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استغل مدرب مان يونايتد االجنليزي السير 46
اليكس فيرغس���ون انش���غال العبيه بخوض 
املباريات الدولية في صفوف منتخباتهم الوطنية 
وقام بزيارة الى واشنطن وحتديدا الى البيت 
االبيض، وشوهد فيرغوسون في اجلناح الغربي 
حيث يوجد املكتب البيضاوي برفقة احد العاملني 

في البيت االبيض.

وحتدث فيرغوسون لفترة وجيزة مع روبرت 
غيبس املس���ؤول االعالمي للرئيس االميركي 
باراك اوباما، الذي كان حارس���ا للمرمى خالل 

دراسته.
وكان فيرغوسون تقدم بطلب لزيارة البيت 
االبيض عبر السفارة البريطانية، ولم يعرف ما 
اذا كان لديه برنامج خاص خالل هذه الزيارة.

فيرغسون يزور البيت األبيض

 )أ.پ(النجم األملاني التركي األصل مسعود أوزيل يسجل الهدف الثاني في مرمى تركيا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتابع محاولة الدمناركي كريستيان بولسن السيطرة على الكرةالسويسري ماركو شيلر يجتاح احلارس املونتينغري مالدن بوزڤيتش

املستشارة األملانية اجنيال ميركل مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس األملاني كريستيان ڤولف في املنصة خالل عزف النشيدين

 أوزيل »غدر« بتركيا على مرأى من أردوغان 

قس���ا املنتخ���ب األملاني ثالث 
مونديال 2010 على ضيفه التركي 
عندما تغلب عليه 3-0 على امللعب 
االوملبي في العاصمة برلني وأمام 
أنظار رئيس الوزراء التركي رجب 
طي���ب اردوغان ونح���و 40 ألف 
مش���جع تركي في اجلولة الثالثة 
من منافسات املجموعة األولى ضمن 
التصفيات املؤهلة الى كأس أوروبا 
2012 لكرة القدم. وسجل ميروسالف 
كلوزه )42 و87( ومسعود اوزيل 
املباراة  )79( االهداف، وش���هدت 
التي حضرتها أيضا املستش���ارة 
األملانية اجني���ال ميركل، إجراءات 
أمنية. مشددة نظرا للجالية التركية 
أملانيا  ف���ي  املتواجدة  الضخم���ة 
التي تشهدها  واملنافسة احملتدمة 
مواجهات املنتخبني. واكتس���حت 
اجلماهير التركية امللعب االوملبي 
وغمرت���ه باالعالم التركية وكأنها 
تلعب على أرضها، كما انها أطلقت 
صافرات االستهجان على النشيد 
الوطني األملاني وعلى العب وسط ال� 
»مانشافت« التركي األصل مسعود 
اوزيل الذي س���جل الهدف الثاني 

دون ان يحتفل به.
واس���تحقت املانيا الفوز ألنها 
اللقاء  كانت األفضل اغلب فترات 
على الرغم من غياب جنمها باستيان 
شڤاينشتايغر بسبب اإلصابة، فيما 
عانت تركيا كثيرا بعد انطالقتها 

األرض الذين جنحوا في تقليص 
الفارق في الدقيقة 72 بركلة جزاء 
نفذها روبي كني، ثم عبر شاين لونغ 
في الدقيقة 78، إال ان الروس حافظوا 
على رباطة جأش���هم وخرجوا في 
نهاية املطاف بالنقاط الثالث التي 
رفعوا من خاللها رصيدهم الى ست 
نقاط، فلحقوا بايرلندا وسلوڤاكيا 
الى الصدارة مستفيدين من خسارة 

األخيرة أمام أرمينيا 1-3 أيضا.
وتصدر املنتخب املونتينيغري 
املجموعة السابعة بعدما حقق فوزه 
التوال���ي وجاء على  الثالث على 
حس���اب ضيفه السويسري 0-1، 
وتدين مونتينيغرو التي تخوض 
التصفيات للم���رة األولى كدولة 
مستقلة عن صربيا، بفوزها الى جنم 
روما االيطالي ميركو فوسينيتش 
الوحيد  املباراة  الذي سجل هدف 

في الدقيقة 68.

 بداية جيدة لماتيوس 

الس���ابق  النجم االملاني  حقق 
األملاني لوث���ار ماتي���وس بداية 
جيدة في منصبه كمدرب للمنتخب 
البلغاري بعدما قاده في مباراته 
األولى للفوز على نظيره الويلزي 
1-0 ضمن منافس���ات املجموعة 
السابعة. ويدين املنتخب البلغاري 
بفوزه األول ال���ى ايفلني بوبوف 
الوحيد  املباراة  الذي سجل هدف 

في الدقيقة 48.
واستعادت التشيك توازنها بفوز 
صعب على ضيفتها اس���كوتلندا 
1-0 في براغ منافسات املجموعة 
التاسعة. وسجل رومان هوبنيك 
هدف املب���اراة الوحيد في الدقيقة 
النروي���ج صدارتها  70. وعززت 
للمجموعة الثامن���ة بفوزها على 
مضيفتها قبرص 2-1 في قبرص 
وسجل يون ارني ريزه )2( وجون 

القوية في الدقائق األولى.
وهي امل���رة االولى التي تنجح 
فيها أملانيا ف���ي الفوز على تركيا 
في عقر دارها النها فشلت في املرة 
األولى ضمن التصفيات األوروبية 
لعام 2000 حيث س���قطت في فخ 
التعادل السلبي بعدما خسرت 1-0 

مباراة الذهاب في اسطنبول.

البرتغال انتصرت 

حقق���ت البرتغال فوزها األول 
ضمن تصفيات املجموعة الثامنة 
بتغلبها على ضيفتها الدمنارك 1-3 
على ملعب »دراغ���او« في مدينة 
بورتو. وسجل للبرتغال ناني )29 
و31( وكريستيانو رونالدو )85(، 
وللدمنارك ريكاردو كارفاليو )79 

خطأ في مرمى فريقه(.
وحققت اس���بانيا بطلة العالم 
فوزه���ا الثاني عل���ى التوالي في 
منافسات املجموعة التاسعة بتغلبها 
على ضيفتها ليتوانيا 3-1 في مدينة 
سلمنقة، وسجل فرناندو ليورنتي 
)47 و56( وداڤي���د س���يلفا )79( 
أهداف اسبانيا حاملة لقب نسخة 
2008 ودارفيداس سيرناس )54( 
هدف ليتوانيا، وتصدرت اسبانيا 
التي غاب عنها شافي العب وسط 
برشلونة بسبب اإلصابة وشابي 
ألونسو العب وسط ريال مدريد 
بس���بب املرض، ترتيب املجموعة 

برصيد 6 نقاط.

الفوز األول لليونان

حققت اليونان فوزها األول بعد 
تغلبها عل���ى ضيفتها التفيا 0-1 
في منافسات املجموعة السادسة، 
وسجل فاسيليوس توروسيديس 
)58( هدف املباراة الوحيد، ليرفع 
رصيد أبطال نس���خة 2004 الى 5 
نقاط من فوز وتعادلني، فتصدرت 

مولدافي���ا 1-0 في كيس���يتوا من 
منافسات املجموعة اخلامسة.

وتدي���ن هولن���دا بفوزها الى 
مهاجم ش���الكه األملاني يان كالس 
هونتيالر الذي سجل الهدف الوحيد 
ف���ي الدقيقة 37 اثر تلقيه متريرة 
من العب وسط توتنهام االجنليزي 
رافايل ڤان در ڤارت، وكانت املجر 
س���حقت س���ان مارينو 8-0 في 

املجموعة ذاتها.

روسيا تستعيد توازنها

استعاد املنتخب الروسي توازنه 
وعوض خسارته في املرحلة السابقة 
على أرضه أمام س���لوڤاكيا وذلك 
بفوزه على مضيفه االيرلندي 2-3 

مش���اركة مع جورجيا التي فازت 
على مالطا بالنتيجة ذاتها.

النمسا على اذربيجان  وفازت 
3-0 ف���ي ڤيين���ا من منافس���ات 
املجموعة االولى.وسجل سيباستيان 
برودل )3( وماركو ارنوتوڤيتش 

)53 و90( األهداف.
 واجب���ر املنتخ���ب االيرلندي 
الش���مالي ضيف���ه االيطالي على 
االكتفاء بالتع���ادل معه 0-0 في 
بلفاست ضمن منافسات املجموعة 
الثالثة.وبقيت ايطاليا في صدارة 
املجموعة بفارق نقطة عن استونيا 
التي حققت املفاجأة بفوزها على 
صربي���ا ف���ي عق���ر دار األخيرة 
بثالثة أهداف لتارمو كينك )63( 

في املجموعة الثانية.
 واستهل املنتخب الروسي الذي 
وص���ل الى نصف نهائي نس���خة 
2008، املب���اراة بقوة حيث افتتح 
التس���جيل منذ الدقيق���ة 10 عبر 
الكسندر كيرجاكوف بعد متريرة 
من س���يرغي ايغناشيڤيتش، ثم 
اضاف الهدف الثان���ي قبل مرور 
نصف س���اعة على انطالق اللقاء 
الن دجاغوييف بعد متريرة  عبر 
من الكس���ندر انيوكوف )28(، ثم 
عزز رومان شيركوف تقدم منتخب 
املدرب الهولندي ديك ادفوكات في 
الدقيقة 50 بعدما حتولت تسديدته 
وخدعت احلارس االيرلندي شاي 
غيفن، قب���ل ان ينتفض أصحاب 

وقنس���طنطني فاس���يلييف )73( 
والكسندر لوكوڤيتش )90 خطأ في 
مرمى فريقه(، مقابل هدف لنيكوال 

زيغيتش )60(.
 وتعادل املنتخب االلباني مع 
ضيفه البوسني 1-1 في تيرانا من 
منافسات املجموعة الرابعة.وسجل 
كلوديان دوري )45( هدف البانيا، 
ووداد ايبيس���يڤيتش )20( هدف 
البوسنة ورفعت البانيا رصيدها 
الى 5 نقاط في الص���دارة بفارق 
األهداف عن بيالروسيا التي تعادلت 

مع لوكسمبورغ بالنتيجة ذاتها.
وحققت هولندا وصيفة بطلة 
العالم فوزها الثالث على التوالي 
عندم���ا تغلب���ت عل���ى مضيفتها 

كارو )42( هدفي النرويج، ويوانيس 
اوكاس )58( هدف قبرص.

 فوز جورجيا 

وفاز املنتخب اجلورجي على 
نظيره املالطي 1-0 في تبليس���ي 
ضمن منافسات املجموعة السادسة، 
وسجل داڤيد سيرادزه هدف املباراة 
الوحيد في الدقيق���ة األخيرة من 
املباراة، رافعا رصيد منتخب بالده 

الى خمس نقاط.
وحق���ق املنتخب املجري فوزا 
كاس���حا على ضيفه سان مارينو 
8-0 في بوداسبت ضمن منافسات 
املجموعة اخلامسة وسجل غيرغلي 
رودولف )10 و25( وادم شاالي )18 
و27 و48( وفالدميير كومان )60( 
وباالس دشودشاك )89( وزولتان 
غي���را )90 من ركلة جزاء( أهداف 
املباراة وخسرت اندورا أمام مقدونيا 
0-2 في ايكسوفال من منافسات 
املجموعة الثانية وسجل ايلتشو 
نوموسكي )43( وفانتش سيكوف 

)60( الهدفني.
وعاد املنتخ���ب البلجيكي من 
اس���تانا بف���وزه األول وجاء على 
مضيفه الكازاخس���تاني 2-0 في 
منافسات املجموعة االولى، ويدين 
منتخب املدرب جورج ليكنز بفوزه 
الى البديل مارفني اوغوجنيمي الذي 
سجل الهدفني في الدقيقتني 52 و70 
والى طرد الكسندر كيسليتسني من 

املنتخب املضيف في الدقيقة 68.
وحقق املنتخب األرميني مفاجأة 
بإسقاطه ضيفه السلوڤاكي 3-1 في 
ييريفان في منافس���ات املجموعة 
الثانية، وسجل يورا موفسيسيان 
)23( وغيف���ورغ غزاري���ان )50( 
وهنري���خ مختاراين )89( أهداف 
أرميني���ا، وفالدميير فايس )37( 

هدف سلوڤاكيا.

البرتغال فازت مع بينتو.. والطليان تعثروا.. وفوز ثالث لهولندا.. وماتيوس انتصر.. والروس انتفضوا ورأس إسبانيا عاٍلٍٍِ في تصفيات »يورو 2012«

دل بوسكي ولورينتي سعيدانكلوزه ونوير والم يشيدون 

برانديللي: راض عن النتيجة

أبدى جنم الهجوم األملاني ميروسالف كلوزه سعادته 
بالفوز الذي حققه على نظيره التركي 3 - 0 كما أشاد 
باملشجعني األملان. وقال »إننا جميعا سعداء بتحقيق 
الفوز باملباراة. يج���ب أن أحيي جماهيرنا. كنا منيز 
هتافاتهم رغ���م العدد الكبير من املش���جعني األتراك 
الذين حضروا املباراة. فبعد الهدفني األول والثاني لم 
يتوقفوا عن اإلنشاد. أما زميله حارس املرمى مانويل 
نوير فقد أبدى استياءه من الفرصة التي منحها زمالؤه 
املدافعون للمنتخب التركي والتي كاد أن يسجل الفريق 

الضيف هدفا منها.
وقال »لم أكن سعيدا بالسماح لهم مبثل هذه الفرصة. 
حلس���ن احلظ متكنت من التصدي للكرة. لم نسمح 
لهم بتش���كيل ضغط علينا. فرضنا أسلوبنا وتركنا 
الكرة تقوم باملهمة. أعتقد أننا نستحق الفوز«. وأكد 
القائد فيليب الم إن املنتخب األملاني لعب بشكل رائع 
»حصد تس���ع نقاط )في ثالث مباري���ات( يعد بداية 
مثالي���ة. ال ميكننا فعل أكثر من ذل���ك. ولكن هذا لن 
يعني شيئا إن لم نتمكن من حتقيق انتصار آخر يوم 

الثالثاء املقبل.

قال مدرب اسبانيا ڤيسنتي دل بوسكي مدرب اسبانيا على 
فوز فريقه على ليتوانيا »كانت النقاط ثمينة بالنسبة لنا. 
لم نكن حاسمني في الشوط االول، لكننا نستحق الفوز. هذا 
ما كنا نريده، 6 نقاط من مباراتني، ولم نكن نريد املفاجآت«. 
من جانبه قال لورينتي »إنني س����عيد حقا. املباراة كانت 
تتعقد تدريجيا، لذلك كان الهدفان )اللذان أحرزهما( مهمني.. 

واآلن يجب أن نفكر بشأن مباراة اسكوتلندا«.

ق����ال م����درب ايطالي����ا 
تش����يزاري برانديللي بعد 
تعادله مع ايرلندا الشمالية: 
»إنن����ي راض عن النتيجة، 
امللع����ب  كان����ت أرضي����ة 
صعب����ة كافحن����ا بضراوة 
النهاي����ة، كنا نعرف  حتى 

أن األجواء ستكون صعبة 
ودائما ما كان لدينا الرغبة 
في التسجيل«. وأضاف »كان 
يجب أن نكون أكثر تركيزا 
على التسجيل، عندما تكون 
قريبا م����ن املرمى يجب أن 

تكون أكثر جرأة«.

كلوزه »الثاني« 
دوليًا بعد بكنباور

إيطاليا ورومانيا وديًا

ب����ات مهاجم منتخ����ب املانيا 
ميروسالف كلوزه ثاني الالعبني 
االملان االكث����ر خوضا للمباريات 
الدولية بعد ان لعب مباراته الرقم 
104 خالل مواجهة فريقه ضد تركيا 
)3 � 0(  وتخطى كلوزه )32 عاما(، 
الكرة االملانية فرانتس  اسطورة 
بكنباور الذي خاض 103 مباريات 
دولية في مس����يرته املظفرة، بيد 
ان كلوزه اليزال بعيدا عن الرقم 
القياسي احمللي املسجل باسم لوثار 

ماتيوس )150 مباراة دولية(.
وللمفارقة، فان كلوزه س����جل 
خمسة اهداف في ثالث مباريات مع 
املانشافت في التصفيات احلالية، 
لكنه بقي صامتا في صفوف ناديه 
احلالي بايرن ميونيخ منذ مطلع 

املوسم احلالي.

أعلن االحتاد االيطالي لكرة 
القدم ان منتخب بالده سيالقي 
نظيره الروماني في مباراة ودية 
دولية في 17 نوفمبر املقبل في 
مدينة كالغنفورت النمسوية، ولم 
يحدد االحت���اد االيطالي توقيت 

 )أ.پ( )أ.پ(اقامة املباراة.


