حني يعاني روبينيو من 
تقلص عضلي في س���اقه اليمنى. وكانت البرازيل 
اول منتخب من اميركا اجلنوبية يتأهل الى نهائيات 
كأس العالم بعد فوزه على االرجنتني وهو الذي لم 

يغب على االطالق عن النهائيات )رقم قياسي(.

غياب كاكا وروبينيو أمام تشيلي

مدرب إجنلترا فابيو كابيللو حريص على قهر كرواتيا في »وميبلي«             )أ.پ(

اجلزائري كرمي مطمور مير من الزامبي اميانويل مبوال           )رويترز( مجموعة من منظمي رالي سورية الدولي

اتحاد الكرة في أوروغواي: 
ِ تذكرة و الثانية مجاناً اشتر

عالمات عالية غير مسبوقة
لرالي سورية الدولي 2009

منحها االتحاد الدولي للسيارات

قتيل عقب مباراة اإلكوادور

وفد »اآلسيوي« في أستراليا

تأهل كلييسترز لربع النهائي
وموراي لثمن فالشينغ ميدوز

كولر يعتزل اللعب دولياً

دونغا: البرازيل تلعب بـ 11 طفالً!

سعدان: خطوة نحو المونديال

8 آالف يورو مكافأة لكل العب جزائري 

في إطار س���عيه إلى حش���د اجلماهير حول منتخب بالده خالل 
مواجهت���ه مع ضيفه الكولومبي غدا األربع���اء في تصفيات أميركا 
اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، قرر احتاد 
الكرة في أوروغواي بيع تذاكر املباراة حتت ش���عار: اش���تر تذكرة 
واحصل على الثانية مجانا. وانتقدت الصحف احمللية أداء الفريق 
بقسوة، في الوقت الذي اعتبر فيه بعض الصحافيني الرياضيني ان 

الفريق أصبح خارج سباق التأهل إلى كأس العالم.

منح االحتاد الدولي للسيارات عالمات عالية غير مسبوقة لرالي 
س���ورية الدولي )2009( ليستمر لعام جديد ارتفاع التقدير الدولي 
للتنظيم السوري إلحدى جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات.

ومنح التقرير الدولي عالمة »ممتاز« ل� 39 بندا رئيسيا من بنود 
التنظيم رافعا من تقييم الرالي السوري من جميع النواحي التنظيمية 
والفنية، وأشار بوضوح لنجاح اللجنة املنظمة للرالي في تالفي عدد 

من الثغرات التي ظهرت في رالي )2008(.
وأشاد التقرير الذي أصدره االحتاد الدولي للسيارات )FIA( بروح 
التعاون ضمن فريق عمل رالي س���ورية الدولي املش���كل من كوادر 
نادي السيارات السوري املنظم للحدث سنويا والذي ترعاه وزارة 

السياحة السورية بدعم من مجموعة حمشو الدولية.
وأعطى التقرير عالمة »ممتاز« لكل اجلوانب األساسية في التنظيم 
مثل ج���ودة وتأمني الطرق املختارة إلقامة الرالي واملراحل اخلاصة 
واخلطة الطبية وخطة السالمة وعمل املارشال )املراقبني املتطوعني( 
ومنطقة الصيانة وطريقة التعامل مع املتسابقني والضيوف وفندق 

اإلقامة.

ذكرت سلطات مدينة ميديني الكولومبية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 48 
آخرون في انفجار قنبلة بأحد حدائق املدينة، خالل احتفاالت اجلماهير بالفوز 
على اإلكوادور 2-0 في تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم 2010 

في جنوب أفريقيا.

وصل الى اس���تراليا وفد من االحتاد 
اآلس���يوي لكرة الق���دم للقي���ام بزيارة 
املنش���آت الرياضي���ة والبن���ى التحتية 
املرش���حة الحتضان مباريات كأس آسيا 
2015 التي تقدمت استراليا مبلف ترشيحها 
الستضافتها. وتستمر زيارة الوفد اآلسيوي 

أسبوعا كامال يجول فيها ايضا على مختلف 
مالعب التدريب والفن���ادق. وقال املدير 
التنفيذي باالحتاد االس���ترالي بن باكلي: 
»انها فرصة لنا لنبرهن له ماذا نستطيع 
ان نقدم كدولة رياضية وتدعيم موقفنا 

الستضافة ابرز االحداث الكروية«.

بلغت البلجيكية كيم كلييسترز العائدة الى املالعب الدور ربع النهائي من بطولة 
الوالي����ات املتحدة املفتوحة للتنس بفوزها على األميركية ڤينوس وليامز املصنفة 
ثالثة 6-0 و0-6 و6-4 في الدور ثمن النهائي على مالعب فالشينغ ميدوز. وتأهل 
البريطان����ي اندي موراي املصنف ثانيا الى الدور ثمن النهائي بفوزه على األميركي 
تايل����ور دنت 6-3 و6-2 و6-2 في الدور الثالث. ويلعب موراي وصيف بطل العام 
املاضي، في الدور املقبل مع الكرواتي مارين سيليتش املصنف سادس عشر والذي 

تغلب على االوزبكستاتي دنيس استومني 6-1 و6-4 و3-6.

 قال املهاجم التش����يكي املخضرم يان كولر إنه اعتزل اللعب الدولي بعد العرض 
الباهت الذي قدمه املنتخب التشيكي أمام سلوڤاكيا وانتهى بتعادل الفريقني 2/2 في 

التصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

قال املدير الفني للمنتخب البرازيلي 
كارلوس دونغا انه سيكون من »الغرور« 
التأكيد أن فريقه أصبح يتمتع بكل ما 
يس���اعده على خوض مباريات كأس 
العالم في جنوب أفريقيا العام املقبل. 
الغرور  وقال دونغا »س���يكون م���ن 
القول إنه )املنتخ���ب( جاهز قبل عام 
من البطولة. إنه في الطريق الصحيح، 

يعمل، إنه فريق يبذل ما لديه. املهارة 
الفنية هي نقطة قوتنا. علينا االحتفاظ 

بالتواضع«.
وقال »إذا استدعت البرازيل 11 طفال 
من الشارع فستكون أحد املرشحني للفوز 
بكأس العالم، فقط بسبب ارتداء قميص 
الفريق. لكن من الضروري تقدمي أداء 

طيب وحتقيق الفوز في امللعب«.

أكد املدير الفني للمنتخب اجلزائري رابح سعدان ان فريقه تقدم خطوة كبيرة نحو 
التأهل لبطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا. وقال سعدان في مؤمتر صحافي عقب املباراة: 
»كنا نعلم أن املباراة س����تلعب على أجزاء صغيرة. كانت املباراة األصعب لنا حتى اآلن 
وسنواصل مشوارنا بالتصفيات مباراة مبباراة«. وأشار إلى تأثر الالعبني بالصيام رغم 

إقامة املباراة ليال، موضحا أن الوقت لم يكن كافيا لالعبني السترداد كل طاقتهم.

كشف محمد روراوة رئيس االحتاد 
اجلزائري عن صرف ثمانية آالف يورو 
مكاف���أة لكل العب مبنتخ���ب بالده بعد 

الفوز على زامبيا.
ورغم تشديد روراوة على أن التأهل 
لنهائيات جنوب أفريقيا لم يحسم بعد 

فق���د اعترف ضمنيا أن اجلزائر اقتربت 
كثيرا من حتقيق هذا الهدف.

وقال روراوة: »تنتظرنا مباراة صعبة 
أمام رواندا الشهر املقبل الن هذا املنتخب 
لم يفقد كل فرصه في التأهل لنهائيات 

األمم األفريقية«.

خطا املنتخبان اجلزائري والتونسي 
خطوة كبيرة نح���و التأهل الى نهائيات 
كأس العالم املقررة في جنوب افريقيا العام 
املقبل بفوز األول على ضيفته زامبيا 0-1، 
وانتزاع الثاني تعادال ثمينا من مضيفه 
النيجي���ري 2-2، وعّق���د املغرب مهمته 
بتعادله مع مضيفته توغو 1-1 في اجلولة 

الرابعة من التصفيات االفريقية.
وباتت غانا اول منتخ���ب من القارة 
السمراء بعد جنوب افريقيا املضيفة يضمن 
تأهله ال���ى األدوار النهائية بفوزه على 

السودان 0-2.
املب���اراة األولى، تاب���ع املنتخب  في 
اجلزائري بقيادة مدربه احمللي رابح سعدان 
س���عيه نحو حجز بطاقته الى املونديال 
للمرة األولى منذ 24 عاما بعدما جدد فوزه 
على ضيفه الزامبي 1-0 في البليدة ضمن 

املجموعة الثالثة.
وهو الفوز الثالث على التوالي للجزائر 
الغائبة ع���ن املونديال منذ عام 1986 في 
املكس���يك، فعززت موقعها في الصدارة 
برصي���د 10 نقاط وبات���ت بحاجة الى 4 
نقاط في مباراتيها املتبقيتني امام ضيفتها 

رواندا ومضيفتها مصر.
وفي املجموعة الثانية، انتزع املنتخب 
التونسي تعادال ثمينا من مضيفه النيجيري 
2-2 على امللعب الوطني في ابوجا وأمام 

60 ألف متفرج.

وحاف���ظ املنتخ���ب التونس���ي على 
صدارت���ه للمجموعة بعدما رفع رصيده 
الى 8 نقاط بفارق نقطتني امام نيجيريا 
الت���ي كانت متني النفس بالفوز النتزاع 
الصدارة وتعزيز حظوظها في التأهل الى 
املونديال بعدما غابت عن النسخة األخيرة 
في أملانيا بعد 3 مشاركات متتالية 1994 
و1998 و2002. وبات املنتخب التونسي 
بحاجة الى الفوز في مباراتيه املتبقيتني 
امام ضيفته كينيا في اجلولة اخلامس���ة 
في العاشر من اكتوبر املقبل، ومضيفته 
موزامبيق ف���ي 14 نوفمبر املقبل ضمن 
اجلولة السادسة األخيرة لضمان التأهل 
الى النهائيات للمرة اخلامسة في تاريخه 
بعد اع���وام 1978 و1998 و2002 و2006، 
وذلك بغض النظر عن نتيجتي مباراتي 

نيجيريا مع موزامبيق وكينيا.
وف���ي املجموعة األولى، عّقد املنتخب 
املغربي مهمته في التأهل الى النهائيات بعد 
غيابه عن النسختني األخيرتني في كوريا 
اجلنوبية واليابان معا عام 2002 وأملانيا 
عام 2006، بتعادله مع مضيفته توغو 1-1. 
وهو التعادل الثالث على التوالي للمنتخب 
املغربي وتراجع الى املركز الرابع األخير 
برصيد 3 نقاط ما يعني انه بعيد ايضا عن 
املشاركة في كأس األمم االفريقية في انغوال 
مطلع العام املقبل حيث تتأهل املنتخبات 

الثالثة األولى في كل مجموعة.

د مهمته الجزائر وتونس على الطريق الصحيح والمغرب يُعقِّ

موقعة »ويمبلي« للثأر وكسر شوكة كرواتيا في تصفيات المونديال
يواجه االيطالي فابيو كابيللو مدرب 
منتخب اجنلترا لكرة القدم خيارا صعبا 
في الهجوم عندما يلعب فريقه على ارضه 
في ستاد وميبلي امام كرواتيا غدا االربعاء 
في التصفيات املؤهل���ة لنهائيات كأس 
العالم 2010 بس���بب تألق جيرمني ديفو 

مؤخرا في تسجيل االهداف.
ونزل ديفو ارض امللع���ب في بداية 
الشوط الثاني من اللقاء الودي الذي فازت 
فيه اجنلترا 2 - 1 على س���لوڤينيا بدال 
من اميل هيسكي واضاف الهدف الثاني 
للفريق ليرفع رصيده الى خمسة اهداف 

في ثالث مباريات مع منتخب بالده.
وهذا الهدف الثالث لديفو مع منتخب 
بالده في املوس���م اجلديد بعدما س���جل 
هدفني خالل املب���اراة التي تعادلت فيها 
اجنلترا 2 - 2 مع هولندا الشهر املاضي 
في امستردام، كما احرز اربعة اهداف مع 

ناديه توتنهام هوتسبير.
ويج���ب على كابيلل���و اآلن ان يتخذ 
قرارا س���واء باللعب منذ البداية بوين 
روني مع هيس���كي او الدفع بديفو بدال 
من األخير في مباراة ستضمن الجنلترا 
مكانا في نهائيات كأس العالم التي تقام 
العام املقبل في جنوب افريقيا اذا فازت 

على كرواتيا.
وق���ال كابيللو »عندم���ا يلعب ديفو 
في الشوط الثاني يحرز االهداف. يجب 
ان اخت���ار الفريق. امام���ي وقت التخاذ 

القرار«.
وقال ديفو »اجلميع يريدون اللعب وال 
يوجد من يريد اجللوس على مقاعد البدالء. 
لكن اذا كان بامكاني النزول كبديل وترك 
بصمة مثلما فعلت فسأفعل. يبدو ان كل 
الكرات التي اسددها تعرف طريقها للمرمى 

في الوقت احلالي وانا سعيد بهذا«.
واكد كابيللو، الذي يفضل الدفع بالعب 
ميلك قدرات بدنية عالية مثل هيس���كي 
بجانب روني، انه سعيد بالطريقة التي 
لعب بها هيسكي خالل الشوط االول امام 

سلوڤينيا.
وتتصدر اجنلترا املجموعة االوروبية 
السادس���ة بالتصفيات برصيد 21 نقطة 
من س���بع مباريات وتتقدم بفارق اربع 
نقاط على كرواتيا صاحبة املركز الثاني 
التي خاضت ثماني مباريات فيما تأتي 
اوكرانيا في املركز الثالث برصيد 14 نقطة 

من سبع مباريات.

وفازت اجنلت���را 4 - 1 على كرواتيا 
في زغرب العام املاضي لكنها ستحرص 
على تكرار االمر مرة أخرى من أجل الثأر 
لهزميتها على ستاد وميبلي 3 - 2 قبل 
عامني امام الفريق نفسه، وهو ما حرمها 
من الصعود لنهائيات كأس األمم االوروبية 

.2008
ومن املرجح ان تخوض كرواتيا معركة 
شرسة للحصول على املركز الثاني في 
املجموعة مع اوكرانيا لكن لديها فرصة 
ضئيلة للوصول مباش���رة الى نهائيات 
كأس العالم اذا فازت على اجنلترا وسارت 

باقي النتائج في صاحلها.
ويتأهل اصحاب الصدارة في املجموعات 
الى كأس  التسع بالتصفيات االوروبية 
العالم مباشرة فيما تتنافس افضل ثمانية 
منتخبات حتتل املركز الثاني على اربع 

بطاقات أخرى للصعود الى النهائيات.
وشاهد سالفن بيليتش مدرب كرواتيا 
فريقه وهو يف���وز 1 - 0 بصعوبة على 
روسيا البيضاء يوم السبت املاضي وشعر 
باالسف لطرد املدافع فيدران تشورلوكا 

الذي سيغيب عن مواجهة اجنلترا.
وقال بيليتش لوسائل اعالم كرواتية 
»كنا س���نعتمد عليه كثي���را في مباراة 
اجنلترا. انه قوي ويعني الكثير للفريق 
لذلك يجب ان نفكر في ش���يء آخر حتى 

جند بديال لغيابه في وميبلي«.
وستفتقد كرواتيا جلهود تشورلوكا 
العب توتنه���ام وزميله لوكا مودريتش 
الذي أصيب بكسر في القدم خالل املباراة 
الت���ي فاز فيها فريقه االس���بوع املاضي 
على برمنغهام سيتي بالدوري االجنليزي 

املمتاز.
واعلن مودريتش ان تكرار فوز كرواتيا 
3 - 2 على اجنلترا بستاد وميبلي في 2007 
سيكون »هدية ممتازة في عيد ميالده« 

عندما يبلغ 24 عاما غدا االربعاء.
وقال مودريتش لصحيفة فيتشرني 
ليس���ت اليومية »يأتي عيد ميالدي في 
املرتبة الثانية بالنظر لالهمية الن املباراة 
بستاد وميبلي هي احلدث الرئيسي لليوم 
وسأحتفل فقط اذا فزنا او تعادلنا على 

اقل تقدير«.
واثبت ايف���ان راكيتيتش انه البديل 
االمثل ملودريتش بعدما سجل هدف الفوز 
على روسيا البيضاء ومن املرجح ان يلعب 

بيليتش بطريقته املفضلة 4 - 4 - 2.

غانا أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم

قبل يوم واحد من المواجهة الكبرى.. كابيللو يواجه خياراً صعباً في الهجوم


