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ف���رض االحتاد الدولي لكرة الق���دم »فيفا« حظرا على 34
نادي تشلس���ي االجنليزي مينعه من التعاقد مع العبني 
جدد حتى يناير 2011 بس���بب نزاع بينه وبني نادي لنس 
الفرنس���ي يتعلق بالعب االخير غاي���ل كاكوتا، فيما قرر 
النادي اللندني استئناف هذا القرار. وجاء في بيان لغرفة 
فض النزاعات التابعة لفيفا »مينع تشلس���ي من ضم أي 
العب مهما كانت جنسيته، في السوقني املقبلني لالنتقاالت 

الشتوي والصيفي لعام 2010«.
وأوضح فيفا ان تشلسي ضم عام 2008 الالعب كاكوتا 
وهو في سن السادسة عشرة وأرغمه على فسخ عقده مع 
لنس الذي قدم شكوى متذرعا ب� »الفسخ التعسفي« وطالبا 
فرض عقوبات على الالعب والنادي. ودفع كاكوتا مبلغ 780 
الف يورو كتعويض الى لنس. وقرر »فيفا« ايضا تغرمي 

تشلسي مببلغ 130 الف يورو وايقاف الالعب 4 اشهر.

»فيفا« يحظر على تشلسي التعاقد مع العبين جدد حتى 2011 

مدرب األرجنتني دييغو مارادونا يعتمد على ليونيل ميسي إلسقاط البرازيل                                                                                                               )رويترز(

جنم إجنلترا وين روني يتدرب قبل مواجهة سلوڤينيا الودية                                                                                                                                   )أ.ف.پ(

جنم البرازيل كاكا في أحسن حاالته مبواجهة »التانغو«

مارادونا على »المحك« في اإلبقاء على آمال وحظوظ األرجنتين في تصفيات مونديال 2010

»روزاريو« مسرح لموقعة عمالقي الكرة السامبا والتانغو

س����يكون املنتخب األرجنتيني لكرة القدم 
مطالبا بالفوز وال شيء س����واه عندما يلتقي 
نظيره البرازيلي غرميه التقليدي على زعامة 
الكرة االميركي����ة اجلنوبية في روزاريو فجر 
األحد في التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 

العالم 2010. 
وحتتل األرجنت����ني املركز الرابع وهو آخر 
مركز مؤهل مباش����رة الى التصفيات في حني 
يخوض صاحب املرك����ز اخلامس )االكوادور 
حاليا بفارق نقطتني ع����ن االرجنتني( امللحق 

ضد ممثل الكونكاكاف. 
وكان����ت البرازي����ل انتزعت الص����دارة في 
يونيو املاضي من الپاراغواي برصيد 27 نقطة 
بفارق نقطة عن تش����يلي مفاجأة التصفيات 
وعن الپاراغواي بف����ارق 3 نقاط واألرجنتني 
بفارق 5 نقاط، ما يعني ان موقعة روزاريو كما 
سميت ستكون بالفعل نقطة فصل حقيقية في 
التصفي����ات، ناهيك عن كونها مواجهة جديدة 
حتمل الرقم 94 في تاريخ مواجهات البلدين. 

ويقود املنتخب االرجنتيني جنمه السابق 
دييغو مارادونا الذي ال ميلك سجال كرويا ممتازا 
ايام كان العبا في لقاءات الكالسيكو الالتينية 
التي خاضها بني ب����الده االرجنتني والبرازيل 
اجلارة اللدود، حيث لعب امامها 6 مباريات ولم 
يكن عالمة بارزة إال في جزء يسير منها، ولوال 
متريرته الساحرة الى كالوديو كانيجيا والتي 
أخرجت البرازيل من مونديال ايطاليا عام 90، 
وقبل ذلك الهدف الذي س����جله في بداياته في 
مرمى البرازيل في املوندياليتو في االوروغواي 
عام 81، ملضى مارادونا دون ان يحقق ش����يئا 
كبيرا أمام الغرمي التقليدي، بل انه لعب واحدة 
من أسوأ مبارياته على اإلطالق عندما طرد في 
لقاء املنتخبني في مونديال 82 االسباني لركله 
البرازيلي باتيس����تا، ولم مينع بعدها من فوز 
مستحق للبرازيل في كوبا أميركا 89، لكنه في 
العام التالي احتفل بفوزه الوحيد على البرازيل 
في تورينو وكانت آخر مواجهة له مع البرازيل 
ع����ام 91 في اللقاء االحتفال����ي املئوي لالحتاد 

األرجنتيني وانتهى بالتعادل 1 � 1.
وباحملصلة لعب مارادونا بقميص بالده 6 
مباريات فاز في واحدة فقط وخس����ر 3 مرات 
وتعادل مرتني بعد ان خسر اول مواجهة ايضا 
عام 79 في كوبا اميركا بهدفني. ويرمي دييغو 
مارادونا األسطورة األولى في بالده وعند جزء 
كبير من اجلمهور والذي يراه أحسن من المست 
قدماه الكرة في تاريخ هذه الرياضة التي سلبت 
العقول واألفئدة على حد سواء، تاريخه كالعب 
امام البرازيل وراء ظهره ويتطلع الى أهم اختبار 
له كمدرب أول عن منتخب بالده األول ليجتازه 
ويتحاشى املوقع السيئ الذي حتتله بالد التانغو 
بطلة كأس العال����م مرتني من قبل والوصيفة 
مرتني أيضا لئال جتد نفسها خارج النهائيات 

وهو شيء لم يحصل منذ العام 70. 
ويقينا لو حصل ذلك فستهتز صورة مارادونا 
امام جماهيره ألنه سيكون الشماعة بعد ان كان 
في املكسيك عام 86 امللهم وصاحب النصر األول. 
لكن مارادونا ظهر على وسائل االعالم ضاحكا 

مبتس����ما في أكثر من مناسبة مؤخرا واكد ان 
مخاوف اجلمهور في خ����روج املنتخب وعدم 
وصوله الى النهائيات ليست في حساباته أبدا، 
بل ان ما يفكر فيه هو املركز األول في التصفيات 
اخلاصة بق����ارة اميركا اجلنوبية التي تقدم 4 
بطاقات الى نهائي����ات 2010 ورمبا تقدممقعدا 
خامسا لو متكن خامس القارة من اجتياز رابع 
تصفيات احت����اد الكونكاكاف اخلاص باجلزء 
اآلخر من القارة االميركية. وبحسابات العمالق 
األرجنتيني القصير أن األرجنتني ستفوز في كل 
مبارياتها املقبلة على البرازيل ومن ثم الپاراغواي 
األربعاء املقبل لتتبقى لها مباراتان س����هلتان 
بعد ذلك امام البي����رو االخيرة واالوروغواي 
التي رمبا انحصر امله����ا فيذاملقعد اخلامس. 
وتبدو حسابات دييغو صعبة على ارض الواقع 
الن األرجنتني حتتل حالي����ا املركز الرابع في 
التصفيات الالتينية بني 10 منتخبات وهو موقع 
يكفيها لتتأهل، لكن ال احد يضمن ماذا ستفعل 
املنتخبات املزاحمة لألرجنتني في اجلوالت ال� 4 

املتبقية. وأصر دييغو على اختيار ستاد مدينة 
روزاريو لتقام عليه املباراة بدال من الس����تاد 
التقلي����دي املونومينتال في العاصمة بوينس 
آيرس، ألنه سيس����تنجد فيم����ا يبدو مبؤازرة 
اجلماهير احمللية في املدينة لتمأل امللعب وتؤثر 
إيجابا على العبي التانغو وسلبا على منتخب 

السيليساو البرازيلي. 
ويبقى ق����رب مدرجات ملعب روزاريو الى 
أرضية امللعب عنه في ملعب العاصمة س����ببا 
آخر يجعل مارادونا يفضل روزاريو علما ان هذا 
امللعب ليس فأل خير على املنتخب االرجنتيني 
في مواجهة البرازيل حتديدا، حيث اكتفى منتخب 
التانغو بالتعادل السلبي في اللقاء الشهير املليء 
بالبطاقات الصفراء في مونديال 78 وقبله ب� 3 
سنوات فازت البرازيل بهدف وحيد في كأس 

اميركا اجلنوبية. 
وأكد مارادونا في مناس����بات عدة إشادته 
باملنتخب البرازيلي احلالي وبزميله دونغا وما 
فعله مع الفريق حتى اآلن، ولكنه استدرك وقال 

»سنثبت في روزاريو اننا االفضل وسأعيد الفرح 
لالرجنتينيني«. ومن الواضح ان دييغو سيعتمد 
كثيرا على الثالثي الرهيب سيرخيو اغويرو 
وليونيل ميسي وكارلوس تيفيز ورمبا تلعب 
اسماء اخرى دورا كبيرا سواء دييغو ميليتو 

واملخضرم خوان سيباستيان فيرون. 
وكان لقاء الذه����اب بينهما أقيم في يونيو 
من العام املاضي في بيلو هوريزونتي وانتهى 

بالتعادل السلبي. 
ويدخل املنتخب البرازيلي املباراة مبعنويات 
عالية جراء عروضه الالفتة في االشهر االخيرة 
والتي توجها بإحرازه كأس القارات ويستطيع 
االعتماد على هداف هذه البطولة لويس فابيانو 
وصانع األلعاب املتألق كاكا، وآخر اكتشافاته 
العب الوسط فيليبي ميلو، علما انه لم يخسر 
امام غرميه التقليدي من����ذ عام 2005. وميلك 
املنتخب البرازيلي فرصة التأهل الى النهائيات في 
حال انتزاعه الفوز من ملعب روزاريو وخسارة 

االكوادور اخلامسة امام مضيفتها كولومبيا.

امتحانان مصيريان لفرنسا والبرتغال في مواجهة رومانيا والدنمارك في أوروبا
يخ���وض منتخبا فرنس���ا 
والبرتغال مواجهتني مصيريتني 
عندما تستضيف االول رومانيا، 
الثاني ضيفا على  بينما يحل 
التصفي���ات  ف���ي  الدمن���ارك 

االوروبية.
الى فرنسا، فانها  بالنسبة 
تدرك جيدا ان اي نتيجة غير 
الفوز س���تعني على االرجح 
خوضها امللحق النها تتخلف 
عن صربيا متصدرة املجموعة 
الس���ابعة بفارق خمس نقاط 
مع مباراة مؤجلة لها، كما انها 
مدعوة ملواجهة صربيا في عقر 

دارها االربعاء املقبل. 
وي���درك م���درب املنتخب 
الفرنسي رميون دومينيك غير 
احملبوب اطالقا من الرأي العام 
انه يواجه خطر االقالة في حال 
عدم سير االمور كما يشتهيه 
امثال  فريقه املدجج بالنجوم 
فرانك ريبيري وتيري هنري 

وكرمي بنزمية وغيرهم. 
املبكر من  ومنذ خروج���ه 
نهائيات كأس امم أوروبا العام 
املاض���ي لم يحق���ق املنتخب 
الفرنس���ي اي نتيجة مرضية 
وذلك بس���بب االسلوب احلذر 
الذي يتبعه املدرب على الرغم 
من امتالكه اكثر من ورقة رابحة 

في الفريق.
في املقابل يغيب عن املنتخب 
الفرنسي قائده والعب وسطه 
باتريك فييرا البعيد عن مستواه 
انتر ميالن  حاليا في صفوف 

االيطالي.
الفرنسي  املنتخب  ويعاني 
من عقم هجومي حيث س���جل 
4 اهداف في سبع مباريات منذ 

نوفمبر عام 2008. 
وكان املنتخب���ان التقيا في 
نهائي���ات كأس أوروبا 2008 
وانتهت مباراتهم���ا بالتعادل 

.0-0
في املقاب���ل يفتقر املنتخب 
الروماني الفاقد االمل متاما في 
بلوغ نهائيات كأس العالم الى 
خدمات قناص���ه ادريان موتو 

املصاب بتمزق عضلي.
وفي مب���اراة ثانية ضمن 
املجموعة ذاتها، تلتقي النمسا 
مع ج���زر ف���ارو ف���ي مباراة 

هامشية.
البرتغال،  الى  اما بالنسبة 
فإن خسارتها تعني تالشي آمالها 

في بلوغ نهائيات كأس العالم 
ومتابعة جنمها كريس���تيانو 
امام  الكروي  العرس  رونالدو 
شاش���ة التلفزيون، ذلك النها 
تتخلف عن الدمنارك متصدرة 
املجموعة االولى بفارق 7 نقاط، 
وعن املجر صاحبة املركز الثاني 

باربع نقاط.
وتراجع مستوى املنتخب 
البرتغال���ي كثيرا منذ تس���لم 
تدريبه احمللي كارلوس كيروش 
خلفا للبرازيلي لويز فيليبي 
سكوالري وهو يواجه الغياب 
عن اول بطول���ة كبيرة للمرة 

االولى منذ عام 1998.
البرتغال  ولن تكون مهمة 
س���هلة ام���ام الدمن���ارك التي 
تريد االقتراب اكثر واكثر من 
النهائيات كونها تتصدر بفارق 

ثالث نقاط عن املجر.
ويقول العب وسط البرتغال 
املي���دا »مازلنا منلك  هوغ���و 
الفرصة لبلوغ نهائيات كأس 
العالم، ال احد من افراد املنتخب 
يريد متابع���ة املونديال على 

الشاشة الصغيرة«.
واضاف »لقد اهدرنا نقاطا 
مهمة بس���بب وج���ود العبني 
ف���ي صف���وف املنتخب  جدد 
يفتقدون اخلبرة في املنافسات 

القوية«.
اب���دى مدرب  املقاب���ل  في 
الدمنارك وجنمها السابق مورتن 
اولس���ن عن دهش���ته لنتائج 
فريق���ه الرائعة في التصفيات 
حيث حقق خمسة انتصارات 
وتعادال واح���دا وقال في هذا 
الصدد »اعتقد ان اجلميع كان 
ينتظر من البرتغال ان تتصدر 
املجموعة حاليا خصوصا انها 
خاضت عددا كبيرا من املباريات 
على ارضها في مطلع التصفيات، 
بيد ان فريقي ابلى بالء حسنا 
ونبدو ف���ي وضع جيد لبلوغ 

النهائيات مباشرة«.
وف���ي مب���اراة ثاني���ة في 
املجموع���ة ذاتها، تلتقي املجر 
مع السويد في مباراة مهمة ألن 
كليهما ميكنه ان يعزز أمله في 

انتزاع البطاقة الثانية.
الثامنة  وف���ي املجموع���ة 
س���يحاول املنتخب االيطالي 
بطل النسخة االخيرة من بطولة 
العالم في أملانيا عام 2006 ان 
يقترب اكثر واكثر من النهائيات 

عندما يحل ضيفا على جورجيا 
في تبليسي.

الترتيب  وتتصدر ايطاليا 
برصيد 14 نقطة من 6 مباريات 
مقابل 13 نقطة جلمهورية ايرلندا 

التي خاضت مباراة اكثر.
وف���ي مب���اراة ثالثة ضمن 
هذه املجموعة تلتقي بلغاريا 

مع مونتينيغرو.
وفي املجموعة اخلامس���ة، 
تسعى اسبانيا بطلة أوروبا العام 
املاضي الى االحتفاظ بسجلها 
النظيف وحتقيق الفوز السابع 
على التوالي عندما تستضيف 
بلجيكا املتواضعة املستوى في 

السنوات األخيرة.
وفي املجموعة الثانية، تبرز 
مب���اراة سويس���را واليونان. 
وتتصدر األخيرة بطلة أوروبا 
ع���ام 2004 املجموع���ة بفارق 
األهداف عن سويسرا، والفائز 

بينهما سيخطو خطوة كبيرة 
نحو النهائيات.

من جهة أخرى يستضيف 
املنتخب البحريني لكرة القدم 
نظيره السعودي اليوم السبت 
على س���تاد البحرين الوطني 
بالرف���اع ف���ي ذه���اب امللحق 
اآلسيوي املؤهل ملالقاة منتخب 
نيوزيلندا بطل منطقة أوقيانيا 
في امللحق الفاصل املؤهل بدوره 

الى النهائيات.
ويلتقي املنتخبان ايابا على 
س���تاد امللك فه���د الدولي في 

الرياض األربعاء املقبل.
املنتخب البحريني يخوض 
جتربة امللح���ق للمرة الثانية 
التوال���ي، ففي تصفيات  على 
موندي���ال 2006 اجتاز نظيره 
االوزبكس���تاني ف���ي امللحق 
اآلس���يوي قب���ل ان يصطدم 
مبلح���ق آخ���ر م���ع ترينيداد 

وتوباغو، فتع���ادل معها 1-1 
في ترينيداد ثم خسر 0-1 في 
املنامة فضاع���ت عليه فرصة 
التأهل ال���ى امل���ونديال للمرة 

االولى في تاريخ��ه.
في املقاب���ل، ف��إن املنتخب 
الس���عودي ف��رض ذاته ممثال 
لع���رب آس���ي��ا ف���ي نهائيات 
كأس العالم منذ عام 1994 في 
الوالي���ات املتحدة حني حقق 
اجن���ازا ببلوغه الدور الثاني.
املنتخب  تعززت صف���وف 
البحرين���ي بالتح����اق بعض 
احملترفني بالتش���كيل���ة قبل 
يوم���ني وهم جيس���ي ج���ون 
)موس���كورن أكسليس���يور 
البلجيك���ي( وعب���داهلل عمر 
وعب���داهلل فتاي )نوش���اتل 
السويسري( وسلمان عيسى 
)العربي الكويتي( ومحمد السيد 
عدنان )اخلور القطري( ومحمد 

حس���ني )أم ص���الل القطري( 
وف���وزي عاي���ش )الس���يلية 
القطري( وحسني بابا )الشباب 

االماراتي(.
من جهت���ه، يدخل املنتخب 
الس���عودي املباراة وهو مثقل 
باالصابات حي���ث يغيب عدد 
من الالعبني البارزين كاملهاجم 
الذي  الش���اب نايف ه���زازي 
تع���رض الصابة ف���ي الرباط 
الصليبي ف���ي املباراة الودية 
ضد مالي���زيا ستبعده طويال 

عن املالع���ب.
كما يغيب املدافع رضا تكر 
بعد تفاقم آالمه، ويحوم الشك 
حول مش���اركة العب الوسط 
عبدالرحمن القحطاني الصابة 
مفاجئة تعرض لها، فضال عن 
افتقاد »األخضر« عبد عطيف 
وسعد احلارث���ي وصالح بشير 

إلصابات متفاوتة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحليقمة خليجية بين البحرين والسعودية في ذهاب الملحق اآلسيوي
الملحق اآلسيوي

ART سبورت 9:301البحرين – السعودية

أوروبا
5:00أوكرانيا – أندورا

دبي الرياضية 5:002اسكوتلندا – مقدونيا
6:00اذربيجان - فنلندا 

6:00ارمينيا – البوسنة والهرسك
6:00روسيا – ليشتنشتاين
6:00مولدوڤا – لوكسمبورغ

8:30بلغاريا – اجلبل األسود 
اجلزيرة الرياضية +9:006الدمنارك – البرتغال
اجلزيرة الرياضية +9:001جورجيا – ايطاليا
اجلزيرة الرياضية 9:002تركيا – استونيا
اجلزيرة الرياضية +9:008املجر – السويد

9:30پولندا – ايرلندا الشمالية
اجلزيرة الرياضية +9:305سويسرا – اليونان
9:30قبرص – ايرلندا

9:30كرواتيا – روسيا البيضاء
اجلزيرة الرياضية +9:307سلوڤاكيا – التشيك
9:30النمسا – جزر فاروه
9:45ايسلندا – النرويج
اجلزيرة الرياضية +10:004فرنسا – رومانيا
اجلزيرة الرياضية +11:002اسبانيا – بلجيكا

الكونكاكاف
3:11 اميركا – السلڤادور

فجرا
الهندوراس – ترينيداد 

وتوباغو
 4:30
فجرا

5:00 كوستاريكا – املكسيك
فجرا

أميركا الجنوبية
11:30كولومبيا – االكوادور

11:30بيرو – أوروغواي

1:30 باراغواي – بوليڤيا
اجلزيرة الرياضية 2فجرا

3:30 األرجنتني – البرازيل
فجرا

اجلزيرة الرياضية +5 
و+3

4:30 تشيلي – ڤنزويال
اجلزيرة الرياضية 2فجرا

ودية
2:00كورية اجلنوبية – استراليا

اجلزيرة الرياضية +3:006هولندا – اليابان
5:00أوزبكستان – إيران
سبورت تي ڤي 7:301اجنلترا – سلوڤينيا

ART سبورت 7:303األردن – ماليزيا
9:30انغوال – السنغال

سوبر سبورت 9:451املانيا – جنوب افريقيا

عندما يلتق���ي املنتخب األملاني لكرة القدم مع منتخب جنوب 
أفريقيا في املباراة الودية املقررة بينهما اليوم السبت في كولونيا 
س���تكون املواجهة هي االختبار األخير للماكين���ات األملانية قبل آخر 
مباريات لها ف���ي التصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
ويتخذ املنتخب األملاني من املباراة استعدادا أخيرا ملبارياته الثالث 
الباقية في التصفيات وخاصة املواجهة املرتقبة مع نظيره الروسي 

في موسكو الشهر املقبل.
ويس���عى املدرب يواكيم لوف املدير الفني لدملنتخب األملاني إلى 
حتقيق أكبر ا س���تفادة ممكنة من هذه املب���اراة أمام جنوب أفريقيا 
ملس���اعدة الفريق على تطوير مس���توى األداء والنتائج في املباريات 

الرسمية املقبلة.
وصرح لوف لصحيفة »شبورت بيلد« األملانية الرياضية قائال »يجب 

أن نتقن بعض األمور اخلططية في الهجوم والدفاع. 
وإذا لم يحدث ذلك وس���نواجه مشاكل فعلية في تصفيات 

كأس العالم«. 
ولم يخسر املنتخب األملاني أي مباراة أمام منتخب جنوب 
أفريقيا، حيث حقق الفوز في مباراتني وتعادل في واحدة. 
ويلعب في املباريات االخرى، كوريا اجلنوبية مع استراليا 
وهولندا مع اليابان واوزبكستان مع ايران واجنلترا تواجه 

سلوڤينيا واالردن مع ماليزيا وانغوال مع السنغال.

مواجهات وّدية 
أللمانيا وإنجلترا وهولندا 


