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أعل����ن مدافع مي����ان االيطال����ي ماريك 38
يانكولوڤس����كي اعتزاله اللعب دوليا وذلك 
بعد فشل منتخب باده تشيك في التأهل، وقال 
يانكولوڤسكي لتلفزيون »تي ڤي نوفا« احمللي: 
»نعم، بإمكاني ان أؤكده، كانت مباراتي األخيرة 
مع املنتخب الوطني«. واختير يانكولوڤسكي 

أفضل العب تشيكي عام 2007.

اعتزال يانكولوڤسكي
قدم رئيس االحتاد التشيكي لكرة القدم ايڤان هاسيك 
استقالته من منصب املدير الفني بعد فشل منتخب باده 
في التأهل. وقال هاسيك الذي حقق 3 انتصارات وتعادلني 
في 5 مباريات، بعد نهاية مواجهة ايرلندا الشمالية: »نعم، 
كانت املباراة األخيرة مع املنتخب الوطني«. ويتوقع 
ان يخلف هاسيك، مساعده احلالي ميشال بيليك )44 

عاما( العب ومدرب سبارتا براغ السابق.

استقالة هاسيك
تعرض مدافع ليڤربول االجنليزي الدولي اليوناني 
س���وتيريس كيرياكوس الصابة قوية ستبعده عن 
املاعب نحو 4 أشهر، تعرض لها في مباراة منتخب 

باده مع لوكسمبورغ.
واش���ارت التقارير الى ان كيرياكوس )30 عاما( 
تع���رض لتمزق في األربطة األمامية لركبته اليمنى 

بعد اصطدامه باعب منافس.

إصابة كيرياكوس

»ال تبكي من أجلي يا أرجنتينا«

ايفيتا بايرون  حضرت جملة 
محبوبة الفقراء في االرجنتني »ال 
تبكي من اجلي يا أرجنتينا« بقوة 
املدرب دييغو مارادونا بعد  لدى 
ان تأه����ل »التانغو« الى نهائيات 
القدم  العال����م 2010 لك����رة  كأس 
بعدم����ا حقق ف����وزا متأخرا على 
مضيفتها االوروغ����واي 1 � 0 في 
مونتيڤيديو، ضمن اجلولة الثامنة 
عشرة االخيرة من تصفيات اميركا 
الى مونديال  اجلنوبية املؤهل����ة 

جنوب افريقيا.
وسجل لارجنتني البديل ماريو 

بوالتي )84(.
واحتفل مدرب األرجنتني دييغو 
مارادونا بتأهل باده بإفراط على 
امللع����ب، بع����د االنتقادات  ارض 
الاذعة التي وجهت له في االسابيع 
املاضية، اثر تراجع نتائج ال� »ألبي 
سيليستي« في التصفيات والتي 
كادت تغيب بطل العالم 1978 و1986 
عن املوندي����ال ألول مرة منذ عام 

.1970
وانضمت األرجنتني التي حلت 
رابعة في الترتي����ب النهائي الى 
البرازيل والپارغواي وتشيلي التي 

الى بوالتي املتربص، فلعبها ذكية 
في مرمى احلارس نستور موسليرا 

.)84(
وس����جل بوالتي هدفه بعد 4 

كانت ضمنت تأهلها س����ابقا، في 
حني ستخوض االوروغواي خامسة 
الترتيب ملحق اميركا اجلنوبية � 
كونكاكاف امام كوستاريكا. وأقيمت 
املباراة بني اجلارين اللدودين على 
ملعب »سنتيناريو« الشهير في 
العاصمة مونتيڤيديو الذي أحرزت 
عليه االوروغواي لقب أول نسخة 
م����ن كأس العالم ع����ام 1930 على 

حساب االرجنتني )4 � 2(.
ولم ترتق املباراة للمس����توى 
املطلوب، فأتت باهتة وندرت فيها 
الف����رص احلقيقية على املرميني، 
رغم وجود أسماء كبيرة على أرض 

امللعب.
وأكمل����ت األوروغواي املباراة 
بعش����رة العبني بعد طرد مارتن 
كاس����يريس لنيله بطاقة صفراء 
ثاني����ة بع����د خطأ ارتكب����ه على 
يون����اس غوتييري����ز )83(، بعد 
الدفاعي الصارم  اللعب  اعتمادها 

امام مرماها.
ومن الركلة احلرة الناجتة عن 
هذا اخلطأ، لعب ليونيل ميس����ي 
الكرة الى خوان سيباستيان فيرون 
الذي سددها كرة أرضية وصلت 

وأبقى مارادونا مهاجم الفريق 
كارلوس تيڤيز ومارتن باليرمو 
مسجل هدف الفوز في مباراة البيرو 
االخيرة، عل����ى مقاعد البدالء في 

لها، بعد ان تغلبت عليها 1 � 0 بهدف 
أومبرتو سوازو )51(.

وكانت االكوادور بحاجة للفوز 
كي تبقي على آمالها باملنافسة على 
املركزين الرابع او اخلامس، وهي 
أكملت املباراة ب� 10 العبني بعد طرد 
سيغوندو كاستيا الرتكابه خطأ 

قاسيا على اسماعيل فوينتيس.
ال����ى مركز  وقفزت تش����يلي 
الترتي����ب بفارق  ف����ي  الوصيف 

االهداف عن الپاراغواي.
واكتفت البرازيل حاملة اللقب 5 
مرات )رقم قياسي( بتعادل سلبي 
على أرضها مع ڤنزويا في كامبو 
غراندي، وهي ايضا اكملت املباراة 
بعشرة العبني جراء طرد مدافع ساو 
باولو ميران����دا لضربه جانكارلو 

مالدونادو )56(.
وأنهت البرازيل التصفيات دون 
ان تخسر أي مباراة على أرضها.

أمام  الپاراغ����واي  وخس����رت 
كولومبيا 0 � 2 في أسونس����يون 
بهدفني لغوس����تافو راموس )61( 
وأغ����و روداييغ����ا )80(. وفازت 
البيرو على بوليڤيا 1 � 0 في ليما 
الذي  بهدف ليوهان فان����و )53( 

بداية اللقاء.
وفي سانتياغو، قضت تشيلي 
على آمال األكوادور وحرمتها من 
خوض املونديال الثالث على التوالي 

دقائق على نزوله بدال من غونزالو 
هيغواين، علما ان العب هوراكان 
كان يخوض مباراته الدولية الثالثة 

مع االرجنتني.

مت طرده الحق����ا. وهي املباراة ال� 
38 على التوالي التي تعجز فيها 
بوليڤيا عن الفوز خارج قواعدها 

في التصفيات.

كونكاكاف

تأهلت هندوراس للمرة االولى 
الى النهائيات منذ عام 1982، وللمرة 
الثانية ف����ي تاريخها، بعد فوزها 
على مضيفتها الس����لڤادور 1 � 0 
في تصفيات الكونكاكاف )اميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي(، 
في حني س����تخوض كوستاريكا 
التي تعادلت بش����كل دراماتيكي 
مع الواليات املتحدة 2 � 2، ملحق 
أميركا اجلنوبية � الكونكاكاف أمام 

االوروغواي.
الواليات املتحدة  وقال مدرب 
بوب برادلي: »من اجليد ان نعود 
هكذا وننافس. قمنا مبجهود قوي، 
ونحن فخورون بروح الفريق الذي 
أظهر نضجا كبي����را«. وتعادلت 
ترينيداد وتوباغو مع املكسيك 2 
� 2 في بورت أوف س����باين، فلم 
تستفد األخيرة من تعادل الواليات 

املتحدة كي تقفز الى الصدارة.

تأهل »دراماتيكي« لهندوراس على حساب كوستاريكا في تصفيات مونديال 2010

)رويترز(العب هندوراس يلعب ركلة ركنية حتت حماية رجال الشرطة في مباراة كوستاريكا النارية 

إصابة انييوو
تعرض مدافع منتخب الواليات املتحدة ونادي ميان االيطالي 
اوغوش���ي انييوو الصابة خطيرة في ركبته سيبتعد على اثرها 

عن املاعب لفترة تتراوح بني 3 و4 اشهر.
وأصيب اونييوو خال مباراة منتخب باده ضد كوس���تاريكا 
)2 � 2(، حي���ث خ���رج على حمالة في الدقيق���ة 83، ليكمل فريقه 
املباراة بعشرة العبني بعد ان استنفد املدرب بوب برادلي تبدياته 

الثاثة.

 مارادونا: أهدي الفوز لشعبي 
شن مدرب منتخب االرجنتني دييغو مارادونا حملة عنيفة 
على الصحافيني احملليني بعد التأهل الى النهائيات، في املقابل 
اهدى النجم االرجنتيني السابق التأهل الى الشعب االرجنتيني 

بأسره.
وقال مارادونا في املؤمتر الصحافي »اهدي التأهل الى كأس 
العالم الى الشعب االرجنتيني بأسره باستثناء الصحافيني، لقد 
عاملني الصحافيون كأنني نفاية، لكننا تأهلنا بفخر، اهدي هذا 
التأهل الى الشعب االرجنتيني بأسره والى عائلتي، لكن قطاعا 
واحدا ال يستحق هذا االهداء )في اشارة الى الصحافيني( النهم 
عاملوني كالنفايات، لقد اخترعوا مشاكل بيني وبني كارلوس 

بياردو غير موجودة«.
ولدى س���ؤاله عما اذا سيكون مدرب املنتخب االرجنتيني 
في جنوب افريقيا ق���ال »مارادونا يتوجب علي ان اتكلم الى 
رئيس االحتاد االرجنتيني خوليو غروندونا«. واشاد مارادونا 
مبنتخب االوروغواي ومبدربه اوسكار تاباريز واكد انه يتمنى 
بلوغه ايضا نهائيات كأس العالم الن »لدي العديد من االصدقاء 
هناك«، في املقاب���ل، اعتبر صانع العاب املنتخب االرجنتيني 
خوان سيباس���تيان فيرون ان التأهل كان له طعم خاص هذه 
املرة النه جاء بعد معاناة كبيرة وقال »عندما تعاني لتحقيق 

امر ما، يصبح له قيمة اكبر، لقد بلغنا هدفنا«.

 استثنى الصحافيين ألنهم وصفوه بـ »النفاية«

المنتخبات المتأهلة

اليابان، استراليا، كوريا اجلنوبية، كوريا آسيا
الشمالية

أوروبا
الدمنارك، سويسرا، سلوڤاكيا، أملانيا 

واسبانيا، اجنلترا، صربيا،
ايطاليا ،هولندا

جنوب أفريقيا، غانا، ساحل العاجأفريقيا

البرازيل، الپارغواي، تشيلي، األرجنتنيأميركا اجلنوبية

املكسيك، الواليات املتحدة، هندوراسكونكاكاف

)رويترز( فرحة ال توصف ملدرب األرجنتني دييغو مارادونا بنور الوصول إلى النهائيات في جنوب أفريقيا بعد »ظالم التصفيات«


