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أعلنت صحيفة »إل كورييري ديللو سبورت« االيطالية 50
أن يوڤنتوس اإليطالي يرى في جناح مانشس���تر س���يتي 
البلغ���اري مارتن بتروڤ الالع���ب األمثل لتعويض الفراغ 
الذي خلفه النجم التشيكي املعتزل في الصيف املاضي باڤل 
ندڤيد. من جهة أخرى، أشارت صحيفة »آ بوال« البرتغالية 
أن اجلناح األرجنتين���ي أنخيل دي ماريا أصبح هو اآلخر 

مالحقا من قبل يوڤنتوس.

يوڤنتوس يالحق بتروڤ ودي ماريا
ذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية أن ليڤربول 
االجنليزي يس����عى لتحس����ن عقد األرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو ومتديده لضمان احلفاظ على 
خدمات كابنت املنتخب األرجنتيني ألطول فترة 
ممكنة. ماس����كيرانو يتبقى له عامان في عقده، 
لكن يبدو أن الليڤر ال يريد صداعا جديدا وقدم 

عرضا جديدا براتب قدره 5.5 مالين يورو.

ليڤربول لتجديد عقد ماسكيرانو
ادعت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية 
ان مهاجم فالمنغو البرازيلي أدريانو س����يقف في وجه 
أي محاوالت من امليالن لضمه في الصيف القادم بسبب 
تفضيله االنتقال إلى روما. النجم السابق إلنتر ميالن 
االيطالي لم يتوقف عن التألق منذ انضمامه إلى النادي 
البرازيلي في منتصف العام املاضي في صفقة مجانية 

بعد فسخ عقده مع األفاعي.

ل روما أدريانو يفضِّ

»ملحمة باڤاريا« بين ألمانيا واألرجنتين.. وبطل أوروبا بضيافة »الديوك«
مواجهات ودية قبل 100 يوم من المونديال أبرزها »اآلزوري« وأسود الكاميرون في موناكو

مدرب أملانيا يواكيم لوف على موعد ناري مع مدرب األرجنتني دييغو مارادونا في مواجهة »الثأر« في ستاد اليانتس آرينا  )أ.ف.پ(

ذك��رت صحيفة »املوندو« اإلس��بانية ام��س ان كل العب في 
صفوف املنتخب االس��باني بطل اوروبا س��يحصل على مكافأة 
مالية بقيم��ة 550 ألف يورو في حال التتوي��ج بلقب كأس العالم 
لك��رة القدم املقررة الصيف املقبل في جنوب أفريقيا. وأوضحت 
الصحيف��ة ان هذه املكافأة التي متثل ضعف ما حصل عليه العبو 
املنتخب اإلسباني لدى تتويجه بلقب كأس اوروبا عام 2008 عندما 
حصل كل العب على 250 ألف يورو، ستكون موضوع مناقشات 

مقبلة بني االحتاد اإلسباني للعبة والالعبني الدوليني اإلسبان.
وذك��رت الصحيف��ة ان املكاف��أة املالية لكل الع��ب اجنليزي 
ف��ي حال التتوي��ج باللقب هي 450 ألف ي��ورو، فيما تبلغ مكافأة 
البرازيليني 300 ألف يورو لكل العب. وتعتبر املكافأة املخصصة 
لالعبي املنتخب اإلس��باني اقل بكثير من تلك التي س��يتلقاها كل 
العب في صفوف ريال مدري��د في حال حتقيق الثنائية )الدوري 

احمللي ودوري أبطال اوروبا( ألنها قيمتها 950 ألف يورو.

قال املدير الفني للمنتخ��ب األرجنتيني دييغو مارادونا أنه حدد 
»80%« من قائمة العبي الفريق التي تسافر إلى جنوب أفريقيا.

وأض��اف مارادونا »نس��بة 20% املتبقية س��تتحدد كلما اقتربت 
البطول��ة«، معلال تأخره 40 دقيقة عن موعد ب��دء املؤمتر الصحافي 
ال��ذي عقده ف��ي ميونيخ قبل املب��اراة الودية أمام أملاني��ا بأنه »كان 
يس��تحم«! وتابع »س��يكون االختيار صعبا للغاية، فسيتم استبعاد 
البعض وس��يكرهونني، لكنني سأختار أفضل ما لدي ألنني أعلم أن 
اجلماهير تريد ذلك«. كما أكد في املقابل أنه ال يوجد أي العب مستبعد 
قائال: »لدي العديد من الالعبني اجليدين، نس��بة 20% تلك أتركها على 
أمل أال نتعرض لسوء احلظ الذي صادفنا مع خيسوس داتولو، الذي 
تعرض لإلصابة«. وعندما س��أله الصحافيون عن فلسفة اللعب التي 
يتبعها كمدير فني، ابتس��م مارادونا وقال إنه يتبع كمدرب »فلسفة 

س��يزار لويس مينوتي في كأس العال��م 1978 وكارلوس بيالردو في 
كأس العال��م 1986«. وفيم��ا يتعلق مبواجهة أملاني��ا، أكد مارادونا أن 
املنتخبني »يتمتعان بتاريخ وسيسعيان إلى الفوز. ال يوجد لدي أدنى 

شك في أنه سيكون عرضا رائعا«.
واضاف ان أبرز ما في املنتخب األملاني »اإلصرار والتمتع بالعبني 
رائعني مثل لوكاس بودولس��كي وميكايل ب��االك. إنه فريق البد من 
مواجهت��ه باحترام كبير، فهو يقات��ل وراء كل كرة، وعلينا أن نكون 
أسرع منهم بكثير للسيطرة على الكرة وسط امللعب ومواصلة التقدم 
إلى األمام«.وأنهى مارادونا املؤمتر الصحافي بابتسامة وهو يقول »أما 
نقاط ضعفهم فسنراها خالل املباراة«. من جانب آخر، نفى مارادونا 
أنه سيعقد اجتماعا مع أوسكار روجيري مدافع املنتخب األرجنتيني 

سابقا وخوليو غروندونا رئيس احتاد الكرة في ميونيخ.

550 ألف يورو لكل العب إسباني في حال الفوز بالمونديال

ونادي����ه. ويتص����ارع فيديريكو 
مارشيتي حارس مرمى كالياري 
مع مورغان دي سانكتيس حارس 
نابولي وسيريجيو على حراسة 
مرمى املنتخب اإليطالي في غياب 
احل����ارس األساس����ي جانلويجي 

بوفون بسبب اإلصابة.
وم����ازال يوڤنتوس هو األكثر 
إمدادا للمنتخب اإليطالي في خط 
الدفاع حيث ميده بكل من املخضرم 
فابيو كاناڤارو وجورجيو كلليني 
ونيكوال ليغروتالي على الرغم من 
املستوى املتذبذب ليوڤنتوس في 

الدوري اإليطالي هذا املوسم.
ويس����عى ليبي إلى الدمج بن 
احلرس الق����دمي مثل دانييلي دي 
روس����ي الع����ب روم����ا وجينارو 
غاتوزو وأندريا بيرلو جنمي ميالن 
والالعبن الش����بان مثل كالوديو 
ماركيزيو وريكاردو مونتوليفو 
وأجنيلو بالومبو وسيموني بيبي 
بينما يتعافى ماورو كامورانيزي 

من اإلصابة ببطء.
ويعود ماركو بورييللو جنم 
ميالن إلى خط هجوم الفريق بجوار 
أنطونيو دي ناتالي الذي س����جل 
19 هدف����ا ألودينيزي ليعتلي قمة 
قائمة هدافي الدوري اإليطالي في 

املوسم احلالي.
كما يضم خط الهجوم كال من 
جانباولو باتزيني من سمبدوريا 
وفابيو كوالياريال من نابولي بينما 
يعاني املهاجمون فنشنزو إياكوينتا 
ولوكا توني وألبرتو جيالردينو 
من اإلصابة. وال يفكر ليبي حاليا 
في ماري����و بالوتيللي جنم ميالن 
واملنتخب اإليطالي للشباب )حتت 
19 عاما(. ومتثل املباراة استعدادا 
رائعا أيضا للمنتخب الكاميروني 
الذي يعود للمش����اركة في كأس 
العالم بعدما غ����اب عن البطولة 

املاضية عام 2006 بأملانيا.
ويتولى تدريب الفريق حاليا 
املدرب الفرنسي بول لوغان الذي 
تولى مسؤولية الفريق بعد البداية 
املهتزة له في تصفيات كأس العالم 
ولكنه خرج مع الفريق من الدور 
الثاني )دور الثمانية( في نهائيات 
كأس األمم األفريقي����ة بأنغوال في 

يناير املاضي.
وحاول لوغان إعادة تشكيل 
الفريق اعتم���ادا على مجموعة 
احملترفن باألندي���ة األوروبية 
ومنهم صامويل إيتو مهاجم انتر 
ميالن والذي يحتفل بعيد ميالده 
التاسع والعشرين في العاشر من 
الش���هر اجلاري. الى ذلك، تبرز 
عدد من املواجهات اليوم ملمثلي 
الكرة العربية حيث تلعب غانا 
مع البوسنة واجلزائر مع صربيا 
وس���لوڤينيا مع قطر وساحل 
العاج تلتق���ي كوريا اجلنوبية 
وتركيا ام���ام هندوراس وويلز 

مع السويد.

ت��خ��وض اب��رز 
امل��ن��ت��خ��ب��ات 
املرشحة إلحراز 
ك���أس ال��ع��ال��م 
امل��ق��ب��ل��ة ف��ي 
افريقيا  جنوب 
جتارب ودية اليوم، أبرزها املباراتان 
اللتان بن فرنسا وصيفة مونديال 
2006 واسبانيا بطلة أوروبا 2008، 

وبن أملانيا واالرجنتن.
أمام امتحان  وستكون فرنسا 
صعب عندما تواجه اسبانيا املدججة 
بنجوم برشلونة بطل أوروبا وريال 
الدولي  مدريد على ملعب فرنسا 
في العاصمة باريس، قبل 100 يوم 
على افتتاح نهائيات كأس العالم. 
وتعيش اسبانيا مرحلة رائعة، إذ 
فازت في 21 من أصل 22 مباراة في 
آخر 18 ش����هرا، وسجلت 63 هدفا 

مقابل 13 دخلت شباكها.
الوحيدة  وكان����ت اخلس����ارة 
التي تعرضت له����ا امام الواليات 
املتحدة 0-2 في نصف نهائي كأس 

القارات.
املقاب����ل، تأهلت فرنس����ا  في 
بصعوبة بالغة الى نهائيات كأس 
العال����م بعد مبارات����ن فاصلتن 
أم����ام جمهورية ايرلندا، ولم تكن 
نتائجه����ا جيدة ف����ي عهد املدرب 
رميون دوميني����ك الذي يتعرض 
النتقادات مستمرة. ويخيم على 
املنتخب الفرنسي شبح اسم املدرب 
الذي سيحل بدال من دومينيك بعد 

نهائيات مونديال 2010.
الى  وستكون االنظار موجهة 
قائد »الديوك« تييري هنري )51 
هدفا دوليا( الذي ساهم بلمسة يده 
في تأهل بالده أمام جمهورية ايرلندا 
الى املونديال، إذ ال يشارك أساسيا 
مع فريقه برشلونة االسباني طول 
املوس����م علما ان دومينيك يعتبر 
املشاركة االساس����ية مع االندية 
ضروري����ة الختي����ار الالعب في 

املنتخب الوطني.
ق����ال دومينيك:  وعن هنري، 
»تكمن املشكلة عندما يغيب الالعب 
ملدة 3 أو 4 أشهر، لكن عندما يغيب 
مباراتن او ثالث مباريات لسبب 
يتعلق بإدارة التش����كيلة، تكون 

االمور عندها مختلفة«.
املدافعون  ويغيب عن فرنسا 
ابيدال  ولي����ام غ����االس واري����ك 
وسيباستيان سكيالتشي، باالضافة 
الى مهاجم ريال مدريد االسباني 
كرمي بنزمية بسبب االصابة، كما 
يحوم الش����ك حول مشاركة جنم 
وسط بايرن ميونيخ االملاني فرانك 
ريبيري. لكن تشكيلة دومينيك 
ضمت ح����امت بن عرف����ة الذي لم 
يشارك مع فرنسا منذ 14 اكتوبر 
عام 2008 حن تغلبت فرنسا على 

تونس 3-1 وديا في باريس.
واستدعى دومينيك للمرة االولى 
التي اليزال يغيب  التشكيلة  الى 

شتوتغارت الذي سجل 7 اهداف 
في مباريات فريقه الثالث االخيرة 

في مدى اسبوع واحد.
وقال مداف����ع املنتخب االملاني 
املب����اراة »نتطلع  فيليب الم عن 
التي تعتبر  ملواجهة االرجنت����ن 
من افضل املنتخبات العاملية، وقد 
استعددنا جيدا ونريد الفوز، فعلى 
الرغم من كون املباراة ودية، فانها 

هامة جدا بنظرنا«.

إيطاليا ـ الكاميرون

إلى  يسعى املنتخب اإليطالي 
جتربة زيه اجلديد واختبار ثالثة 
وجوه جديدة عندما يلتقي نظيره 
الكاميروني اليوم على ستاد »لويس 

الثاني« في موناكو.
واس����تدعى مارش����يللو ليبي 
املدير الفن����ي للمنتخب اإليطالي 
حامل لقب بطولة كأس العالم كال 
من سالفاتوري سيريجيو حارس 
مرمى باليرمو وليوناردو بونوتشي 
مدافع باري وأندريا كوسيو العب 

خط وسط كالياري.
وقال كوسيو إن اختياره »مقنع 
للغاية« وأشار إلى أنه ميثل تتويجا 
آخر للموس����م اجليد الذي يقدمه 
فريقه. وأوضح أنه يقدم هذا النجاح 
)االنضمام للمنتخب( إلى مدينته 

سينا بعد غيابه عن املباريات الثالث 
االخيرة لبالده بسبب االصابة.

 ألمانيا ـ األرجنتين

وفي برلن، يخوض املنتخب 
االرجنتين����ي اختبارا صعبا امام 
أملانيا في مب����اراة اعادة للقائهما 
على امللعب ذاته في مونديال 2006 
عندما فازت املانيا بركالت الترجيح. 
وعانى املنتخب االرجنتيني بقيادة 
مدرب����ه وجنمه الس����ابق دييغو 
مارادون����ا كثيرا ف����ي التصفيات 
املؤهل����ة ملونديال جنوب افريقيا 
وانتظر حتى الدقائق االخيرة من 
مباراته ضد االوروغواي النتزاع 

مقعده بن الكبار.
وحقق منتخب »ألبي سيليستي« 
الفوز في مباراتيه االخيرتن ضد 
كوس����تاريكا 3-2 وضد جامايكا 
2-1، لكن����ه خاضهما بتش����يكلة 
جلها من الالعبن احمللين، خالفا 
ملا ستكون عليه احلال ضد املانيا 
حيث استدعى ابرز جنومه الذين 
يدافعون عن ألوان اندية اوروبية 
وعلى رأسهم ليونيل ميسي مهاجم 
برشلونة وكارلوس تيفيز مهاجم 

مانشستر سيتي.
وكشف مارادونا انه ابلغ %50 
من الالعبن بأنهم سيكونون ضمن 

التشكيلة االساسية املشاركة في 
نهائيات جنوب افريقيا 2010، مشيرا 
الى ان الباب اليزال مفتوحا حتى 
لالعبن الذين هم خارج التشكيلة 
حاليا. وكان مارادونا جرب ما ال يقل 
عن 100 العب منذ ان تولى االشراف 
عل����ى الفريق خلفا اللفيو بازيلي 
خالل مشوار املنتخب في تصفيات 
الى  امي����ركا اجلنوبي����ة املؤهلة 
املونديال املقبل. وتلعب االرجنتن 
في النهائيات في مجموعة سهلة 
نس����بيا تضم منتخبات نيجيريا 

واليونان وكوريا اجلنوبية.
في املقابل، لم يواجه املنتخب 
االملاني اي صعوبات في التصفيات 
وتصدر مجموعت����ه بفوزه ذهابا 
وايابا على ابرز منافسيه املنتخب 

الروسي.
واستدعى مدرب أملانيا يواكيم 
لوف العبن جديدين الى التشكيلة 
وهما العب وسط بايرن ميونيخ 
توم����اس مول����ر، ومهاج����م باير 
ليڤركوزن توني كروس. وفي ظل 
تراجع مستوى ميروسالف كلوزه 
هداف موندي����ال 2006 برصيد 5 
اهداف، وزميله في الفريق الباڤاري 
ماريو غوميز، فان لوف قد مينح 
الفرص����ة ام����ام البرازيلي االصل 
االملاني اجلنس����ية كاكاو مهاجم 

عنها باتريك فييرا العب وس����ط 
مانشستر سيتي االجنليزي كال من 
العب وسط مرسيليا بنوا شيرو 
ومداف����ع بوردو ميكايل س����ياني 
ومدافع ليل املغربي االصل عادل 
رامي. وضمت التشكيلة ايضا اسم 
لويس ساها الذي يتألق حاليا مع 
ناديه ايڤرتون االجنليزي والذي 
لم يدافع عن الوان بالده منذ عام 

.2006
من جهته ورغم تألقه الالفت، 
تراجع اداء مهاجمي منتخب اسبانيا 
بعد اوروبا 2008 ألسباب متفاوتة، 
أهمها االصابات املتالحقة لهداف 
ليڤرب����ول االجنلي����زي فرناندو 
توري����س الذي خ����اض 21 مباراة 
هذا املوسم في جميع املسابقات، 
وانخفاض فاعلية فرناندو ليورنتي 
اتلتيك بلب����او وألفارو  مهاج����م 
نيغريدو مهاجم اشبيلية، ليبقى 
مهاجم ڤالنسيا داڤيد ڤيا الورقة 
الرابحة لل� »فوريا روخا«. وتألق 
فيا )28 عاما( في االعوام املاضية 
في الدوري احمللي، اذ سجل منذ 
موسم 2003-2004 عندما كان في 
صفوف سرقس����طة 15 هدفا على 

األقل في كل موسم.
وسيكون جديد تشكيلة اسبانيا 
عودة العب وسط ڤياريال ماركوس 

دونغا: ال مفاجآت في السامبا

تشيك يظفر بالكرة الذهبية

كيروش: ثقتي في البرتغال ازدادت
أكد املدير الفني للمنتخب البرتغالي كارلوس كيروش أن ثقته 
في فريقه قد ازدادت خالل األشهر املاضية، رغم الصعوبات التي 

واجهها من أجل التأهل إلى املونديال.
ويرى املدير الفني أن فريقه اكتس���ب قوة من تلك الصعوبات، 
بعد أن س���اد اعتقاد لوقت طويل بأن املنتخب البرتغالي، صاحب 
املركز الراب���ع في كأس العالم املاضية ف���ي أملانيا عام 2006، لن 
يتمكن حتى من التأهل إل���ى ملحق التصفيات األوروبية املؤهلة 

إلى جنوب أفريقيا.
وقال كيروش في مقابلة م���ع موقع االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( »االحتاد بن العبي الفريق بات أقوى بكثير اآلن. 
فنحن نثق في بعضن���ا البعض. كنا نعتمد على نتائج الفرق 
األخ���رى خالل مرحلة التصفيات، لكنن���ا نعرف اآلن ما علينا 

عمله في كأس العالم«.

أكد املدير الفني للمنتخب 
البرازيل���ي كارلوس دونغا 
أنه لن حت���دث مفاجآت في 
القائم���ة التي تخوض كأس 
العالم والتي ينتظر أن يعلنها 
في ماي���و املقبل، ليعود إلى 
إحباط املنادين بعودة العديد 
م���ن النجوم ف���ي مقدمتهم 
رونالديني���و. وق���ال دونغا 
في مؤمت���ر صحافي مبلعب 
الذي يستضيف  »اإلمارات« 
أيرلن���دا »لن  أمام  املب���اراة 
تقع مفاجآت. كانت 3 أعوام 
ونصف العام من العمل. من 

حققوا النتائج وانتهزوا الف���رص ووفوا بالتوقعات يعرفون 
أنهم يتمتعون بفرصة املشاركة في البطولة«.

أحرز حارس مرمى تشلس����ي االجنليزي بتر تشيك جائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب تشيكي للمرة الثالثة من خالل استفتاء أجري 

بن الالعبن، واملدربن والصحافين.
وتق����دم تش����يك )27 عاما و72 مباراة دولي����ة( على مهاجم غلطة 
سراي التركي املخضرم ميالن باروش والعب وسط بوردو الفرنسي 
ياروسالف بالزيل، وأحرز اللقب للمرة الثالثة بعد 2005 و2008. ويعتبر 
تشيك من أفضل حراس العالم الى جانب االيطالي جانلويجي بوفون 
)يوڤنتوس االيطالي( والهولندي ادوين ڤان در س����ار )مان يونايتد 
االجنليزي(. ومت اختيار فرانتيس����يك كومناك����ي مدرب يابلونيتش 

افضل مدرب في البالد.

كارلوس دونغا

)أ.پ( بترتشيك حامال جائزته  

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
10:45البانيا � ايرلندا الشمالية 

9:15اجلزائر- صربيا 
7انغوال � التڤيا 

4:30ارمينيا � بيالروسيا 
اجلزيرة الرياضية +10:306النمسا � الدمنارك 
اجلزيرة الرياضية +10:452بلجيكا � كرواتيا 
5قبرص � ايسلندا 
اجلزيرة الرياضية +114فرنسا � اسبانيا 

4:30مقدونيا � مونتينيغرو 
6جورجيا � استونيا 
اجلزيرة الرياضية +10:459املانيا � االرجنتن 
6اليونان � السنغال 

9:30املجر- روسيا 
اجلزيرة الرياضية +10:451ايطاليا � الكاميرون 

5:30ساحل العاج � كوريا اجلنوبية 
10لوكسمبورغ � اذربيجان 

9مالطا � فنلندا 
8:30مولداڤيا � كازاخستان 

اجلزيرة الرياضية +10:457هولندا- الواليات املتحدة 
10:30پولندا � بلغاريا 
اجلزيرة الرياضية +11:155البرتغال � الصن 

7:30البوسنة � غانا
11اسكوتلندا � تشيك 
اجلزيرة الرياضية +79سلوڤاكيا � النرويج 

اجلزيرة الرياضية +10:451سلوڤينيا � قطر 
10:15سويسرا � اوروغواي 

9تركيا � هندوراس
10:45ويلز � السويد

مارادونا: إصرار األلمان يفرض احترامهم.. وحددت 80%من قائمة المونديال


