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أعلن مس���ؤول باالحتاد الكوبي لكرة الق���دم أن االحتاد الدولي للعبة )فيفا( 28
س���يقيم ملعبا من النجيل الصناعي على اجلزيرة الواقعة في أميركا الوسطى 
مبناسبة االحتفال مبئوية الكرة الكوبية، وهو السبب وراء زيارة رئيس »فيفا« 

السويسري جوزيف بالتر.
ونقلت وكالة األنباء الرس���مية )إيه آي إن( عن نائب رئيس االحتاد الكوبي 
ريجوبرتو أراجون قوله »امللعب سيقام داخل ستاد البوالر )بالعاصمة هافانا( 

وسيمثل تكرميا للكرة الكوبية وحافزا لالعبني«.

»فيفا« يهدي كوبا ملعبًا
قال تياغو ألكانتارا النجم الشاب بصفوف 
فريق برشلونة االسباني إن املنتخب الوحيد 
الذي يرغب في اللعب له هو املنتخب االسباني 
بط����ل العالم. وتياغ����و )19 عاما( هو جنل 
مازينيو الذي فاز م����ع املنتخب البرازيلي 
بلقب كأس العال����م 1994. وولد تياغو في 
مدينة باري اإليطالية عام 1991 عندما كان 

والده العبا بفريق ليتش����ي. وبعدها انتقل 
مازينيو إلى اسبانيا ليلعب لفريق ڤالنسيا 
ثم فريق سلتا فيغو، وقد اصطحب تياغو 
معه. ولعب تياغو ملنتخبات اسبانيا لفئات 
حتت 16 عاما وحتت 17 عاما وحتت 19 عاما 
وحتت 21 عاما، وقد جذب األنظار من خالل 

دقة متريراته وإبداعه في خط الوسط.

تياغو يفضل االنضمام إلى إسبانيا

تخطت إيران بثالثية في مباراة دولية ودية 

 »السامبا« عزفت أجمل ألحانها في ستاد زايد بأبوظبي 

 عانى كل من البريطاني اندي موراي والس���ويدي روبن 
سودرلينغ املصنفني ثانيا وثالثا على التوالي كثيرا قبل بلوغ 
الدور رب���ع النهائي من دورة بكني الدولي���ة للتنس. وفي فئة 
السيدات، لم تواجه الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة اولى 
اي صعوبة في بلوغها الدور الرابع بتغلبها على التشيكية بترا 
كڤيتوفا 6 � 3 و6 � 1، لتضمن تصدرها لتصنيف رابطة الالعبات 
احملترفات الذي س���يصدر االثنني املقبل على حساب االميركية 

سيرينا وليامز التي انسحبت من دورة بكني بسبب االصابة.
 ف��ازت ڤنزوي��ا على بوليڤي��ا 3 � 1 في مب��اراة دولية ودية 
التي اقيمت على ملعب تاهويش��ي اغويليرا في سانتا كروز )شرق 
بوليڤيا(، وسجل شوريو )9 و36( وفيزكاروندو )28( اهداف ڤنزويا، 

ومارتينز )52( هدف بوليڤيا.
 رد فريق رينو الذي ينافس في بطولة العالم لفورموال 1 
للسيارات على الفنلندي كيمي رايكونن بينما قال سائقه الپولندي 
روبرت كوبيتسا إنه يشعر بدهشة وخيبة أمل ألن بطل العالم 

السابق استبعد العودة للبطولة كزميل له.
 س��حبت شركة »سيل س��تادفرانس« موافقتها على مشروع 
تش��غيل س��تاد كأس العالم في جنوب افريقيا مل��دة ثاثني عاما مما 
س��يضطر دافع الضرائب في مدينة كيب تاون اجلنوب أفريقية إلى 
دفع تكاليف تش��غيل الس��تاد. ونقلت وكالة األنباء اجلنوب أفريقية 
عن مورني دو بليس��يس الرئيس التنفيذي لش��ركة »س��يل ستاد 
فرانس« قوله إن الش��ركة انسحبت بسبب »املس��ائل التي لم حتل 
والقيود التش��غيلية الصعبة« والتي كانت س��تؤدي إلى »خس��ائر 
كبيرة«. وأضاف »تكلفة التش��غيل كانت مفاجئ��ة. وتكلفة الصيانة 
فاق��ت التوقعات«. وكان قد جرى االتفاق على مش��روع مش��ترك 
بني ش��ركة جنوب أفريقية والش��ركة التي تدير ستاد فرنسا الذي 
اس��تضاف نهائي كأس العالم 1998، لتش��غيل ستاد كأس العالم في 

كيب تاون.
 انهى االملاني سيباستيان فيتل )ريد بول-رينو( التجارب 
احلرة االولى والثانية جلائزة اليابان الكبرى، املرحلة السادسة 
عشرة من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد، في املركز االول، 
فيما جاء زميله في فريق ريد بول � رينو، االسترالي مارك ويبر 

ثانيا في التجارب االولى والثانية على حلبة سوزوكي.
 ف���ي التجارب االولى قطع فيتل اس���رع لفة بزمن 1.32.585 
دقيقة مبعدل سرعة وسطي 225.795 كلم/ساعة متقدما على ويبر 
)1.32.633 د( والپولندي روبرت كوبيتسا )رينو( )1.33.129 د(. 
واحتاج فيتل الى 1.31.465 دقيقة لقطع اس���رع لفة في اجلولة 
الثانية مبعدل سرعة وس���طي 228.560 كلم/ساعة، وحل امام 
ويبر )1.31.860 د(، فيما كان املركز الرابع من نصيب االسباني 
فرناندو الونس���و )فيراري( بطل العالم عامي 2005 و2006 مع 
فريق رينو، وحل البريطاني لويس هاميلتون )ماكالرين(، بطل 

العالم عام 2008 في املركز الثالث عشر.

عالميةمتفرقات

 في الجولة الرابعة لتصفيات »يورو 2012«

 »الديوك« مطالبون بالصياح في وجه رومانيا القوية 
الثالثة من تصفيات  تختتم اجلولة 
كأس أوروب���ا 2012 املق���ررة في پولندا 
وأوكرانيا، مبواجهة قوية في املجموعة 
الرابعة بني فرنسا ورومانيا على ملعب 
»ستاد دو فرانس« في باريس في الساعة 
10 مساء اليوم بتوقيت الكويت على قناة 

اجلزيرة الرياضية +4. 
وكانت فرنسا عوضت خيبة خسارة 
املباراة األولى على أرضها أمام بيالروسيا 

)1-0(
عندما ف���ازت على ارض البوس���نة 
والهرسك 2-0، في حني تعادلت رومانيا 

مرتني ومتلك نقطتني فقط.
ويأمل مدرب »ال���زرق« لوران بالن 
االس���تمرار في تغيير صورة املنتخب 
البائسة فنيا وسلوكيا في مونديال جنوب 
أفريقيا 2010 حتت اشراف املدرب املكروه 

رميون دومينيك.
وم���ن املتوقع ان يع���ول بالن على 
الثنائي سمير نصري املتألق مع ارسنال 
االجنليزي ويوان غوركوف املنتقل الى 
ليون من بوردو حيث لعب حتت اشراف 
بالن لقيادة خط الوسط، وهجوميا على 
اجلناح فلوران مالودا املتألق مع تشلسي 
االجنليزي وكرمي بنزمي���ة الصائم مع 
ريال مدريد االسباني والديوك على حد 

سواء.
ويغيب عن تشكيلة فرنسا بطلة 1984 
و2000، مدافع ارس���نال باكاري سانيا 
والعب وس���ط ليل يوان كاباي بسبب 
االصابة، فيما يعود اليها العب وس���ط 
ريال مدريد االسباني السانا ديارا واملهاجم 
لويك رميي )مرس���يليا( وغيوم هوارو 

)باريس سان جرمان(.
ووجه بالن الدعوة للمرة االولى الى 
مهاجم سانت اتيان دمييتري باييت هداف 

الدوري حتى اآلن برصيد 7 أهداف.
وتعادل املنتخبان 3 مرات في الدور 
االول من كأس أوروبا 2008 وفي تصفيات 

مدرب فرنسا لوران بان يوجه الاعبني في حصة تدريبية  )أ.پ(كأس العالم 2010.

مينيزيس: نحن في مرحلة
 بناء منتخب للمستقبل

اعتبر مدرب منتخب البرازيل مانو مينيزيس 
انه حاليا في فت���رة اختبار عدد من الالعبني 

اجلدد لبناء فريق املستقبل.
وقال مينيزيس في املؤمتر الصحافي بعد 
فوز البرازيل على ايران 3 � 0 في ابوظبي »في 
الفترة احلالية نحن بصدد اختبار بعض الالعبني 
لتحديد امكانياتهم، ورمبا نضم آخرين ايضا 
الحقا، فالبد ان يكون لدينا منتخب جديد في 
املستقبل، ولكن االن الفكرة االساسية حاليا 

هي اختبار العبني جدد«.
وتاب���ع »ما زلنا في املرحلة االولى وامامنا 
عمل كبير في املنتخ���ب، لقد اختبرت العبني 

وسأختبر آخرين ايضا في املباراتني الوديتني 
املقبلتني ضد اوكرانيا واالرجنتني، وسأكون 
الحقا فكرة اوضح عن جميع الالعبني، فهناك 
العبون لديهم مس���تقبل واعد في املنتخب«. 
واضاف »نحترم جميع املنتخبات، فنحن نهدف 
الى تقدمي رس���الة فرح وامتاع في كرة القدم 

اينما لعبنا«.
من جهته، قال مهاجم ميالن االيطالي الكسندر 
باتو الذي س���جل الهدف الثاني »نحن سعداء 
للمستوى الذي قدمناه في املباراة التي كانت 
صعبة، وسعداء ايضا للمستوى املميز لالعبني 

اجلدد«.

حققت البرازيل فوزا سهال على ايران 3-0 في مباراة 
دولية ودية لكرة القدم على ستاد مدينة زايد الرياضية في 
أبوظبي أمام نحو 20 ألف متفرج. وسجل االهداف دانيال 

الفيش )14( والكسندر باتو )69( ونيلمار )92(.
وتس����تعد ايران لنهائيات كأس آس����يا 2011 في قطر 
حيث أوقعتها القرعة ضمن املجموعة الرابعة التي تضم 
منتخبات اإلمارات والعراق وكوريا الش����مالية، في حني 
تدخل املب����اراة ضمن التجارب الودي����ة التي تخوضها 
البرازي����ل بقيادة مدربها اجلديد مان����و مينيزيس الذي 
خلف الدولي الس����ابق كارلوس دونغ����ا عقب مونديال 

جنوب أفريقيا 2010.
املباراة هي األولى ب����ني املنتخبني، علما بان منتخب 
»السيليساو« كان يخوض مواجهته الودية الثانية في 
أبوظبي بعدما لعب مع اإلمارات عام 2005 في لقاء انتهى 

بفوزه بنتيجة كبيرة 0-8.
تأت����ي املباراة مع البرازيل بعد أي����ام قليلة فقط من 
خس����ارة ايران نهائي دورة غرب آس����يا في األردن أمام 

الكويت 2-1. 
الفارق شاسع بني تاريخي املنتخبني البرازيلي وااليراني، 
االول ل����م يغب عن نهائيات كأس العالم وتوج بطال لها 
5 مرات )رقم قياسي(، والثاني تأهل اليها 3 مرات فقط 
أعوام 1978 و1998 و2006، وحقق فوزا واحدا كان الواليات 

املتحدة 2-1 في مونديال فرنسا 98.
خلت تش����كيلة منتخب البرازيل من صانع األلعاب 
كاكا البتعاده منذ أشهر بسبب االصابة، واملهاجم لويس 
فابيانو لتراجع مستواه، حيث اعتمد مينيزيس على عدد 

من الوجوه الشابة ومنهم من شارك للمرة األولى.
 استبعاد نيمار

كما اس����تبعد مينيزيس جنم س����انتوس نيمار بعد 
املشاكل الشخصية التي واجهها مع ناديه وتراجع مستواه 

في الفترة األخيرة.
املباراة كانت الثانية ملنتخب البرازيل على الصعيد 
الدولي بإشراف مينيزيس، بعد ان فاز على نظيره االميركي 

2-0 في أغسطس املاضي.
شهدت املباراة تكرمي كرمي باقري )36 عاما( الذي أعلن 
اعتزاله بعد مسيرة حافلة مع املنتخب االيراني، اذ خاض 
أول مباراة في صفوفه عام 1993 وشارك في مونديال 1998 
في فرنس����ا. ش����ارك باقري في الدقيقة 73 بدال من جواد 
نيكونام. ح����اول االيرانيون مفاجأة البرازيليني بضغط 
مبك����ر لكن من دون خطورة في الدقائق العش����ر األولى 
قبل ان ينتزع روبينيو وباتو ورفاقهما املبادرة فنجحوا 
في التس����جيل من الفرصة األولى التي سنحت لهم. ففي 
الدقيقة 14، انبرى مدافع برشلونة االسباني دانيال الفيش 
لتنفيذ كرة من ركلة حرة على بعد نحو 30 مترا فأرسلها 
صاروخية بش����كل رائع ارتطمت بالقائم األيس����ر ملرمى 

احلارس سيد جالل حسيني قبل ان تهز شباكه.
استعرض البرازيليون لدقائق بتمريرات قصيرة سريعة 
حيث كانت الكرة تتنقل بني معظم الالعبني، وكادت الدقيقة 
21 حتمل الهدف الثاني حني تابع روبينيو كرة من حدود 

نقطة اجلزاء لكنها ارتدت من القائم األيسر.
 تراجع اإليقاع في الدقائق العشرين 

األخيرة التي افتقدت الفرص اخلطرة 
عن املرميني خصوصا من املنتخب 

االيران����ي الذي ب����دا عاجزا عن 
الوصول الى منطقة منافسه.

ايران الشوط  بدأ منتخب 
الثاني مهاجما أيضا وكاد يفتتح 
التسجيل مبكرا حني سدد جواد 

نيكونام الكرة برأسه أكملها سيد 
جالل حس����يني بقدمه كانت في 

طريقها الى املرمى قبل ان يبعدها 
راميريس ف����ي اللحظة األخيرة )50(. 

وكما في الشوط االول، مالت الكفة مجددا 
الى البرازيل بعد الدقائق األولى، لكن منتخب 

السيليساو رد عليه بسرعة بعد 3 دقائق اثر هجمة 
سريعة حيث انطلق اندري سانتوس بالكرة من اجلهة 
اليس����رى ومررها امام املرمى الى باتو الذي كاد يضعها 
في املرمى ل����وال تدخل احلارس الذي حولها الى ركنية.  
وحاول باتو ثانية وهذه املرة من كرة قوية س����ددها من 
خارج املنطقة أبعدها احلارس سيد رحمتي ببراعة الى 
ركنية )58(. وأكد باتو تصميمه على التسجيل فكان له 
ما أراد اثر سلسلة من التمريرات السريعة حيث وصلت 

اليه داخل املنطقة فاس����تقبلها جي����دا وتابعها في 
الزاوية اليمنى )69(. وابعد احلارس االيراني 

ببراعة كرة هدف ثالث للبرازيل اثر تسديدة 
لنيلمار )85(، ثم كانت رأس����ية لباتو 

على يسار املرمى مباشرة في الوقت 
بدل الضائع.

املباراة  البرازيليون  وأنهى 
بهدف آخر اثر هجمة سريعة 
وكرة من اجلهة اليسرى تابعها 
نيلمار بقدمه في الشباك في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع.
وكان مي����الد ميداوودي على وش����ك 

تسجيل هدف الش����رف واملباراة تلفظ أنفاسها األخيرة 
لكن كرته مرت أمام القائ����م األمين. أدار املباراة احلكم 

اإلماراتي الدولي فريد علي. 
 مثل البرازي����ل: فيكتور - داني����ال الفيش واندري 
سانتوس وتياغو سيلفا )ريفير 79( ودافيد لويز ولوكاس 
ليفا )ويس����لي 81( وكارل����وس ادواردو )جوليانو 60( 
وفيليب كوتينيو )الياس منديز 46( وراميريس )نيلمار 

67( وروبينيو )ساندرو 68( وباتو.
 مثل ايران: سيد رحمتي- سيد جالل حسيني وخسرو 
حي����دري وبيجمان )ميالد ميداوودي 89( نوري وميالد 
دينابور )اميان مبعلي 59( ومحمد نصرتي - مس����عود 
ش����جاعي وجواد نيكونام )كرمي باق����ري 73( واندريك 
تيموريان - واحسان حاجي صافي ومحمد غالم )كرمي 

فرد انصاري 56(.

النجم البرازيلي روبينيو يتخطى اإليراني 
حسن حاج صافي                  )أ.پ(


