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فوز املجر عىل ايسلندا 2-3
وتعــــادل ويلز وايرلـــندا

الشامليـــــــــة 2-2
بـودابـست )أ ف ب(- فـازت اجملـر علـى ايـسلنـدا 2-3
االربعــــاء يف بــــودابـــسـت يف اجلــــولــــة الـثــــانـيــــة مـن

منـافسـات اجملمـوعـة الثـامنـة ضمن تـصفيـات قـارة اوروبـا
املـؤهلـة الـى نهـائيـات كـأس العـالم لكـرة القـدم عـام 2006 يف

املانيا.
وسجل غـيــرا )62( وتــورغـيل )75( وســابـيـتــش )80( اهــداف
اجملــر، وايــدور غــوديــونــسن )39( وسـيغــوردســون )78( هــديف

ايسلندا.
ويف الـسيـاق نفـسه تعـادلت ويلـز مع ايـرلنـدا الـشمـاليـة 2-2
اليـوم االربعـاء يف كـارديف يف اجلـولـة الثـانيـة من منـافسـات
اجملـموعـة السـادسة ضـمن تصفـيات قـارة اوروبا املـؤهلـة الى

نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2006 يف املانيا.
وسجل هـارتـسـون )32( وايـرنـشـو )75( هـديف ويلـز، ووايـتلي

ــــــــــدا )11( وهــــيـلــــي )21( هــــــــــديف ايــــــــــرلــــن
الشمالية.
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تعـــــادل اجيابـــي بني املـــــانيا والــــربازيل
بــرلني )أ ف ب(- تعـادلت املـانيـا والبـرازيل 1-1
يف املبـاراة الــدوليـة الـوديـة يف كــرة القـدم الـتي
اقـيـمـت مـــســـــاء االربعـــــاء علــــى مـلعـب بــــرلـني

االوملبي امام 72 الف متفرج.
ــــــرازيل، ـــــو )9( هـــــدف الــب ـــــديــنــي ـــــال وسـجل رون

وكورانيي )17( هدف املانيا.
وقــدم املنـتخب االملــاني احـد افـضل عـروضه يف
الـــسـنـتـني االخـيــــرتــني وتفـــــوق علــــى نــظـيــــره
البرازيلي خصوصا يف الشوط االول فكان اكثر
قـتاليـة وتصمـيما وافـضل انتشـارا وعمومـا كان

يستحق الفوز يف املباراة.
يف املقـابل بـدا املنتـخب البـرازيلي مـتعبـا جـراء
خـوضه مبـاراة ضـد بـولـيفيـا االحـد املــاضي ثم

تكبده رحلة طويلة استمرت نحو 20 ساعة.
وبعــد فـتــرة جــس نـبـض احـتــسـب احلكـم ركلــة
حرة مباشرة عـلى مشارف املنطقـة االملانية اثر
اعـاقـة ايــدو، انبــرى لهـا رونـالـديـنيـو بـطــريقـة
فنية رائعـة ومن دون ان يخطو اكثـر من خطوة
واحدة ليسكنها يف الـزاوية العليا ملرمى اوليفر

كان الذي لم يحرك لها ساكنا.
ولم يــستـسلـم املنـتخب االملـانـي وشن الـهجمـة
تلو االخـرى على املـرمى البـرازيلي وسرعـان ما
ادرك الـتعــادل عـبــر كـيفـن كــورانـيـي الـبــرازيلـي
االصل عندمـا وصلته كرة عرضـية من ثورسنت
فريـنغز فسـيطر علـيها بصـدره وسددها بـيمناه
داخل مرمى احلارس البرازيلي جوليو سيزار.

وكـاد كـورانـيي ان يـسجل هــدف التقـدم الملـانيـا
عندمـا تلقى كـرة اماميـة متقنـة من سيبـاتيان
دايــــسلــــر وســــدد كـــــرة زاحفـــــة ابعــــدهــــا سـيــــزار

بصعوبة الى ركلة ركنية.
وانفـرد رونـالـدو الـذي كــان بعيــدا عن مــستـواه
بـاحلـارس االملــاني كـان لـكنه ســدد بيـسـراه كـرة

عالية.
وهــــدأ ايقــــاع املـبــــاراة يف الـــشــــوط الـثــــانـي ولـم
تسجل خـطورة حقيـقية علـى باب املـرميني مع
اسـتـمــرار االفـضلـيــة الملــانـيــا، يف حـني سـنحـت
فـرصـة اخـرى لـرونـالـدو عنـدمـا انفـرد بـاوليفـر

كان لكنه سدد عاليا مجددا )73(.
وكــانـت املـبــاراة اعــادة لـنهــائـي مــونــديــال 2002
الــذي انـتهــى بفـــوز البــرازيل واحــرازهــا اللـقب

للمرة اخلامسة يف تاريخها )رقم قياسي(.
وعلى الـرغم مـن ان املنتخب االملـاني فـشل مرة
جـديـدة يف الفـوز علـى احـد منـتخبـات الـنخبـة
للـمــرة االولــى مـنـــذ ان تغلـب علــى انـكلـتــرا 1-
صفـر يف 7 تشـرين االول عـام 2000 علـى ملعب
وميـبلي الـشهيـر، فـانه قــدم اداء يبـشـر بــاخليـر
للمـسـتقبـل خصـوصـا انه يـسـتضـيف نهــائيـات

كأس العالم بعد سنتني.
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نــيقــــوسـيــــا )أ ف ب(- يف مــــا يلـي
ـــــة مــن ـــــة الــثـــــانــي نــتــــــائج اجلـــــول
التـصفيـات االوروبيـة املـؤهلـة الـى

مونديال 2006 يف املانيا:
اجملموعة االولى:

اندورا - رومانيا                5-1
ارمــــيــــنــــيـــــــــــا - فــــنـلــــنـــــــــــدا         

صفر-2
هولندا - تشيكيا                

2-صفر

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

 ويلــــز - ايــــرلـنــــدا الـــشـمــــالـيــــة   
2-2

اجملموعة السابعة:
ليـتوانيـا - سان مـارينو            4-

صفر
البوسنة - اسبانيا                1-1

اجملموعة الثامنة:
ـــــــد - كـــــــرواتـــيـــــــا           ـــــســـــــوي ال

صفر-1
اجملر - ايسلندا                   2-3

ـ ـ ـ ـ ـ

 النروج - بيالروسيا      
1-1 

ــــــا        ــــــا - ايـــطــــــالــي ــــــدافــي مــــــول
صفر-1

ــــــا       ــــــوفــيــنــي ـــــــدا - سل اسـكـــتلــن
صفر-صفر

اجملموعة السادسة:
النمسا - اذربيجان            

2-صفر
بولندا - انكلترا                 2-1
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 سلـــوفـــاكـيـــا - لـيــشـتـنــشـتـــايـن    
7-صفر

البرتـغال - استونـيا              تقام
يف وقت متأخر

اجملموعة الرابعة:
ــــــســــــــا          جــــــــزر فــــــــارو - فــــــــرن

صفر-2
ســويــســرا - جـمهــوريــة ايــرلـنــدا  

1-1
اجملموعة اخلامسة:
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 اجملموعة الثانية:
كازاخستان - اوكرانيا            2-1

جورجيا - البانيا                
2-صفر

اليونان - تـركيا                 صفر-
صفر

اجملموعة الثالثة:
لوكسمبورغ - التفيا              

4-3

تصفيات مونديال 2006: نتائج اجلولة الثانية

بــال )ســويــســـرا( )أ ف ب(- تعــادلـت ســويــســـرا مع
جـمهـــوريـــة ايـــرلـنـــدا 1-1 االربعـــاء يف بـــال يف
اجلــولــة الـثــانـيــة مـن مـنــافـســات اجملـمــوعــة
الـرابعــة ضمن تـصفيـات قـارة اوروبـا املـؤهلـة
الـى نهـائيـات كـأس العـالم لكـرة القـدم عـام
2006 يف املـانيـا. وسجل هـاكان يـاكني )17(
هـدف سـويـســرا، وكليـنتـون مـوريـسـون )8(

هدف جمهورية ايرلندا.
ويف اجملـمــــوعــــة الـثــــامـنــــة  خـــســــرت

الــســـويـــد امـــام كـــرواتـيـــا صفـــر-1
االربعاء يف غوتبورغ يف اجلولة
الثـانيـة مـن املنــافسـات ضـمن
تـصفيـات قـارة اوروبـا املـؤهلـة
الــى نهــائـيــات كــأس العــالـم
لـكــــرة القــــدم عــــام 2006 يف

املانيا.
وسجل ســرنــا هـــدف املبــاراة

الوحيد يف الدقيقة 64

تعادل سويرسا 
ومجهورية ايرلندا 1-1

فـيـيـنـــا )أ ف ب(- فـــازت الـنـمــســـا
علــى اذربـيجــان 2-صفــر االربعــاء
يف فيـينـا يف اجلـولــة الثــانيــة من
مـنــافــســات اجملـمــوعــة الــســادســة
ــــــا ــــــات قــــــارة اوروب ضــمــن تــــصـفــي
املؤهلـة الى نهـائيـات كأس العـالم

لكرة القدم عام 2006 يف املانيا.
وسـجل سـتــــرانــــزل )32( وكــــوملــــان

)44( الهدفني.
وخـسـرت مـولـدافيـا امــام ايطـاليـا
صفـر-1 االربعــاء يف شيـسـينـاو يف
اجلــولــة الـثــانـيــة مـن مـنــافــســات
اجملــمـــــوعـــــة اخلـــــامــــســـــة ضــمــن
تـصفيـات قـارة اوروبـا املـؤهلـة الـى
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فوز النمسـا عىل اذربيجـان 2-صفر
وخسارة مولدافيــا امام ايطاليــا صفر-1

وتعادل النروج وبيالروسيـا 1-1
نـهائـيات كـأس العـالم لـكرة الـقدم

عام 2006 يف املانيا.
ـــــــرو )32( هـــــــدف وسـجـل دل بـــيـــي

املباراة الوحيد.
ويف نفــــس اجملــمـــــوعــــــة تعـــــادلــت
ــــــــــروج مـع بــــيـالروســــيــــــــــا 1-1 الــــن
االربعـــــاء يف اوسلـــــو يف اجلـــــولـــــة
الثــانيـة مـن منـافـســات اجملمـوعـة
اخلــامــســة ضـمـن تـصفـيــات قــارة
اوروبـا املـؤهلـة الـى نهـائيـات كـأس
العــالـم لكــرة القــدم عــام 2006 يف
املانيا.  وسـجل ريزيث )39( هدف
الـنــــروج، وكــــوتــــوزوف )78( هــــدف

بيالروسيا.
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امــسـتـــردام )هـــولـنـــدا( )أ ف ب(-
اســـــتـهـل املـهــــــــــــاجـــــم الــــــــــــدولـــــي
الهــولـنــدي الــســـابق مــاركــو فــان
بــاسنت مـشـواره علـى رأس االدارة
الفنيـة ملنـتخب بالده بفـوز ثمني
علــى نــظيـــره التـشـيكـي 2-صفــر
االربعـــــاء علــــى اسـتــــاد اريـنــــا يف
امستـردام يف اجلولـة الثانـية من
مـنــــافـــســــات اجملـمــــوعــــة االولــــى
ضــمــن تــــصفــيــــــات قــــــارة اوروبــــــا
املؤهلـة الى نهائيـات كأس العالم

لكرة القدم عام 2006 يف املانيا.
وهـي املبـاراة االولـى لفـان بــاسنت
مع مــنـــتخـــب بالده يف بـــطـــــولـــــة
رســمــيــــــة مــنــــــذ تعــيــيـــنه خـلفــــــا
ملـواطـنه ديك ادفـوكـات املـسـتقيل
مـن منـصـبه بعـد خـروج هــولنـدا
مــن دور االربعـــــة لــبـــطـــــولـــــة امم
اوروبا االخـيرة يف البرتـغال علما

وماريك هاينزه وميالن باروش.
واعـتمـد فـان بــاسنت علـى خـطـة
هجــوميـة بـاشــراكه 3 مهـاجـمني
وأثمر الضغط هـدفا يف الدقيقة
33 عـنــدمــا مــرر كــويـت كــرة الــى
فـــان در فـــارت املـتـــوغـل فهـيـــأهـــا
لفـــان هـــويــــدونك الـــذي اودعهـــا

داخل املرمى اخلالي.
وكــادت تــشـيكـيــا تــدرك الـتعــادل
مــطلع الــشـــوط الـثـــانـي بـيـــد ان
رأسيــة العـمالق يـان كـولــر ردتهـا

العارضة )50(.
وتــابعت تــشيـكيـا ضغـطهــا بحثـا
عــن الــتعـــــادل فــيــمـــــا اعــتــمـــــدت
هــولنــدا علــى الهـجمــات املــرتــدة
حـيــث جنحــت علـــى اثـــر واحـــدة
منـها مـن قتل املبـاراة بتـسجيلـها
الهــدف الثـانـي عبــر رأسيـة لفـان

هويدونك )84(.

هـويـدونك نفـسه جنمـا لـلمبـاراة
مسـتغال غياب مهاجم مـانشستر
يــــونــــايـتــــد االنـكلـيــــزي رود فــــان
نــيـــســتلـــــروي بـــســبــب االيقـــــاف،
فـــــــــــســجــل هـــــــــــــــديف الــفـــــــــــــــوز يف

الدقيقتني 33 و84
وخـــــاض املــنــتخــبـــــان املــبـــــاراة يف
غــيـــــــاب مـجــمـــــــوعـــــــة الـالعــبــني
االساسيني اما بسبب االصابة او
االيـقـــــــــاف، فـغـــــــــاب اريـــني روبـــن
وبـاتـريك كلـويفـرت عن هـولنـدا،
وفالدميــيـــــر ســمــيــتــــشـــــر وبــــــافل
نـــــدفــيـــــد وتـــــومـــــاس غـــــاالســيـك

وكاريل بوبورسكي عن تشيكيا.
وتبـادل املنتخبـان الهجمـات منذ
الــبـــــدايــــــة، فحـــــاولــت هـــــولــنـــــدا
بواسـطة مارك فـان بومل ورفايل
فـان در فـارت وديـرك كـويت، وردت
تشـيكيا بـواسطة تـوماس روزيكي

بانه خاض مـباراتني وديتني ضد
الـســويـــد )2-2( وليـشـتنــشتـــاين

)3-صفر(.
وجنح املنتخب الهولندي يف فك
الـــنـحـــــــس الـــــــــذي الزمـه عـــنـــــــــد
مـواجهـته لتـشيـكيــا يف املبـاريـات

الثالث االخيرة بينهما.
وكــــــــــان املـــنـــتـخـــبــــــــــان وقـعــــــــــا يف
مجمـوعـة واحــدة يف التـصفيـات
املـؤهلـة الـى نهــائيـات امم اوروبـا
الـــتـــي اقـــيـــمـــت يف الـــبــــــــرتـغــــــــال،
فتعادال 1-1 يف روتـردام، وخسرت
هـــولـنـــدا 1-3 يف بـــراغ، ثــم لعـبـــا
ايـــضـــــا يف اجملــمـــــوعــــــة ذاتهـــــا يف
الــنهـــــائــيـــــات االوروبــيـــــة، وفـــــازت
تــشــيكـيـــا 3-2 يف مـبـــاراة مـثـيـــرة
تخلـفت فـيهــا بهـــدفني نــظيـفني

يف الدقائق العشرين االولى.
وفــــــــرض املـهــــــــاجـــم بـــيــــــــار فــــــــان

بداية جيدة لفان باستن عىل رأس االدارة الفنية ملنتخب بالده

الـدوحة  )أ ف ب(- فـازت اوزبكـستـان علـى فلـسطني 3-صـفر االربـعاء يف الـدوحة يف
اجلـولة الـرابعـة من منـافسـات اجملمـوعة الـثانـية ضـمن تصفـيات قـارة اسيـا املؤهـلة

الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2006 يف املانيا.
وكانت تايوان خسرت امام العراق 1-4 ضمن اجملموعة ذاتها.

و فـازت جـورجيـا علـى البـانيـا 2-صفـر االربعـاء يف تبـيليـسي يف اجلـولـة الثـانيـة من
مـنافـسات اجملـموعـة الثـانيـة ضمن تـصفيـات قارة اوروبـا املؤهـلة الـى نهـائيـات كأس

العالم لكرة القدم عام 2006 يف املانيا.
وسجل ياشفيلي )15( ودمييترادزه )90( الهدفني.

 فوز اوزبكستان عىل فلسطني 3-صفر وفوز 
جورجيا عىل البانيا 2-صفر

فوز رسيع لديفنبورت يضعها يف
نصف النهائي وتوقف مــــــباراة

فيــــدرر واغاســـــــي
نـيـــويـــورك )أ ف ب(- احـتـــاجـت االمـيـــركـيـــة لـيـنـــدســـاي
ديفنبـورت املصنفـة خامسـة الى 64 دقيقـة فقط لتحقق
فـوزا كاسحـا على منـافسـتها اليـابانـية شيـنوبي اسـاغوي
6-1 و6-1 وبلـــــوغ الـــــدور نـــصف الــنهـــــائــي مــن بــطـــــولـــــة
الـواليات املتـحدة املفتـوحة لكـرة املضـرب اخر البـطوالت
االربع الكبرى ضمن الغران شيليم واملقامة على مالعب

فالشينغ ميدوز.
وتـــابعـت ديفـنـبـــورت الـتـي لـم تهـــزم مـنـــذ نــصف نهـــائـي
بطولـة ويكبلدون يف حـزيران املـاضي زحفها نحـو املباراة
الـنهـــائيــة عـلمــا بــانه لــو قــدر لهــا الفــوز بــاللـقب فــانهــا
سـتعـتلـي صــدارة تـصـنـيف الالعـبــات احملـتــرفـــات خلفــا
للـبلـجيـكيــة جــوسـتني هـينــان هـــاردين الـتي خـــرجت يف
الدور الثالـث، اما يف حال العكـس فان املركـز االول عامليا
سـيكـــون من نــصيـب الفــرنــسيـــة اميـلي مــوريــسمــو الـتي

ودعت بدورها يف ربع النهائي.
وتلــتقــي ديفـنـبــــورت يف نـــصف الــنهــــائــي مع الــــروسـيــــة
سفتالنا كوزنتسـوفا الفائزة على مواطنـتها ناديا بتروفا

7-6 )7-4( و3-6
وتـوقفـت املبـاراة املــرتقبــة بني الـسـويـسـري روجـيه فيـدرر
املصنف اول واالميركـي اخملضرم اندري اغـاسي يف نهاية
اجملموعة الثـالثة بسبب هطول االمطار الغزيرة ويتقدم
االول 6-3 و2-6 و7-5، يف حـني يـتقــدم الـبــريـطــانـي تـيـم
هـنـمــان املـصـنف خــامــســـا علــى الــسلــوفــاكـي دومـيـنـيك

هرباتي 6-1 و7-5 و5-4
وللمـرة االولــى منـذ بـدايـة الـبطـولــة قبل10  ايـام عـطل

املـــطــــــر معـــظــم
املبـاريــات التي

كــانـت مقــررة
االربعاء.
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