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كشف النجم األرجنتيني السابق 42
دييغو مارادونا انه يعتزم االحتفال 
مبيالده اخلمسني في مدينة نابولي 
االيطالية حيث لعب ملدة 7 مواسم 
وذلك من خالل مباراة ودية، حسب 
ما نقلت عنه صحيفة »غازيتا ديلو 

سبورت«.

مارادونا »يعيّد« في نابولي

مدرب فرنسا لوران بالن.. على احملك في اختبار البوسنة النجم اإليطالي ألبرتو جيالردينو يوقع ملعجب صغير )أ.پ( النجم اإلجنليزي واين روني التحق بالوفد رغم الفضيحة 

عيون جنوم اسبانيا ترنو إلى نصر جديد

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة 
النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت 
ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي 
برتوكول او رسميات وذلك منذ سنوات 
طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي 
البلدي�ن ف�ي مختلف املج�االت كان 
للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل 
اللقاءات التي بدأت منذ اخلمسينيات 
واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل 
استمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون 
في توطيد هذه العالقة س�وف نحرص 
خالل ايام هذا الش�هر املب�ارك على 
اعطائهم حقهم م�ن خالل هذه الصور 
التي سننش�رها لتذكيرهم بالذكريات 
احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن 

لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

بطل أفريقيا يفلت من الهزيمة أمام سيراليونصور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )28 - 30(
القاهرة � سامي عبدالفتاح

اس���تهل املنتخب املصري لك���رة القدم رحلة 
الدف���اع عن لقبه األفريقي بتع���ادل مخيب لآلمال 
مع ضيفه الس���يراليوني 1 - 1 أول من أمس على 
س���تاد القاهرة الدولي في أولى مباريات الفريقني 
باملجموعة السابعة في التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس األمم األفريقية 2012.
وق���ال غريب في املؤمتر الصحافي عقب نهاية 
املباراة بالتعادل 1 - 1 »هناك أخطاء في التشكيل 
بجانب الرعونة التي س���يطرت على أداء الالعبني 

أمام مرمى اخلصم وفي التمرير«.
وتابع غريب »لم نحصل على نقطة بل خسرنا 
نقطتني لكن اليزال أمامنا 15 نقطة سنعمل جاهدين 

على اقتناصها«.
والتمس غريب العذر لالعبني مش���ير إلى أنهم 
»لم يصلوا بعد للمستوى الفني والبدني املطلوب 

كونهم اليزالوا في بداية املوسم«.
وأضاف غريب »نتحمل كجهاز فني مسؤولية 
التعادل لكن فرصتنا في التأهل متاحة وسنصل 
للبطولة ألنه من العيب أال يش���ارك بطل افريقيا 

في كأس األمم«.
وتتصدر جنوب إفريقيا املجموعة برصيد ثالث 
نقاط بعدما فازت على النيجر بهدفني في افتتاح 

مباريات املجموعة السابعة من التصفيات.
وس���ار املنتخب املصري على نهج جيرانه من 
املنتخبات العربية املشاركة في نفس التصفيات 
وسقط في فخ التعادل حيث سبقه إلى ذلك منتخب 
اجلزائر بالتعادل مع تنزانيا 1 - 1 ثم منتخب تونس 
بالتعادل مع ماالوي 2 - 2 واملغرب بالتعادل مع 
منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى سلبيا كما تعادل 

املنتخب الليبي مع مضيفه املوزمبيقي سلبيا.
وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل السلبي 
ثم بادر املنتخب السيراليوني بالتسجيل عن طريق 
مهاجمه اخلطير مصطفى بانغورا في الدقيقة 57 
وتعادل املنتخب املصري بهدف سجله املدافع محمود 

فتح اهلل في الدقيقة 59.
الى ذلك، تطير بعثة االس���ماعيلي إلى اجلزائر 
ملالقاة نظيره شبيبة القبائل يوم 10 اجلاري على 
ملعب 1 نوفمبر مبدينة تي���زي أوزو في اجلولة 

اخلامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 يخوض املنتخب األرجنتيني اليوم 
الثالثاء امتحانا مهما بقيادة مدربه اجلديد 
سيرخيو باتيس���تا عندما يواجه بطل 
العالم وأوروبا املنتخب االسباني وذلك 
في ملعب مونيمنتال في بوينس ايرس 
ضم���ن املباريات الدولي���ة الودية. كما 
يلعب املنتخب الياباني في مدينة ساكاي 
مبحافظة أوساكا امام منتخب غواتيماال 
والتي ستقام على ستاد ناغاي حتت قيادة 

املدرب االيطالي البرتو زاكيروني.

فرنسا تنتظر صيحة »ديوكها« في سراييڤو.. وامتحان قوي لإلنجليز بمواجهة سويسرا

كازاخستان.
وفي املجموعة الثالثة، سيكون املنتخب االيطالي 
أمام فرصة حتقيق فوزه الثاني بقيادة مدربه اجلديد 
تشيزاري برانديللي ألنه يستضيف منتخب جزر 
فارو املتواضع على ملع���ب »ارتيميو فرانكي« في 
فلورنس���ا، وفي املجموعة ذاتها، يخوض املنتخب 
الصربي الذي كان فاز على جزر فارو 3 � 0، مباراة 

صعبة للغاية في مواجهة ضيفه السلوڤيني.
بدورها تس���عى هولندا وصيفة بطلة مونديال 
جنوب أفريقي���ا 2010 الى تعزيز صدارتها لترتيب 
املجموعة اخلامس���ة عندما تس���تضيف فنلندا في 

روتردام.
وتتصدر هولندا ترتيب املجموعة بفارق األهداف 
عن كل من منتخبي مولداڤيا والس���ويد اللذين فازا 
عل���ى فنلندا واملجر بالنتيج���ة ذاتها 2 � 0. وتلعب 

السويد مع سان مارينو واملجر مع مولداڤيا.

روسيا القتناص سلوڤاكيا

وفي املجموعة الثانية، يخوض املنتخب الروسي 
مباراة صعبة للغاية مع ضيفه السلوڤاكي في موسكو، 
وهو يأمل ان يضيف 3 نقاط اخرى الى رصيده بعد 
ان استهل مشواره الرسمي مع مدربه اجلديد الهولندي 

ديك ادفوكات بالفوز على مضيفته اندورا 2 � 0.
وتلعب ايض���ا مقدونيا مع أرمينيا وايرلندا مع 

أندورا.
وفي املباريات األخ���رى، تلعب مالطا مع التفيا 
وكرواتيا مع اليونان في املجموعة السادسة، والدمنارك 
مع آيس���لندا والنرويج مع البرتغ���ال الباحثة عن 
تعوي���ض تعادلها مع قبرص )4 � 4( في املجموعة 
الثامنة، والتش���يك مع ليتوانيا واس���كوتلندا مع 
ليشتنشتاين في الثامنة التي يغيب عنها املنتخب 
اإلس���باني حامل اللقب، وهو يخوض مباراة ودية 

مع مضيفته األرجنتني.

وصيف بطل 2008 صعوب����ة تذكر في تخطي عقبة 
ضيفه األذربيجاني بعد ان كان عاد من بلجيكا بفوز 
ثمني جاء بهدف وحيد سجله ميروسالڤ كلوزه الذي 
أصبح على بعد هدفني فقط من ان يصبح ثاني أفضل 

هداف في تاريخ ال� »مانشافت«.
ويحتل مهاجم بايرن ميونيخ حاليا املركز الثالث 
برصيد 53 هدفا م����ن 102 مباراة وبفارق هدفني عن 
صاحب املركز الثاني يواكيم سترايخ، فيما يتصدر 
»املدفعجي« غيرد مولر ترتيب أفضل هدافي املنتخب 

برصيد 68 هدفا في 62 مباراة.
وكانت أملانيا تواجهت مع أذربيجان في التصفيات 
املؤهلة الى موندي����ال جنوب افريقيا 2010 وتغلبت 

عليها 4-صفر في هانوڤر و2 � 0 في باكو.
وم����ن املتوقع ان يلجأ امل����درب يواكيم لوف الى 
خدمات بير ميرتيساكر لشغل مركز قلب الدفاع في 
ظل اإلصابة التي تعرض لها مارس����يل يانس����ن في 

مباراة اجلمعة.
وستكون املواجهة مميزة بني أملانيا وأذربيجان الن 
املدرب األملاني بيرتي ڤوغتس يشرف على االخيرة 

وهو سيواجه بالتالي بلده األم.
وفي املجموعة ذاتها، يتقاب���ل املنتخب التركي 
م���ع ضيفه البلجيكي في مباراة قوية يس���عى من 
خاللها األول الى البقاء على املسافة ذاتها من أملانيا 
قبل املواجهة املرتقبة بينهما في الثامن من الش���هر 

املقبل.
وفي املجموعة ذاتها ايضا، تس���جل 
النمس���ا بدايتها في مواجهة ضيفتها 

االولى بني الطرفني على الصعيد الرسمي.
وفي املجموعة ذاتها، تأمل بيالروس����يا ان تعزز 

صدارتها للمجموعة عندما تستضيف رومانيا.
وفي املجموعة السابعة، يخوض املنتخب االجنليزي 
اختبارا صعبا امام مضيفه السويسري في بازل، ومن 
املؤكد ان مهمة رجال املدرب االيطالي فابيو كابيللو 
لن تكون س����هلة خصوصا في ظل الغيابات الكثيرة 
في صفوف املنتخب، اذ يفتقد »األسود الثالثة« جهود 
فران����ك المبارد وجون تيري وبوب����ي زامورا وبيتر 
كراوتش وري����و فرديناند لإلصابة وقد انضم إليهم 
مدافع توتنهام مايكل داوسون بعد تعرضه إلصابة 
في منتصف الش����وط الثاني أم����ام بلغاريا في لندن 

والتي انتهت ملصلحة االجنليز 4 � 0.
ويأمل كابيللو ان يكرر مهاجم توتنهام جيرماين 
ديفو العرض الذي قدمه في وميبلي امام بلغاريا عندما 
سجل ثالثية، وان مينح مدربه االيطالي فوزه الثاني 
على السويس����ريني الن مباراته االولى مع »االسود 
الثالثة« كانت في مواجهة ال� »ناتي« في الس����ادس 
من فبراي����ر 2008 وديا في وميبلي وانتهت ملصلحة 

االجنليز 2 � 1.
وفي املجموعة ذاتها، تس����عى بلغاريا الى نفض 
غبار الهزمية القاس����ية التي مني����ت بها في وميبلي 
وذلك عندما تس����تضيف مونتينيغرو املنتشية من 

فوزها على ويلز 1 � 0.

مواجهة سهلة لأللمان

وفي املجموعة األولى، لن يواجه املنتخب األملاني 

تتوجه األنظار اليوم الثالثاء الى سراييڤو حيث 
يحل املنتخب الفرنس����ي اجلريح ضيفا على نظيره 
البوسني في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الرابعة للتصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 

2012 التي ستقام في پولندا واوكرانيا.
ويدخل منتخب »الديوك« الى هذه املواجهة الصعبة 
مبعنوي����ات مه����زوزة متاما بعد ان جن����ح املنتخب 
البيالروس����ي في تعميق جراح����ه بالفوز عليه 1 � 0 

على ملعب فرنسا الدولي في باريس.
واعتقد اجلميع ان وضع منتخب »الديوك« سيتحسن 
مع تعيني لوران بالن مدربا له خلفا لرميون دومينيك 
الذي ترك مكانه بعد املونديال الكارثي الذي عاش����ه 
الفرنسيون قبل شهرين في جنوب افريقيا لكن املنتخب 
البيالروسي زاد من محن ابطال 1984 و2000 وتغلب 
عليهم في اول مواجهة رسمية بني الطرفني بهدف جاء 

قبل 4 دقائق على النهاية.
ويبدو ان مهمة بالن في استعادة ثقة اجلماهير ب� 
»الديوك« أصبحت أكثر صعوبة خصوصا ان مدرب 
بوردو السابق كان خس����ر ايضا في مباراته االولى 

الودية امام النرويج.
ومن املؤكد ان بالن كان يدرك ان املهمة لن تكون 
س����هلة على االطالق الن اجلمهور الفرنسي أصيب 
بخيب����ة كبرى خالل مونديال جن����وب افريقيا 2010 
ليس بسبب اخلروج املبكر من الدور االول وحسب، 
بل بسبب املش����اكل التي عصفت مبعسكر املنتخب 
وعصيان العبيه بعد طرد زميلهم نيكوال انيلكا لشتمه 

املدرب السابق رميون دومينيك.
ولن تك����ون مهمة الديوك، الذين غاب عنهم كرمي 
بنزمية في تلك املباراة لكنه س����يكون جاهزا، سهلة 
في س����راييڤو خصوصا ان البوسنة تدخل الى هذا 
اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد فوزها على لوكسمبورغ 

.0 � 3
وازدادت صعوبة مهمة الفرنسيني بسبب اصابة 
ثالثي الهجوم لويك رمي����ي وغيوم هوارو ولويس 
ساها، ما دفع بالن الى االس����تعانة بخدمات مهاجم 
ليون جيمي بريان لكي يقدم املساندة لبنزمية الذي 
تعافى من اصابة في كاحله. وستكون هذه هي املواجهة 

ألمانيا تواجه ڤوغتس.. وإيطاليا للفتك بجزر فارو بالجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2012

محمد ناجي »جدو« يهرب من العب سيراليوني

ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو على موعد مع املواجهة الكبرى أمام اسبانيا

قمة بين إسبانيا واألرجنتين

مباريات اليوم الثالثاء بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

9تركيا � بلجيكا
9:30النمسا � كازاخستان 
اجلزيرة الرياضية +9:451أملانيا � أذربيجان 

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +69روسيا � سلوڤاكيا 
9مقدونيا � أرمينيا

9:45جمهورية إيرلندا � أندورا

المجموعة الثالثة
9:30صربيا � سلوڤينيا 
اجلزيرة الرياضية +9:5010ايطاليا � جزر فارو

المجموعة الرابعة
8:30بيالروسيا � رومانيا 
9:15ألبانيا � لوكسمبورغ

اجلزيرة الرياضية +104البوسنة والهرسك � فرنسا

المجموعة الخامسة
9السويد � سان مارينو

اجلزيرة الرياضية +9:307هولندا � فنلندا
9:30املجر � مولدافيا 

المجموعة السادسة
8:30مالطا � التفيا 

9:30كرواتيا � اليونان

المجموعة السابعة
8:30بلغاريا � مونتينيغرو

اجلزيرة الرياضية +9:455سويسرا � اجنلترا

المجموعة الثامنة
9:15الدمنارك � ايسلندا

اجلزيرة الرياضية +9:308النرويج � البرتغال

المجموعة التاسعة
9:15التشيك � ليتوانيا

10اسكوتلندا � ليشتنشتاين

مواجهات ودية
1:45اليابان � غواتيماال

2كوريا اجلنوبية � إيران

2:30الصني � پاراغواي 

9أوكرانيا � تشيلي

9استونيا � أوزبكستان

9:30پولندا � استراليا

اجلزيرة الرياضية +112األرجنتني � إسبانيا

روني سافر رغم ادعاءات الخيانة الزوجية
سافر واين روني جنم مان يونايتد مع املنتخب 
اإلجنليزي إلى سويسرا للمشاركة في املباراة برغم 
االدعاءات املتداولة حول حياته اخلاصة. وذكرت صحيفة 

»صن��داي ميرور« أن روني خان زوجته احلامل مع 
عاهرة، ولكن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم أشار إلى 

انه ال يتوقع انسحاب الالعب من قوام الفريق.

أعرب جنم التنس الس����ابق األميركي أندري 
أغاسي عن رغبته في مساعدة الشبان على إحداث 
تغيير في حياتهم معترفا أنه لم يشعر أن حياته 
ملكه قبل عامه ال� 30 بسبب الضغوط التي مارسها 
عليه والده سعيا وراء الشهرة. ووصف أغاسي في 
مقابلة مع شبكة »سي أن أن« الوحدة والتوتر الذي 
شعر بهما في ظل الضغوط والتوقعات العالية 

التي وضعها له والده وقال »كانت بالتأكيد حياة لم 
اخترها«. وأوضح أغاسي انه كره ما فعله للسعي 
وراء النجومية بطفولته وبتقديره لذاته. وقال 
»اعتقد انك تكره ما فعلته لعبة التنس بعائلتك 
وتكره ما جعلتك تشعر به« وأشار إلى أن املالبس 
امللونة والشعر الطويل الذي متيز بهما لم تكن 

تعبيرا عن الذات بل سعيا إليجاد هوية.

أغاسي لم يعش حياته قبل ال� 30

الكويت في اعتزال بن سالمين
أول مهرجان اعتزال لالعب بحريني أقيم عام 1977.

وقد شارك في مهرجان االعتزال فريق نادي الكويت والصورة 
تؤكد على مدى عمق الروابط وتبادل الورد بني قائدي الفريقني 
ابراهيم دربهم كابنت الكويت واحمد بن س���املني كابنت احملرق 

وفي الوسط احلكم الدولي البحريني حمزة ميرزا.


