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لوف: »المانشافت« أمتع كابيللو يشيد بروني
قال املدير الفني للمنتخب االملاني يواكيم لوف إن الفريق أظهر 
انسجاما طيبا في بعض فترات املباراة وأكد أن متعة األداء جديرة 

باملشاهدة.
وأش����اد لوف باستمرار املنتخب األملاني في بناء الهجمات بعد 
تقدمه بثالثة أهداف نظيفة في الش����وط األول، مشيرا إلى اعتماد 
اخلصم على التراجع واللجوء للدفاع، وأضاف أن لوكاس بودولسكي 
أظهر براعة فائقة وس����رعة مذهلة في اختراق عمق دفاع املنافس، 
فضال عن تس����جيله هدفا. من جانبه، قال األملاني بيرتي فوغتس 
املدير الفني ملنتخب إذربيجان إن فريقه تلقى درسا قاسيا واملباراة 
كانت حص����ة تدريبية للفريق، نظرا ألن أملانيا تلعب مبس����توى 
يفوق بكثير أداء منتخب إذربيجان وأضاف أن الهزمية مس����تحقة 

ألن فريقه لعب بسلبية كبيرة.

أكد املدي���ر الفني للمنتخب اإلجنلي���زي، اإليطالي فابيو 
كابيلل���و أنه راض عن أداء فريقه ف���ي املباراة التي فاز فيها 
على مضيفه السويس���ري 3-1. وقال كابيللو عقب املباراة: 
»أعتقد أننا لعبنا بش���كل جيد في الشوط األول. قدمنا كرة 

قدم مذهلة«.
وأضاف: »كان مهما أن نحقق الفوز وقد شعرت بالسعادة 
حقا ملا قدمناه في الش���وط األول. في الش���وط الثاني لعبنا 

ببطء وتراجعت سيطرتنا على الكرة«.
وأشاد كابيللو باملهاجم واين روني، الذي افتتح التسجيل 
للمنتخب اإلجنليزي بعد 9 دقائق فقط من بداية املباراة، قائال: 
»روني سجل هدفا، وهذا شيء مهم له ولنا. قدم أشياء جيدة 

حقا من الناحية اخلططية. لقد لعب جيدا«.

أكد املدير الرياضي في نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري 
االملاني لكرة القدم، كريستيان نرلينغر ان العب الوسط 
باستيان شفاينشتايغر واملدافع فيليب الم ليسا للبيع. 

ونقلت صحيفة »بيلد« أمس عن نرلينغر قوله »مهما 
يحصل، شفاينش���تايغر ليس للبي���ع. االمر ذاته ينطبق 
عل���ى الم وعلى كل العب آخر نري���د ان نبني معه فريقنا 

في املستقبل«.

وتأتي تصريح���ات نرلينغر ردا عل���ى االهتمام الذي 
ابداه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد والذي 
قال حسب الصحيفة ذاتها لشفاينشتايغر بعد لقاء ودي 
بني الفريقني في 13 اغس���طس املاضي »ستكون لي العام 

املقبل«.
واوضح املسؤول في النادي الباڤاري »اعتقد ان باستيان 

سيمدد عقده« الذي ينتهي اواخر يونيو 2012.

بايرن ميونيخ: شفاينشتايغر والم ليسا للبيع

»فيفا« يقوم بزيارة تفتيش إلى أميركا

األرجنتين إلى ربع نهائي مونديال »السلة«

 بدأ وفد مفتش���ي االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( زي���ارة الى الواليات املتحدة، احملطة قبل 
االخيرة من جولة تشمل الدول املرشحة الستضافة 

مونديالي 2018 و2022.
 وس���يزور الوفد املؤلف من 6 اعضاء 5 مدن 
اميركية بعد ان شارك في فطور في البيت االبيض 
امس االربعاء، حسبما ذكر احد اعضاء الوفد رئيس 
االحتاد التش���يلي هارولد ماين نيكولز الذي لم 
يشر الى ما اذا كان الرئيس باراك اوباما سيكون 

حاضرا ام ال.
 وس���يقوم الوف���د بجولة تفقدي���ة للمالعب 
واملنش���آت الرياضية والبنى التحتية في املدن 
اخلمس: نيويورك وواش���نطن وداالس وميامي 

وهيوسنت من اصل 18 مدينة رشحها االميركيون 
وسيتم اختيار 12 منها في النهاية.

 يذكر ان الرئيس االميركي االسبق بيل كلينتون 
الذي تابع مباريات مونديال 2010 في جنوب افريقيا، 

هو رئيس ملف ترشيح الواليات املتحدة.
 وكان وفد مفتشي »فيفا« زار اليابان وكوريا 
اجلنوبية واس���تراليا وهولن���دا وبلجيكا )ملف 
مشترك( وروس���يا واجنلترا والبرتغال، وتبقى 
امامه زيارة قطر التي ترشحت الستضافة مونديال 

2022 فقط.
 وسيكشف »فيفا« في 2 ديسمبر هوية الدولتني 
اللتني ستنظمان هذين املونديالني، يذكر ان البرازيل 

ستستضيف نسخة عام 2014.

 أكمل���ت األرجنتني عقد ربع 
نهائي كأس العالم لكرة الس���لة 
بفوزها على البرازيل 93-89 في 
اسطنبول، وتلعب األرجنتني في 
دور الثمانية اليوم اخلميس مع 
ليتوانيا التي تغلبت على الصني 

 .67-78
 تأل���ق النج���م األرجنتيني 
سكوال بش���كل الفت بتسجيله 
37 نقطة، في حني كان ماشادو 
االبرز في منتخب البرازيل بعشر 

نقاط فقط.
 وفي املب���اراة الثانية، جنح 

جناح تورونتو، احد أندية الدوري 
األميركي للمحترفني، ليناس كليزا 
في قيادة منتخب بالده ليتوانيا 
الى فوز صريح على الصني 78-
67 بعدما س���جل 30 نقطة )و9 
متابعات( 13 منها في الربع األخير 
من اصل 14 س���جلتها ليتوانيا 
عندما حاول الصينيون العودة 

الى أجواء اللقاء.
 وكان كليزا حاسما ايضا في 
فرض املنطق امام منتخب صيني 
كان ظال لنفسه في غياب عمالقه 
ياو مينغ وتأهل بأعجوبة بعد 

خسارة غير متوقعة لبورتوريكو 
امام ساحل العاج.

 ومنح���ت ليتوانيا نفس���ها 
فرصة طيبة قبل ان تنظم بطولة 
اوروبا 2011، وسجلت بهذا التأهل 
رغم غياب العديد من عناصرها 
املؤثرة، عودتها الى الصف األول 
بعد ان خف���ت بريقها متاما في 
بطولة اوروبا 2009 واضطرت الى 
طلب بطاقة دعوة للمشاركة في 
مونديال 2010 في تركيا، ويلعب 
الي���وم ايضا في رب���ع النهائي 

الواليات املتحدة مع روسيا.

استقالة مدرب بلغاريا

إصابة مرتيساكر بكسر في محجر العين

تقدم املدرب ستانيمير س����تويلوف باستقالته من منصب املدير 
الفني للمنتخب البلغاري لكرة القدم بعد الهزمية أمام ضيفه منتخب 
مونتنغرو 0-1. والهزمية هي الثانية للمنتخب البلغاري حيث سقط 
أمام نظيره اإلجنليزي يوم اجلمعة املاضي بأربعة أهداف نظيفة على 
ستاد وميبلي بالعاصمة البريطانية لندن. ووافق بوريسالف ميهايلوف 

رئيس االحتاد البلغاري على استقالة ستويلوف بعد الهزمية.

ذكر االحتاد األملاني لكرة القدم ان املدافع الدولي بير مرتيساكر 
أصيب بكس���ر في محجر العني في املباراة التي فاز فيها املنتخب 
على نظيره االذربيجاني 6-1. وخرج مرتيس���اكر )25 عاما( في 
الدقيقة 11 بع���د ان تعرض لضربة بالكوع على وجهه اثر التحام 
على كرة مش���تركة مع احد العب���ي املنتخب املنافس، وحل محله 
هايكو فيس���ترمان الذي افتتح التسجيل ألملانيا بعد 17 دقيقة من 
نزوله )28(. وسيغيب مرتيساكر عن لقاء القمة بني فريقه ڤيردر 
برمين وباي���رن ميونيخ حامل اللقب الس���بت املقبل في اجلولة 

الثالثة من الدوري احمللي.

في برلني.
وفاز املنتخب النمساوي على 
نظيره الكازاخستاني 2 - 0 في 

ڤيينا.
وفي املجموعة الثالثة، حققت 
ايطاليا فوزا سهال على جزر فارو 

قوامه 5 - 0 في فلورانسا.
البرتو جيالردينو  وس���جل 
)11( ودانييلي دي روس���ي )21( 
وانطونيو كاسانو )27( وفابيو 
كوالياريل���ال )81( واندريا بيرلو 

)90( االهداف.
وتع���ادل املنتخ���ب الصربي 
مع نظيره الس���لوڤيني 1 - 1 في 

بلغراد.
وفي املجموعة السادسة، تعادل 
املنتخ���ب الكرواتي م���ع نظيره 
اليوناني � بطل عام 2004 � سلبا 

في زغرب.
امام  املالطي  املنتخب  وخسر 
نظيره الالتڤ���ي 0 - 2، وتعادل 
املنتخب اجلورج���ي مع نظيره 
االسرائيلي 0 - 0 في تبيليسي.

انتصار هولندي

 وف���ي املجموعة اخلامس���ة، 
فازت هولن���دا على فنلندا 2 - 1 

في فيينورد.
 وسجل كالس يان هونتيالر 
)7 و16 م���ن ركلة ج���زاء( هدفي 
هولندا، وميكايل فورس���ل )18( 

هدف فنلندا.
املنتخ���ب املجري   وتغل���ب 
على نظي���ره املولداڤي 2 - 1 في 

بودابست.

يواكيم لوف درسا لرجال مواطنه 
بيرتي ڤوغت���س االذربيجانيني 
عندما هزموهم 6 - 1 في كولن.

وس���جل هايكو فيس���ترمان 
)28( ولوكاس بودولسكي )45( 
وميروس���الف كلوزه )45 و90( 
ورش���يد صادقوف )53 خطأ في 
مرماه( وهولغر بادشتوبر )86( 
اهداف املانيا، ووفيق دجافادوف 

)57( هدف اذربيجان.
وكان���ت املاني���ا تغلبت على 
بلجيكا في اجلولة االولى 1 - 0 
فتصدرت الترتيب بفارق االهداف 
امام تركيا التي احلقت بالبلجيكيني 
الهزمية الثانية )3 - 2(، وستكون 
املواجهة قوية بني املتصدرين في 
اجلولة الثالثة مطلع الشهر املقبل 

التشكيلة املونديالية منح الضيوف 
التقدم )72( مسجال هدفه التاسع 
في 29 مباراة دولية. وعزز مالودا 
بالهدف الثاني بعد 7 دقائق، فوضع 
الفرنسي حدا لسلسلة  املنتخب 
عقيمة من 7 مباريات لم يعرف فيها 
طعم الفوز اذ يعود آخر انتصار له 
الى 26 مايو على كوستاريكا 2 - 1 

وديا في مدينة لنس الفرنسية.
وتعادل املنتخب البيالروسي 
مع نظيره الروماني 0 - 0، وفاز 
املنتخ���ب االلبان���ي على نظيره 

اللوكسمبورغي 1 - 0.

انتصار كبير أللمانيا

اما في املجموعة األولى، فقد 
لقن رجال مدرب املنتخب االملاني 

2 - 0 في سراييڤو.
وس���جل كرمي بنزمي���ة )72( 

وفلوران مالودا )79( الهدفني.
وضحك الفرنسيون اخيرا بعد 
ان حققوا الفوز االول بقيادة املدرب 
اجلديد لوران بالن الذي خلف بعد 

املونديال رميون دومينيك.
وكانت فرنس���ا خسرت على 
ارضها امام بيالروسيا 0 - 1 في 
اجلولة االولى، وقبلها وديا امام 

النرويج 1 - 2 في اوسلو.
وتأخر الفرنسيون في افتتاح 
التس���جيل وكانوا على وش���ك 
االستسالم لليأس بعد السيطرة 
ش���به املطلقة عل���ى املجريات، 
لك���ن بنزمية الذي لم يكن ضمن 

الى آدم جونسون  مررها بدوره 
فهرب االخير من احلارس وضعها 
بطريقة عرضية في املرمى اخلالي 

.)69(
وقلص ش���قيري الفارق بعد 
العددي،  النق���ص  دقيقتني رغم 
لكن البديل اإلجنليزي اآلخر دارن 
بنت اعاده الى سابق عهده بالهدف 

الثالث قبل دقيقتني من النهاية.
وفي املجموعة ذاتها، خس���ر 
املنتخب البلغ���اري امام نظيره 
املونتينيغري 0 - 1 في صوفيا.

فوز فرنسا

وفي املجموعة الرابعة، نهض 
املنتخب الفرنسي من كبوته وحقق 
فوزا سهال على نظيره البوسني 

حقق املنتخب االجنليزي الفوز 
الثاني على التوالي على حساب 
نظيره ومضيفه السويس���ري 3 
- 1 في بال ف���ي اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة السابعة 
املؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 
2012 لك���رة الق���دم ف���ي پولندا 

واوكرانيا معا.
وسجل كزردان شقيري )71( 
هدف سويسرا، وواين روني )10( 
وآدم جونسون )69( ودارن بنت 

)88( اهداف اجنلترا.
وكانت إجنلترا هزمت بلغاريا 
4 - 0 في اجلولة االولى، فارتاح 
كابيللو للنتيجتني خصوصا بعد 
ان طلب م���ن االحتاد االجنليزي 
للعبة منحه الفرصة بعد اخلروج 
املهني من مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وبدأ االجنليز املباراة بهجوم 
مكثف وتش���ديد اخلن���اق على 
اصحاب االرض، فأثمر ضغطهم 
هدف���ا مبكرا بعدم���ا هرب غلني 
جونسون في اجلهة اليمنى وعكس 
كرة مر عليها جيرماين ديفو وتيو 
والكوت لتصل الى طالبها واين 
روني الذي تابعها زاحفة في املرمى 

اخلالي من حارسه )10(.
الثاني، خسرت  وفي الشوط 
سويس���را جهود العبها ستيفان 
ليشتشتاينر بس���بب خشونته 
وانقضاضه اخلطير على العبي 
املناف���س )65( فس���هلت مهمة 
االجنليز قليال، واعطى روني الكرة 
الى القائد س���تيڤن جيرارد الذي 

فرنسا تنهض من مسلسل كبواتها.. واإلنجليز تخطوا سويسرا
فوز ألمانيا وهولندا وإيطاليا ضمن تصفيات كأس األمم األوروبية

)أ.پ(اإلجنليزي واين روني في صراع على الكرة مع السويسري ستيفان ليشتنشتاينر الفرنسي فلوران مالودا يقود هجمة أمام البوسني منصور مودزا  

نتائج مباريات تصفيات كأس أوروبا
المجموعة األولى

3 - 2تركيا � بلجيكا
2 - 0النمسا � كازاخستان

6 - 1املانيا � أذربيجان

المجموعة الثانية
0 - 1روسيا � سلوڤاكيا
2 - 2مقدونيا � أرمينيا

3 - 1جمهورية ايرلندا � أندورا

المجموعة الثالثة
1 - 1صربيا � سلوڤينيا
5 - 0إيطاليا � جزر فارو

المجموعة الرابعة
0 - 0بيالروسيا � رومانيا
1 - 0البانيا � لوكسمبورغ

0 - 2البوسنة والهرسك � فرنسا

المجموعة الخامسة
6 - 0السويد � سان مارينو

2 - 1هولندا � فنلندا
2 - 1املجر � مولداڤيا

المجموعة السادسة
0 - 2مالطا � التڤيا

0 - 0كرواتيا � اليونان

المجموعة السابعة
0 - 1بلغاريا � مونتينيغرو

1 - 3سويسرا � إجنلترا

المجموعة الثامنة
1 - 0الدمنارك � آيسلندا
1 - 0النرويج � البرتغال

المجموعة التاسعة
0 - 1التشيك � ليتوانيا

2 - 1إسكوتلندا � ليشتنشتاين

إسبانيا »هوت« في األرجنتين
أسقطت األرجنتني ضيفتها اسبانيا بطلة 
العالم 4-1 في مباراة دولية ودية لكرة القدم 

جمعت بينهما في بوينس ايرس.
سجل ليونيل ميس���ي )10( وغونزالو 
هيغواي���ن )13( وكارل���وس تيڤي���ز )34( 
وسيرجيو اغويرو )90( أهداف األرجنتني، 

وفرناندو ليورنتي )84( هدف اسبانيا.
واخلسارة هي األولى السبانيا منذ تتويجها 
بطل���ة للعالم للمرة األولى في تاريخها اثر 
فوزها على هولندا 1-0 في املباراة النهائية 

ملونديال جنوب افريقيا 2010.
ومع ان معظم افراد املنتخب االس���باني 
الذين فازوا بكأس العالم شاركوا في املباراة، 
ف���إن األرجنتينيني بقي���ادة املدرب اجلديد 
سيرجيو باتيستا ضربوا بقوة في الشوط 
األول واس���تغلوا متاما الهجم���ات املرتدة 

فحسموا النتيجة بنسبة كبيرة.
وغاب عن املنتخب االس���باني احلارس 
ايكار كاس���ياس حيث حل خوسيه مانويل 
رينا بدال منه، في حني ان مدافعا واحدا من 
األربعة الذين خاضوا نهائي املونديال كان 

حاضرا وهو جيرارد بيكيه.
وش���هدت املباراة عودة جنم برشلونة 
االسباني ليونيل ميسي الى تألقه مع املنتخب 
بع���د ان خيب اآلمال ف���ي مونديال جنوب 
افريقيا اذ فشل في تقدمي مستواه املعهود 

وتسجيل اي هدف.
وافتتح ميس���ي التس���جيل في الدقيقة 
العاش���رة، ثم أضاف هيغواين الثاني بعد 
ان تلقى كرة متقنة من تيڤيز فتخلص من 
احلارس ووضعها في الشباك بعد ثالث دقائق، 

وس���جل تيڤيز نفسه الهدف الثالث بعد ان 
استغل خطأ من احلارس رينا فخطف منه 

الكرة ووضعها في الشباك )34(.
وكانت هناك محاوالت السبانيا لتقليص 
الفارق على االقل فلم توفق في التس���جيل 
خصوصا من كرتني للمهاجم داڤيد ڤيا بالقائم 

في الدقيقتني 28 و41.
وح���اول املنتخب االس���باني املعروف 
بسيطرته على الكرة التسجيل في الشوط 
الثاني بعد ان عمد مدربه فيسنتي دل بوسكي 
الى اجراء بعض التغييرات، لكن األرجنتينيني 

لم يتركوا له مساحات كافية للتحرك.
وأثمر الضغط االسباني هدفا قبل نهاية 
املباراة بست دقائق عبر فرناندو ليورنتي، 
لكن اغويرو أضاف الهدف الرابع ألصحاب 
األرض في الدقيق���ة األولى من الوقت بدل 

الضائع.
وقال باتيس���تا عقب املباراة »اثبت هذا 
املنتخ���ب انه كان ق���ادرا على الفوز بكأس 
العالم«، مضيفا »لقد لعبنا جيدا وجنحنا 
في السيطرة على الكرة في الشوط االول، 
ثم حاولنا االعتم���اد على الهجمات املرتدة 

في الثاني«.
وتابع »أهنئ الالعبني على الفوز النهم 

كانوا بحاجة اليه«.
وفي بقية املباريات الودية الدولية، فازت 

املكسيك على كولومبيا 0-1.
وكندا على هندوراس 1-2.

وڤنزويال على االكوادور 0-1.
واستراليا على پولندا 1-2.
وأوكرانيا على تشيلي 1-2.

األرجنتيني ليونيل ميسي متخطيا اإلسباني مونريال )أ.ف.پ(


