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جنم روسيا أندريه أرشاڤني في مواجهة ثقيلة مع »املاكينات األملانية«                  )أ.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف مع أوليڤر بيرهوف وهانز فليك يتفقدون أرضية امللعب                    )أ.پ(

مدرب إيطاليا مارشيلو ليپي يفكر في مواجهة خصمه جيوڤاني تراباتوني                  )أ.پ( بافيتيمبي غوميز ونيكوال أنيلكا وكرمي بنزمية في تدريب فرنسا                  )أ.پ(

اقترب لوس اجنيليس غاالكسي من التوصل الى اتفاق مع 
ميالن االيطالي من اجل ان يحصل األخير مجددا على خدمات 
العب الوسط الدولي االجنليزي ديڤيد بيكام على سبيل االعارة. 
وقال تيم ليويكي، املدير التنفيذي لشركة »آي اي جي« التي 
متلك فريق لوس اجنيليس غاالكسي، انه يعي متاما ان خطوة 
اعارة بيكام الى ميالن ستعزز من حظوظ االخير باملشاركة 

مع منتخب بالده في مونديال جنوب افريقيا.

أعطى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« نادي 
مان يونايتد، الضوء األخضر »املؤقت« للتعاقد 
مع الفرنسي الشاب بول بوغبا من لوهاڤر الذي 
يلعب في الدرجة الثانية الفرنس����ية. وأثار هذا 
الالعب، البالغ من العمر 16 عاما، جدال كبيرا بعدما 
اعتبر لوهاڤر ان مان يونايتد خطف خدمات بوغبا 

بطريقة غير اخالقية وغير شرعية.

كشفت بعض املصادر ان مدافع املنتخب 
االيطالي ويوڤنتوس فابيو كاناڤارو تناول 
دواء يحت���وي عل���ى م���ادة الكورتيزون 
احملظورة. وادعى كاناڤ���ارو الذي اختير 
افضل العب في العالم لعام 2006 بعد قيادته 
ايطاليا الى لقب مونديال أملانيا، انه تناول 

هذا الدواء بعد تعرضه للسعة دبور.

كاناڤارو مهدد باإليقافبوغبا لمان يونايتدبيكام للعودة إلى ميالن

ألمانيا وروسيا في »حرب لوجنيكي«.. وإيطاليا في امتحان »دهاء تراباتوني«

وحتتاج سلوڤاكيا الى نقطة واحدة 
كي تتأهل عندما تستضيف سلوڤينيا، 
في حني تس����تقبل جمهورية تش����يك 

پولندا.
ومتلك سويسرا حظا كبيرا لبلوغ 
النهائي����ات عندما حت����ل ضيفة على 
لوكسمبورغ في املجموعة الثانية، اذ 
تتصدر الترتيب بفارق ثالث نقاط عن 
اليونان والتفي����ا اللذين يتقابالن في 

العاصمة اليونانية أثينا.

حتل على اس����تونيا قبل األخيرة، في 
حني حتل تركيا على بلجيكا في مباراة 

صعبة.
وتعتبر املجموعة الثالثة األصعب، 
فبغض النظر عن سلوڤاكيا املتصدرة 
)19 نقطة(، تتنافس منتخبات سلوڤينيا 
)14 نقطة(، ايرلندا الشمالية )14 نقطة( 
جمهورية تش����يك )12 نقطة( وپولندا 
)11 نقطة( على مركز الوصافة املؤهل 

الى امللحق.

املدرب االيطالي فابيو كابيللو في ثماني 
مباري����ات حتى اآلن وهو اجناز قام به 

منتخبا هولندا واسبانيا فقط.
وتشتعل املنافسة على مركز الوصافة 
في املجموعة ب����ني كرواتيا )17 نقطة( 
وأوكرانيا)15 نقط����ة(، علما ان االولى 
لعبت مباري����ات أكثر وترتاح في هذه 

اجلولة.
وتسعى البوسنة الى ضمان ابتعادها 
عن تركيا في املجموعة اخلامسة، عندما 

الفرنسية: »اذا لم نذهب الى كأس العالم، 
فسيعاني الكل جراء ذلك«.

ويغي����ب عن الديوك العب وس����ط 
بايرن ميونيخ األملاني فرانك ريبيري 
وجنم وس����ط بوردو يوان غوركوف 

إلصابتهما.
وتخ����وض اجنلت����را مباراتني في 
املجموع����ة السادس����ة أم����ام أوكرانيا 
وبيالروس����يا االربعاء املقبل لكس����ب 
املزيد من التجانس، بعد فوز تشكيلة 

صرف مع السويد في كوبنهاغن.
 وتبدو حظوظ فرنسا كبيرة للفوز 
على ضيفتها جزر ف����ارو في غانغان 
ضمن املجموعة السابعة، والتي ستسعى 
صربيا الى حسم صدارتها عندما تستقبل 
رومانيا، اذ يبل����غ الفارق 4 نقاط بني 
صربيا وفرنس����ا بطلة 1998 ووصيفة 
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وقال قائد فرنسا ومهاجم برشلونة 
االسباني تييري هنري لصحيفة »ليكيب« 

البرتغال، رابعة مونديال  وتعاني 
2006، ف����ي املجموع����ة األولى، حيث 
تبتعد بفارق خمس نقاط عن الدمنارك 
املتصدرة ونقطتني عن السويد. ويحتاج 
كريستيانو رونالدو وزمالؤه الى فوز 
ض����روري أمام املجر عل����ى ملعب »دا 
لوز« في لشبونة، لالبقاء على آمالهم 

باملنافسة.
وسيكون متاحا للدمنارك ان تتأهل 
مباشرة بحال فوزها في لقاء اسكندينافي 

ايطاليا  تبحث 
أربع  العالم  بطلة 
م����رات وأملاني����ا 
حاملة اللقب ثالث 
مرات عن بطاقتي 
التأهل املباشرتني 
الى نهائيات كأس 
العالم 2010، في نهاية أس����بوع حافلة 
تق����ام فيها 21 مب����اراة ضمن تصفيات 

القارة العجوز.
وكانت منتخبات هولندا، اسبانيا 
الى مونديال  واجنلترا ضمنت تأهلها 
جنوب أفريقيا، ما يترك املجال مفتوحا 
خلط����ف س����ت بطاقات مباش����رة الى 

النهائيات.
ويتأهل متصدرو املجموعات التسع 
مباشرة، في حني تتواجه أفضل ثمانية 
منتخبات التي احتلت املركز الثاني في 
املجموعات التس����ع، في أربعة مالحق 
يتأهل على أثرها أربعة منتخبات الى 
النهائيات ليصبح عدد ممثلي أوروبا 
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وتنتقل ايطاليا بطلة النسخة االخيرة 
عام 2006، الى دبلن لتحل ضيفة على 
جمهورية ايرلندا في ملعب »كروك بارك« 
ضمن املجموعة الثامنة، وهي بحاجة 
لنقطة التعادل ك����ي تضمن صدارتها 
وتتأهل، علما ان املنتخبني لم يخسرا 

بعد في التصفيات.
املباراة مواجهة منتظرة  وتش����هد 
بني مدرب ايرلن����دا االيطالي جيوڤاني 
تراباتون����ي مع منتخب ب����الده، وهو 
أبدى تفاؤله بتعافي دان ومش����اركته 

في اللقاء.
وحتل أملانيا بطلة 1954 و1974 و1990 
على روسيا في موسكو في أقوى مباريات 
اجلولة ضمن املجموعة الرابعة، التي 
تتصدرها أملاني����ا بفارق نقطة واحدة 

عن روسيا.
ويخطط مدرب روس����يا الهولندي 
غوس هيدينك لعملية اس����قاط االملان 
على ملعب »لوجنيكي«، لتحاشي خوض 

امللحق.
وقارن هيدينك مباراة روسيا مبباراة 
اجنلترا احلاس����مة واملؤهلة الى كأس 
اوروبا 2008منذ عامني: »نعم، احلالة 
مش����ابهة، لكننا اآلن أكث����ر خبرة من 
السابق. أمتنى احلصول على تشجيع 
مماث����ل من اجلماهير كم����ا في املباراة 

السابقة«.
من جهته، قال العب وس����ط أملانيا 
توماس هيتسلسبرغر: »هدفنا تأكيد 
التأهل، ونحن موحدون من أجل ذلك: 
ذاهبون الى موس����كو من أجل الفوز. 
نعلم ان روس����يا متلك منتخبا قويا، 

ونحن نحترمهم«.
واعتبر العب وسط أملانيا باستيان 
شفاينش����تايغر ان »املباراة س����تكون 
ملتهبة. اذا حافظنا على شباكنا نظيفة، 

نكون قد قمنا بعمل جيد«.

فرنسا للفوز على جزر فارو والبرتغال للنصر على المجر وصراع في »الثالثة« في تصفيات مونديال 2010

أطلق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس مجلس 
ادارة جلن���ة ملف قطر 2022، حمل���ة منتخب بالده 
الس���تضافة مونديال 2022 من لندن حيث عقد ندوة 

على هامش املؤمتر السنوي.
وعقدت على هامش املؤمتر العديد من احملاضرات 
التي تناولت مختلف ابعاد لعبة كرة القدم التي حتولت 
الى صناعة في ظل التطور الكبير لوسائل االتصاالت 
وفي ظل الشعبية اجلارفة للكرة املستديرة التي جعلتها 

بال منافس اللعبة الشعبية األولى في العالم.
وألقى الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الضوء على 
امللف القطري الذي القى جتاوبا كبيرا مع أول اطاللة 
إعالمية رسمية له خارج حدود قطر، حيث اضاء على 

العديد من النقاط الهامة من أهمها التحديات الكبيرة 
التي من املتوقع ان تواجه امللف القطري كاش���فا عن 
احلل���ول النظرية التي جتعل تنظيم كأس العالم في 
قطر جتربة غير مس���بوقة خصوصا لناحية العامل 
اجلوي الذي أكد انها مسألة قيد املعاجلة وفقا للتقدم 
العلمي الذي من املؤكد انه سيتطور أكثر في األعوام 
القادمة التي تفصلنا حاليا عن موعد تنظيم نسخة 

عام 2022.
واشار الش���يخ محمد الى استخدام التكنولوجيا 
احلديثة غير املؤثرة على البيئة لصالح تأمني األجواء 
املثلى جلميع متابعي كأس العالم ميدانيا على األراضي 

القطرية.

حملة قطر لمونديال 2022 انطلقت في لندن

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية + 94الدمنارك – السويد

اجلزيرة الرياضية + 10:452البرتغال – املجر

المجموعة الثانية
9:30اليونان – التڤيا

6:45لوكسمبورغ – سويسرا

المجموعة الثالثة
9:30تشيك – پولندا

اجلزيرة الرياضية + 9:307سلوڤاكيا – سلوڤينيا

المجموعة الرابعة
5فنلندا – ويلز

9ليشتنشتاين – اذربيجان

اجلزيرة الرياضية + 64روسيا – املانيا

المجموعة الخامسة
اجلزيرة الرياضية + 72ارمينيا – اسبانيا

9:45بلجيكا – تركيا

9استونيا – البوسنة

المجموعة السادسة
6بيالروسيا – كازاخستان

اجلزيرة الرياضية + 7:155اوكرانيا – اجنلترا

المجموعة السابعة
9:30النمسا – ليتوانيا

اجلزيرة الرياضية + 105فرنسا – جزر فارو

اجلزيرة الرياضية + 9:306صربيا – رومانيا

المجموعة الثامنة
8قبرص – بلغاريا

8مونتينيغرو – جورجيا

اجلزيرة الرياضية + 101جمهورية ايرلندا – ايطاليا


