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يسلم وزير الداخلية الصربي ايڤيكا داسيتش، جواز سفر صربيا 42
لالعب البرازيلي كليو مهاجم فريق بارتيزان بلغراد الصربي، حسب 
ما ذكرته قناة »بي 92« التلفزيونية في بلغراد. وبذلك س���يتمكن 
كليو، أفضل العب بفريق بارتيزان والذي سجل ثمانية أهداف خالل 
ست مباريات باألدوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا، من اللعب 
للمنتخب الصربي. وقال كليو، واسمه الكامل كليفرسون غابرييل 

كوردوفا، في وقت سابق إنه يرغب في اللعب ملنتخب صربيا.

 أكد ميلوف���ان راييفاتش املدير الفني للمنتخب 
الغاني أن العب خط الوسط مايكل ايسيان سيحصل 

على راحة من املشاركات الدولية مع منتخب غانا.
وأوضح راييفيتش أن ايسيان )27 عاما( يرغب 
في التركيز على مس���يرته مع تشلسي اإلجنليزي، 
قبل أن يشير إلى اعتقاده بامكانية أن يرتدي الالعب 

قميص منتخب بالده مجددا في املستقبل.

كليو البرازيلي بات صربياً إيسيان يغيب عن غانا

اخليبة واحلسرة باديتان على العبي فرنسا فيليب مكسيس ويون ماڤيال )أ.پ( اإلجنليزي جيرماين ديفو يسجل في مرمى بلغاريا أحد أهدافه الثالثة  

إيالف: عاش أسطورة كرة القدم 
األرجنتيني دييغو مارادونا وأسرته 
ليلة حزينة إثر موت كلبه املقرب بعد 

صراع طويل مع املرض.
وذكرت صحيفة ماركا اإلسبانية 
ان الكلب نفسه سبق أن عض مارادونا 
في وجهه عندما كان يلعب معه مما 
اضطره للخضوع لعملية جراحية 
وأسفرت عن 12 غرزة في وجه املدير 

الفني السابق ملنتخب التانغو.
وأجبرت حادثة عض الكلب لوجه 
مارادونا، اجبرته على إطالق حليته 
التي ظهر بها خالل مونديال جنوب 
أفريقيا 2010. وقاد مارادونا األرجنتني 

ف����ي كأس العالم ولكن طموحه توقف عند دور الثمانية عقب اخلس����ارة 
الثقيل����ة من املاكينات األملانية، األمر ال����ذي أدى إلى عدم جتديد الثقة به 
كمدير فني ل� »التانغو«. وكان الكلب »بيا« � أحد الكالب املفضلة ملارادونا 

� يعاني من فشل كلوي مزمن.
وقالت فيرونيكا الرفيقة العاطفية ملارداونا »عندما اشترينا الكلب لم 
يخبرنا املرب����ي بأنه يعاني من املرض منذ والدته، اال أننا وفرنا له كامل 
الرعاية والعطف«، معربة في الوقت نفس����ه عن عميق حزنها على فراق 

»بيا«.
وكان مارادونا قد خضع جلراحة في وجهه في مارس املاضي بعد تعرضه 

لعضة كلب في ضواحي العاصمة األرجنتينية »بوينوس آيرس«.
وأسفرت عضة الكلب البالغ من العمر أربعة أعوام عن إصابة مارادونا 

في الفم وجزء من الوجه.

صربيا تفوز للمرة األولى كدولة مستقلةبرانديللي: كنا بحاجة للفوز على أستونيا وفاة الكلب الذي عض مارادونا في وجهه

توريس: أردنا النصر على ليشتنشتاين
القبض على 30 مشجعاً

ڤيا يعادل رقم راوول

أكد املدرب تش���يزاري برانديللي املدير الفني 
للمنتخب اإليطالي أن فريقه كان بحاجة إلى الفوز 

الذي حققه على نظيره االستوني.
وقال برانديللي في تعليقه على املباراة التي 
انتهت بفوز فريقه 1 � 2 »كنا بحاجة لهذا الفوز«، 

وأضاف »وثقنا حتى نهاية املباراة في قدرتنا على 
حتقيق الف���وز. األوالد كانوا رائعني في إميانهم 
بذلك. أبلغت الالعبني في فترة الراحة بني الشوطني 
بأن يواصلوا محاوالتهم وقد فعلوا ذلك. يجب أن 

يتحسن أداء العبينا في الهجوم«.

حققت صربيا فوزها القاري األول كدولة 
مستقلة بعد تغلبها على مضيفتها جزر فارو 

3 � 0 في منافسات املجموعة الثالثة.
وس���جل دانكو الزوفيتش )14( وديان 
ستانكوفيتش )18( ونيكوال زيغيتش )90( 
اهداف املباراة لتسجل بالدهم بداية جيدة 
في اول مش���اركة لها ف���ي تصفيات كأس 

اوروبا بعد استقاللها.
وكانت صربيا ش���اركت في تصفيات 
النسختني السابقتني حتت تسمية صربيا 
ومونتينيغرو، علما بانها كانت ش���اركت 
قبل حوالي شهرين في جنوب افريقيا في 
اول بطولة رسمية كدولة مستقلة وخرجت 

من الدور االول.

أكد فرناندو توريس مهاجم 
املنتخب األسباني أن الفوز الكبير 
على منتخب ليشتنش����تاين هو 
بالضبط ما كان الفريق بحاجة إليه 

في بداية مسيرته بالتصفيات.
الذي س����جل  وقال توريس، 
الهدفني األول والثالث لفريقه في 

هذه املباراة، »كان هذا بالضبط ما 
أردناه في هذه املباراة، أن نلعب 
جي����دا ونحقق نتيج����ة جيدة«، 
وأضاف »استعدت لياقتي تدريجيا 
وأصبحت قريبا من مس����تواي 
حاليا. تسجيل األهداف مينحك 

الثقة دائما«.

وقال زميله ديڤيد ڤيا، الذي 
الثاني للفريق في  الهدف  سجل 
اللقاء، »لم تكن مباراة سهلة مثلما 
كانت تبدو. تسجيل هدف مبكر 
كان أفضل شيء فعلناه في هذه 
املباراة. وبعدها، ظهرت مساحات 

أكبر أمامنا في امللعب«.

منعت الش���رطة األملاني���ة عند إحدى 
نقاط التفتيش بني أملانيا وبلجيكا 30 من 
مشجعي كرة القدم املشاغبني من حضور 
مباراة بالدهم أمام نظيره البلجيكي وذكر 
متحدث باسم الشرطة األملانية أن إجمالي 
املشجعني املشاغبني الذين أوقفتهم الشرطة 
عند احلدود مع بلجيكا وهولندا وصل إلى 

نحو 1000 شخص.
وضبطت الشرطة بحوزة هؤالء املشجعني 
البيس���بول ومفرقعات  املشاغبني عصي 

وألعابا نارية.
العام لالحتاد األملاني  وقال السكرتير 
فولفغانغ نيرشباخ ان االشتباكات نشبت بني 

الشرطة واملشجعني في وسط بروكسل.
وقامت الشرطة مبنع ما بني 500 و700 
من املش���جعني مثيري املشاكل والشغب 
األملان »هوليغانز« الذين سافروا إلى بلجيكا 
حلضور املباراة من دخول الستاد. وكان 
نحو 9000 مشجع أملاني معهم تذاكر حلضور 

املباراة.
لكن املسؤولني األملان انتقدوا قيام بلجيكا 
ببيع 6500 تذكرة مباشرة إلى املشجعني 

األملان.
وق���د بيع���ت نح���و 2500 تذكرة عن 
طريق القنوات الرسمية الحتاد كرة القدم 

األملاني.

عادل مهاجم برشلونة اجلديد داڤيد ڤيا الرقم 
القياسي من حيث عدد األهداف مع منتخب بالده 
إسبانيا واملسجل باسم راوول غونزاليز وذلك بعد 

ان سجل هدفا في مرمى ليشتنشتاين. ورفع ڤيا 
رصيده الى 44 هدفا في 65 مباراة في حني احتاج 

راوول الى 102 مباراة للوصول الى هذا العدد.

»الماتادور« كبير.. وفرنسا سقطت.. وهولندا ضربت.. وإيطاليا نفدت.. وإنجلترا تعملقت

قلب الدفاع البلجيكي دانييل ڤان 
بوتني.

 ثالثية لهونتيالر

وسجل املهاجم الهولندي اخلطير 
كالس يان هونتالر ثالثة أهداف 
)هاتريك( ليق����ود منتخب بالده 
إلى فوز كبير 5 - 0 على مضيفه 
منتخب سان مارينو في املجموعة 
اخلامسة. وفاز منتخ��ب مولدوڤ��ا 
عل��ى ضيف��ه الفنلن��دي 0 - 2، 
وتغلب املنتخب الس����ويدي على 

ضيفه املجري بالنتيجة ذاتها.
وس����قط املنتخ����ب البرتغالي 
ف����ي فخ التعادل 4 - 4 مع ضيفه 
القبرصي باملجموعة الثامنة لتكون 
نتيجة مخيبة للبرتغاليني في بداية 
مس����يرتهم بالتصفيات. وشهدت 
املجموعة نفس����ها فوز املنتخب 
النرويجي على مضيفه األيسلندي 

.1 - 2
وفي املجموعة الثانية، تغلب 
املنتخب األيرلندي على مضيفه 
األرميني بهدف سجله الالعب البديل 
كيث فاهي في الدقيقة 76، كما فاز 
الروس����ي على مضيفه  املنتخب 
منتخب أندورا بهدفني س����جلهما 

املهاجم باڤل بوغربنياك.
كما تغلب املنتخب السلوڤاكي 
على ضيفه املقدوني بهدف نظيف 

في الوقت الضائع من املباراة.
واستهل املنتخب الكرواتي لكرة 
القدم مسيرته في التصفيات بنجاح 
اثر فوزه على مضيفه منتخب التڤيا 
3 - 0 في املجموعة السادسة. وفي 
املنتخب  املجموعة نفسها، سقط 
اليوناني في فخ التعادل 1 - 1 مع 
ضيفه اجلورجي. وكانت املباراة 
اليوناني  هي األولى للمنتخ����ب 
حتت قي����ادة مديره الفني اجلديد 
البرتغالي فيرناندو س����انتوس 
ال����ذي تولى قي����ادة الفريق عقب 
الدور األول لبطولة  خروجه من 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
وذلك خلفا للمدرب األملاني الكبير 
أوتو ريهاغل الذي قاد الفريق للفوز 

بيورو 2004.

على ويلز 1 - 0.
ورغم االنتقادات العنيفة التي 
واجهها فابيو كابيللو املدير الفني 
للمنتخب اإلجنليزي قبل املباراة، 
لعب امل����درب اإليطالي بطريقة 2 
- 4 - 4 الت����ي لعب بها املنتخب 
في املونديال، ولكنه دفع بالالعب 
ثي����و والكوت في الناحية اليمنى 
وداوسون وفيل جاجيلكا في مركز 

قلب الدفاع.

تألق كلوزه

وسجل ميروسالف كلوزه هدفا 
في الشوط الثاني قاد به املنتخب 
الف����وز على مضيفه  إلى  األملاني 
البلجيكي 1 - 0 في املجموعة األولى 
بالتصفيات. وسجل كلوزه هدف 
املباراة الوحيد بعد خمس دقائق من 
بداية الشوط الثاني حيث استغل 
الفريق األملاني خطأ ارتكبه العب 

لكن املنتخب اإليطالي جنح في 
حتويل تأخره إلى فوز ثمني في 
الشوط الثاني بهدفني سجلهما 
أنطونيو كاس����انو وليوناردو 
بونوتش����ي ف����ي الدقيقتني 60 
و63، وشهدت املجموعة نفسها 
ف����وزا مفاجئ����ا ملنتخب  ايضا 
أيرلندا الشمالية بهدف نظيف 
على مضيفه السلوڤيني صاحب 
الع����روض اجليدة في مونديال 
2010. وكانت األهداف الثالثة التي 
أحرزها جيرمني ديفو والهدف 
الذي سجله آدم جونسون كافية 
املنتخب اإلجنليزي بداية  ملنح 
ناجحة في التصفيات بالتغلب 
عل����ى املنتخب البلغاري 4 - 0 
على ستاد »وميبلي« بالعاصمة 
لن����دن في املجموعة الس����ابعة 
والتي شهدت أيضا فوز منتخب 
مونتينيغرو )اجلبل األس����ود( 

املنتخب الفرنس����ي قبل مباراته 
أمام  املقبل  الثالثاء  املرتقبة يوم 
مضيفه البوس����ني ال����ذي حقق 
الفوز 3 - 0 على مضيفه منتخب 
لوكس����مبورغ في مباراة أخرى 
باملجموعة نفسها التي شهدت أيضا 

تعادل رومانيا وألبانيا 1 - 1.
وفي تالني عاصمة استونيا، 
أفلت املنتخب اإليطالي من كمني 
مضيفه االستوني وانتزع فوزا 
ثمينا 1 - 2 في املجموعة الثالثة 
بالتصفيات. وأنه����ى املنتخب 
اإليطالي بذلك حالة اجلدب والفشل 
في حتقي����ق االنتصارات والتي 
الزمته في الفترة املاضية حيث 
استعاد الفريق نغمة الفوز وسط 
األمطار التي هطلت على تالني. 
وانتهى الشوط األول من املباراة 
بتقدم منتخب اس����تونيا بهدف 
سيرجي زينيوف في الدقيقة 31، 

وتعادلت ليتوانيا س����لبيا مع 
اسكوتلندا.

فشل فرنسي

الفرنسي في  وفشل املنتخب 
التخلص من كابوس مونديال 2010 
ولم يحقق الفريق البداية الناجحة 
التي كان يرغ����ب فيها بأول لقاء 
رس����مي حتت قيادة مديره الفني 

احلالي لوران بالن.
وتلق����ى الفري����ق لطمة قوية 
في بداية مسيرته بالتصفيات 
بعدما مني بالهزمية 0 - 
1 على ملعبه في »ستاد 
دو فرانس« بالعاصمة 
أم����ام ضيفه  باري����س 
البيالروسي في املجموعة 

الرابعة بالتصفيات.
وأضعف����ت ه����ذه 
الهزمي����ة معنويات 

اثر متريرة رائع����ة من زميله 
أندريس انييستا.

وبعدها بثماني دقائق سجل 
اله����دف الثاني الس����بانيا  فيا 
بتسديدة قوية من مسافة بعيدة 
ويتحمل بيت����ر جيهل حارس 
مرمى منتخب ليشتنش����تاين 

معظم مسؤولية هذا الهدف.
وسجل توريس الهدف الثالث 

للفريق اثر متريرة رائعة 
متقنة من زميله سيسك 

فابريغاس.
وأضاف سيلڤا، املنضم 
إلى مانشس����تر س����يتي 
اإلجنليزي ه����ذا الصيف، 
الهدف الراب����ع اثر متريرة 

من س����يرخيو بوسكيتس، 

وديڤيد ڤيا في الدقيقتني 18 و26، 
وأضاف توريس الهدف الثاني له 
وهو الثالث للفريق في الدقيقة 
54 ليس����تعيد بذلك أهدافه مع 
املنتخب االسباني في املباريات 
الرسمية بعدما صادفه حظ عاثر 

لفترة طويلة مع الفريق.
واستكمل املنتخب االسباني 
رباعيته عن طريق ديڤيد سيلڤا 
في الدقيقة 62 من املباراة التي 
فرض فيها »املاتادور« االسباني 
سيطرته املطلقة على مجريات 
اللعب بينما وجد أصحاب األرض 
صعوبة بالغ����ة في عبور خط 
وس����ط امللعب أو تش����كيل أي 
خطورة على املرمى االسباني.

وبرهنت املباراة على استعادة 
توريس جنم ليڤربول اإلجنليزي 
افتتح  العالي حيث  ملس����تواه 

التسجيل بكرة ماكرة ساقطة 

اس����تهل املنتخب االسباني 
لكرة القدم رحلة الدفاع عن لقبه 
األوروبي بفوز كبير وسهل على 
مضيفه منتخب ليشتنشتاين في 
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
األمم األوروبية )يورو 2012(، 
الفرنس����ي  بينما بدأ املنتخب 
عه����ده اجلديد بقي����ادة مديره 
الفني اجلديد لوران بالن بهزمية 
مهينة على ملعبه أمام املنتخب 

البيالروسي.
وتخلص املنتخبان اإلجنليزي 
واإليطالي من ذكرياتهما السيئة 
في كأس العالم بجنوب أفريقيا 
واستعاد الفريقان انتصاراتهما 
بينما سقط املنتخب البرتغالي 
التعادل املخيب لآلمال  في فخ 

مع ضيفه القبرصي.
وكان املنتخ����ب الهولندي � 
وصيف بطل العالم � هو أكبر 
الفائزين في ه����ذه اجلولة من 
التصفيات حيث سحق منتخب 
سان مارينو في عقر داره بخمسة 

أهداف نظيفة.
بينما حقق املنتخب األملاني 
ف����وزا صعب����ا عل����ى مضيفه 
البلجيكي وتغلب املنتخب التركي 
على منتخب كازاخستان في عقر 
داره كما حققت منتخبات السويد 
الفوز في  وكرواتيا والبوسنة 
التي شهدت فوزا  هذه اجلولة 
مفاجئا اليرلندا الشمالية على 
املنتخب الس����لوڤيني في عقر 

داره.
ف����ي ف��������ادوز ع��اص��م��ة 
ليشتنشتاين، استهل املنتخب 
االسباني رحلة الدفاع عن لقبه 
األوروب��ي بفوز كبير وسهل 
منتخب  0 على مضيفه   - 4
ليشتنشتاين في أولى مباريات 
الفريقني باملجموعة التاسعة من 

التصفيات.
وحسم املنتخب االسباني، 
حامل لق����ب يورو 2008 وبطل 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 
الشوط األول من املباراة لصاحله 
بهدفني سجلهما فيرناندو توريس 

ألمانيا قوية بكلوزه.. وهيدينك انتصر مع األتراك.. وقبرص أحرجت البرتغال في تصفيات »يورو 2012«

اإليطالي أنطونيو كاسانو يصرخ فرحا بهدفه مع فابيو كوالياريال وليوناردو بونشي النجم األملاني ميروسالف كلوزه: هدف واحد يكفي على بلجيكا

دييغو مارادونا


