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تعادل سلبي بين نيجيريا والسعودية 
 خسارة أميركا أمام التشيك.. واليونان تعادلت مع كوريا الشمالية

تع����ادل املنتخب الس����عودي أمام نظيره 
النيجيري س����لبا في اللقاء الذي جمعهما في 
مدينة ياتنس النمسوية على هامش معسكر 
االول اخلارجي املقام حاليا هناك اس����تعدادا 
للمش����اركات اإلقليمية والقارية املقبلة، وفي 

اطار استعدادات الثاني للمونديال.
وظهر الش����وط األول مبستوى متواضع، 
حيث انحصر اللعب في وسط امللعب وغابت 
اخلطورة على املرميني قبل أن يصوب أحمد 
عطيف كرة قوية حولها احلارس النيجيري 

بصعوبة الى ركنية )24(.
بعدها حتس����ن أداء نيجيريا وكادت تأخذ 
األس����بقية لوال براعة احلارس وليد عبداهلل 

الذي تصدى لكرة قوية )37(.
وف����ي الش����وط الثاني، واص����ل املنتخب 
النيجي����ري أفضليته وصوب كانو كرة قوية 
أمسكها وليد عبداهلل )50( قبل أن يسدد الالعب 

ذاته كرة مماثلة مرت بجوار القائم )53(.
ومن هجمة منظمة مرر احمد الفريدي كرة 
رائعة لعبدالعزيز الدوسري الذي لم يتعامل 
معها كما ينبغي ولع����ب الكرة بجوار القائم 

األمين مهدرا فرصة هدف محقق )72(.
الدقائ����ق األخيرة دان����ت األفضلية  وفي 

نسبيا لألخضر الس����عودي، ولكن لم تتغير 
النتيجة.

 خسارة أميركا

خس����رت الواليات املتحدة امام التش����يك 
2-4 في مباراة دولية ودية أقيمت في ايست 
هارتفورد ف����ي والي����ة كونيكتيكيت، ضمن 

استعدادات االولى للمونديال.
وسجل موريس ايدو )17( وهيركوليز غوميز 
)66( هدفي الواليات املتحدة، وتوماس سيفوك 
)44( ويان ب����والك )58( ومارتن فينني )77( 

وتوماس نيسيد )90( اهداف التشيك.
الوالي����ات املتحدة بوب  وخاض م����درب 
برادلي املباراة من دون أساسييه أمثال الندون 
دونوفان، كلينت دمبسي، وتيم هاورد، جوزيه 
ألتيدور وكارلوس بوكانيغرا، مفضال إراحتهم 
واختبار املزيد من الالعبني عشية اعالن الالئحة 
الرس����مية املكونة من 23 العبا لكأس العالم 

الشهر املقبل.
وعن تش����كيلة ال�23 املنتظرة، قال غوميز 
مسجل الهدف الثاني الذي خاض مباراته الدولية 
الثالثة واالولى له منذ 3 أعوام: »نحن متوترون. 

ننتظر قرار بوب بقلق«.

ولعب مدافع ميالن االيطالي أوغوتش����ي 
أونييو 65 دقيقة في أول مباراة له مع منتخب 
بالده منذ 7 أش����هر بسبب خضوعه جلراحة 
في ركبته اليسرى، ولم يكن مقنعا اذ ارتكب 
الدفاع االميركي عدة اخطاء. وتلعب الواليات 
املتحدة مباراة ودية اخرى السبت املقبل على 
أرضها في فيالدلفيا مع تركيا، قبل التوجه الى 
جنوب افريقيا، حيث ستلتقي في آخر مباراة 
استعدادية لها استراليا في 5 يونيو املقبل في 
مدينة رودبورت، قبل خوض الدور االول في 
املونديال ضم����ن املجموعة الثالثة الى جانب 

اجنلترا واجلزائر وسلوڤينيا.
من جانب آخر تعادل منتخبا اليونان وكوريا 
الشمالية 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت 
في التاش النمسوية ضمن استعداداتهما لكأس 

العالم.
وتعادل منتخبا الكاميرون وجورجيا 0-0 
في مباراة دولية ودية اقيمت في مدينة لينتس 
النمسوية في اطار اس����تعدادات األول لكأس 

العالم.
كما فازت جمهورية ايرلندا على پاراغواي 
2-1 في مباراة دولية ودية أقيمت في دبلن 

ضمن استعدادات الثانية للمونديال.

كأس العالم.. فصل جديد من اإلثارة بعد أحداث التصفيات الدرامية

عندما تنطل���ق بطولة كأس 
العال���م لكرة الق���دم في جنوب 
أفريقيا يوم 11 يونيو املقبل، يتطلع 
عشاق الس���احرة املستديرة إلى 
فصل جديد م���ن املتعة واإلثارة 
بعدم���ا أس���فرت التصفي���ات 
ع���ن فصول عديدة م���ن اإلثارة 
والدرامة بكل سعادتها ومآسيها 
لتفرز 32 منتخبا يتصارعون في 

النهائيات.
وعلى م���دار أكثر من عامني، 
دخلت جميع منتخبات العالم في 
صراع محتدم على بطاقات التأهل 
للنهائيات لتس���فر عن تأهل 32 
فريقا معظمها من أفضل املنتخبات 
في العالم ولكنها تضم أيضا بعض 
األسماء الصغيرة أو الفرق التي 
لم حتظ بترشيحات كبيرة قبل 

بداية التصفيات.
وفي املقابل سقطت منتخبات 
أخرى كانت مرشحة بقوة لبلوغ 
النهائيات حي���ث عاندها احلظ 

لتغيب عن النهائيات.
في أوروبا، ش���قت منتخبات 
الدمنارك وإجنلترا وفرنسا وأملانيا 

واليون���ان وإيطالي���ا وهولندا 
والبرتغال وصربيا وسلوڤاكيا 
وسلوڤينيا واسبانيا وسويسرا 
النهائي���ات حيث  إلى  طريقه���ا 
تستحوذ القارة العجوز على 13 

من مقاعد النهائيات.
ولم جتد منتخبات اس���بانيا 
بطلة أوروبا وهولندا املرش���حة 
دائما وإجنلت���را بقيادة مديرها 
الفني الص���ارم اإليطالي فابيو 
كاپيللو عناء كبي���را في التأهل 
للنهائيات حيث وصلت بجدارة 
وبعد انتصارات مثيرة حققتها 

في التصفيات.
وينطبق ذل���ك على منتخبي 
صربيا والدمنارك رغم أن األخير لم 
يكن مرشحا بقوة لبلوغ النهائيات 
مباشرة من مجموعة تضم معه 

منتخبي السويد والبرتغال.
بينما وجدت أملانيا منافس���ة 
عنيدة من املنتخب الروسي في 
مجموعتهما بالتصفيات قبل أن 
تشق طريقها للنهائيات وهو ما 
ينطبق عل���ى إيطاليا أيضا رغم 

كونها حامل لقب البطولة.

وكانت قمة اإلثارة في التصفيات 
الفاصل  امللحق  األوروبية خالل 
والذي شهد مزيدا من اإلثارة كان 
أبرز أبطالها هو املنتخب الفرنسي 
الذي حجز بطاقته للنهائيات على 
حس���اب نظيره االيرلندي وذلك 
بهدف جاء بعد ملسة يد واضحة من 
املهاجم الفرنسي املخضرم تييري 
هنري. وب���اءت جميع محاوالت 
االيرلنديني إلعادة املباراة بالفشل 
ليحجز املنتخب الفرنسي، وصيف 
البطول���ة املاضي���ة، مقعده في 

النهائيات بهدف غير صحيح.
ولم يكن أكثر املتشائمني يتوقع 
خروج املنتخب الروس���ي صفر 
اليدين م���ن امللحق الفاصل أمام 
املنتخب الس���لوڤيني خاصة أن 
املنتخب الروسي كان ندا عنيدا 

لألملان على مدار التصفيات.
بينما جنح املنتخبان البرتغالي 
واليوناني، طرفا املباراة النهائية 
لبطول���ة كأس األمم األوروبية 
)يورو 2004(، في بلوغ نهائيات 
مونديال 2010 بعد أن عبرا امللحق 

األوروبي بنجاح.

وفي أمي���ركا اجلنوبية، كان 
املنتخ���ب األرجنتيني هو مكمن 
اإلثارة حيث كان مهددا بالغياب 
عن النهائيات أو على األقل خوض 
امللحق الفاصل ولكنه حجز مقعده 
ف���ي النهائيات من خالل اجلولة 

األخيرة بالتصفيات.
وعانى املنتخب األرجنتيني 
األمري���ن على م���دار التصفيات 
على الرغم من مجموعة الالعبني 
املتميزين الذين يضمهم الفريق 
وفي مقدمتهم ليونيل ميسي أفضل 
العب في العالم ومهاجم برشلونة 

االسباني.
وكانت االنتقادات العنيفة التي 
وجهت للمدرب ألفيو باسيلي سببا 
الفريق  في رحيله من تدري���ب 
ليتولى األسطورة دييغو مارادونا 
مسؤولية الفريق في أواخر أكتوبر 

.2008
لكن مارادونا الذي قاد الفريق 
كالعب إلى الفوز بلقب البطولة 
عام 1986 لم يس���تطع كاملتوقع، 
بخبرته التدريبية الهزيلة، حتقيق 
طفرة في أداء أو نتائج راقصي 

التاجن���و حيث س���قط في ثاني 
مبارياته الرسمية مع الفريق أمام 
املنتخب البوليڤ���ي 6-1 ليتأزم 
موقف الفريق بش���كل أكبر قبل 
أن يس���تعيد بعضا من توازنه 
ويستفيد من إخفاقات اآلخرين 

في حجز مقعده بالنهائيات.
التصفي���ات عن  وأس���فرت 
تأهل منتخبات البرازيل وشيلي 
وپاراغواي واألرجنتني مباشرة من 
قارة أميركا الالتينية بينما خاض 
منتخب أوروغواي صاحب املركز 
اخلامس دورا فاصال مع منتخب 
كوستاريكا صاحب املركز الرابع 
في تصفيات احت���اد كونكاكاف 
)أميركا الش���مالية والوس���طى 
والكاريبي( ليحج���ز مكانه في 

النهائيات.
تصفيات أفريقيا

القارة األفريقية، حجز  وفي 
منتخب جن���وب أفريقيا مكانه 
ف���ي النهائيات بغض النظر عن 
موقفه في التصفيات حيث يشارك 
بصفته ممثل الدولة املضيفة في 

أول كأس عالم للكبار تقام بالقارة 
السمراء.

وبعيدا عن أصحاب األرض، 
أفريقيا خمس���ة مقاعد  حجزت 
أخرى ف���ي النهائيات كانت من 
العاج  نصيب منتخبات ساحل 
وغانا ونيجيري���ا والكاميرون 

واجلزائر.
ولم يجد منتخبا ساحل العاج 
وغانا أي صعوبة في التصفيات 
حيث حجزا مقعديهما في النهائيات 
عن جدارة ليشاركا في النهائيات 
للمرة الثانية على التوالي وهي 
الثاني���ة أيضا في تاريخ كل من 

الفريقني.
أما املنتخب الكاميروني فعانى 
كثيرا في البداية قبل أن ينتفض من 
ثباته وينتزع صدارة مجموعته من 
الغابون التي كانت إحدى مفاجآت 
التصفيات حي����ث كانت املنافس 
األبرز ألسود الكاميرون رغم وجود 
املنتخب املغربي )أسود األطلسي( 

في نفس املجموعة.
وكان املنتخ���ب النيجي���ري 
)النسور( قاب قوسني أو أدنى من 

الغياب عن النهائيات للمرة الثانية 
على التوالي ولكن اجلولة األخيرة 
م���ن التصفيات منحت���ه بطاقة 
التأهل للنهائيات إثر فوزه على 
كينيا مبلعبها وسقوط املنتخب 
التونس���ي )نسور قرطاج( أمام 

املنتخب املوزمبيقي.
وجاءت اإلث���ارة الكبرى من 
املنافسة الشرسة بني املنتخبني 
املص���ري واجلزائ���ري عل���ى 
الثالثة في  بطاق���ة املجموع���ة 

التصفيات.
واجتهت معظم الترشيحات قبل 
بداية التصفيات لصالح املنتخب 
املصري )أحفاد الفراعنة( ولكن 
إلى  النهائية  البطاقة ذهبت في 
)محاربي الصحراء( بعد أحداث 
عديدة مثيرة ومباراة فاصلة في 

أم درمان بالسودان.
وأصبح املنتخب اجلزائري 
هو املمثل الوحي���د لكرة القدم 
العربية في مونديال 2010 بخروج 
الش���مال األفريقي  منتخب���ات 
والسودان تباعا من التصفيات 
وسقوط جميع املنتخبات العربية 

في التصفيات اآلسيوية.
وللم���رة األولى منذ بطوالت 
النهائيات من  عدي���دة، تخل���و 
العربية اآلس���يوية  املنتخبات 
حيث حجزت منتخبات أستراليا 
واليابان وكوريا اجلنوبية وكوريا 
الشمالية مقاعد القارة اآلسيوية 
في املونديال وعاند احلظ املنتخب 
البحرين���ي مجددا بعدما الزمته 

عقدة امللحق الفاصل.
وكان����ت املنتخب����ات العربية 
وكذلك املنتخب اإليراني ضحية 
التصفيات  مشاركة أستراليا في 
اآلسيوية وصحوة منتخب كوريا 

الشمالية.
الثالث����ة األخرى  أم����ا املقاعد 
ف����ي النهائيات فكانت من نصيب 
أمي����ركا واملكس����يك  منتخب����ات 
وهندوراس والتي تألقت بش����كل 
الفت للنظر ف����ي تصفيات احتاد 

كونكاكاف.
وبعد ه����ذه املوجة من اإلثارة 
واملفاجآت، ينتظر عشاق الساحرة 
املستديرة مزيدا من اإلثارة واملتعة 

عبر النهائيات.

ملسة يد مهاجم فرنسا تييري هنري التي مررها لزميله وليام غاالس وجاء منها هدف صعود فرنسا للمونديال في مرمى ايرلندا املشاكل والصراعات واألزمات كانت عناوين مباريات مصر واجلزائر الثالث في تصفيات أفريقيا املؤهلة لكأس العالم
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