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43 ذكرت تقارير صحافية في البرتغال واسبانيا امس أن 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد 
االسباني لكرة القدم سيغيب عن املالعب ملدة أسبوعني. 
وتفاقمت اصابة أغلى العب في العالم بالتواء في الكاحل 
األمين وذلك من خالل مشاركته في املباراة التي فاز فيها 
املنتخب البرتغالي على نظيره املجري 3-0 في التصفيات 

األوروبية املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010.

طالب مدعي جلنة مكافحة املنشطات في 
اللجن���ة االوملبية االيطالي���ة ايتوري توري 
بايقاف املالحقة القانونية بحق مدافع املنتخب 
ويوڤنتوس فابيو كاناڤارو الذي ثبت تناوله 
مادة الكورتيزون احملظورة في اغسطس املاضي، 
وخرجت قضية كاناڤارو الى العلن بعدما ثبت 

تناوله دواء يحتوي الكورتيزون.

أعرب ثيو تسفانتسايغر رئيس االحتاد 
األملاني لكرة القدم عن رغبته في استمرار 
املدرب يواكيم لوف مديرا فنيا للمنتخب 

األملاني بعد مونديال 2010.
وأكد تسفانتس���ايغر رغبته في متديد 
العقد مع لوف بعدما قاد املنتخب األملاني 

لنهائيات كاس العالم،

رئيس االتحاد األلماني الستمرار لوف مطالبة بإيقاف مالحقة كاناڤارورونالدو يغيب لمدة أسبوعين

)رويترز( البرتغالي ديكو يحجز الكرة مبضايقة الالعب املجري أكوشي بوشكي           

النجم الصربي دايان ستانكوڤيتش حامال علم بالده بعد التأهل الى املونديال          )رويترز( العبو الدمنارك فرحني بهدف ياكوب بولسن في مرمى السويد

إيطاليا وألمانيا وصربيا والدنمارك تحجز مكاناً لها في مونديال 2010 
أوكرانيا توقف انتصارات إنجلترا والبرتغال تحيي آمالها وفرنسا إلى الملحق

منافسات املجموعة السادسة.
 وكانت نقط���ة التحول في 
املباراة بعد ربع ساعة على البداية 
اذ تلقى االجنليز ضربة بعد طرد 
احلارس روبرت غرين الرتكابه 
خط���أ على ارتيم ميليفس���كي 
داخل املنطقة فاحتسب احلكم 
اندري  انب���رى لها  ركلة جزاء 
شفتش���نكو دون ان ينجح في 
هز شباك احلارس البديل ديڤيد 
جيمس بعدما ارتدت تسديدته 

من القائم )17(.
ف���ي  وجن���ح االوكراني���ون 
تعويض ه���ذه الفرصة الذهبية 
وسجلوا هدف التقدم والفوز في 
الدقيق���ة 29 مبساعدة من اشلي 
كول الذي حتولت الكرة منه الى 
داخل الشباك بعد تسديدة أطلقها 
سيرغي ازارنكو من خارج املنطقة. 
وانتزع املنتخب االوكراني بفوزه 
اخلامس املركز الثاني من كرواتيا 
بعدما ابتعد عنها بفارق نقطة، 
وه���و قطع ش���وطا كبيرا نحو 
املشاركة بامللحق ألنه سيلعب 
في اجلولة األخيرة االربعاء املقبل 
مع مضيفه منتخب اندورا، فيما 
تلعب كرواتيا التي خاضت تسع 
مباريات قب���ل هذه اجلولة، مع 

كازاخستان.
وف���ازت البرتغال على املجر 
3-0 في املجموعة السابعة. وسجل 
سيماو )18 و78( وليدسون )74( 

االهداف.

البوسنة والهرسك كانت فازت على 
مضيفتها استونيا 2-0 لتضمن 
خوضها مواجهة فاصلة من ذهاب 
واياب مع احد املنتخبات السبعة 
األخرى التي ستتأهل الى امللحق. 
وسجل ايدين دجيكو )32( ووداد 
ابسيفيتش )66( هدفي املباراة. 
أما بلجي���كا فهي دخلت الى هذه 
املباراة وه���ي فاقدة الي امل في 

املنافسة.

سلوڤينيا تؤجل تأهل سلوڤاكيا

وأجل���ت س���لوڤينيا تأه���ل 
س���لوڤاكيا ال���ى نهائيات كاس 
العالم للمرة االولى منذ انفصالها 
عن تشيكوسلوڤاكيا وذلك بعد 
فوزها عليها 2-0 في عقر دارها 
في املجموعة الثالثة، وسجل فالتر 
بيرسا )56( ونييتش بيشنيتش 
)90( الهدف���ني. وبق���ي رصي���د 
سلوڤاكيا 19 نقطة في الصدارة، 
في حني رفعت سلوڤينيا رصيدها 

الى 17 نقطة
وحافظت على أملها في انتزاع 
املركز االول في اجلولة االخيرة، 
في حني ضمنت س���لوڤاكيا على 

األقل خوض امللحق.

أوكرانيا تسقط إنجلترا

أحلق املنتخب االوكراني الهزمية 
االولى مبضيفه االجنليزي بالفوز 
عليه 1-0 في دنيبروبتروفسك في 
اجلولة التاسعة قبل األخيرة من 

في التأهل مباشرة الى النهائيات 
او املشاركة بامللحق.

 إسبانيا تعود بالفوز التاسع

عاد املنتخب االس���باني من 
يريفيان بفوزه التاسع على التوالي 
بعدما تغلب على مضيفه االرميني 

2-1 في املجموعة اخلامسة.
وسجل فرانسيسك فابريغاس 
)33( وخوان ماتا )64 من ركلة 
جزاء( هدفي اسبانيا، وروبرت 

ارزومانيان )58( هدف ارمينيا
 وفازت بلجيكا على ضيفتها 
تركيا 2-0. وسجل اميل مبينزا 
الهدفني. وفقدت تركيا  )8 و84( 
األم���ل في املنافس���ة على املركز 
الثاني واملش���اركة بامللحق الن 

مالحقتها فرنسا التي اكتسحت 
جزر فارو 5-0. وسجل بيا الن 
جينياك )34 و39( ووليام غاالس 
)52( ونيكوال انيلكا )86( وكرمي 

بنزمية )88( االهداف.
وستكون بوابة تأهل فرنسا 
الى النهائيات للمرة الثالثة عشرة 
في تاريخها املتوج بلقب مونديال 
1998، عب���ر امللحق ألن صربيا 
حس���مت البطاقة املباشرة عن 
هذه املجموعة  وفي املجموعة 
ذاتها، فاز منتخب النمسا على 
الليتواني 2-1. وسجل  ضيفه 
يانك���و )16( وفالن���ر )80 من 
النمس���ا،  ركلة ج���زاء( هدفي 
وستانكيفيسيوس )66( هدف 
ليتوانيا. وفقد املنتخبان اي امل 

دبلن.
وكان املنتخب االيرلندي في 
طريقه لتحقيق املفاجأة عندما 
تقدم 2-1 على نظيره االيطالي 
األكث���ر خبرة ف���ي الدقيقة 86 
بواسطة هدف سجله ليدجر، لكن 
االحتياطي البرتو جيالردينيو 
انقذ منتخب بالده بتس���جيله 
هدف التع���ادل الثمني واملباراة 

تلفظ أنفاسها.
وكان املنتخب االيطالي توج 
باللقب في مونديال املانيا عام 
2006 بفوزه على فرنسا بركالت 

اجلزاء.
وف���ي كوبنهاغ���ن، ع���ادت 
الدمن���ارك ال���ى نهائيات كأس 
العالم بعد غياب عن النس���خة 
األخيرة وذلك عبر بوابة جارتها 
الس���ويد بفوزها عليها بهدف 
وحيد سجله جايكوب بولسن 

في الدقيقة 79.
وحجز املنتخ���ب الصربي 
مكانه في النهائيات ايضا بفوزه 
الروماني  الساحق على ضيفه 
5-0. وسجل نيكوال زيغيتش 
)37( وماركو بانتيليتش )50( 
وزدافكو كوزامنوفيتش )87( 
وميالن يوفانوفيتش )86 و92( 

االهداف.
ورفعت صربيا التي انفصلت 
عن مونتينيغرو ع���ام 2006، 
رصيده���ا ال���ى 22 نقط���ة في 
الص���دارة بف���ارق 7 نقاط عن 

حلقت منتخب���ات ايطاليا، 
بطلة العالم 4 م���رات وحاملة 
اللقب، واملانيا، املتوجة 3 مرات، 
والدمنارك وصربيا، مبنتخبات 
اجنلترا وهولندا واسبانيا الى 
العالم 2010 عن  نهائيات كأس 
القارة األوروبية بنهاية اجلولة 

التاسعة.
وعل���ى ملع���ب لوجنيكي 
االصطناعي في موسكو وأمام 
جمه���ور غفير قدر ب���� 80 ألف 
متفرج تقدمهم الرئيس الروسي 
دميت���ري مدڤيدي���ڤ ورئيس 
الوزراء فالدميير بوتني، حسم 
املنتخب االملاني بخبرته بطاقة 
التأهل الى العرس الكروي في 
جنوب افريقيا 2010 بفوزه على 
نظيره الروسي بهدف مقابل ال 
شيء سجله هدافه ميروسالف 

كلوزه في الدقيقة 34.
ورفعت املانيا رصيدها الى 25 
نقطة وابتعدت عن روسيا بفارق 
4 نقاط لتضمن تأهلها املباشر 
الى النهائيات للمرة الس���ابعة 
عشرة في تاريخها حازت خاللها 
ثالث بط���والت أعوام 1954 في 
سويس���را و1974 على أرضها 

و1990 في ايطاليا.
في املقاب���ل انتزعت ايطاليا 
بطاقة التأهل بصعوبة بعد ان 
أدركت التع���ادل مع جمهورية 
املباراة  أواخر  ايرلندا 2-2 في 
عل���ى ملعب كروغ���ر بارك في 

5 العبين يغيبون عن إسبانيا 
أعلن االحتاد االس���باني لكرة القدم أن خمسة العبني 
من املنتخب جرى السماح لهم بالعودة إلى اسبانيا على 
الفور. وبذلك س���يغيب الالعبون اخلمسة وهم، خافي 
وكارلس بويول وسيسك فابريغاس وكارلوس مارشينا 
ودانييل غويزا، عن صفوف املنتخب االسباني في مباراته 
األخيرة بالتصفيات األوروبية املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم 2010 والتي يخوضها أمام نظيره البوسني يوم 

األربعاء املقبل.

المنتخبات المتأهلة

آسيا

اليابان واستراليا وكوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية 

أوروبا
الدمنارك )املجموعة األولى( وأملانيا )املجموعة الرابعة( 

وإسبانيا )املجموعة اخلامسة( واجنلترا )املجموعة السادسة( 
وصربيا )املجموعة السابعة( وإيطاليا )املجموعة الثامنة( 

وهولندا )املجموعة التاسعة(

أفريقيا
جنوب أفريقيا )الدولة املضيفة(

غانا )املجموعة الرابعة(

ساحل العاج )املجموعة األولى(

أميركا الجنوبية

البرازيل والباراغواي وتشيلي

الكونكاكاف

الواليات املتحدة األميركية واملكسيك

فرحة االيطالي البرتو جيالردينو بهدف التعادل الغالي في مرمى ايرلندا        )رويترز(


