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اكد رئي���س االحتاد االملاني لكرة القدم 52
ثيو تسڤانتسايغر غداة اجلدل مع مدرب 
املنتخب يواكيم لوف انه يريد االحتفاظ 
حتى بعد مونديال 2010 في جنوب افريقيا 
من 11 يونيو الى 11 يوليو رغم الصعوبات 
التي ظهرت اثناء املفاوضات اخلاصة بتجديد 
العق���د. وصرح رئيس االحت���اد »اريد ان 

يبقى في منصبه. اذا حققنا نتائج طيبة 
في املونديال، س���أتفاوض معه بعد كأس 
العالم، واذا لم نحقق ذلك فاحلال لن تتغير 
ايضا«. ونقلت الصحف عن تسڤانتسايغر 
»ال اعرف ماذا حدث لكي تنقطع عالقة الثقة 
بيننا. نحن اصدقاء ولس���نا اعداء ونعمل 

معا من اجل هدف مشترك«.

اته���م الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ االملاني العبيه 
بالغرور رغم الفوز على ڤولفس���بورغ حام���ل اللقب 3 - 1 في املرحلة 
احلادية والعش���رين من الدوري االملاني لكرة القدم. وقال ڤان غال »انا 
غاضب جدا«، مضيفا »افتقدنا التركيز ألنه يجب ان يكون تركيزنا عاليا 
طوال الوقت وليس اللعب بغرور بع���د التقدم بهدف او اثنني«. وتابع 
املدرب الهولندي »لكنها بالتأكيد نتيجة جيدة بالنس���بة لنا، لقد بدأنا 

املباراة بشكل جيد ولكن بعد ان تقدمنا 2 - 0.

تسڤانتسايغر لالحتفاظ بلوف ڤان غال يتهم العبيه بالغرور

)أ.ف.پ( مدربو املجموعة السابعة يتوسطهم مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو  

)أ.پ ورويترز( منظر عام لقاعة مسرح وارسو التي سحبت فيها القرعة وفي اإلطار األوكرانيان اوليغ بلوخني واندريه شفتشينكو شاركا في سحب القرعة 

)أ.ف.پ( دروغبا يسجل الهدف األول لتشلسي في مرمى أرسنال 

طريقة التأهل 

مواجهات الملحق 

3 مدربين ألمان في المجموعة األولى 

مواعيد الجوالت 

يتأه���ل الفائز بصدارة كل 
مجموعة إلى النهائيات مباشرة 
ويرافقه���م أفضل منتخب من 
بني أصحاب املركز الثاني في 
املجموع���ات التس���ع على أن 

تخ���وض املنتخبات الثمانية 
األخرى التي حتتل املركز الثاني 
في نهاية التصفيات دورا فاصال 
أربعة منتخبات  لتتأهل منها 
ويصبح إجمالي عدد املنتخبات 

التصفيات 14  املتأهلة عب���ر 
منتخبا بينما يشارك منتخبا 

پولندا وأوكرانيا
صاحبا األرض في النهائيات 

دون خوض التصفيات.

حدد االتحاد األوروبي للعبة )يويفا( يومي 
11 و12 نوفمبر 2011 لمباريات الذهاب في الملحق 
الفاص���ل بينما تقام مباريات اإلياب في 15 من 
الشهر نفسه. تجدر اإلشارة إلى أن يورو 2012 
هي آخ���ر بطولة لكأس األم���م األوروبية تقام 

نهائياتها بمشاركة 16 منتخبا فحس��ب حي��ث 
سيرتف��ع ع��دد الفرق المشاركة ف��ي النهائي��ات 
إلى 24 منتخب��ا بداي��ة م��ن بطول��ة عام 2016 
التي يتح�����دد البل��د المضيف له��ا ف��ي مايو 

المقبل.

تش���هد املجموعة األولى مواجهة بني ثالثة مدرب���ني أملان هم: يواكيم 
لوف املدير الفني للمنتخب األملاني وبيرتي فوغتس املدير الفني السابق 
للمنتخب األملاني واحلالي ملنتخب أذربيجان وبرند ستروك املدير الفني 
ملنتخب كازاخستان. وأوضح لوف أن فريقه واملنتخب التركي هما األكثر 
ترشيحا من هذه املجموعة. وقال »سنتأهل للنهائيات، أعتقد أننا نتوقع 
ذل���ك«، مضيفا »نركز متاما اآلن في كأس العالم فهي هدفنا الوحيد حاليا 

وهي الشيء الوحيد الذي يهمنا اآلن. نحتاج لالستعداد لكأس العالم«.

تقام اجلول����ة األولى من 
الثالث  التصفي����ات يوم����ي 
والرابع من س����بتمبر املقبل 
بينما تقام اجلولة الثانية في 

السابع من الشهر نفسه.
وتقام اجلولة الثالثة من 
الثامن  التصفيات في يومي 
والتاسع من أكتوبر وتتبعها 
الرابع����ة في 12 من  اجلولة 

الشهر نفسه بينما تقام باقي 
اجلوالت في عام 2011.

وستكون اجلولة اخلامسة 
في يومي 25 و26 مارس 2011 
ثم اجلولة السادسة في 29 من 
الشهر نفسه واجلولة السابعة 
في الثالث والرابع من يونيو 
واجلولة الثامنة في السابع 

من الشهر نفسه.

كما تقام اجلولة التاسعة 
في الثاني والثالث من سبتمبر 
2011 واجلولة العاش����رة في 
السادس من الشهر نفسه ثم 
اجلولة احلادية عش����رة في 
السابع والثامن من أكتوبر ثم 
اجلولة الثانية عشرة األخيرة 
من التصفيات في 11 من الشهر 

نفسه.

دروغبا يقود تشلسي للفوز على أرسنال.. وإنتر ميالن يتجه بثبات نحو اللقب الخامس
فانبرى لها روبرتو سولدادو وقلص الفارق 

.)94(
ويفتقد برشلونة جهود املدافع دانييل الفيس 
والعب الوس����ط يايا توريه بس����بب االصابة. 
ورفع برشلونة رصيده الى 55 نقطة وحافظ 
عل����ى فارق النقاط اخلمس بينه وبني مطارده 
ريال مدريد الذي هزم اسبانيول بثالثية نظيفة 
على ملعب سانتياغو برنابيو في حضور 60 
ألف متفرج رغم غياب صانع االلعاب والهداف 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وافتتح املدافع املشاغب سيرجيو راموس 
التس����جيل اثر عرضية من استيبان غارنيرو 
تابعها برأسه على ميني احلارس الكاميروني 

كارلوس كاميني )5(.
واضاف البرازيلي ريكاردو كاكا الهدف الثاني 
بعد عرضية من غارنيرو ورأسية من راوول 
غونزاليز ارتدت من الدفاع الى البرازيلي تابعها 
بيمناه في الزاوية اليسرى ملرمى كاميني )30( 
مس����جال هدفه االول منذ 3 أش����هر والرابع في 

البطولة.
وف����ي الدقيقة االخيرة اكم����ل االرجنتيني 
غونزال����و هيغوين الذي حل محل الفرنس����ي 
كرمي بنزمية في الدقيقة 72، الثالثية مستغال 
متريرة من البديل االخر الهولندي رافائيل ڤان 
در فارت تابعها من مسافة قريبة )90( رافعا 
رصيده الشخصي الى 12 هدفا في املركز الثالث 

على الئحة ترتيب الهدافني.

ألمانيا

سقط نورمبرغ صاحب املركز السابع عشر 
قبل األخير أمام ضيفه ش����توتغارت 1-2 بعد 
ان اس����تمر التعادل حتى الدقائق االخيرة، في 

املرحلة احلادية والعشرين.

ألصحاب األرض رغم النقص العددي فعزز 
تشافي هرنانديز الذي حمل شارة القائد في 
غياب كارليس بويول، تقدم أصحاب األرض 
بع���د متريرة في العمق من ميس���ي تابعها 
مباش���رة بيمناه في اس���فل الزاوية اليمنى 

.)67(
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، 
حصل خيتافي على ركلة جزاء بعد ان أسقط 
املدافع الدولي رافائيل ماركيز املهاجم كيبا 
بالنكو غونزاليز في املنطقة احملرمة وطرد 

على ركنية نفذها العاجي يايا توريه خلفية 
الى ليونيل ميس���ي خارج املنطقة فأطلقها 
االرجنتيني قذيفة ال ترد عجز احلارس خوردي 
كودينا عن التصدي لها واستقرت الكرة في 
اسفل الزاوية اليسرى ملرماه. ورفع ميسي 
رصيده الش���خصي الى 16 هدفا في صدارة 
ترتيب الهدافني. وتعرض برشلونة لضربة 
موجعة بطرد مدافعه جيرارد بيكيه في الدقيقة 

25 ملخاشنته املدافع رافا لوبيز.
وفي الش���وط الثاني، بقي���ت األفضلية 

ضيفه خيتافي 2-1 بعشرة العبني، والتهم ريال 
مدريد الثاني ووصيف البطل ضيفه اسبانيول 
3-0، وصحا ڤالنسيا الثالث من كبوته وتغلب 
على ضيفه بلد الوليد 2-0 في افتتاح منافسات 
املرحلة احلادية والعشرين من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
في مباراة على ملعب نوكامب وامام 65 
ألف متفرج، لم مينح الفريق الكاتالوني ضيفه 
أكثر من 7 دقائق الفتتاح التسجيل وتذكيره 
بانه يلعب عل���ى ارض البطل بعد حصوله 

وكان توتنهام قد تعادل مع اس����تون ڤيال 
سلبيا.

إيطاليا

يتجه انتر ميالن املتصدر بخطى ثابتة نحو 
اح����راز اللقب اخلامس على التوالي بعد فوزه 
على ضيفه كالياري 3 � 0، وبات ميالن بتعادله 
سلبا مع مضيفه بولونيا، مهددا بفقدان املركز 
الثاني.على ملعب جوزيبي مياتزا وأمام 50 ألف 
متفرج، حقق انتر ميالن فوزه السادس عشر 
في البطولة على حساب كالياري بثالثية نظيفة 
فارتفع رصيده الى 52 نقطة وابتعد بفارق 10 
نقاط عن ج����اره ميالن. أحرز املقدوني ايغور 
باندي����ف الهدف األول )6( وع����زز انتر ميالن 
تقدمه بهدف ثان عبر املدافع االرجنتيني والتر 
صامويل )20( وأحرز االرجنتيني دييغو ميليتو 
الهدف الثالث 48. وحقق أودينيزي فوزا مهما 
في الوقت بدل الضائع على ضيفه نابولي 3 � 
1، وس����قط سيينا امام ضيفه سمبدوريا 1 � 2. 
ورفع س����مبدوريا رصيده إلى 36 نقطة نقلته 
الى املركز السادس بفارق نقطة امام يوڤنتوس 
وصيف البطل الذي تعادل مع مضيفه ليفورنو 
1 � 1 ف����ي االفتتاح. وتغلب اتاالنتا على ضيفه 
باري 1 � 0، وجن����وى على ضيفه كييڤو 1 � 0 
أيضا، فيما سقط التسيو على امللعب االوملبي 
ف����ي العاصمة امام ضيفه كاتانيا 0 � 1. وحقق 
يوڤنتوس وصيف بطل املوسم املاضي تعادال 
بطعم الهزمية مع مضيفه ليڤورنو 1-1 في ثاني 
مباراة له حتت اش����راف مدربه اجلديد البرتو 

زاكيروني، وفاز باليرمو على بارما 1-2.

إسبانيا

تغلب برشلونة املتصدر وحامل اللقب على 

وّجه تشلسي ضربة قوية لطموحات ارسنال 
في إحراز اللقب بفوزه عليه بفضل هدفني ملهاجمه 
العاج����ي ديدييه دروغبا الذي بات متخصصا 
في هز ش����باك »املدفعجية« ف����ي مباراة القمة 
الت����ي جمعتهما امس على ملعب س����تانفورد 
بريدج في ختام املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم. وجنح دروغبا 
في تسجيل 12 هدفا في آخر 12 مواجهة جمعت 
الفريقني بينه����ا هدفان في الذهاب على ملعب 
االمارات )3 � 0(، فاس����تعاد تشلسي الصدارة 
التي تبوأها مان يونايتد مؤقتا اول من امس، 
رافعا رصيده الى 58 نقطة متقدما على منافسه 
املباشر بفارق نقطتني، وعلى ارسنال بفارق 9 
نقاط. على ملعب ستامفورد بريدج في لندن 
وأمام نحو 42 ألف متفرج، تقدم تشلسي في 
وقت مبكر بعد ركنية نفذها الفرنسي فلوران 
مالودا وسددها تيري نفسه برأسه لتجد العاجي 
ديدييه دروغبا اخلالي من الرقابة واملتربص 
امام املرمى فتابعها من مسافة مترين في اسفل 
الزاوية اليسرى )8(. وفي هجمة قادها فرانك 
المبارد ومرر الكرة الى دروغبا في اجلهة اليمنى 
فمر األخير بها عرضيا وتخطى الفرنسي غايل 
كليشي والبلجيكي توماس فيرمالني وسددها 
في سقف الشبكة هدفا ثانيا لفريقه )23( هو 
السابع عشر له في البطولة في املركز الثاني 
على الئحة ترتيب الهدافني بفارق 4 أهداف خلف 

مهاجم مان يونايتد واين روني.
وف����ي مباراة ثانية، حق����ق برمنغهام فوزا 
متأخرا على ضيفه ولفرهامبتون صاحب املركز 
قبل األخير بهدفني لهدافه املخضرم كيفن فيليبس 
)80 و85( مقابل هدف لكيفن دويل )42( فارتفع 
رصي����د األول الى 37 نقطة ف����ي املركز الثامن 

مقابل 21 للثاني.

مواجهة صعبة إلنجلترا وسهلة لفرنسا وإسبانيا لـ »مصارعة« التشيك وإسكوتلندا

وش���ارك في عملية سحب 
القرعة م���ن اجلانب الپولندي، 
الس���ابق زبيغيني���و  النج���م 
بونييك، واندريه زارماش احد 
افراد منتخب ب���الده الذي حل 
ثالثا في كأس العالم عام 1974، 
ومن اجلانب االوكراني النجمان، 
السابق اوليغ بلوخني حامل الكرة 
الذهبية عام 1975، واحلالي اندري 
شفتشينكو حامل اجلائزة نفسها 

عام 2003.

واعتم���د االحت���اد االوروبي 
في توزيع املنتخبات على س���تة 
مستويات مت حتديدها بعد نهاية 
العالم 2010، كما  تصفيات كأس 
وضع املنتخب االسباني مباشرة 
ب���ني منتخبات املس���توى األول 

بصفته حامال للقب.
وستقام النهائيات من 8 يونيو 
الى االول من يولي���و 2012، في 
ثماني مدن )اربع پولندية ومثلها 

اوكرانية(.

امام اسبانيا في مباراة القمة.
ويتأهل بطل كل من املجموعات 
التس���ع مع املنتخب الذي يحتل 
افضل مركز ثان فيها الى النهائيات 
مباشرة، على ان تخوض املنتخبات 
الثمانية االخرى التي تأتي ثانية 
ملحقا م���ن مباراتني ذهابا وايابا 
لتحديد اربع���ة منتخبات اخرى 
النهائيات، لتنضم  تلحق بركب 
الى منتخب���ي اوكرانيا وپولندا 

املضيفني.

النمسا وبلجيكا  أملانيا بجارتها 
وتركيا، والبرتغ���ال بالدمنارك، 
واالخيرة حلت امامها في تصفيات 
كأس العالم 2010، وحسمت البطاقة 
املؤهلة مباشرة الى النهائيات، في 
حني اضط���ر املنتخب البرتغالي 
الى  بقيادة كريستيانو رونالدو 

خوض امللحق.
وكانت أملاني���ا تخطت تركيا 
بصعوبة بالغة في نصف نهائي 
كأس اوروبا 2008 قبل ان تخسر 

وقعت اجنلترا في املجموعة 
األصعب في تصفيات كأس اوروبا 
2012 املقررة في پولندا وأوكرانيا 
مبوجب القرعة التي سحبت امس 
في وارسو، في حني جاءت فرنسا 
حامل اللقب عامي 1994 و2000 في 

املجموعة االسهل.
وجاء املنتخب االجنليزي الذي 
لم يحرز اللقب على االطالق ولم 
يبلغ املباراة النهائية، في املجموعة 
السابعة الى جانب سويسرا التي 
بلغت نهائيات كأس العالم املقبلة، 
وبلغاريا، ومونتينيغرو وويلز.

يذكر ان اخر لقاء بني اجنلترا 
وويل���ز حص���ل ع���ام 2005 في 
التصفي���ات املؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم 2006 وفاز املنتخب 

االجنليزي 1-0 في كارديف.
اما فرنسا فجاءت في املجموعة 
الرابعة السهلة وسيكون املنتخب 
الروماني اقوى املنافسني لها علما 
بان املنتخبني التقيا في التصفيات 
االخيرة لكأس العالم وتعادال ذهابا 
وايابا 2-2 و1-1، وسبق لهما ان 
التقيا ايض���ا في الدور االول من 
النهائي���ات األوروبي���ة االخيرة 
وتعادال س���لبا وفشال في بلوغ 

الدور الثاني.
وعموما، ل���ن تكون مباريات 
الكبار سهلة في بلوغ النهائيات ألن 
اسبانيا حاملة اللقب في النسخة 
االخيرة التي أقيمت في سويسرا 
والنمس���ا عام 2008، س���تواجه 
منافسة قوية من التشيك املتجددة 
واسكوتلندا، في حني ستصطدم 

البرتغال مع الدنمارك وألمانيا تواجه تركيا في تصفيات كأس أوروبا 2012

كابيللو يحّذر ويشيد
حّذر م��درب اجنلت��را اإليطالي 
فابيو كابيللو املشجعني من االستهانة 
مبسيرة اجنلترا في التصفيات، مشيرا 
إلى أن املشوار لن يكون سهال على 
اإلطالق، واعترف كابيللو بأن القرعة 
كان من املمكن أن تصبح أكثر صعوبة، 
وقال »مونتينيغرو وبلغاريا وسويسرا 
فرق جيدة بالفعل ومواجهة ويلز كانت 
أول لقاء »دربي« أخوضه مع إجنلترا، 
املنتخب الويلزي شاب ولكن إمكانيات 
الالعبني مرتفعة«، وأضاف »كل هؤالء 
املنافسني يتسمون باخلطورة الفعلية، 
املنتخب السويسري تأهل ملونديال 
2010 كما أنه من أفضل الفرق، أتذكر 
عندما لعبت أمامه ولم يكن من السهل 
حتقيق الفوز علي��ه في عقر داره«. 
ورغم ذلك، اعترف كابيللو ان املجموعة 
األول��ى التي تض��م منتخبات أملانيا 
وتركيا والنمسا وبلجيكا وكازاخستان 
وأذربيجان أقوى من مجموعة إجنلترا. 
وقال كابيللو »أس��وأ مجموعة هي 
املجموعة األول��ى، ونحن نلعب في 
املجموعة السابعة إنها مجموعة قوية 
ألن جميع املباريات س��تكون قوية 
بالفعل، أفضل املجموعات الصغيرة 
التي تضم خمسة فرق ألننا نخوض 
عددا أقل من املباريات، ولكن املجموعة 
صعبة للغاية«. وأضاف »أثق في فريقي، 
وأثق في أننا سنقدم مستوى رائع في 

التصفيات املؤهلة ليورو 2012«.

توزيع المجموعات 
املانيا وتركيا والنمسااملجموعة األولى

وبلجيكا واذربيجان وكازاخستان

روسيا وسلوڤاكيا وجمهورية ايرلندااملجموعة الثانية
ومقدونيا وارمينيا واندورا

ايطاليا وصربيا وايرلندا الشماليةاملجموعة الثالثة
وجزر فارو واستونيا وسلوڤينيا

فرنسا ورومانيا والبوسنة-الهرسك املجموعة الرابعة
ولوكسمبورغ والبانيا وبيالروسيا

هولندا والسويد وفنلندااملجموعة اخلامسة
وسان مارينو ومولدافيا واملجر

كرواتيا واليونان واسرائيلاملجموعة السادسة
ومالطا وجورجيا والتفيا

اجنلترا وسويسرا وبلغاريا ومونتينيغرو وويلزاملجموعة السابعة
البرتغال والدمنارك والنرويج وايسلندا وقبرصاملجموعة الثامنة

اسبانيا والتشيك واسكوتلندااملجموعة التاسعة
وليشتنشتاين وليتوانيا


