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أعطى قائد املنتخب اإليطالي فابيو كاناڤارو 42
احلق للكثيرين الذي���ن اتهموا »االزوري« 
باالعتماد على األداء الدفاعي واالبتعاد عن 
الك���رة اجلميلة.واعترف مدافع يوڤنتوس 
لصحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« »نحن 
لم نلعب كرة ممتعة قط مشيرا إلى أن الدفاع 

كان دوما نقطة قوتنا«.

ق���ال االحتاد االرجنتيني لكرة القدم ان 
املهاجم الدولي كارلوس تيڤيز لن يشارك في 
مباراة امام پاراغواي في اسونسيون اليوم 
االربعاء في تصفيات كأس العالم 2010بسبب 
اصابة في الركبة. واضاف ان تيڤيز العب 
مانشستر سيتي االجنليزي أصيب بالتواء 

في اربطة الركبة اليمنى امام البرازيل.

ذكرت صحيفة »لو باريزان« الفرنس���ية 
أنه وسط الصعوبات التي يواجهها املنتخب 
الفرنسي في التأهل لنهائيات مونديال 2010 وجه 
قائد الفريق تييري هنري انتقادات عنيفة لكفاءة 
املدير الفني الفرنسي رميون دومينيك. وأكد 
هنري لدومينيك أن الالعبني يشعرون بخيبة 

األمل بسبب مستوى عمله التدريبي.

هنري ينتقدتيڤيز يغيبكاناڤارو: ال نمتع

مدرب كرواتيا سالڤن بيليتش يواجه حتديا جديدا أمام إجنلترا مدرب إجنلترا فابيو كابيللو هل »يزأر« بوجه كرواتيا؟          )أ.پ(

اإليطالي دانيلي دي روسي يسدد كرة خلفية وجيان لويجي بوفون يتهيأ للتصدي لها في التدريب                    )أ.پ(

مدرب األرجنتني دييغو مارادونا  في آخر امتحانات املونديال

حظوظ فرنسا تصّب في خوض الملحق والبرتغال إلنعاش آمالها في تصفيات مونديال 2010

»يوم التأهل« أقرب إلى إنجلترا وإسبانيا وصربيا وسلوڤاكيا
متلك منتخبات اجنلترا واسبانيا بطلة اوروبا 
وصربيا وس����لوڤاكيا فرصة حسم تأهلها الى 
نهائيات كأس العالم لك����رة القدم املقررة في 
جنوب افريقيا العام املقبل عندما تستضيف 
الثالثة االولى منتخبات كرواتيا واس����تونيا 
وفرنس����ا على التوالي، وحتل الرابعة ضيفة 
على ايرلندا الشمالية اليوم ضمن التصفيات 
االوروبية. وتبدو اجنلترا وصربيا االقرب الى 
التأهل من اسبانيا وسلوڤاكيا ألن احلسم بيدهما، 
حيث يحتاج كل منهما الى الفوز فقط لضمان 
الصدارة وبطاق����ة املونديال بغض النظر عن 
نتائج مباريات مجموعتيهما، في حني يتوقف 
تأهل االسبان على فوزهم على استونيا وتعثر 
البوسنة امام تركيا، واالمر ذاته بالنسبة الى 
سلوڤاكيا املطالبة بالفوز على ايرلندا الشمالية 

وتعادل سلوڤينيا مع پولندا.
وسيكون ملعب »وميبلي« الشهير مسرحا 
لقمة نارية بني اجنلترا وكرواتيا تس����عى من 
خاللها االولى الى مواصلة نتائجها الرائعة في 
التصفيات وحتقيق الفوز الثامن على التوالي 
كي تضمن تأهلها الى النهائيات للمرة الرابعة 

على التوالي والثالثة عشرة في مسيرتها.
وتكتسي املباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى 
املنتخبني، فاالجنليز يرغبون في االنتقام من 
كرواتيا التي حرمتهم من التأهل الى نهائيات 
كأس أوروبا التي استضافتها سويسرا والنمسا 
عندما تغلب����ت عليهم على امللعب ذاته 3 - 2 
في نوفمبر 2007. وكانت اجنلترا ردت االعتبار 
خلسارتها على ارضها امام كرواتيا عندما سحقتها 
في زغرب 4 - 1 في 15 اكتوبر املاضي، بيد انها 
ترغ����ب في جتديد فوزها عل����ى ضيوفها على 
ملعب »وميبلي« لتحجز بطاقتها الى النهائيات 
وتعقد مهمتهم في التأهل كون كرواتيا تتنافس 

واوكرانيا على بطاقة امللحق.
وتتصدر اجنلترا املجموعة السادسة برصيد 
21 نقطة من 7 مباريات مقابل 17 من 8 مباريات 
لكرواتيا الثانية، و14 من 7 مباريات الوكرانيا. 

وفي املجموعة ذاتها، حتل اوكرانيا ضيفة على 
بيالروسيا في مباراة سهلة نسبيا للضيوف، فيما 
تلعب اندورا مع كازاخستان مباراة هامشية.

وفي املجموعة السابعة، تسعى صربيا الى 
حجز بطاقتها الى النهائيات للمرة االولى في 
تاريخها منذ اس����تقاللها عن مونتينيغرو عام 
2006، وذلك عندما تستضيف فرنسا في قمة 
عنيفة. وحتتاج صربيا الى الفوز لضمان صدارة 
املجموعة والتأهل الى املونديال، كما ان التعادل 
سيكون في صاحلها ألنه سيجعلها على بعد 3 
نقاط من جنوب افريقيا حيث ستكون مرشحة 
للظفر بها على اعتبار خوضها مباراتني سهلتني 
امام ضيفتها رومانيا ومضيفتها ليتوانيا في 
اجلولتني االخيرتني. بيد ان مدرب صربيا رادومير 
انتيتش مصمم على حتقيق الفوز، وقال »لن 
نلعب من اجل التعادل ولو انه س����يصب في 
مصلحتنا، سنلعب من اجل الفوز حلسم التأهل 
وعدم انتظار ما ستسفر عنه املباريات املتبقية«. 
في املقابل، تسعى فرنس����ا الى حتقيق الفوز 
النعاش آمالها في حجز البطاقة املباشرة وان 
كانت ضمنت بنسبة كبيرة خوض امللحق، بيد 
ان املهمة امام صربيا لن تكون سهلة، خصوصا 
ان االخيرة صعبة امل����راس على ارضها وامام 
جماهيرها. وف����ي املجموعة ذاتها تلعب جزر 

فارو مع ليتوانيا، ورومانيا مع النمسا.
من جهته، يس����عى املنتخب االسباني الى 
حتقي����ق الفوز الثام����ن على التوال����ي عندما 
يستضيف استونيا صاحبة املركز قبل االخير 

ضمن املجموعة اخلامسة.
ومتني اس����بانيا النفس بتعثر البوس����نة 
مطاردتها املباشرة امام ضيفتها تركيا حلسم 
تأهلها مبكرا. وفي املجموعة ذاتها تلعب ارمينيا 

مع بلجيكا في مباراة هامشية.

مواجهات قوية

وفي املجموعة الثالثة، تنتظر س����لوڤاكيا 
املتصدرة )16 نقطة( مهمة صعبة امام مطاردتها 

املباشرة ايرلندا الشمالية )14 نقطة( في بلفاست، 
وهي تطمح الى الفوز وتعادل س����لوڤينيا مع 
پولندا لضمان تأهلها الى العرس العاملي. وفي 
املجموعة ذاتها، تلعب تشيك مع سان مارينو 

في مباراة سهلة نسبيا الصحاب االرض.
وفي املجموعة الثامنة، متلك ايطاليا بطلة 
العالم فرصة تعزيز حظوظها في التأهل وضمان 
الدفاع عن لقبها عندما تستضيف بلغاريا في 

تورينو.
وتتصدر ايطاليا الترتيب برصيد 18 نقطة من 
7 مباريات مقابل 17 ملطاردتها املباشرة ايرلندا 
التي ترتاح في هذه اجلولة. وفوز »الطليان« 
سيبعدهم بفارق 4 نقاط عن ايرلندا ويخولهم 
خوض القمة املنتظرة امام االخيرة في العاشر 
من اكتوبر املقبل بارتياح كبير ألنه حتى في 
حال اخلسارة فإن الفارق سيتقلص الى نقطة 
واحدة، ومتلك ايطاليا مباراة سهلة في اجلولة 
االخيرة ف����ي 14 نوفمبر. وفي املجموعة ذاتها 

تلعب مونتينيغرو مع قبرص.
وف����ي املجموع����ة االولى، تب����دو الدمنارك 
املتصدرة مرش����حة بقوة لتعزيز موقعها في 
الصدارة وحظوظها في التأهل الى النهائيات 

عندما حتل ضيفة على البانيا املتواضعة.
وتنتظر السويد الثالثة مباراة سهلة امام 
مضيفتها مالطا، فيما تخوض البرتغال فرصتها 
االخيرة عندما حتل ضيفة على املجر الثانية 
وه����ي مطالبة بالفوز لالبقاء عل����ى آمالها في 

املنافسة على بطاقة امللحق.
وفي املجموعة الرابعة، تس����تمر املنافسة 
املثيرة بني املانيا املتصدرة وروسيا مطاردتها 
املباشرة بفارق نقطة واحدة عندما تستضيف 
االولى اذربيجان املتواضعة، وحتل الثانية على 
ويلز. وفي املجموعة ذاتها تلعب ليشتنشتاين 
م����ع فنلندا. وفي الثانية تلعب اس����رائيل مع 
لوكسمبورغ، والتڤيا مع سويسرا، ومولداڤيا 
مع اليونان. وفي التاسعة، تلعب النرويج مع 

مقدونيا، واسكوتلندا مع هولندا.

مارادونا في امتحان الفرصة األخيرة أمام پاراغواي
يبدو أن رصيد األسطورة دييغو مارادونا كمدير فني 
للمنتخ����ب األرجنتيني قد نفد لدى الس����واد األعظم من 
مش����جعي الكرة في بالد التانغو، التي باتت تخشى على 
بطل العالم مرتني من عدم التأهل إلى كأس العالم، ليتحول 

عمالق املالعب إلى قزم يجلس على كرسي البدالء.
فس����حر مارادونا قائد املنتخب األرجنتيني لم يظهر 
منه شيء مع حتوله إلى مهمة املدير الفني، وبدأت األعني 
تراه للمرة األولى شخصا عاديا وليس معجزة متشي على 
األرض. وتركت اخلسارة املرة في روزاريو األرجنتينية 
أمام البرازيل 3-1 منتخب األرجنتني وإحدى قدميه في دور 
فاصل للحاق بركب املتأهلني إلى جنوب أفريقيا واألخرى 
خارج النهائيات على اإلط����الق، مع تبقي ثالث مباريات 
للفريق، يدخل اثنتني منها وهو زائر في جحيم پاراغواي 
وأوروغواي ويستضيف في الثالثة بيرو أضعف منتخبات 
القارة في الوقت احلالي. ورغم أن جاذبية مارادونا حتفز 
األرجنتينيني على االنقياد خلف جنمهم األول واألوحد على 
م����دار 30 عاما، إال أن األمور ال تس����ير على نفس منوالها 
عندما كان يرتدي القميص رقم 10 ويس����جل أهدافا تفغر 
لها األفواه. وقال مارادونا )49 عاما( بعد خسارة مباراة 
قم����ة أميركا اجلنوبية في نبرة حزينة »البد من مواصلة 
العمل، ليس علينا أن نيأس. س����نواجه پاراغواي اليوم 

االربعاء بكل الروح التي لدينا«.
وحتتل األرجنتني املركز الرابع برصيد 22 نقطة، لكنها 
تبتعد خمس نقاط كاملة عن صاحب املركز الثالث منتخب 
پاراغواي، في الوقت الذي تتقدم فيه بنقطتني فحسب عن 
منتخبي كولومبيا واإلكوادور صاحبي املركزين اخلامس 
والسادس على الترتيب. في املقابل اليزال البعض يعتقدون 
بقدرة من يعد أفضل من ركل الكرة على مر العصور على 
اخل����روج من هذا الوضع املتأزم: »هيا يا دييغو. أنا معك 

على الس����راء والضراء. األرجنتني ستتأهل وستقدم أداء 
ممتازا في كأس العالم، وس����يكون على كل من ينتقدون 
اآلن، االختفاء وقته����ا«. وقال مارادونا إنه راض عن أداء 
الفريق وان الوضع ليس كما كان عندما نال الفريق خسارته 
التاريخية 6-1 أمام بوليڤيا في مرتفعات الباز، لكنه يعي 

أن التأهل »سيكون صعبا«.
وفي حالة حتقيق الفريق نتيجة س����يئة خالل مباراة 
پاراغواي في أسونس����يون قد تتأزم مسألة التأهل أكثر، 
في الوقت الذي يع����رف فيه املدير الفني أن منصبه بات 
عل����ى احملك. لكنه أغلق جميع األب����واب أمام أي تكهنات 
حول استقالته »لقد حتدثت مع خوليو )جروندونا رئيس 
االحتاد األرجنتيني لكرة القدم( وعلي أن أتكلم مع ابنتي، 
لكنني سأدفع الفريق إلى األمام، إن هذا ال يؤثر في«. وعلى 
املدير الفني منح الفريق جرعات من الثقة، لكن عليه قبل 
ذلك أن يوقظ املارد النائم داخل ليونيل ميس����ي، الذي لم 
يصن����ع بقميص التانغو حتى اآلن ش����يئا مما يفعله مع 
برشلونة االسباني. وبعيدا عما اعتبره أخطاء أمام املرمى 
في مباراة البرازيل، أقر مارادونا بذنبه: »أنا املس����ؤول« 
عن الهزمية. من جهة اخرى، أكد االحتاد البرازيلي لكرة 
القدم في بيان أن روبينيو مهاجم فريق مانشستر سيتي 
االجنليزي سيغيب عن مباراة منتخب بالده أمام تشيلي 
اليوم األربعاء بسبب إصابة في عضلة الفخذ. وأشار إلى 
أن املنتخب ضمن التأهل إلى النهائيات قبل ثالث مباريات 
عل����ى نهاية التصفيات بعد أن تغلب على األرجنتني 1-3 
يوم الس����بت املاضي. وإذا ما فازت تش����يلي التي حتتل 
املركز الثاني بفارق ثالث نق����اط عن البرازيل املتصدرة  
فإنها س����تصل إلى النهائيات ألول مرة من����ذ عام 1998. 
وتلعب بوليڤيا مع اإلكوادور، وأوروغواي مع كولومبيا، 

وڤنزويال مع تشيلي.

استمرار غياب موتو
أعلن نادي فيورنتينا اإليطالي لكرة القدم أن مهاجمه الروماني 
أدريان موتو سيبتعد عن املالعب ملدة عشرة أيام أخرى بعد غيابه 
عن مباراتي الفريق األوليني باملوسم اجلديد من مسابقة الدوري 
اإليطالي، وأوضح النادي الفلورنسي مبوقعه على اإلنترنت أن موتو 
)30 عاما( يعاني من مشكلة في فخذه األمين يبدو أنها ازدادت سوءا 

عندما شارك في تدريبات منتخب بالده في األسبوع املاضي.  

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أوروبا

األولى

8:30مالطا � السويد

9:30البانيا � الدمنارك

اجلزيرة الرياضية +9:458املجر � البرتغال

الثانية

9:30التڤيا � سويسرا

10:30مولداڤيا � اليونان

الثالثة

6:20التشيك � سان مارينو

9:45سلوڤينيا � پولندا

9:45ايرلندا الشمالية � سلوڤاكيا

الرابعة

8:30ليشتنشتاين � فنلندا

دبي الرياضية 9:452ويلز � روسيا

اجلزيرة الرياضية +9:454املانيا � أذربيجان

الخامسة

8أرمينيا � بلجيكا

اجلزيرة الرياضية +92البوسنة � تركيا

اجلزيرة الرياضية +112إسبانيا � أستونيا

السادسة

8بيالروسيا � أوكرانيا

9أندورا � كازاخستان

اجلزيرة الرياضية +105إجنلترا � كرواتيا

السابعة

7:15جزر فارو � ليتوانيا

9:45رومانيا � النمسا

اجلزيرة الرياضية +106صربيا � فرنسا

الثامنة

اجلزيرة الرياضية +9:501ايطاليا � بلغاريا

10:15مونتينيغرو � قبرص

التاسعة

9:30النرويج � مقدونيا

دبي الرياضية 9:301إسكوتلندا � هولندا

أميركا الجنوبية

10بوليڤيا � اإلكوادور

12أورغواي � كولومبيا

اجلزيرة الرياضية +22 فجراپارغواي � األرجنتني

اجلزيرة الرياضية 42 فجراالبرازيل � تشيلي

4 فجراڤنزويال � بيرو


