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35 اعترف قائد منتخب فرنسا تييري هنري انه ملس الكرة 
بيده قبل ان ميررها لزميله وليام غاالس الذي سجل هدف 

التأهل الى النهائيات في مرمى جمهورية ايرلندا.
وقال هنري: »نعم، ملست الكرة بيدي لكنني لست احلكم. 
كنت خلف مدافعني ايرلنديني، ارتدت الكرة واصطدمت 
بيدي، تابعت اللعب ولم يصفر احلكم. ال ميكنني نكران 

ملس الكرة.بالطبع كانت هناك ملسة يد«.

هنري: لمست الكرة بيدي
عبر املدرب االيطالي احملنك جيوفاني 
تراباتوني عن غضبه بعد فشله في قيادة 
االيرلنديني الى النهائيات للمرة الرابعة 
بعد 1990 )رب����ع النهائي( و1994 و2002 
)الدور الثاني(، وقال: »ال ميكنني الكالم، انا 
غاضب جدا، انها ليلة مرة، لقد لعبنا مباراة 
كبيرة«.  وتابع: »كل الش����عب االوروبي 

شاهد اننا استحقينا الفوز أو على األقل 
االحتكام الى ركالت الترجيح. في حياتي، 
انها املرة الثانية التي أواجه فيها وضعا 
مماثال كل م����ا أطلبه هو اللعب النظيف. 
لقد حصل خطأ كبير، كان بامكان احلكم 
س����ؤال هنري. انه واضح، واضح جدا، 

حالتان )تسلل وملسة يد(«.

تراباتوني: كان بإمكان الحكم سؤال هنري

»يد هنري« تسرق بطاقة التأهل لفرنسا إلى مونديال 2010

البرازيل وإسبانيا مرشحتان للقب كأس العالم
أوضحت القوائم التي أصدرتها وكالة املراهنات 
األسترالية »تاب سبورتسبت« امس أن البرازيل 
وإسبانيا هما أقوى املرشحني للفوز بلقب بطولة 
كأس العال����م لكرة القدم لع����ام 2010 بجنوب 
أفريقيا تليهما إجنلترا واألرجنتني. وحتتل أملانيا 
املركز اخلامس في قائمة الدول املرشحة إلحراز 

اللقب بني 32 منتخبا وطنيا تأهلوا لنهائيات 
البطولة. وج����اء املنتخب النيوزيلندي، الذي 
يشارك في بطولة كأس العالم للمرة األولى منذ 
عام 1982 في ذيل قائمة املرشحني للعودة إلى 
بالده بالكأس وأمامه مباشرة منتخب هندوراس 

ثم كوريا الشمالية.

اهدى احلكم السويدي مارتن 
الفرنسي  هانس���ون املنتخب 
بطاق���ة التأهل ال���ى نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010، 
بعدما احتس���ب له في الوقت 
االضافي هدف التعادل 1-1 امام 
ايرلندا على ستاد فرنسا الدولي 
ف���ي باريس في اي���اب امللحق 
االوروبي وذلك رغم ملس تييري 
هنري الكرة بيده مرتني قبل ان 
ميررها الى زميله وليام غاالس 

الذي وضعها داخل الشباك.
وتقدمت ايرلندا في الدقيقة 
32 عبر روبي ك���ني ثم بقيت 
النتيجة على حالها حتى انتهاء 
الوقت االصلي ليحتكم الطرفان 
الى التمديد الن لقاء الذهاب في 
دبلن انتهى على النتيجة ذاتها 

ملصلحة فرنسا.
وفي الشوط االضافي االول 
الفرنسيني هدف  منح غاالس 
التعادل في الدقيقة 103، وذلك 
كان كافيا لوصيف بطل مونديال 
املانيا 2006 للتأهل الى نهائيات 

جنوب افريقيا 2010.
وفي املقابل، فش���ل املدرب 
االيطال���ي احملن���ك جوفان���ي 
تراباتوني في قيادة االيرلنديني 
الى النهائيات للمرة الرابعة بعد 
النهائ���ي( و1994  1990 )ربع 

و2002 )الدور الثاني(.
وبدأ مدرب فرنس���ا رميون 
دومينيك اللقاء باشراك اندري 
بيار جينياك في خط املقدمة الى 
جانب تييري هنري ونيكوال 
انيلكا كما كانت احلال في مباراة 
الس���بت في دبلن، وبقي كرمي 
بنزمية على مقاعد االحتياطي 
فيما تواجد في خط الوس���ط 
الو ديارا والسانا ديارا ويوهان 

غوركوف.
املنتخ���ب االيرلندي  وكان 
االفض���ل ميداني���ا وهو جنح 
ومن اول فرص���ة حقيقية في 
مفاجأة جمهور س���تاد فرنسا 
الدقيقة  التسجيل في  فافتتح 
33 عندما وصل���ت الكرة الى 
داميان داف املتوغل على اجلهة 
اليسرى فعكس���ها االخير الى 
روبي كني املنطلق من اخللف 
ليضعها االخي���ر ارضية على 
ميني احلارس هوغو لوريس.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد 
املنتخب الضيف يوجه الضربة 
ل���� »الديوك« عندما  القاضية 
نفذ لي���ام لورانس ركلة حرة 
الى داخل املنطقة فوصلت الى 
جون اوشي القريب من املرمى 
لكن االخير اطاح بالكرة فوق 

العارضة )47(.

وبقيت النتيجة على حالها 
حت���ى نهاية الوق���ت االصلي 
التمديد  الى  الطرفان  ليحتكم 
الدقيقتني  ف���ي  ال���ذي ش���هد 
االخيرتني من ش���وطه االول 
هدف التقدم لفرنسا الذي جاء 
مشكوكا متاما في صحته بعدما 
ملس تييري هنري الكرة بعدما 
وصلته الك���رة من ركلة حرة 
طويلة نفذها س���يدني غوفو، 
قبل ان ميررها الى غاالس الذي 
وضعها برأس���ه داخل شباك 

احلارس شاي غيفني )103(، 
لكن احلكم هانسون لم ير 
حركة مهاجم برشلونة االسباني 

واشار الى منتصف امللعب وسط 
احتجاجات االيرلنديني.

ولم يشهد الشوط االضافي 
الثاني اي فرص فعلية لتبقى 
النتيجة على حالها حتى صافرة 
التي حملت »الديوك«  النهاية 

الى جنوب افريقيا.
وبلغت البرتغال النهائيات 
بعد فوزها على ضيفتها البوسنة 
1-0 على ملعب »بيلينو بولييه« 

في زنيكا.
وس���جل راوول ميريليس 
)56( هدف املباراة الوحيد بعد 
متريرة من لويس ناني، لتجدد 
البرتغال فوزها على البوسنة 

بعد ان حسمت مباراة الذهاب 
بالنتيجة ذاتها في لشبونة.

وكان منتخب املدرب كارلوس 
كيروش حل ثانيا في مجموعته 
التصفيات خلف  )االولى( في 
الدمنارك التي تأهلت مباشرة 
الى النهائيات، فيما ش���اركت 
البوسنة في امللحق الول مرة 
منذ استقاللها عن يوغوسالڤيا 
بعدما حلت وصيفة السبانيا 
بطل���ة اوروب���ا )املجموع���ة 

اخلامسة(.
البرتغال في  وستش���ارك 
العرس الكروي للمرة اخلامسة 
بعد اعوام 1996 )املركز الثالث(

و1986 و2002 )ال���دور االول( 
و2006 )املركز الرابع(.

كما بلغ املنتخب السلوڤيني 
النهائيات بعد فوزه على  الى 
ضيفه الروسي 1-0 على ملعب 

»ليودسكي« في ليوبليانا.
وسجل زالتكو ديديتش )44( 
هدف املباراة الوحيد الذي كان 
كافيا ملنتخب ب���الده من اجل 
بل���وغ النهائيات وذلك بفضل 
تسجيله هدفا خارج ملعبه خالل 
مباراة الذهاب التي خسرها 2-1 

في موسكو.

كونكاكاف

األوروغ���واي  انتزع���ت 
البطاقة األخيرة وتأهلت للمرة 
احلادية عشرة في تاريخها الى 
النهائيات بتعادلها مع ضيفتها 
اياب  كوس���تاريكا 1-1 ضمن 
الكونكاكاف-أميركا  ملح���ق 

اجلنوبية.
لألوروغ���واي  وس���جل 
البديل سيباس���تيان  املهاجم 
أبري���و )70( ولكوس���تاريكا 
قائدها والتر س���نتينو )74( 
في املباراة الت���ي أقيمت على 
ملعب س���نتناريو الشهير في 

العاصمة مونتيڤيديو.

تاباريز يهدي التأهل ألطفال أوروغواي

إيڤانكوڤ 
يعتزل دوليًا

اعل�����ن دمييت����ار 
ايڤانكوڤ حارس منتخب 
بلغاريا لكرة القدم اعتزاله 

اللعب دوليا.
وق��ال ايڤانك����وڤ 
قراري  وهذا  »س��أعتزل 

األخير«.
ولع��ب ايڤانكوڤ 62 
منتخب  مع  دولية  مباراة 
بالده وكان ضمن اعضاء 
الفري��ق البلغ��اري الذي 
ش��ارك ف��ي كأس األمم 
االوروبي��ة عام 2004 في 

البرتغال.
بلقب  ايڤانكوڤ  وفاز 
ال��دوري البلغاري املمتاز 
ثالث مرات واحرز خمسة 
الكأس في  القاب ملسابقة 
بالده مع فريق ليڤس��كي 

صوفيا.

أول ما راود ذهن املدير الفني ملنتخب أوروغواي أوسكار 
تاباريز بعد الصعود إلى النهائيات، هو الناس السيما األطفال 
الذين لم يس����بق لهم أن عاشوا اجواء كهذه. وقال تاباريز 
»كنت أفكر في الناس، الس����يما في األطفال. املرة األخيرة 
التي متكنت فيها أوروغواي من التأهل إلحدى بطوالت كأس 
العالم لم يراها من هم أقل من ثمانية أعوام«. وأضاف »لم 
يتحقق الفوز لكن الهدف حتق����ق. لم يعد على آباء هؤالء 
األطفال أن يحكوا لهم ش����يئا. باتت لديهم مشاعر يروونها 

هم من اآلن فصاعدا. ذلك أمر مهم«.

البرتغال عبرت البوسنة واليونان أقصت أوكرانيا وسلوڤينيا صرعت الدب الروسي وأوروغواي إلى النهائيات

سيمويس: أوروغواي  تأهلت بالتوفيق
اعتبر البرازيلي رينيه سيمويس املدير الفني ملنتخب 
كوستاريكا أن أوروغواي متكنت من التأهل »بالتوفيق الذي 
افتقدته كوستاريكا«. وأكد سيم���ويس »عندم���ا تع�ادل��ت 
كوستاريك���ا، توقف���ت املباراة وق���ال لي الالعبون إن أف���رادا 
م��ن الصحاف���ة كان���وا يتشاج���رون. أن���ا ل��م أر شيئا«. 
وأشاد بعدد من الالعبني في صفوف أوروغواي مثل دييغو 
لوغانو ولويس سواريز ودييغو فورالن وألفارو بيريرا، 
محذرا في الوقت نفسه من أن »البرازيل في 2006 كان لديها 

العبون رائعون ومع ذلك لم تتوج بطال للعالم«.

وزير إيرلندي يطالب بإعادة المباراة
أوجزت دموع العب كرة القدم االيرلندي داميان داف 
األجواء التي س���يطرت على بالده امس بعدما تبدد أمل 
منتخبها في بلوغ النهائيات نتيجة »ملسة يد« من املهاجم 

الفرنسي تييري هنري. 
ووجه وزير العدل االيرلندي ديرموت أهيرن انتقادا 
عنيف���ا لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بعدما تعرض 
املنتخب االيرلندي »لسرقة« آماله بقسوة وفقد فرصة 

الوصول لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

»رديف األزوري« أسقط السويد وديًا
وإسبانيا تستعرض بخماسية أمام النمسا 

فاز املنتخب االيطالي لكرة القدم 
امللقب ب� »االزوري« بتشكيلة جلها 
من الصف الردي����ف على نظيره 
السويدي 1 � 0 في املباراة الودية 
التي أقيمت بينهما في تشيزينا.

وسجل املدافع العمالق جورجيو 
كيليني هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 28. وغ����اب عن صفوف 
منتخب الس����ويد جنم برشلونة 
الذي  ايبراهيموفيت����ش  زالت����ان 
طلب م����ن املدرب اجلدي����د فترة 
للتفكير مبستقبله الدولي، في حني 
ش����ارك مدرب ايطاليا مارتشيلو 
ليبي بتشكيلة من العبي الصف 
الثاني. وتعادلت هولندا مع ضيفتها 

الپاراغواي 0 � 0 في هيرنفني.

وأنقذ مهاج����م كولن لوكاس 
أملانيا  پودولسكي منتخب بالده 
من اخلس����ارة امام ضيفه ساحل 
العاج عندما سجل له هدف التعادل 
2 � 2 في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع في املباراة التي أقيمت 

في غيلسينكيرشن.
وسجل پودولسكي هدفي أملانيا 
)11 و93(، وايبويه )57( ودومبيا 
)85( هدفي ساحل العاج. وخاض 
كال الفريقني املباراة من دون قائده، 
فغاب ميكاي����ل باالك عن صفوف 
املانشافت، وديدييه دروغبا عن 

صفوف االفيال.
ووقف املنتخبان دقيقة صمت 
عل����ى روح حارس مرمى منتخب 

أملانيا روبرت انك����ه الذي انتحر 
االسبوع املاضي.

واستعرض املنتخب االسباني 
امام مضيفه النمسوي بالفوز عليه 
5 � 1 في ملعب »ارنست هابل« في 
ڤيينا حيث توج منتخب »ال فوريا 
روخا« بلقب بط����ل كأس اوروبا 
2008. وكان املنتخب املضيف البادئ 
بالتسجيل عبر ياكوب يانتشر )8(، 
إال ان ان رجال املدرب فيسنتي دل 
بوسكي ضربوا بقوة بعدها ودكوا 
الشباك النمسوية بخمسة اهداف 
تناوب على تسجيلها فرانسيسك 
فابريغ����اس )10( وداڤيد ڤيا )20 
و45( ودانيال غويزا )56( وبابلو 
هرنانديز )57( مستفيدا من لعب 

أصحاب األرض ب� 10 العبني منذ 
الدقيقة 26 بعد طرد ياسني بهلوان. 
وهي اكبر خسارة يتلقاها املنتخب 
النمسوي على أرضه منذ هزميته 

أمام أملانيا 1 � 5 أيضا عام 1994.
وفاز املنتخ����ب املونتينيغري 
دم على نظيره البيالروسي 1 � 0 
في بودغوريتشا. وسجل ميركو 
فوس����ينيتش )81( هدف املباراة 
الوحيد. وفي الفاليتا قاد مهاجم 
مان يونايتد االجنليزي دمييتار 
برباتوف منتخ����ب بالده بلغاريا 
الى الفوز عل����ى مالطا 4 � 1 على 
ملعب »هيبيرنيانز غراوند« في 
مدينة باوال في مالطا بتس����جيله 
هدفني. وافتتح فاليري بوجينوف 

التسجيل للمنتخب البلغاري )5(، 
لكن مايكل ميفسود ادرك التعادل 
ملالطا )46(، ورد املنتخب البلغاري 
بثنائية لبرباتوف )76 و83( وآخر 

لبالغوي جورجيف )81(.
وفازت پولن����دا على ضيفتها 
كندا 1 � 0، وسجل ماسيل ريبوش 
)19( ه����دف املباراة الوحيد. وفي 
لواندا تع����ادل املنتخب االنغولي 
م����ع ضيف����ه الغان����ي 0 � 0 على 
ملعب سيداديال استاديوم. وفي 
لندن تغلب منتخب صربيا على 
نظيره الك����وري اجلنوبي بهدف 
وحيد. وس����جل نيكوال زيغيتش 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 

السادسة.

پودولسكي ينتزع التعادل أللمانيا من ساحل العاج

)أ.پ( الفرنسي تييري هنري بعد ملسه للكرة وحتويلها الى وليام غاالس ليحرز منها الهدف الغالي  

األملاني لوكاس پودولسكي أنقذ »املانشافت« من اخلسارة أمام ساحل العاج        )أ.پ(

المنتخبات المتأهلة
آسيا

اليابان واستراليا وكوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية

أوروبا
الدمنارك )املجموعة االولى( وسويسرا )الثانية( وسلوڤاكيا 
)الثالثة( وأملانيا )الرابعة( واسبانيا )اخلامسة( واجنلترا 
)السادسة( وصربيا )السابعة( وايطاليا )الثامنة( وهولندا 

)التاسعة( وفرنسا )امللحق(، والبرتغال )امللحق( وسلوڤينيا 
)امللحق( واليونان )امللحق(.

أفريقيا
جنوب افريقيا )دولة مضيفة(
 الكاميرون )املجموعة االولى(
 نيجيريا )املجموعة الثانية(

غانا )املجموعة الرابعة(
ساحل العاج )املجموعة اخلامسة(

اجلزائر )مباراة حاسمة(

أميركا الجنوبية
البرازيل

 الپاراغواي
تشيلي

األرجنتني

كونكاكاف
املكسيك

الواليات املتحدة
هندوراس

ملحق اوقيانيا وآسيا
نيوزيلندا

ملحق الكونكاكاف وأميركا الجنوبية
أوروغواي


