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موقعة فرنسا وايرلندا تعصف بالتوقعات وتنتظر املتأهل إلى مونديال 2010

يتسابق ناديا برشلونة وريال مدريد االسبانيني 
على التعاقد مع العب وسط أرسنال االجنليزي الدولي 
االسباني سيسك فابريغاس في املوسم املقبل، بحسب 
ما أكدت صحيفة »أس« االس����بانية. وكتبت »أس«: 
»أصبح سيسك فابريغاس أهم هدف ملدريد وبرشلونة 
لتدعيم تشكيلتهما املوسم املقبل«. وأوضحت الصحيفة 
التي لم تكش����ف عن مصادرها ان ريال مدريد انضم 

لالئحة االندية الطويلة التي ترغب بخدمات الدولي 
االسباني الذي تأس����س مع برشلونة. وسيستخدم 
ريال انتقال الالعب املشهور عامليا لتدعيم موقفه في 
عقده املنتظر مع صانع األدوات الرياضية »أديداس«. 
واعتبرت الصحيف����ة أيضا ان فابريغاس )22 عاما( 
سيكون ضمن البرنامج االنتخابي لساندرو روسيل 

الذي ينوي الترشح لرئاسة برشلونة عام 2010.

هدد مدرب ليڤربول االسباني رافايل بنيتيز باالستقالة 
من منصبه في حال اضطر مجلس ادارة النادي الى التخلي 
عن هدافه االسباني فرناندو توريس لتخفيض حجم 
الديون التي يرزح حتتها الفريق االجنليزي الشمالي 
العريق. من جهته، يعود ستيفن جيرار امام مانشستر 
س����يتي في بطولة اجنلترا »برميير ليغ« يوم السبت 

املقبل، بعد ابالله من اصابة في فخذه.

برشلونة وريال مدريد يتسابقان لضم فابريغاس  بنيتيز يهدد باالستقالة وجيرارد جاهز

فوز البرازيل على ُعمان بهدفين في مسقط

رونالدو يأمل تخطي »عقبة« البوسنة

ف����از املنتخب البرازيلي على مضيفه الُعماني 2-0 مس����اء امس في 
مباراة دولية ودية في كرة القدم على مجمع السلطان قابوس الرياضي 
ببوشر في اطار استعدادات االول لنهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 
الصيف املقبل، والثاني لتصفيات كأس آسيا املقررة نهائياتها في قطر 
عام 2011.وسجل نيلمار دا سيلفا )4( وحسن مظفر )62 خطأ في مرمى 
منتخب بالده( الهدفني.وهو الفوز الثاني على التوالي للبرازيل في مدى 

4 ايام بعد تغلبها على اجنلترا 1-0 السبت املاضي في الدوحة.

عاود النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته مع 
فريقه ريال مدريد االس���باني بعدما غاب عن املالعب بسبب اصابة 
تعرض لها في اواخر سبتمبر املاضي خالل مباراة النادي امللكي مع 

مرسيليا الفرنسي في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويأمل رونالدو الذي تفاقمت اصابته بعدما ش���ارك مع منتخب 
بالده في تصفيات مونديال جنوب افريقيا رغم االصابة التي تعرض 
لها امام مرس���يليا، ان يكون جاهزا للمشاركة مع النادي امللكي في 
مباراته مع زيوريخ السويس���ري في مسابقة دوري االبطال في 25 
الش���هر اجلاري ومن ثم يخوض موقعة ال� »كالس���يكو« احمللي مع 
برشلونة بعد اربعة ايام من املباراة القارية. وستعطي عودة رونالدو 
)24 عاما( الى ريال مدريد الذي انفق 94 مليون يورو للتعاقد معه 
من م���ان يونايتد االجنليزي، دفعة معنوي���ة كبيرة للنادي امللكي 
خصوص���ا ان النجم البرتغالي اليزال افض���ل هداف في الفريق )5 
ف���ي الدوري احمللي و4 في دوري االبط���ال( رغم غيابه عن املالعب 
ملدة شهر ونصف الش���هر. ويأمل رونالدو ان ينجح منتخب بالده 
في تخطي واقع افتقاده خدماته والتخلص من عقبة البوس���نة في 
امللحق االوروبي املؤهل الى نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010، 

من اجل ان يتواجد في العرس الكروي الصيف املقبل.

آخر صيحات »الديوك« في »سان دوني« والبوسنة تتوعد البرتغال بـ »الذئاب الجائعة«
روسيا للحذر من سلوڤينيا وموقعة نارية بين أوكرانيا واليونان في تصفيات الملحق لمونديال 2010

وتصريحات أقوال

يعتقد مدرب ايرلندا جيوڤاني تراباتوني ان منتخبه 
قادر على االستفادة من »ضعف« الدفاع الفرنسي، والتأهل: 
»عندما تتلقى فرنس���ا أهدافا، يأتي ه���ذا في العادة من 
ال���ركالت الثابتة، انها فرصتنا الكبرى، يجب ان نعتمد 
على نقاط قوتنا ونس���عى الى استغالل نقاط الضعف 

في دفاع فرنسا«.
قال النجم الفرنسي نيكوال انيلكا بعد تسجيله هدف 
النصر في مباراة الذهاب امام ايرلندا: »يجب ان نلعب للفوز، 
ــبة لنا التزال النتيجة 0 ـ 0، قوتنا تكمن في تسجيل  بالنس
ــيأتون هنا  األهداف، ال يجب ان نفكر في ان االيرلنديني س

ليسببوا املشاكل لنا«.
اعتبر حارس مرمى ايرلندا شاي غيڤن ان: »التأهل 
الى كأس العالم من باريس سيكون أكبر اجناز تاريخي 

لكرة القدم االيرلندية«.
ــنة ميروسالڤ بالزيڤيتش »في األيام  قال مدرب البوس
ــدى الالعبني كي  ــبا ل ــة املقبلة يجب أن أخلق جوا مناس القليل
ــل الذئاب اجلائعة«. وأضاف: »في زينيكا  يهاجموا البرتغال مث
سنلعب للفوز، وأريد ان نضغط من الدقيقة األولى حتى يصدموا 
مبا سيحصل«. وحتسر بالزيڤيتش )74 عاما( الذي قاد كرواتيا 
الى املركز الثالث في نهائيات 1998: »لعبنا بندية أمام أحد أفضل 

املنتخبات العاملية، ونحن نادمون على هذه اخلسارة«.
قال قلب دفاع البرتغال وتشلسي االجنليزي ريكاردو 
كارفاليو: »لن ندافع في املباراة، ألنه اذا س���جلنا هدفا 
سنعقد األمور كثيرا عليهم«. ويؤكد زميله في خط الدفاع 
البرازيلي األصل بيبي هذا الرأي: »يجب ان نسجل باكرا، 

ومن بعدها سيتعني عليهم تسجيل ثالثة أهداف«.
اعتبر الهولندي غوس هيدينك مدرب روسيا انه ال ضرورة 
للذعر: »بالطبع خاب أملي للنتيجة، تقدمنا 2 ـ 0 وسنحت لنا 
ــة، لكن ال أعتقد انه يجب ان ننتقل من  عدة فرص لرفع الغل

حالة الى أخرى. لقد فزنا وال ضرورة لبث الذعر«.

اللقاء، 
سيكون 

هذا مفتاح 
النجاح«.

موقعة مجهولة

ح����ذر جنم أوكراني����ا أندريه 
شڤتشينكو زمالءه من مواجهة 
صعبة أمام اليونان في دونيتسك 
بعد تع����ادل الطرفني س����لبا في 
اليونان. وقال اندريه شڤتشينكو 
جنم ميالن االيطالي سابقا: »نحن 
واليونان منلك حظوظا متساوية 
لبلوغ النهائيات. في أثينا لعبنا 
مب����اراة دفاعية جي����دة، واعتقد 
انه بإمكانن����ا تكرار ه����ذا األمر 
الهداف  في دونيتس����ك«، وتابع 
اليونان على  األوكراني: »تلعب 
أرضه����ا بصالب����ة ونتوق����ع ان 
يكرروا هذه االداء ونحن جاهزون 

لهذا«.
وقلل مدرب أوكرانيا أليكسي 
ميخائيليتش����نكو من التوقعات 
االيجابي����ة معتبرا ان املعركة لم 
تنته بعد: »م����ن الباكر االحتفال 
بالتأهل، لم يتقرر شيء بعد. طبعا 
اللعب على أرضنا يشكل أفضلية، 
لكن في كرة الق����دم العصرية ال 
يوجد فرق أساس����ي بني املباراة 

على أرضك أو خارجها«.

كونكاكاف

متلك األوروغواي فرصة ذهبية 
لبلوغ النهائيات عندما تستضيف 
كوس����تاريكا ف����ي إي����اب ملحق 

الكونكاكاف � أميركا اجلنوبية.

قالئل يتمتعون بنوعية عالية، 
املباريات  وقادرين على حس���م 

فرديا«.

أصغر الفوارق

ويخوض املنتخب الروس���ي 
رحلة حساسة الى ماريبور حيث 
سيقابل سلوڤينيا بعد فوزه عليها 

2 � 1 في موسكو.
وسيطرت روسيا على مجريات 
مباراة الذهاب، لكنها خضعت في 
التي  آخر دقيقتني لس���لوڤينيا 
سجلت هدف تقليص الفارق عبر 
بيتش���نيك وكادت تسجل هدف 

التعادل.
وعبرت الصحف الروسية عن 
رضاها ألداء منتخبها الذي وصل 
الى نصف نهائ���ي كأس اوروبا 
2008، لكنها تخوفت من الفارق 
الصغير في النتيجة الذي سيكلف 
»الدب الروسي« مقعدا ثمينا في 
النهائيات بحال فوز س���لوڤينيا 

1 � 0 مثال.
وكتبت أقدم صحيفة روسية 
البالد »سوفييت سبورت«:  في 
»دينيار، نحن بحاجة للثالث«، 
مشيرة الى العب وسط ايڤرتون 
االجنليزي دينيار بيلياليتدينوف 
صاحب هدفي الفوز في موسكو، 
في حني كتبت »تفوي دن« على 
صفحتها األولى: »لم تكن النتيجة 

كافية«.
وقال حارس روس���يا ايغور 
أكينفييف الذي أنقذ كرة حاسمة 
في اللحظات األخيرة ذهابا: »في 
مباراة ماريبور يجب ان نركز طوال 

وكان���ت البرتغال فازت 1 � 0 
في لشبونة بهدف برونو ألفيش 
في الشوط األول، لكن البوسنة 
كانت خصما قويا وأهدرت كرات 
عدة كانت كفيلة بإدراك التعادل 

على األقل.
أمير  وس���يفتقد بالزيڤيتش 
ألفير رحيميتش  س���باهيتش، 
وس���مير موراتوفيتش بس���بب 
االيق���اف، لك���ن الفري���ق يضم 
العبني قادرين على قلب الطاولة 
أمثال زفيزدان ميس���يموفيتش، 
وداد ايبيس���يفيتش وميرالي���م 

بيانستش.
ان  بالزيڤيت���ش  واعتب���ر 
البرتغال التي سيغيب عنها جنمها 
كريستيانو رونالدو مرة جديدة 
بس���بب االصابة: »متلك العبني 

ان تكون اجلماهير تواقة للمباراة 
مثلي، إلظهار أفضليتنا على أرض 

امللعب والتأهل الى النهائيات«.
وال يبدو رصيد ايرلندا جيدا 
خارج أرضها أمام الفرق الكبيرة، 
ويعود آخر فوز لها في تصفيات 
كأس أوروبا 1992 على تركيا 3 � 
1، علما انها شاركت للمرة األخيرة 
في املونديال عام 2002 في كوريا 
اجلنوبية واليابان عندما تأهلت 

الى الدور الثاني.
ووعد مدرب البوسنة والهرسك 
الكرواتي ميروسالف بالزيڤيتش 
بأن العبي فريقه س���يهاجمون 
البرتغال مثل »الذئاب اجلائعة« 
سعيا لبلوغ النهائيات وذلك بعد 
خسارة فريقه أمام البرتغال 0 � 

1 ذهابا.

2006، كم���ا ان املنتخب���ات التي 
تعادلت خارج أرضها ذهابا متكنت 
أيضا م���ن التأهل مث���ل ايطاليا 
وبلجيكا عام 1998، وأملانيا عام 

.2002

باريس تستنفر

وعلى ملعب »ستاد دو فرانس« 
في ضاحية سان دوني الباريسية 
يستقبل املنتخب الفرنسي نظيره 

االيرلندي في مباراة منتظرة.
وكانت فرنس���ا حققت فوزا 
هاما 1 � 0 يوم الس���بت املاضي 
على ملعب »كروك بارك« في دبلن 
بهدف ملهاجم تشسلي االجنليزي 
نيكوال أنيلكا سجله في الدقيقة 72 
من املباراة التي شاهدها جمهور 

غفير.
امل���درب االيطال���ي  ويب���دو 
جيوفاني تراباتوني واثقا من تأهل 
جمهورية ايرلندا الى النهائيات، 
في حني ال بديل للمدرب الفرنسي 
رميون دومينيك سوى الفوز كي 
يحافظ على مستقبله مع منتخب 

»الديوك«.
ورغ���م إط���الق لق���ب »ملك 
الكاتيناتش���و« على تراباتوني 
نظ���را الى طرقه الدفاعية، إال ان 
الفريق األخضر سيبحث عن الفوز 
في باري���س ورد الدين، في حني 
يبدو دومينيك مستمرا في اتباعه 

خلطة 4 � 3 � 2 � 1.
ويعاني دومينيك من إصابة 
العب وس���طه جيرميي توالالن 
واملدافع أريك أبيدال، لكنه قارب 
اللقاء من زاوية مختلفة: »أمتنى 

التصفيات األوروبية  تختتم 
املؤهلة الى كأس العالم 2010 في 
جنوب أفريقي���ا اليوم من خالل 
إياب امللح���ق األوروبي، لتنضم 
أربعة منتخبات الى تس���ع دول 
من القارة العجوز حجزت بطاقتها 

سابقا الى العرس العاملي.
وتبدو فرنس���ا بطل���ة 1998 
مرش���حة أكثر من غيرها لبلوغ 
النهائيات إذ كانت الوحيدة التي 
فازت خارج أرضها على جمهورية 
ايرلن���دا 1 � 0، ف���ي حني تواجه 
البرتغال امتحانا بالغ الصعوبة 
خارج أرضها أمام البوس���نة )1 
� 0 ذهابا(، كما تس���عى روسيا 
الى احملافظة عل���ى فوزها على 
سلوڤينيا 2 � 1، في وقت تبدو فيه 
األوراق غامضة في لقاء أوكرانيا 

واليونان )0 � 0 ذهابا(.
وكان���ت الدمنارك )املجموعة 
االول���ى( وسويس���را )الثانية( 
وس���لوڤاكيا )الثالث���ة( وأملانيا 
)الرابعة( واسبانيا )اخلامسة( 
واجنلترا )السادس���ة( وصربيا 
)الس���ابعة( وايطاليا )الثامنة( 
وهولن���دا )التاس���عة( حجزت 
بطاقاتها الى جنوب أفريقيا بعد 

تصدرها مجموعتها.
ومنذ اعتماد مباريات امللحق 
ع���ام 1998 للمونديال الذي أقيم 
فرنس���ا وأحرزت لقبه األخيرة، 
تأهلت دائما الف���رق التي فازت 
ذهابا، وهذا ما حصل مع كرواتيا 
ويوغوسالفيا عام 1998، تركيا 
وسلوڤينيا عام 2002، جمهورية 
التشيك، إسبانيا وسويسرا عام 

أثرياء أوكرانيا يتنازعون على التذاكر 
استغل اثنان من أثرى اثرياء أوكرانيا األزمة املتداولة 
في وسائل اإلعالم بش���أن ارتفاع أسعار تذاكر املباراة 
الفاصلة ألوكرانيا أمام اليونان، ودخال في جدل، حسبما 

أوضحت وكالة »انترفاكس«الروسية لالنباء.
واتهم رينات اخميتوف، أغنى رجل في أوكرانيا ومالك 
نادي شاختار دونيتسك، احتاد الكرة األوكراني بفرض 
مبالغ قياسية على بيع تذاكر املباراة التي ستحدد تأهل 
أي من املنتخبني، االوكراني أو اليوناني، الى كأس العالم 
2010. ورفض هريهوري سوركيس، رئيس احتاد الكرة 

ومالك نادي دينامو كييڤ، اتهام اخميتوف.

ألمانيا الحزينة تلتقي ساحل العاج بدموع إنكه
إسبانبا مع النمسا بذكريات »أرنست هابل« وإيطاليا أمام السويد ونيجيريا مع األرجنتين

يحفل اليوم مبواجهات نارية ودية بني املنتخبات من 
القارات كافة، حيث يستعيد املنتخب االسباني لكرة القدم 
ذكريات فوزه بلقب كأس األمم األوروبية املاضية )يورو 
2008( من خالل مباراته مع مضيفه النمساوي على نفس 
الس���تاد الذي فاز فيه باملباراة النهائية ليورو 2008 في 

ستاد »إيرنست هابل« في العاصمة النمساوية ڤيينا.
وستكون املباراة هي األخيرة للمنتخب االسباني في عام 
2009 كما تأتي في إطار اس���تعدادات الفريق لنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي تأهل إليها رسميا.
وفاز املنتخب االسباني على هذا امللعب في املباراة النهائية 
ليورو 2008 على نظيره األملاني بهدف نظيف سجله فرناندو 
توريس مهاج���م ليڤربول اإلجنليزي والذي يغيب عن 
مباراة الغد بسبب اإلصابة بينما يتطلع باقي جنوم 

الفريق إلى استعادة ذكريات نهائي يورو 2008.
وقال إيكر كاس���ياس حارس مرمى ريال مدريد 
واملنتخب االسباني »ڤيينا مدينة ذات ذكريات خاصة 
بالنس���بة لنا.. فزنا فيها في العام املاضي بش���يء 
مهم«. ويلتقي املنتخب اإليطالي نظيره الس���ويدي، 
بينما يلتقي املنتخب األملاني نظيره العاجي أحد املتأهلني 
من القارة األفريقية ال���ى نهائيات كأس العالم كما يلتقي 
املنتخب الهولندي منتخب پاراغواي أحد ممثلي قارة أميركا 

اجلنوبية في النهائيات أيضا.
ويلتقي املنتخب الدمناركي مع نظيره األميركي ومنتخب 
كوريا اجلنوبية مع نظيره الصربي. ومازال املدرب مارشيللو 
ليبي املدير الفني للمنتخب اإليطالي في مرحلة البحث عن 
أفضل تشكيل لفريقه الذي سيدافع عن لقبه في كأس العالم 

القادمة بجنوب أفريقيا.

ويلتقي املنتخب اإليطالي مع نظيره السويدي بعد تعادله سلبيا 
مع ضيفه الهولندي. وقال ليبي »لدي ما بني 16 و17 العبا سيكونون 
ضم���ن قائمة الفريق في كأس العال���م.. األماكن األخرى في القائمة 

ستعتمد على احتياجات الفريق وتوازنه«.
أما املنتخب الهولندي فيخوض اختبارا آخر أمام منتخب باراجواي 
في هيرنف���ني حيث يبحث املدرب بيرت ف���ان مارفيك املدير الفني 
للمنتخب الهولندي عن مزيد من االبتكار واإلبداع في هجوم الفريق 

بعد التعادل السلبي مع إيطاليا.
ولكنه س���يفتقد جهود العبه روبني فان بيرس���ي جنم ارسنال 
اإلجنليزي الذي يغيب عن املالعب ملدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب 

اإلصابة بتمزق في أربطة الكاحل.
كما يفتق���د املنتخب األملاني خالل مباراته أمام املنتخب العاجي 
في مدينة غيلسنكيرش���ن األملانية جه���ود قائده مايكل باالك العب 

تشلسي اإلجنليزي بسبب اإلصابة.
ويخوض املنتخب األملاني هذه املباراة مبعنويات سيئة بسبب 
انتح���ار حارس مرماه روبرت إنكه وس���يضع العبو الفريق حول 
معصمهم ش���ارات سوداء كما س���يقف الفريقان قبل بداية املباراة 

دقيقة حدادا على إنكه.
وتس���ببت وفاة إنكه في إلغاء مباراة الفريق الودية التي كانت 
مقررة أمام منتخب تشيلي يوم السبت املاضي ولذلك يسعى الفريق 
إلى العودة لتركيزه اليوم . كما سيضع العبو املنتخب األملاني قميص 
إنكه بجوارهم على مقاعد البدالء خالل املباراة بينما ستعرض شاشات 

الستاد بعض املقاطع عن حياته ومسيرته الرياضية.
وفي باقي املباريات الودية الدولية يلتقي منتخب أنغوال مع غانا 
كما تلتقي إيران مع مقدونيا وپولندا مع كندا والتشيك مع أذربيجان 
والعراق مع اإلمارات واجلبل األس���ود )مونتنغرو( مع بيالروسيا 

ومالطا مع بلغاريا ونيجيريا مع األرجنتني وهندوراس مع بيرو.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +94أوكرانيا � اليونان

اجلزيرة الرياضية +10:451سلوڤينيا � روسيا 
اجلزيرة الرياضية +10:452البوسنة والهرسك � البرتغال

اجلزيرة الرياضية +113فرنسا � ايرلندا 

2 فجر اوروغواي � كوستاريكا
اجلزيرة الرياضية +2اخلميس

مدرب المانيا يواكيم لوف 
حزين في مباراة يغيب عنها 

الراحل روبرت انكه

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
2أنغوال � غانا

3:45التشيك � أذربيجان
5:30ايران � مقدونيا

5:30صربيا � كوريا اجلنوبية
6:30العراق � اإلمارات

7پولندا � كندا
7اجلبل األسود � روسيا

9مالطا � بلغاريا
9نيجيريا � األرجنتني

اجلزيرة الرياضية +10:307الدمنارك � أميركا
10:45هولندا � پاراغواي 

اجلزيرة الرياضية +10:456النمسا � اسبانيا
اجلزيرة الرياضية +10:454أملانيا � ساحل العاج

اجلزيرة الرياضية +10:502إيطاليا � السويد

4:15 فجر هندوراس � بيرو
اخلميس


