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47 أعلن اإلماراتى سليمان الفهيم رئيس نادي بورتسموث 
اإلجنلي����زي أن النادي توصل التف����اق نهائي مع إحدى 
املؤسسات املالية الدولية، بشأن وجود ضمان مالي يسمح 
بوجود حتويالت مالية وإنعاش املوقف املالي للنادي. 
جاء ذلك عقب اجتماع الفهيم امس مع مستشاري التحالف 
املالي للملياردير السعودي علي الفرج وشركاه في فندق 
»غراند حياة« في دبي، والذي عقد برغبة من مجموعة 

الفرج، بشأن االتفاق مع الفهيم على بعض النقاط اخلاصة 
مبس����تقبل النادي اإلجنليزي. وقال الفهيم »االجتماع 
أسفر عن مطالبة مستش����اري الفرج، بتواجدي بشكل 
رسمي في النادي وتولي اإلدارة بصفتي رئيس مجلس 
إدارة النادي، وسأسافر خالل أيام إلى إجنلترا«، وأضاف 
»املستشارون املاليون طالبوني بزيادة نسبتي في حصة 

النادي والبالغة 10%، في حالة رغبتي في ذلك«.

الفهيم يعلن فك الحصار عن بورتسموث 

البرتغالي ديكو يتخطى البوسني إيلڤرر اهيميتش              )رويترز(

بيير مرتيساكر وميكايل باالك يتقدمان املعزين في هانوڤر               )أ.ف.پ(

عالمية متفرقات

تعاقد نادي ممفيس غريزليز االميركي لكرة السلة مع 
املوزع جمال تينسلي العب انديانا بيسرز السابق واملبتعد 

عن املالعب منذ سنة، بحسب ما أعلن النادي.
س��جل جنم ميامي هيت دواين وايد س��لة خارقة قبل 
عشر من الثانية على نهاية الوقت األصلي وقاد فريقه لفوز 
صعب على ضيفه نيوجي��رزي نيتس 81-80 ضمن الدوري 

األميركي للمحترفني لكرة السلة.
حطم االملاني شتيفن ديبلر الرقم القياسي العاملي في 
سباق 50 م فراشة داخل حوض صغير في برلني ضمن 
احدى جوالت كأس العالم للسباحة. وقطع ديبلر السباق 
بزمن 21.80 ثانية، ليحطم الرقم القياسي )21.54 ث( الذي 

كان بحوزته ايضا وسجله قبل حوالي ثالثة اسابيع.
اس��تهل املدرب االجنليزي برايان روبس��ون مشواره 
في املباريات الرس��مية مع منتخب تايلند لكرة القدم بالفوز 
3-1 خارج ارضه على س��نغافورة ضمن منافسات املجموعة 

اخلامسة بالتصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2011.
ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية أن اآلالف من جماهير 
كرة القدم اإليطالية خرجوا في مسيرة حاشدة احتجاجا 
على تقدمي نظام البطاقات الذي س����ينظم عملية دخول 

املشجعني الستادات.

ألمانيا أبَّنت أنكه

العبو البرتغال يتوقعون مباراة صعبة
أقر العبو املنتخب البرتغالي بأن الفوز الذي حققوه على الپوسنة 
1-0، غير مرض، لكنهم أبرزوا عدم اهتزاز ش����باك الفريق قبل لقاء 

اإلياب.
وقال املدافع برونو ألفيس صاحب هدف اللقاء الوحيد »حاولنا 
حتقي����ق نتيجة أكثر إراحة لألعصاب، عملن����ا كثيرا من أجل ذلك، 
لكننا لم نفعل ألن الپوس����نة ليس����ت باملنتخب السهل، إنهم فريق 

منظم بشكل جيد«.
وأكد العب بورتو أن »املباراة هناك )في زنيتش����ا يوم األربعاء 
املقبل( س����تكون صعبة للغاية، أكثر صعوبة من مباراة الذهاب«، 

لكنه أعرب عن سعادته لعدم اهتزاز شباك الفريق.
كما أثنى قائد املنتخب البرتغالي س����يماو سابروس����ا على أداء 

املنتخب الپوسني بقوله »إنهم يلعبون كرة القدم بشكل جيد«.
واعتبر أن العبي فريقه كانوا سيصبحون »أكثر اطمئنانا بكثير 
لو كنا قد سجلنا املزيد من األهداف«، لكنه أبرز أنه »ليس من املمكن 

دائما الفوز بهدفني أو ثالثة«.
وأكد سيماو العب وسط أتلتيكو مدريد االسباني أن في مباراة 
اإلياب، لن نلعب بأس����لوب الدفاع بل سننزل امللعب لتقدمي كرتنا 
املعتادة«. م����ن جانبه، اعترف العب الوس����ط املخضرم ديكو بأن 
البرتغال كانت »محظوظة بعض الش����يء« في نهاية اللقاء، عندما 
اصطدمت تسديدتان من العبي الپوس����نة بالقائم مرتني في نفس 
الهجمة، كما وعد احلارس إدواردو اجلماهير بخوض مباراة اإلياب 

»بروح احملاربني«.

اقام نادي هانوڤر االملاني مراس���م تأبني حلارس مرماه الراحل 
روب���رت انكه الذي انتحر الثالثاء املاضي برمي نفس���ه امام احد 
القط���ارات، ت���اركا اجلميع في أملانيا من ن���اد ومنتخب وزوجته 
بح���ال من الصدمة، حيث لعب للمنتخب االملاني وكان من حراس 

املرمى اجليدين.
وتقدم التأبني كبار الشخصيات الرياضية والسياسية االملانية 
والالعبون في حفل التأبني الذي اقيم في ستاد »هانوڤر« بحضور 

آالف من محبي ومشجعي النادي.

»الماتادور« يصرع التانغو وتعادل اآلزوري مع الطواحين الهولندية ودياً
ف���از املنتخ���ب اإلس���باني 
امللق���ب الق���دم   لك���رة 
ب���� »املات���ادور« عل���ى ضيفه 
االرجنتين���ي »التانغو« 2 - 1 
في املباراة الدولية الودية التي 
اقيمت على ملعب »ڤيس���نتي 
كالديرون« في مدريد في اطار 
اس���تعداداتهما لنهائيات كأس 
العالم املقررة في جنوب افريقيا 
الصيف املقبل ومبناسبة الذكرى 
املئوية لتأسيس االحتاد االسباني 
 للعبة. وسجل تشابي الونسو

)16 و86 من ركلة جزاء( هدفي 
اسبانيا، وليونيل ميسي )61 من 

ركلة جزاء( هدف االرجنتني.
وكان املنتخ���ب االس���باني 
االفضل واستحق الفوز بهدفيه 
اللذين سجلهما العب وسط ريال 
مدريد الونسو، االول من متابعة 
لكرة مرتدة من احلارس سيرجيو 
روميرو اثر تسديدة لداڤيد ڤيا، 
والثاني م���ن ركلة جزاء عندما 
ملس���ت الكرة ي���د مدافع بايرن 
ميونيخ مارت���ن دمييكيليس، 
علما ان تشكيلة الروخا ضمت 
5 العبني من برشلونة هم تشابي 
هرناندي���ز وكارلي���س بويول 
وجيرار بيكيه واندريس انييستا 

وسيرجيو بوسكيتس.
وخاض حارس مرمى ريال 
مدريد العمالق ايكر كاس���ياس 
مبارات���ه ال� 100 م���ع منتخب 

بالده.
املنتخ���ب  اداء  وحتس���ن 
الثاني  االرجنتيني في الشوط 
وجنح ف���ي ادراك التعادل عبر 
ميسي من ركلة جزاء اثر عرقلة 
ماكسي رودريغيز داخل املنطقة 
من قب���ل راوول البيول بيد ان 
اس���تقبلت ش���باكه هدفا ثانيا 
حاول تعويض���ه اثر محاوالت 
للتس���ديد من خ���ارج املنطقة 
لغونزالو هيغوين وماكس���ي 
رودريغيز وانخل دي ماريا لكن 

دون جدوى.
ووقف املنتخبان دقيقة صمت 
قبل انطالق املباراة احياء لذكرى 
انتحار ح���ارس مرمى هانوڤر 

ومنتخب املانيا روبرت انكه.
وتعادل املنتخب االيطالي مع 
ضيفه الهولندي 0 - 0 على ملعب 

»االدرياتيكو« في بيسكارا.
وفاز املنتخب البلجيكي على 
ضيفه املجري 3 - 0، وس���جل 
مروان فالين���ي )38( وتوماس 
فيرمايلني )55( وكيڤن ميراليس 

)63 من ركلة جزاء( االهداف.

فوز بلجيكا وويلز وكرواتيا ورومانيا وتعادل الدنمارك مع كوريا الجنوبية

مدرب كوستاريكا: 
سنفوز على أوروغواي 
ق���ال البرازيل���ي رينيه 
الفني  املدي���ر  س���يمويس 
ملنتخب كوستاريكا أن فريقه 
سيذهب إلى مونتڤيديو يوم 
األربعاء املقبل لتحقيق الفوز 
على أوروغواي وتعويض 

خسارته.
وأبدى سيمويس خالل 
املؤمتر الصحافي بعد املباراة 
أسفه ألن كوستاريكا قدمت 
أداء »منخفضا« في الشوط 
األول، وأبرز مستوى العبيه 
خالل الشوط الثاني رغم أن 
الفريق لم يتمكن من إدراك 

التعادل.
من جهت���ه، انتقد املدير 
أداء  الفن���ي لكوس���تاريكا 
حكم اللقاء اإلسباني ألبرتو 
أونديان���و، بع���د أن اعتبر 
أن بع���ض قرارات���ه حابت 

أوروغواي.

البرتغال وفرنسا وروسيا تخطت البوسنة وإيرلندا وسلوڤينيا 
تس���افر البرتغال الى زنيكا األربعاء 
املقبل بأفضلية هدف واحد بعدما حسمت 
الفصل االول من مواجهتها مع ضيفتها 
البوسنة والهرسك بالفوز عليها 1-0، في 
لشبونة في ذهاب امللحق االوروبي املؤهل 

الى مونديال جنوب افريقيا 2010.
الذي  البرتغال���ي  املنتخ���ب  ويدين 
افتقد جنمه كريستيانو رونالدو بسبب 
االصابة، بفوزه الى برونو الفيش الذي 
سجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
31 بعدما تلق���ى كرة عرضية جاءت من 
اجلهة اليمنى عبر لويس ناني ووضعها 
برأسه »س���ابحا« داخل شباك احلارس 

كينان هازاغيتش.
وخطا نيك���وال انيلكا مبنتخب بالده 

فرنسا خطوة كبيرة نحو التأهل، بعدما 
سجل هدف الفوز على املنتخب االيرلندي 

1-0 في دبلن.
واصبح منتخب »الديوك« في وضع 
جيد قبل مباراة االياب التي يستضيفها 
االربعاء املقبل على ستاد فرنسا الدولي 
في باريس، فيما تعقدت مهمة املنتخب 
االيرلندي ومدربه الفذ االيطالي جيوفاني 
تراباتوني واصبح مطالبا بالفوز بفارق 
هدفني للتأهل الى العرس الكروي للمرة 
الرابعة بعد 1990 )ربع النهائي( و1994 
و2002 )الدور الثاني(. وهي اخلس���ارة 
االولى جلمهورية ايرلندا بقيادة تراباتوني 

في مباراة رسمية.
وعادت اوكرانيا من امللعب االوملبي في 

اثينا بتعادل ثمني مع مضيفتها اليونان 
.0-0

وتعتبر هذه النتيجة ايجابية بالنسبة 
الندري شفتشينكو وزمالئه اذ انهم بحاجة 
للفوز بفارق هدف وحيد في مباراة االياب 
االربعاء املقبل على ارضهم وبني جماهيرهم 
من اجل التأهل الى العرس الكروي للمرة 
الثانية على التوالي وفي تاريخهم بعد ان 
وصلوا الى ربع نهائي مونديال املانيا 2006 
في اول مشاركة لهم قبل ان يخسروا امام 

ايطاليا التي توجت باللقب الحقا.
وفرط املنتخب الروسي بفرصة قطع 
شوط كبير نحو التأهل الى النهائيات بعدما 
تلقت شباكه هدفا في الدقيقتني االخيرتني 
من مباراته مع ضيفه السلوڤيني ليكتفي 

بالفوز 2-1، عل���ى ملعب »لوجنيكي«. 
وتقدم املنتخب الروسي بهدفني لدينيار 
بيليالتدين���وف وبدا كأنه قطع اكثر من 
نصف الطريق نحو التأهل الى النهائيات 
للمرة الثالثة، اال ان نييتش بيتش���نيك 
خطف هدف تقليص الفارق في الدقيقة 

.88

كونكاكاف 

وقطع���ت األوروغواي خطوة كبيرة 
نحو التأهل الى النهائيات، بفوزها على 
مضيفتها كوستاريكا 1-0، ضمن ذهاب 
ملحق الكون���كاكاف � أميركا اجلنوبية.
وسجل قائد األوروغواي دييغو لوغانو 

هدف املباراة الوحيد )21(.

تعادل ثمين ألوكرانيا أمام اليونان وفوز أوروغواي على كوستاريكا في تصفيات الملحق المؤهلة الى مونديال 2010

المنتخبات التي تأهلت حتى اآلن
آسيا

اليابان، أستراليا، كوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية.

أوروبا
الدمنارك )املجموعة األولى(، سويسرا )الثانية(، سلوڤاكيا )الثالثة(، 

املانيا )الرابعة(، إسبانيا )اخلامسة(، إجنلترا )السادسة(، صربيا 
)السابعة(، إيطاليا )الثامنة( وهولندا )التاسعة(.

أفريقيا
جنوب أفريقيا )دولة مضيفة(، الكاميرون )املجموعة األولى(، 
نيجيريا )الثانية(، غانا )الرابعة( وساحل العاج )اخلامسة(.

أميركا الجنوبية
البرازيل، پاراغواي، تشيلي واألرجنتني.

كونكاكاف
املكسيك، الواليات املتحدة وهندوراس.

ملحق أوقيانيا وآسيا
نيوزيلندا

تبقى 6 بطاقات، 4 في اوروبا )امللحق: سلوڤينيا ـ روسيا، أوكرانيا ـ اليونان، فرنسا ـ 
جمهورية ايرلندا، والبرتغال ـ البوسنة(، وواحدة في أفريقيا )مصر ـ اجلزائر(،

وأخرى في ملحق الكونكاكاف واميركا اجلنوبية )اوروغواي ـ كوستاريكا(.

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( امس ايقاف دييغو مارادونا 
م��درب منتخ��ب االرجنتني مل��دة ش��هرين وتغرمي��ه 25 ألف فرنك 
سويس��ري )24630 دوالرا( بسبب التصريحات املسيئة التي صدرت 
من��ه بعد مباراة حاس��مة لفريقه امام اوروغواي الش��هر املاضي في 

تصفيات كأس العالم 2010.
وقال »فيفا« في بيان إن العقوبة ستبدأ من اخلامس عشر اجلاري 
وتستمر حتى 15 يناير القادم، ويعني هذا ان العقوبة احلالية لن تؤثر 
على موقع مارادونا كم��درب للمنتخب األرجنتيني في نهائيات كأس 

العالم التي تستضيفها جنوب افريقيا.

غرامة مالية وإيقاف  شهرين لمارادونا
سلوڤاكيا على ضيفتها الواليات 
املتحدة 1-صفر، وسجل ماريك 
هامس���يك )27( ه���دف املباراة 

الوحيد.
وفي كارديف فاز منتخب ويلز 
على ضيفه وجاره االسكوتلندي 
3 - 0، وس���جل ديڤيد ادواردز 
)17( وساميون تشورش )32( 
وارون رامس���ي )35( اه���داف 

املباراة.
وفي سكوبيي فاز املنتخب 
املقدوني على ضيفه الكندي 3 
- 0، وسجل غوسي سيدلوسكي 
)48( وغوران بانديف )61 و90 من 

ركلتي جزاء( اهداف املباراة.

)57( هدف صربيا. وخس���رت 
ام���ام ضيفتها رومانيا  پولندا 
0 - 1، وسجل دانيال نيكوالي 
)59( ه���دف املب���اراة الوحيد.

وفي زيوريخ، خس���ر املنتخب 
السويسري امام ضيفه النرويجي 
0 - 1 وسجل جون كارو )49( 

هدف املباراة الوحيد.
وفي زغرب ف���ازت كرواتيا 
عل���ى ضيفتها ليشتنش���تاين 
5 - 0، وس���جل ماتي بيليتش 
)1 و49( وداريو س���يرنا )10( 
وادواردو دا س���يلڤا )24 و47( 

اهداف املباراة.
وف���ي براتيس���الفا ف���ازت 

وتعادل املنتخب االنغولي مع 
ضيفه الكونغولي 1 - 1. ومنح 
السابق  مهاجم االهلي املصري 
والشباب السعودي حاليا فالڤيو 
امادو التقدم النغوال في الدقيقة 
الثانية، وردت الكونغو بالتعادل 
في الدقيق���ة االولى من الوقت 
بدل الضائع عبر الديس���الس 

دونياما.
الدمناركي  املنتخب  وتعادل 
الكوري اجلنوبي 0  مع ضيفه 

.0 -
وخسر املنتخب االيرلندي 
الش���مالي امام ضيفه الصربي 
0 - 1، وسجل دانكو الزوڤيتش 

اإلسباني خوان كابديڤيا في صراع على الكرة مع األرجنتيني فابريزيو كولوتشيني   )رويترز(


