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  ١٧  نوفمبر ٢٠١٠ 

 يســــعى املدير الفني لفريق برشلونة جوســــيب غوارديوال  28 
إلى التعاقد مع مهاجم ڤياريال، جيوسيبي روسي، ويتطلع إلى 
استقطاب الالعب اإليطالي في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
وشــــاهد روسي فريقه ڤياريال يخسر أمام برشلونة على ملعب 
كامب نو وذكرت صحيفة «سبورت» أن غوارديوال أظهر إعجابه 
الشديد بروسي جنم فريق الغواصة الصفراء، الذي سجل سبعة 

أهداف في ١١ مباراة هذا املوسم.

  غوارديوال يسعى للتعاقد مع روسي
  ســـيرتدي العبو منتخب إسبانيا بطل العالم فانيلة جديدة خالل 
مباراتهم الودية ضد البرتغال اليوم تتميز بشـــارة جديدة ترمز الى 

شعار كأس العالم لكرة القدم.
  وكشف الدوليون داڤيد ڤيا، شابي ألونسو وفرناندو ليورنتي الى 
جانب عدة العبني اخرين عن القميص اجلديد التي يبرز على صدرها 
جنمة ذهبية ترمز أيضا الى اللقب العاملي االول الذي أحرزته «ال فوريا 

روخا» في جنوب أفريقيا الصيف املاضي.

  شعار كأس العالم على فانيلة إسبانيا

 المنتخبان وصال بكامل نجومهما إلى قطر

 األرجنتين والبرازيل ..«لقاء النجوم» على أرض الدوحة اليوم

 يحتضــــن ســــتاد خليفــــة 
الدولي فــــي الدوحة اليوم قمة 
ودية مــــن العيــــار الثقيل بني 
منتخبي البرازيل واالرجنتني، 
واستضافت قطر العام املاضي 
مباراة ودية نوعية ايضا جمعت 
البرازيل واجنلترا وانتهت بفوز 

االولى ١-٠.
البرازيل زار    وكان منتخب 
املنطقة الشهر املاضي حني تغلب 
على نظيره االيراني ٣-٠ وديا 
في ابوظبي، وتأتي املباراة ضمن 
حملة قطر الستضافة كأس العالم 
التصويت  ٢٠٢٢ والتي يجري 
عليها في الثاني من ديســــمبر 
املقبل، حيث تســــعى لتحقيق 
مكاســــب معنوية كبيرة قبل 
التصويت، وهو ما أكده رئيس 

االحتاد القطري الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني في تصريحات 
سابقة بقوله »اقامة املباراة في 
هذا التوقيت ســــيكون مبثابة 
رسالة قبل التصويت في «فيفا» 
على الدولتني املنظمتني لكأس 
العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢، ونتمنى ان 

تكون اضافة للملف».
  ومــــن املتوقــــع ان متتلــــئ 
مدرجــــات ســــتاد خليفة الذي 
يتســــع لـ ٥٠ الف شخص بعد 
االقبال الكبير على شراء تذاكر 
املباراة، وصل املنتخبان بكامل 
جنومهما خلــــوض اللقاء الذي 
يعتبر االول بينهما منذ سبتمبر 
٢٠٠٩، وحظي تدريب املنتخبني 
بحضور جماهيري كبير، فأدى 
املنتخــــب االرجنتيني تدريبه 

بنادي قطر، والبرازيلي بنادي 
الغرافة.

  وحظــــي جنــــم برشــــلونة 
االسباني ومنتخب االرجنتني 
ليونيل ميسي باستقبال رائع من 
اجلماهير، ونال جنوم البرازيل 
نصيبهم من احلفاوة ايضا وفي 
مقدمتهم العب ميالن االيطالي 
رونالدينيو العائد الى التشكيلة 

بعد غياب طويل.
املنتخبــــان    ولــــم يحقــــق 
النتائج املرجــــوة في نهائيات 
كأس العالم في جنوب افريقيا 
الصيف املاضي، فخرج منتخب 
االرجنتني باشراف جنمه السابق 
دييغو مارادونا من الدور ربع 
النهائي بخســــارة قاسية امام 
نظيره االملاني ٠-٤، وحلق به 

املنتخب البرازيلي بقيادة جنمه 
السابق ايضا كارلوس دونغا من 
الدور ذاته بخسارته امام نظيره 

الهولندي ١-٢.
  وفي حــــني يحافظ منتخب 
االرجنتني على غالبية عناصره 
التي شاركت في مونديال جنوب 
افريقيا رغم تولي ســــيرخيو 
باتيســــتا (الفائز مع مارادونا 
مبونديال ١٩٨٦) مهمة االشراف 
الفني عليه خلفا ملارادونا، فان 
مانو مينيزيس بديل دونغا اجرى 
تغييرات كبيرة على تشكيلة 
البرازيــــل حيث اعلن مرارا انه 

«يبني فريقا للمستقبل».
  وفضال عن استدعاء العديد من 
الالعبني الشباب، اعاد مينيزيس 
الى التشكيلة رونالدينيو صاحب 

اخلبرة الكبيرة دوليا والذي غاب 
عن املنتخب في الفترة االخيرة 
من اشراف املدرب كارلوس دونغا 

خصوصا في مونديال ٢٠١٠.
  وقد انهــــى االحتاد القطري 
االستعدادات اخلاصة باملباراة 
وقرر في اللحظات االخيرة تأجيل 
مباراة منتخبه مع هاييتي الى 
اخلميس املقبل في آخر جتاربه 
خلوض منافسات «خليجي ٢٠» 
من ٢٢ اجلاري حتى اخلامس من 

الشهر املقبل في اليمن.
  وكان من املقــــرر ان تلتقي 
قطــــر وهاييتــــي قبــــل مباراة 
البرازيــــل واالرجنتــــني، يدير 
البرازيــــل واالرجنتني  مباراة 
طاقم حتكيم قطري دولي بقيادة 

عبداهللا البلوشي.

 البرازيلي رونالدينيو يعود من بوابة األرجنتني  النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يأمل في قيادة بالده للفوز  (أ.ف.پ) 

 ترقب في تدريبات املنتخب األملاني قبل مواجهة السويد 

 مباريات  اليوم بالتوقيت المحلي  
 دولية ودية 

 اجلزيرة الرياضية ٢  ٨  االرجنتني ـ البرازيل 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٣  اجلبل األسود ـ اذربيجان 

 ٧  روسيا ـ بلجيكا 
 ٧:٤٥  استونيا ـ ليشتنشتاين 

 ٨  ألبانيا ـ مقدونيا 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٨  املجر ـ ليتوانيا 
 ٨  بلغاريا ـ صربيا 

 ١٠:١٥  سويسرا ـ أوكرانيا 
 ١٠:١٥  الدمنارك ـ التشيك 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٣٠  السويد ـ أملانيا 
 ١٠:٣٠  النمسا ـ اليونان 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ١٠:٣٠  هولندا ـ تركيا 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  إيطاليا ـ رومانيا 
 ١٠:٤٥  سلوڤينيا ـ جورجيا 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠:٤٥  إيرلندا ـ النرويج 

 اجلزيرة الرياضية  ١٠:٤٥  إيرلندا الشمالية ـ املغرب 
 ١٠+

 اجلزيرة الرياضية +٥  ١١  اجنلترا ـ فرنسا  
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٢  البرتغال ـ إسبانيا 

 تصفيات أوروبا 
 ٧:٣٠  كرواتيا ـ مالطة 

 ٧:٣٠  فنلندا ـ سان مارينو 

  ميسي: نريد الفوز في قطر
 أكد جنم البرازيل مهاجم ميالن االيطالي روبينيو 
على «ان مباريات املنتخبني دائما ما تكون ممتعة 
خاصة انها تعتبر قمة كرة القدم في أميركا اجلنوبية 
كما انها تعد دربي ينتظره عشاق اللعبة في العالم».
ــط ليڤربول االجنليزي  ــال مواطنه العب وس وق
لوكاس ليفا ان «املباراة دربي في أميركا اجلنوبية 
والفوز ألي من البرازيل او االرجنتني يعتبر هدفا 
اساسيا في اي مواجهة حتى لو كانت ودية من اجل 
اسعاد عشاق املنتخبني، واتوقع ان تكون املباراة 
قوية وممتعة وانا سعيد النها تقام في الدوحة حيث 
ــلونة  ــواء رائعة».في املقابل اعرب جنم برش االج
االسباني ومنتخب االرجنتني ليونيل ميسي عن 

ــعادته بزيارة الدوحة للمرة الثالثة، واعرب عن  س
امله في ان يقدم منتخب بالده مباراة جيدة ويحقق 
الفوز على نظيره البرازيلي «خاصة واالجواء في 
الدوحة اكثر من رائعة واملناخ يساعدنا على تقدمي 

مباراة كبيرة ولعب كرة قدم متتع اجلماهير».
  من جهته، قال مواطنه مدافع مرسيليا الفرنسي 
غابرييل هاينزه ان «لقاءات االرجنتني والبرازيل 
دائما ما حتظى بترتيبات كبيرة من جانب املنتخبني 
ولها حسابات مختلفة متاما باعتبار انها الكالسيكو 
االشهر على مستوى العالم وتأتي قبل فترة قصيرة 
من انطالق بطولة كوبا اميركا التي من املتوقع ان 

تشهد مواجهة اخرى بينهما. 

 البرتغال للثأر من إسبانيا وديًا وإنجلترا في مواجهة «الديوك»

 تستحوذ مباراتا البرتغال مع اسبانيا 
وإجنلترا مع فرنسا على االهتمام األكبر 
بني جميع املواجهات الودية التي تقام 

اليوم.
  والذي يشــــهد ثالث مباريات أخرى 
قوية عندما يحل املنتخب األملاني ضيفا 
على نظيره السويدي ويلتقي املنتخب 
الهولندي نظيره التركي ويواجه املنتخب 

اإليطالي نظيره الروماني في النمسا.
  وحتظى املباريات باهتمام بالغ لدى 
مدربي الفــــرق الكبيرة في أوروبا ألنها 

االختبار األخير لفرقهم في هذا العام.
  ويســــتضيف املنتخــــب البرتغالي 
نظيره االسباني بطل العالم في العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة ضمن احتفاالت 
البرتغــــال بالذكرى املئوية لتأســــيس 

جمهوريتها.
  كما يأمل الفريقان في خروج املباراة 
بالشكل املثالي لتكون أحد العناصر التي 
سيعتمد عليها البلدان في الترويج مللفهما 
املشترك (األيبيري) لطلب تنظيم بطولة 

كأس العالم املقررة عام ٢٠١٨.
  ومتثل املباراة اختبارا مهما للمنتخب 

البرتغالي الذي خسر أمام نظيره االسباني 
٠-١ قبل نحو خمســــة شهور وذلك في 
دور الستة عشــــر لبطولة كأس العالم 

٢٠١٠ بجنوب أفريقيا.
  ويرغب املــــدرب باولو بينتو املدير 
الفني اجلديد للمنتخب البرتغالي في أن 
يقدم الفريق عرضا قويا يبرهن به على 
استعادة توازنه بعد البداية السيئة التي 
التصفيات املؤهلة لنهائيات  قدمها في 
كأس األمم األوروبيــــة القادمــــة (يورو 
٢٠١٢).وتولى بينتو مسؤولية تدريب 
الفريق في أكتوبر املاضي خلفا للمدرب 
املقال كارلوس كيروش، وجنح بينتو في 
إعادة بعض التوازن للفريق في تصفيات 
يورو ٢٠١٢ ولكن مباراة الغد ســــتكون 
االختبار احلقيقي األول له.وعلى ستاد 
«وميبلي» في العاصمة البريطانية لندن، 
يتربص املنتخــــب اإلجنليزي بنظيره 
الفرنسي في مواجهة مثيرة بني فريقني 
خرجا صفر اليدين من بطولة كأس العالم 
٢٠١٠ بجنوب أفريقيا ولكنهما استعادا 
بعض توازنهما في الفترة التالية من خالل 
عروضهما ونتائجهما في تصفيات يورو 

٢٠١٢.ووعد املدرب اإليطالي فابيو كابيللو 
املدير الفنــــي للمنتخب اإلجنليزي بأن 
مينح الفرصة لبعض الالعبني الشبان في 
هذه املباراة من أجل مساعدتهم على إثبات 
وجودهم وتثبيــــت أقدامهم في الفريق 
اســــتعدادا الرتباطــــات الفريق القادمة 
وفي مقدمتها باقي مباريات الفريق في 

تصفيات يورو ٢٠١٢.
  ويفتقد كابيللو في هذه املباراة جهود 
عدد من العناصر املؤثرة بسبب اإلصابات 
ومنها جوني تيري وأشلي كول جنمي 
تشيلســــي وواين رونــــي مهاجم مانر 
أدبونالهور مهاجم  يونايتد وغابرييل 
أستون فيال وحتوم الشكوك حول مشاركة 
الالعب آندي كارول العب نيوكاسل في 
أول انضمام له إلــــى صفوف املنتخب 

اإلجنليزي.
  وفي املقابل، حرص لوران بالن املدير 
الفني للمنتخب الفرنسي على استدعاء 
إيريك أبيدال مدافع برشلونة االسباني 
ليكون أحد عناصر اخلبرة في صفوف 

الديوك خالل هذه املباراة العصيبة.
  وتضــــم قائمة املنتخب الفرنســــي 

لهذه املباراة أربعة العبني ينشطون في 
الدوري اإلجنليزي وهم بكاري ســــانيا 
وغايل كليتشي وسمير نصري (أرسنال( 

وفلوران مالودا (تشيلسي).
  واستدعى يواخيم لوف املدير الفني 
للمنتخب األملاني أربعة العبني جدد إلى 
صفوف الفريق استعدادا ملباراته الودية 
ا أمام مضيفه السويدي في جوتنبرج 
بينما منح الراحة لكل من فيليب الم قائد 
الفريق وزميليه توماس مولر ومسعود 

أوزيل.
  وفي باقي املباريات الودية األخرى 
الفرق  التي تقام ضمن اســـتعدادات 
الستئناف تصفيات يورو ٢٠١٢، تلتقي 
النرويـــج والدمنارك مع  ايرلندا مع 
التشيك وروسيا مع بلجيكا والنمسا 
مع اليونان وسلوڤينيا مع جورجيا 
وبلغاريا مع صربيا وســـلوڤاكيا مع 
البوسنة وأوكرانيا مع سويسرا وپولندا 
مع ساحل العاج ومونتنغرو (اجلبل 
األسود) مع أذربيجان واستونيا مع 
ليشتنشـــتاين واملجر مـــع ليتوانيا 

وألبانيا مع مقدونيا.

 كالياري يعيّن دونادوني 

 أفالي إلى برشلونة

 بايرن ميونيخ يريد بوسينغوا 
 

  مورينيو يلمح لضم جونسون 
 

 عّني نادي كالياري اإليطالي املدرب الســــابق 
للمنتخب اإليطالــــي روبرتــــو دونادوني خلفا 
لبيرباولو بيسولي الذي أقيل من منصب املدير 
الفني، حسبما ذكرته وكالة األنباء اإليطالية (أنسا).

وبدأ ترشيح دونادوني لتولي املنصب عقب إعالن 
النادي في موقعــــه على اإلنترنت عن قرار إقالة 
بيسولي وذلك بعد يوم واحد من تلقي كالياري 

الهزمية الثانية له على التوالي. 

  اعلن متصدر الدوري الهولندي نادي ايندهوڤن 
وروب يانسن وكيل اعمال العب وسطه الدولي 
ابراهيم افالي ان االخير سيوقع في يناير املقبل 
عقدا ملدة اربعة اعوام وستة اشهر مع برشلونة 
بطل الدوري االسباني.وبحسب يانسن فان صفقة 
انتقال افالي املغربي االصل (٢٤ عاما) الى برشلونة 
تســــير في الطريق الصحيح لكن ليس هناك اي 
شىء نهائي حتى االن.وقال يانسن لوكالة االنباء 
الهولندية: «املفاوضات جتري بطريقة ايجابية 

لكن ليس هناك اي اتفاق نهائي».
 

 أشارت تقارير صحافية إلى أن بايرن ميونيخ 
يقوم مبحاوالت حثيثــــة للتعاقد مع البرتغالي 

جوزيه بوسينغوا مدافع تشيلسي اإلجنليزي.
  وذكرت صحيفة كيكر أن مدير الكرة ببايرن 
ميونيخ كريســــتيان نيرلينغر تابع بوسينغوا 
خالل فوز تشيلســــي على فــــوالم ١-٠ األربعاء 

املاضي.

 أبدى املدير الفني لفريق ريال مدريد االسباني 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو، اســـتعداده إلجراء 
محادثات في فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة لضم 
االجنليزي الدولي جلني جونسون من نادي ليڤربول 

االجنليزي، وفقا لتقارير إعالمية في اسبانيا.
  ودخل جونسون في خالفات مع روي هودجسون، 
املدير الفني لليڤربول، بعدما وجه املدرب قبل أيام 
انتقادات علنية للمستوى الذي ظهر به الالعب في 

بداية املوسم احلالي.

 پولندا وأوكرانيا تكشفان 
  عن تميمة «يورو ٢٠١٢»

  كشــــفت پولندا وأوكرانيا رسميا عن متيمة بطولة كأس األمم 
األوروبية القادمة (يورو٢٠١٢) التي تستضيفها الدولتان بالتنظيم 
املشترك.وأعلن املنظمون عن التميمة التي تتخذ شكل صبيني توأم 
لهما شعر مسنبل (سبايكي) ويرتدى كل منهما زيا يحمل ألوان علم 
الدولتني، حيث يرتدي أحد الصبيني زيا باللونني األحمر واألبيض 
وهما ميثالن العلم الپولندي ويرتــــدي اآلخر زيا باللونني األزرق 
واألصفر لوني العلم األوكراني.وتشارك التميمتان في إضفاء روح 
املرح واالحتفال على املشجعني خالل مباريات البطولة سواء قبل 
بداية اللقاء أو في فترة الراحة بني الشوطني من خالل نزولهما بجوار 

خط امللعب وتفاعلهما مع اجلماهير في املدرجات.
  ومت الكشف عن التميمتني خالل حفل أقيم في العاصمة الپولندية 
وارسو وشهد بعض الفقرات الراقصة وتصويرا مسجال للتميمتني 

وهما يتصارعان على الكرة. 


