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موندياليةمتفرقات )رويترز(االسباني سيرجيوراموس يحول كرة رأسية متكئا على السعودي سعود كريري

 أكد رئيس االحتاد الكاميروني أيا محمد، 
ثقته الكاملة ف���ي مهاجم املنتخب صامويل 
ايتو الذي هدد مبقاطعة املونديال بس���بب 

االنتقادات حول أدائه مع املنتخب.
وق���ال أيا محمد امس إن االحتاد يضع ثقته 
ودعمه الكاملني ف���ي املدير الفني للمنتخب 
وفي املهاجم صامويل ايتو وفي جميع العبي 

املنتخب.
  أفاد رئي��س جنوب أفريقيا جاكوب زوما، 
أن تنظي��م نهائي��ات كأس العالم على األراضي 
األفريقية ألول مرة من شأنه تعزيز ثقة العالم 
في قارة أفريقيا. وقال زوما في جوهانسبرغ 
إن حدث املوندي��ال يخص جميع األفارقة وأن 

االحترام لهذه القارة سيأخذ في التزايد.
 فوجئ منتخب سويس���را بزيارة أطباء 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إلى معسكره 
في كران مونتانا السويسرية، للقيام باختبار 
للكشف عن املنشطات. واختير ثمانية العبني 
م���ن أصل 23 س���يمثلون الفريق للخضوع 

لالختبار.
 اضطر العب خط الوسط ميروسالف كارهان 
لالنسحاب من القائمة املؤقتة للمنتخب السلوڤاكي 
بسبب االصابة في وتر أخيل، وصرح كارهان 
)33 عام��ا( العب ماينت��س األملاني، والذي يعد 
الالعب األكثر خبرة دولية في س��لوڤاكيا حيث 
شارك في 96 مباراة دولية، بانه يعاني من متزق 
خفيف في وتر أخيل وس��يحتاج للراحة ثالثة 

أسابيع على األقل.
 ألغى املنتخب االسباني جلسة تدريبية في 
النمسا وقرر دعم املنتخب االسباني للناشئني 
في مباراته أمام نظيره اإلجنليزي في نهائي 
البطولة األوروبية للناشئني )حتت 17 عاما(، 
وذكر مسؤولو مدينة شرانز النمساوية التي 
يقيم بها الفريق االسباني معسكره أن املباراة 
النهائية للبطولة األوروبية للناشئني ستقام 
في منطقة مجاورة في ليختنش���تاين تبعد 
مسافة قصيرة عن معسكر املنتخب االسباني 

للكبار في النمسا.

 السعودية ُتحرج بطل أوروبا.. وثالثية أللمانيا في المجر
لوف: العبونا من دون خبرة لكن بقدرات عالية

إعالن تشكيلة أوروغواي الرسمية

أكد املدير الفني ملنتخب أملانيا، يواكيم لوف، أن 
املباراة التجريبية أمام منتخب املجر في بودابست 
أوضحت أن الفريق في طريقه لرفع مستواه بشكل 

تدريجي قبل انطالق البطولة.
وق���ال لوف امس إن املنتخب أضاع العديد من 
الفرص السانحة خالل الشوط األول، غير أن التحرك 
بدون كرة كان جيدا.وأشاد لوف بترابط الفريق في 

الشوط األول وتعاون اخلطوط لدفع اللعب في
اجتاه مرمى اخلصم ولكنه انتقد أداء املنتخب 
عبر 20 دقيقة في الشوط الثاني وأشار إلى حتسن 

املستوى بعد الهدف الثاني.
وأوضح ل���وف أن املنتخب تدرب بقوة ولكنه 
يفتقر في الوقت احلالي إلى الثبات في األداء عبر 
90 دقيقة وهو األمر الذي س���يعمل على تطويره 

خالل الفترة املتبقية على انطالق املونديال.
وحول فرص أملانيا في بطولة كأس العالم قال 
لوف إنه ال يفكر حاليا ف���ي فرص منتخب بالده 
ولكنه يركز على املباراة األولى في املجموعة الرابعة 
أمام استراليا والتي ستختلف كثيرا عن املباريات 
التجريبية للمنتخب. وأكد لوف ثقته في الالعبني 
الشباب أمثال سامي خضيرة وقدرتهم على تعويض 
غياب قائد املنتخب، ميكايل باالك وطالب مهاجميه 
ميروسالف كلوزه وماريو غوميز ببذل مزيد من 
اجلهد واستغالل أنصاف الفرص الحراز األهداف. 
واعت���رف لوف بافتقاد كثير م���ن العبيه للخبرة 
الالزمة ولكنه أشار إلى قدراتهم العالية وانسجام 
أدائهم في امللعب وقال إنه من الصعب التكهن مبدى 

مواجهتهم للمواقف الصعبة في املونديال.

أعلن مدرب منتخب أوروغواي 
أوسكار تاباريز تشكيلته الرسمية 
املؤلف���ة من 23 العب���ا، ولم يكن 
مفاجئ���ا ابعاد تاباري���ز لالعبي 
وس���ط يحترفان محليا ومهاجم 
لم يشارك مع بالده كثيرا في الفترة 
األخيرة وهم: خورخي رودريغيس 
)ريڤرباليت(، ألفارو غونزاليس 
)ناسيونال( وخورخي مارتينيس 

)كاتانيا االيطالي(. ومنح تاباريز 
الثقة للمدافع مارتن كاسيريس 
)يوڤنتوس االيطالي( بعد غيابه ملدة 
شهرين بسبب االصابة في عضالت 
احلالب، ولالعب أيك استوكهولم 
السويدي سيباستيان إيغورين 
الذي بقي لفترة طويلة بدون فريق. 
واستدعى تاباريز صانع االلعاب 
إيغناسيو غونزاليس الغائب عن 

املنتخب من���ذ عام ونصف العام 
املتك���ررة، واملوهبة  الصابات���ه 
اجلديدة نيك���والس لوديرو )21 
عاما( رغم عدم خوضه مباريات 
كثي���رة مع فريقه اجلديد أياكس 
أمستردام الهولندي. وتنتقل بعثة 
االوروغواي يوم اجلمعة املقبل الى 
جوهانسبورغ حيث ستتخذ من 

مدينة كمبرلي مقرا لها.

خس���ر املنتخب السعودي 
أم���ام نظيره االس���باني بطل 
أوروبا 2-3 في املباراة الدولية 
الودية التي أقيمت على ستاد 
تيفولي في مدينة انس���بروك 

النمسوية.
سجل اسامة هوساوي )17( 
ومحمد السهالوي )74( هدفي 
الس���عودية، ودافيد فيا )31( 
وتشابي الونسو )59( وفرناندو 
لورنتي )90( اهداف اسبانيا.

وظهر املنتخب الس���عودي 
مبستوى مميز رغم اخلسارة، 
وأحرج بط���ل أوروبا الذي لم 
ينجح في حسم املباراة ملصلحته 

اال في الدقيقة األخيرة.
وج���اءت بداي���ة الش���وط 
األول س���ريعة من املنتخبني 
حيث تب���ادال الهجمات وتلقى 
سلطان النمري متريره رائعة 
من ناي���ف هزازي جتاوز على 
إثرها احلارس االسباني لكنه 
لعب الكرة بجوار القائم مهدرا 
فرصة هدف محقق )8(، ورغم 
حتسن أداء املنتخب االسباني 
بعد إحساس العبيه باخلطر إال 
أن »األخضر« جنح في تسجيل 
هدف السبق عن طريق املدافع 
أسامة هوس���اوي الذي ارتقى 
لكرة وصلته من ركلة ركنية 

ولعبها داخل املرمى )17(.
والح���ت فرص���ة مواتي���ة 
النتيجة  ألس���بانيا لتعدي���ل 
بواسطة فيا، لكن احلارس وليد 
عبداهلل تصدى للكرة ببراعة 
)22( قبل ان ينجح فيا نفسه في 
إدراك التعادل إثر كرة عرضية 
تابعها برأسه على ميني احلارس 

السعودي )31(.
وفي مستهل الشوط الثاني، 
صوب سلطان النمري كرة قوية 
من ركلة حرة مباشرة أمسكها 
ايكر كاسياس ببراعة )48( رد 
عليها اندريس إنييستا بكرة من 
انفراد تصدى لها وليد عبداهلل 
)52(، ومن هجمة منسقة متكن 
األسبان من إضافة الهدف الثاني 

إثر تصويبة قوية من تشابي 
ألونسو استقرت داخل املرمى 
على ميني وليد عبداهلل )59(.

البدي���ل محم���د  وجن���ح 
السهالوي في تعديل النتيجة 
إثر كرة وصلته من نواف العابد 
صوبها قوية على يسار احلارس 
كاسياس )74(. وكثف املنتخب 
األسباني هجومه ومتكن الالعب 
فرناندو لورنتي من تسجيل 
الهدف الثالث إثر خروج خاطئ 
للحارس السعودي ووضع الكرة 

برأسه داخل املرمى )89(.

 انتصار مهم اللمانيا 

سحقت املانيا مضيفتها املجر 
بثالثة أهداف نظيفة في مباراة 
ودية لتظهر أنها ال تعاني بأي 
شكل رغم غياب القائد ميكايل 
باالك عن التش���كيلة النهائية 

الدفاع املجري  باالك واخترق 
بتمريراته السريعة الدقيقة.

 فوز تاريخي

وصعقت نيوزيلندا املصنفة 
78 على العالم منافستها صربيا 
بالفوز عليه���ا 1-0 في مباراة 
ودية جرت بالنمس���ا وهو ما 
شكل دفعة معنوية ضخمة قبل 
أول مباراة سيخوضها الفريق 
في نهائيات كأس العالم خالل 

28 عاما.
وسجل ش���ني سملتز هدف 
الفوز في الدقيقة 22 من املباراة 
والت���ي تطلبت م���ن نيمانيا 
فيديتش قائد منتخب صربيا 
البديل مناشدة اجلماهير الهدوء 
عبر مكبر صوت عقب الشغب 
اجلماهي���ري ال���ذي اندلع في 

الشوط الثاني.

بسبب إصابة في الكاحل. ووضع 
لوكاس بودولس���كي منتخب 
املقدمة بهدف مبكر  املانيا في 
من ركلة جزاء سددها بقوة في 
الدقيقة الرابعة وضاعف ماريو 
غوميز النتيجة بهدف ثان في 
الدقيقة 69 بتسديدة من مدى 
قريب قبل أن يسجل كاكاو هدفه 
الثالث في آخر مباراتني بجهد 

فردي رائع في الدقيقة 72.
وظهر خط الوسط االملاني 
ال���ذي أدخل���ت علي���ه بعض 
التغيي���رات في ظ���ل حصول 
باستيان شفاينشتايغر العب 
باي���رن ميونيخ على عدة أيام 
إضافية للراحة قويا مع تألق 
سامي خضيرة. وبدا خضيرة 
)23 عاما( رائع���ا في مباراته 
الدولية الرابعة وهو يقوم بدور 
صانع اللعب الذي كان يتواله 

وق���ال ريكي هربرت مدرب 
منتخ���ب نيوزيلندا ان الهدف 
من املباريات االستعدادية هو 
منح الف���رق الفرصة لتجربة 
طرق لعب والعبني جدد اال ان 
آخر انتصار حققته نيوزيلندا 
خالل مباراة صربيا الودية ميكن 
اعتب���اره األعظم على االطالق 

في تاريخها.
 وقال هربرت لوكالة »برس 
اسوسيشن« النيوزيلندية عقب 
الفوز في كالجنفورت »بالنسبة 
لنا ميثل هذا نتيجة رائعة. انها 
أفضل نتيجة نحققها في تاريخ 
اللعبة بالفوز على فريق بهذا 

املستوى«.
وقال هربرت »انها تظهر عمق 
وثقل التشكيلة. نبدو دوما اآلن 
األقرب للتسجيل كلما خضنا 

مباراة«.

 نيوزيلندا تحقق انتصارًا تاريخيًا على صربيا 


