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إسبانيا في مباراة الـ 100 لكاسياس أمام األرجنتين وبطل العالم يستضيف هولندا في »يوم ودي«

»لقاء السحاب« بين راقصي السامبا وأسود إنجلترا في ستاد خليفة اليوم 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
4:30جنوب افريقيا ـ اليابان

5استونيا ـ ألبانيا

5:15السعودية ـ روسيا البيضاء

6سلوڤاكيا ـ أميركا

6ويلز ـ اسكوتلندا

7پولندا ـ رومانيا

7مقدونيا ـ كندا

7:30كرواتيا ـ ليشتنشتاين

7:45سويسرا ـ النرويج

اجلزيرة الرياضية 81البرازيل ـ اجنلترا

8:30ايرلندا الشمالية ـ صربيا

9لوكسمپورغ ـ آيسلندا

اجلزيرة الرياضية + 105الدمنارك ـ كوريا اجلنوبية

اجلزيرة الرياضية + 10:451اسبانيا ـ االرجنتني

10:45بلجيكا ـ املجر

10:50إيطاليا ـ هولندا

منتخب كوريا اجلنوبية كما يلتقي 
منتخبا ويلز واسكوتلندا وتلعب 
سويسرا مع النرويج بينما ألغيت 
املباراة التي كانـــت مقررة بني 
منتخبي أملانيا وتشـــيلي وذلك 
بسبب وفاة حارس املرمى األملاني 
روبرت إنكه الذي انتحر بإلقاء 

نفسه أمام أحد القطارات.
وسيحضر املنتخب األملاني 
بدال من هذه املباراة حفل تأبني 
إلنكه غدا في هانوڤر قبل مواجهة 
ساحل العاج وديا يوم األربعاء 

املقبل.
وفي باقـــي املباريات الودية 
أفريقيا  الدولية، يلتقي جنوب 
مع اليابان واستونيا مع ألبانيا 
والســـعودية مع بيالروســـيا 
وسلوڤاكيا مع الواليات املتحدة 
وپولندا مع رومانيا ومقدونيا مع 
كندا وكرواتيا مع ليشتنشتاين 
وايرلندا الشـــمالية مع صربيا 
ولوكســـمبورغ مـــع أيســـلندا 

وبلجيكا مع املجر. 

رايـــت فيليبس وجـــون تيري 
وجيرماين ديفو وبيتر كراوتش 

وغلني جونسون.
كما يلتقي املنتخبان االسباني 
واألرجنتيني في مواجهة أخرى 
مثيرة بينما يستضيف املنتخب 
اإليطالي نظيـــره الهولندي في 

مواجهة تتسم بالتكافؤ.
وســـتكون مباراة اســـبانيا 
واألرجنتـــني واحدة مـــن آخر 
املباريات الدولية التي يستضيفها 
ســـتاد »كالديرون« معقل نادي 
أتلتيكو مدريد والذي ينتظر هدمه 
في عـــام 2012. ويفتقد املنتخب 
االسباني في هذه املباراة جهود 
العبيه ماركوس سينا وسانتياغو 
كازورال وفرنانـــدو توريـــس 
املباراة هي  لإلصابة. وستكون 
املبـــاراة الدولية رقم 100 إليكر 
كاسياس حارس مرمى ريال مدريد 

مع املنتخب االسباني.
وفي مباريـــات ودية أخرى، 
يلتقي املنتخـــب الدمناركي مع 

املباراة احلارس بن فوستر وويس 
بـــراون ومايـــكل كاريك وواين 
روني وواين بريـــدج وجولني 
ليسكوت وغاريث باري وشون 

ومهاجـــم مان يونايتـــد مايكل 
اوين حيث يستمر كابيللو في 

ابعاده.
ومن ابرز العبي اجنلترا في 

في جنوب افريقيا.
حضـــر املنتخبـــان بكامـــل 
جنومهما اذ يسعى كل من دونغا 
وكابيللو الى اختبار العبيه في 
املواجهات القوية ملعاجلة االخطاء 
قبل االقتراب من نهائيات كأس 

العالم.
 وقـــال كاكا »رغـــم صعوبة 
التوقعات في مثل هذه املباريات، 
فإنني واثق متاما من انها ستكون 
ممتعة ألنها ستشهد ندية كبيرة 
بني املنتخبني«، مضيفا »املباراة 
صعبة جدا علـــى الطرفني وكل 
منهما يســـعى الى حتقيق فوز 
معنوي في اطار اســـتعداداته 

لنهائيات كأس العالم«.
وفي اجلانب االجنليزي، يغيب 
عن التشكيلة ديڤيد بيكام جنم 
لوس اجنيليس غاالكسي بسبب 
تأهل فريقـــه الى الدور النهائي 
للمنطقة الغربية ضمن الدوري 
االميركي، والعب وسط ليڤربول 
ستيفن جيرارد بسبب االصابة، 

الودية  تخطـــف املواجهـــة 
البرازيل  املثيرة بني منتخبـــي 
واجنلترا لكرة القدم على ستاد 
خليفة الدولي في الدوحة اليوم 
االنظار من مباريات اليوم االخير 
للتصفيات املؤهلة الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
واذا كان املاليني من عشاق كرة 
القدم العربية يترقبون املباراة 
املصيرية بني مصر واجلزائر في 
القاهرة في اجلولة االخيرة من 
التصفيـــات االفريقية، ومباراة 
البحرين مع مضيفته نيوزيلندا 
في اياب ملحق آسيا ـ اوقيانيا، 
ومباريات امللحق االوروبي، فإن 
وجود جنوم املنتخبني البرازيلي 
واالجنليزي في الدوحة سيكون 

له رونق خاص.
وصل املنتخبان الى الدوحة 
مبعظم جنومهمـــا، وأجرى كل 
منهما تدريباته استعدادا للمباراة 
التي يريدها املدربان اختبارا مهما 
قبل اشهر من نهائيات كأس العالم 

 رونالدو يجتهد لمواجهة برشلونة
يبذل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجهودا كبير 
على أمل التماثل للش��فاء م��ن إصابته والعودة إلى صفوف 
ري��ال مدريد قبل مب��اراة القمة أمام برش��لونة في بطولة 
الدوري االس��باني لكرة القدم على ملع��ب »كامب نو« في 

29 اجلاري.
واعترف الالعب في حفل دعائي »أود اللعب أمام برشلونة. 
هناك مباراتان قبل ذلك أمام راس��ينغ سانتاندر في الدوري 
وزيوريخ في ابطال أوروبا، علينا حتقيق الفوز فيهما ألنهما 
هامتان للغاية. أن أمتكن من اللعب أمام برش��لونة سيكون 
األمر األفضل. بالتأكيد أريد املشاركة في هذه املباراة، لكنني 

أود العودة للعب قبل ذلك«.

سانتانا يمدد مع أتلتيكو مدريد  تغريم وإيقاف فيرغسون النتقاده الحكم

هاينزه مع »التانغو« بالواسطة

سانشيز لتدريب ريال مدريد

كوديتشيني يتعرض لحادث

أعلن اتلتيكو مدريد االسباني لكرة القدم مبوقعه على االنترنت 
أن العب خط وسطه كليبر سانتانا وافق على متديد عقده مع النادي 
ملدة عامني حتى 2012. وكان سانتانا امضى املوسم املاضي في صفوف 

ريال مايوركا على سبيل االعارة.

أعلن االحتاد االجنليزي لكرة القدم انه فرض عقوبة 
االيقاف 4 مباريات بينها مباراتان مع وقف التنفيذ مع 
غرامـــة بقيمة 20 ألف جنيه اســـترليني )نحو 22 ألف 
يورو( على السير االسكوتلندي اليكس فيرغسون بسبب 
»التصرف غير املالئم«واالنتقادات التي وجهها الى احلكم 
الذي قاد مباراة فريقه مان يونايتد مع سندرالند )2-2( 

في الدوري احمللي.

أكدت صحيفة »الباييس« اإلسبانية ان مشاركة غابرييل 
هاينزه أساســـيا مع املنتخب األرجنتيني تأتي نتيجة 
أعمال يقوم بها املدير الفني للفريق دييغو مارادونا مع 
شقيق الالعب. وقالت الصحيفة »على اجلماهير ان تعرف 
ان سباستيان هاينزه شقيق مدافع ريال مدريد السابق 
ومرسيليا احلالي، ميتلك شركة تعمل في مجال التسويق 
والترويج لألحداث ومتثيل الرياضيني حتمل اسم )باشون(، 

ومن بني أبرز عمالئها املدير الفني مارادونا«.

قـــال جنم ريال مدريد املعتزل مانولو سانشـــيز إن 
املكســـيكي هوغو سانشـــيز زميله السابق في الفريق، 
علـــى الطريق الصحيح لتولي تدريب النادي امللكي في 

املستقبل.

أعلن متحدث باسم الشرطة ونادي توتنهام االجنليزي 
لكرة القدم ان حارس مرماه االيطالي كارلو كوديتشيني 
أدخل الى املستشفى اثر تعرضه حلادث خطير بدراجته 

»قد يغير مجرى حياته«.
وأوضح النادي ان كوديتشيني )36 عاما( صدم إحدى 
السيارات في شـــرق العاصمة لندن، مضيفا انه يعاني 

من رضوض في احلوض واملعصم.

عالميةمتفرقات

 وقعت شركة االتصاالت السعودية عقد شراكة مع نادي 
ريال مدريد وصيف بطل الدوري االســـباني لكرة القدم 

مبقر النادي في ملعب سانتياغو بيرنابو في مدريد.
 تعملق النجم ليبرون جيمس وسجل 34 نقطة ليقود فريقه 
كليفالند كافالييرز الى الفوز على مضيفه ميامي هيت 104-111، 
في قمة املجموعة الشرقية ضمن الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة، الذي شهد أيضا فوز لوس اجنيليس ليكرز 

حامل اللقب على فينيكس صنز القوي 102-121.
 خرج الروسي نيكوالي دافيدنكو املصنف سادسا من 
الدور الثالث لدورة باريس بيرسي الدولية في التنس، 
اثر خسارته امام الســـويدي روبن سودرلينغ التاسع 

3-6 و6-3 و6-4.
 حلقت نيجيريا بسويسرا الى املباراة النهائية من بطولة 
العالم للناشئني لكرة القدم حتت 17 عاما بفوزها على اسبانيا 

3-1 في الدور نصف النهائي في الغوس.
 أعلنت اللجنة االوملبية الفرنسية وفاة رئيسها السابق 
هنري ســـيراندور عن 72 عاما بعـــد معاناة طويلة مع 

املرض.
 أعلن االحتاد الدولي اللعاب القوى ان االثيوبي كينينيسا 
بيكيلي واجلامايكي اوساين بولت بني املرشحني اخلمسة لنيل 

جائزة لقب أفضل عداء في العالم لعام 2009.
 أعلن ڤيردر برمين األملاني أن إصابة مهاجمه البيروڤي 
كالوديو بيتزارو تبدو أخطـــر مما كان يعتقد، وهو ما 
حمل الالعب على زيارة طبيب نادي بايرن ميونيخ هانز 

فيلهيلم مولر فوهلفاهرت.
 ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية ان سيينا اإليطالي يستعد 
لتعيني مدربه الس��ابق ماريو بيريتا بعد أسبوعني من إقالة 

ماركو جامباولو.

إنفلونزا الخنازير 
أصابت كلوزه

أعلن االحتاد األملاني لكرة 
القدم أن مهاجم بايرن ميونيخ 
ميروسالف كلوزه وعائلته مت 
حجزهــــم في احلجر الصحي 
بعد االشــــتباه فــــي تعرض 
ابنيه التوأم لإلصابة مبرض 
انفلونــــزا اخلنازيــــر. وقال 
ماركــــوس هويرفيــــك املدير 
لبايــــرن ميونيخ  اإلعالمــــي 
»ســــننتظر لنــــرى تطورات 
املدرب يواكيم لوف  الوضع، 
سيكون على اتصال بكلوزه 
لتحديد إمكانية مشاركته امام 

ساحل العاج«.

 حكم روسي 
حاول االنتحار

قال ڤيتالي موتكو رئيس 
االحتاد الروســــي لكرة القدم 
ووزيــــر الرياضــــة إن احلكم 
امليــــر كايوموڤ الــــذي يدير 
مباريات فــــي الدوري املمتاز 
الروسي يتلقى العالج حاليا 
في مستشفى للطب النفسي 
بالعاصمــــة موســــكو بعدما 
أقــــدم على محاولــــة انتحار. 
وقــــال موتكو لوكالــــة أنباء 
»نوفوســــتي« الرســــمية في 
اشارة الى كايوموف البالغ من 
العمر 44 عاما »حالته مطمئنة 
حتى اآلن، ال نعرف األسباب 
احلقيقية التي دفعته الى القيام 

بهذا األمر. جنري حتقيقا«.

 سحب قرعة بطولة العالم لألندية

في نصف النهائــــي. ويلعب في 
الــــدور الثاني أيضا مازميبي مع 
بوهانــــغ على ان يلتقــــي الفائز 
منهما مع استوديانتيس في نصف 

النهائي.

القرعة فإن األهلي  وحســــب 
يلعب مع اوكالند في اولى مبارياته 
في الدور االول على ان يلتقي الفائز 
من املباراة مع اتالنتا املكسيكي في 
الدور الثاني ومن ثم مع برشلونة 

ســــحبت في ابوظبــــي قرعة 
النسخة السادسة من بطولة كأس 
العالم لألنديــــة لكرة القدم التي 
العاصمة االماراتية  تستضيفها 

من 9 الى 19 ديسمبر املقبل.
حضر حفل القرعة الشيخ هزاع 
بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري 
لالحتاد االماراتي لكرة القدم ومحمد 
الرميثي رئيس االحتاد، وشارك في 
سحبها بوبي تشارلتون ممثل مان 
يونايتد االجنليزي بطل النسخة 
الســــابقة واســــماعيل مطر جنم 

منتخب االمارات. 
ويشارك في البطولة احلالية 
7 فرق هــــي األهلي بطل الدوري 
االماراتي املستضيف وبرشلونة 
االســــباني بطل أوروبا واوكالند 
النيوزيلنــــدي بطــــل  ســــيتي 
اوقيوناســــيا واســــتوديانتيس 
االرجنتيني بطل اميركا اجلنوبية 
وبوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي 
بطل آسيا ومازميبي الكونغولي 
بطل افريقيا واتالنتا املكســــيكي 

بطل الكونكاكاف. 

برنامج المباريات
المباراةالتاريخ

الدور األول
األهلي ـ أوكالند سيتي النيوزيلندي )1(األربعاء 9 ديسمبر

الدور الثاني

مازميبي الكونغولي ـ بوهانغ الكوري اجلمعة 11 ديسمبر
اجلنوبي )2(

الفائز من مباراة 1 ـ اتالنتا املكسيكي )3(السبت 12 ديسمبر

نصف النهائي
استوديانتيس األرجنتيني ـ الفائز من 2الثالثاء 15 ديسمبر

برشلونة االسباني ـ الفائز من 3األربعاء 16 ديسمبر

المباراة النهائية
الفائزان من نصف النهائيالسبت 19 ديسمبر

)أ.پ(كاكا ينطلق أوال في تدريبات »السامبا« في ستاد خليفة الدولي )رويترز(جون تيري ووين روني يتدربان قبل مواجهة البرازيل

)رويترز(إسماعيل مطر يسحب القرعة بحضور بوبي تشارلتون


