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مباريات اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +74كازاخستان ـ تركيا
اجلزيرة الرياضية +9:156بلجيكا ـ أملانيا

المجموعة الثانية
6أرمينيا ـ جمهورية ايرلندا

7:30اندورا ـ روسيا
9:30سلوڤاكيا ـ مقدونيا

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +88جزر فارو ـ صربيا
اجلزيرة الرياضية +9:301استونيا ـ ايطاليا

9:45سلوڤينيا ـ ايرلندا الشمالية

المجموعة الرابعة
9رومانيا ـ ألبانيا

9:15لوكسمبورغ ـ البوسنة والهرسك
اجلزيرة الرياضية +108فرنسا ـ بيالروسيا

المجموعة الخامسة
7:30مولدوڤا ـ فنلندا
اجلزيرة الرياضية +94السويد ـ املجر

9:45اليونان ـ جورجيا

المجموعة السادسة
9التڤيا ـ كرواتيا

اجلزيرة الرياضية + 9:457اليونان ـ جورجيا

المجموعة السابعة
8:30مونتينيغرو ـ ويلز
اجلزيرة الرياضية +105اجنلترا ـ بلغاريا

المجموعة الثامنة
10آيسلندا ـ النرويج
اجلزيرة الرياضية +10:452البرتغال ـ قبرص

المجموعة التاسعة
9:15ليتوانيا ـ اسكوتلندا

أبوظبي الرياضية9:45ليشتنشتاين ـ إسبانيا

عالمية متفرقات

فشلت صفقة انضمام املهاجم البلغاري ايفيلني بوبوف 
إلى نادي بالكبيرن اإلجنليـــزي بعد أن اخفق في احلصول 

على تصريح عمل.
جنح توتنهام االجنليزي في حسم مسألة حصوله على خدمات 
صانع االلعاب الدولي الهولندي رافايل ڤان در ڤارت من ريال مدريد 

االسباني بعد حصوله على موافقة هيئة الدوري املمتاز.
أعلنـــت تقارير صحافية أن احلـــارس األملاني الدولي 
الســـابق تيمو هيلدبراند يســـتعد لالنتقال إلى سبورتينغ 

لشبونة البرتغالي.
أكد ديڤي��د جيل الرئيس التنفيذي ملان يونايتد اإلجنليزي 
أن النادي فش��ل في حتقيق هدفه من مبيعات التذاكر املوسمية 

للدوري املمتاز، هذا الصيف. 
أعلن بولونيا اإليطالي عـــن تعاقده مع املدرب البرتو 
ماليســـاني بعد إقالة املدير الفني الســـابق فرانكو كولومبا 

قبل بداية املوسم.
حس��م وس��ت هام يونايتد اإلجنليزي صفقة ضم املدافع 
الدمناركي الرس ياكوبس��ن من صف��وف بالكبيرن في صفقة 

انتقال حر.

قرر االحتاد األوروبـــي لكرة القدم 
)يويفا( حظر استخدام الڤوڤوزيال خالل 
التصفيات ومباريـــات البطولة. وبرر 
االحتاد هذا القرار باإلشارة إلى »تقاليد 
وثقافة كرة القدم في أوروبا« موضحا أن 
الصوت العالي آللة الڤوڤوزيال من املمكن 

أن يغير من األجواء املعتادة للعبة.

شن املهاجم الدولي السويدي زالتان ابراهيموڤيتش حملة جديدة على مدرب 
برشلونة االسباني جوسيب غوارديوال ووصفه بـ »املدرب الصغير« بعد انتقاله من 
الفريق الكاتالوني الى ميالن االيطالي. وقال ابراهيموڤيتش )28 عاما( في مؤمتر 
صحافي في ستوكهولم: »برأيي، املدرب الكبير قادر على حل مشاكله. أما املدرب 
الصغير فيهرب منها. شخص وحيد )في برشلونة( أراد التخلص مني. الى االن 
لم أعان أي مشــــكلة مع املدربني الذين أشرفوا علي. وفجأة، واجهت االف املشاكل 

ولم أمتكن من التواصل مع الفيلسوف. ال أعلم ماذا كانت مشكلته معي«.

»يويفا« يحظر الڤوڤوزيال  إبراهيموڤيتش: غوارديوال صغير

)أ.پ( العبو أملانيا باستيان شڤاينشتايغر وهولغر بادشتوبر وماريو غوميز يضحكون خالل التدريب   النجم الفرنسي زين الدين زيدان شارك في تدريب فرنسا مع املدرب لوران بالن  )أ.پ(

زاهر يطالب الجماهير بمساندة »الفراعنة«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

طالب رئيس االتحاد المصري لكرة القدم 
سمير زاهر جماهير الكرة المصرية بمساندة 
المنتخب في لقائه أمام سيراليون في أولى 

مباريات تصفيات كأس األمم االفريقية.
واجتمع زاهر بالجهاز الفني والالعبين 
الفريق وطالبهــــم بضرورة  في معســــكر 
تحقيق الفوز فــــي المباراة االفتتاحية من 

التصفيات.
المصــــري نظيره  المنتخب  ويواجــــه 
السيراليوني مساء األحد المقبل في أولى 
مباريــــات تصفيات كأس األمــــم االفريقية 

.2012
وقال زاهر: »يجب على الجماهير أن تساند 
فريقها في انطالق المشوار، خاصة أن درس 
زامبيا كان قاسيا«، وفشل المنتخب المصري 
في تحقيق الفوز على زامبيا بالقاهرة في 
افتتاح مباريات تصفيــــات مونديال 2010 
مما أضعف فرص الفريق في بلوغ نهائيات 

كأس العالم.
وشدد رئيس االتحاد على الحرية المطلقة 

للجهاز الفني برئاســــة حســــن شحاتة في 
اختيار الالعبين المنضمين لمعسكر الفريق 

ألنه المسؤول األول واألخير.
وأضاف: »شــــحاتة بما عرف عنه طوال 
السنوات الماضية لن يستبعد العبا يحتاجه 
الفريق وأرجو عدم االجتهاد بحثا عن أسباب 
غير حقيقية وراء اســــتبعاد العب أو ضم 
الرئيســــية  الحكام  آخر«. واختارت لجنة 
باإلتحاد االفريقي لكرة القدم »كاف« طاقما 
سنغاليا مكونا من دياتا بدارا حكم ساحة 
ويساعده موســــى دياكيتيه وتيارا ممادو 
وحكم رابع شيخ سيك والمراقب السوداني 

فيصل الحكيم.
الجدير ذكره أنه في يونيو 2007 أوقف 
االتحــــاد االفريقي لكرة القــــدم دياتا لمدة 
عام بســــبب خطئه في مباراة بين أوغندا 
ونيجيريا غير انه اختير للتحكيم في بطولة 
األمم األفريقية بغانا 2008. كما اختير دياتا 
للتحكيم في بطولــــة اولمبياد بكين 2008 
وقــــام بتحكيم مباراة واحــــدة بين اليابان 

والواليات المتحدة.

خطر الهدم يهدد الملعب البلدي في بيروت
بيروت ـ ناجي شربل

 اســـتنفرت دوائر االحتاد اللبناني 
لكرة القدم، على خلفية ما تناهى اليها 
وخرج الى العلن، من نية املجلس البلدي 
ملدينة بيروت، هدم ملعب بيروت البلدي، 
وتشـــييد مرآب كبير للســـيارات من 6 
طبقات حتته، وإقامة حديقة عامة ومالعب 

لكرة القدم املصغرة »ميني فوتبول«. 
وتردد ان املجلس البلدي تلقى خرائط 
هندسية وعروضا من شركات تعهدات 
كبرى، وانه ينتظر التوقيت املناســـب 
لالعالن عن اخلطوة واملباشرة بها، بعد 
حتضير الرأي العام اللبناني والرياضي 

خصوصا لذلك.
 وفـــي املعلومات ايضـــا، ان مقربني 
ومحسوبني على »تيار املستقبل«، اقتنعوا 
بالفكرة، جلهة عدم جدوى امللعب الكبير 
في منطقة الطريق اجلديدة التي تعاني 
اكتظاطا ســـكانيا، ومشـــكلة كبرى في 
تأمني مواقف للسيارات. اال ان املشكلة 
االساسية، والتي قد تكون عجلت بقرار 

هدم امللعب، استبعاد اللعب عليه لعدد 
من الفرق احمللية فـــي بطولة الدوري 
للدرجـــة االولى، علـــى خلفية الصراع 
املذهبي الذي خرج الى العلن في لبنان 

في الفترة االخيرة.
 وتضيف املعلومات ان ارتفاع عدد 
الفرق مـــن احدى الطوائـــف الى 7 في 
الدرجة االولى، وصعوبة جعل  بطولة 
هذه الفرق حتضر مـــع جماهيرها الى 
امللعب، عجل بالقـــرار احملتمل بهدمه، 
واإلفادة من مساحته النعاش املنطقة، 

وجني فوائد جتارية.
وقـــد حترك االحتـــاد اللبناني لكرة 
القدم، واصدر بيانا بعد االجتماع االخير 
للجنته العليا. وأعلن مباشرة جولة على 
املسؤولني السياسيني الستطالع حقيقة 
ما يتردد، واطالق حملة تهدف الى احلفاظ 
على املنشـــآت الرياضية اللبنانية على 
قلتها، والعمل علـــى تعزيزها، ذلك ان 
الكرة اللبنانية تعاني شحا في املالعب، 
وال متلك انديتها مالعب قانونية خلوض 

مباريات رسمية عليها.
وكان امللعب البلدي قد أعيد تشييده 
بحلته اجلديدة الستضافة لبنان مباريات 
في الدورة الرياضية العربية الثامنة عام 
1997، وادرج في امللف اخلاص باستضافة 
نهائيات كأس األمم اآلسيوية الـ 12 عام 
2000 )نال لبنان االستضافة عام 1996(، 
ولم يتم اعتماده الحقا من قبل االحتاد 
اآلسيوي، لعدم توافر طرق سريعة اليه، 

كونه يقع في ضاحية سكنية مكتظة.
اللبنانية،  وكانت السلطات االمنية 
قد أخطرت االحتـــاد اللبناني في بداية 
املوســـم املاضي، بعدم اجراء مباريات 
لفرق معينة على امللعب تفاديا ملشكالت 

خلفيتها غير رياضية.
وتتسع مدرجات امللعب لزهاء 20 الف 
متفرج جلوســـا، وهي مجهزة بكراسي 
بالســـتيك. وتضم مرافقـــه قاعات عدة 
الكبار،  مجهزة، بينها قاعـــة الضيوف 
واخرى مخصصة للمؤمترات الصحافية، 
واخرى للتحمية لدورات العاب القوى. 

نوير الحارس األول.. واإلصابة تبعد كراوتش
رود ڤان نيستلروي عائد« أمنية ينتظرها مشجعو منتخب هولندا 
بفارغ الصبر كي يستعيد املهاجم الفتاك» موقعه في هجوم منتخب 
هولندا بعد أكثر من عامني على ظهوره االخير مع املنتخب البرتقالي، 
وذلك اليوم أمام سان مارينو. ومن جانب آخر، كشف مدرب املنتخب 
االملانـــي يواكيم لوف ان مانويل نوير ســـيبقى احلارس االول في 
»املانشافت« بعد املستوى الذي ظهر به خالل نهائيات مونديال جنوب 
افريقيا 2010. كما يفتقد املنتخب االجنليزي خدمات مهاجم توتنهام 

بيتر كراوتش ضد بلغاريا وسويسرا وذلك بسبب االصابة.

إسبانيا تتخطى لبنان في »مونديال السلة«
 استعاد املنتخب االســــباني حامل اللقب 
توازنه وضمن تأهله الى الدور الثاني بعد فوزه 
الكبير على نظيره اللبناني 91-57 في ازمير 
ضمن اجلوالة الرابعة من منافسات املجموعة 
الرابعــــة من كأس العالم لكرة الســــلة املقامة 

حاليا في تركيا.
 وبــــدا ان املنتخب االســــباني الذي يغيب 
عنه جنم لوس اجنيليس ليكرز بطل الدوري 
االميركي باو غاســــول، سيعاني لكي يتخطى 
املنتخب اللبناني بعدما تخلف في الربع االول 
بفارق نقطة واحدة، اال انه ضرب بقوة بعدها 
مستفيدا من افتقاد املنتخب االسيوي الالعب 
الذي بامكانه ايقاف مارك غاسول حتت السلة 
خصوصا في ظل االخطاء االربعة التي ارتكبها 
جاكســــون فرومان، وجنح في توسيع الفارق 
حتى 29 نقطة في الربع الثالث ثم 34 في نهاية 
اللقاء، وقضى بالتالي على امال منافسه في البقاء 
ضمن صراع احلصــــول على احدى البطاقات 
االربع خصوصا بعد الفوز الثاني لنيوزيلندا 
والذي جاء على حســــاب كندا 71-61، ليتأهل 

املنتخب االوقياني الى الدور الثاني.

 وكان غاسول افضل مسجل في اللقاء برصيد 
25 نقطة واضاف زميله فران فازكيز 15 نقطة، 
فيما كان فرومان افضل العبي لبنان برصيد 22 
دقيقة، مقابل 10 لقائد املنتخب فادي اخلطيب.  
وكانت فرنسا وليتوانيا ضمنتا تأهلهما عن هذه 
املجموعة وهما تواجها في لقاء القمة وجنحت 
الثانية في انتزاع الصدارة من االولى بالفوز 
عليهــــا 69-55.  وفي املجموعــــة الثالثة، بلغ 
املنتخب الروســــي املتوج باللقب ثالث مرات 
خالل حقبة االحتاد الســــوفييتي الدور الثاني 

بفوزه على نظيره الصيني 80-89.
 وحلق املنتخب الروسي الى الدور الثاني 
بنظيره التركي املضيــــف الذي عزز صدارته 
وحقق فوزه على الرابع على حساب بورتوريكو 

بفارق سلة واحدة 77-79.
 وفي املجموعة االولى في قيصري، حسم 
املنتخب الصربي بطاقته الى الدور الثاني وحلق 
بنظيره االرجنتيني بفوزه على استراليا 94-

.79
 وفــــي املجموعــــة ذاتها، عانــــى املنتخب 
االرجنتيني االمرين لتحقيق فوزه الرابع الن 

نظيره االردني كان خصما عنيدا جدا وجنح في 
منافسته حتى النهاية قبل ان يخسر 88-79.

 وفي املجموعة ذاتها، حقق املنتخب االنغولي 
فوزا مميزا ومثيــــرا على نظيره االملاني الذي 
يغيب عنه جنمه ديرك نوفيتسكي 92-88 بعد 
التمديد ليزيحه عن املركز الرابع املؤهل الى الدور 

الثاني بعدما احلق به الهزمية الثانية.
 وفي املجموعة الثانية في اسطنبول، ودع 
املنتخب التونسي البطولة بعدما مني بهزميته 
الرابعة وجاءت على يد كرواتيا بنتيجة 84-64، 
لتقطع االخيرة شوطا هاما جدا للحاق بالواليات 
املتحدة الى الدور الثاني بعدما حققت فوزها 

الثاني مقابل هزميتني.
 وبدورها حققت الواليات املتحدة الباحثة 
عن لقبها االول منذ 1994 والرابع في تاريخها، 
فوزها الرابع على التوالي بتغلبها على ايران 
بطلة اسيا 88-51، فعززت صدارتها للمجموعة 

برصيد 8 نقاط.
 وحسمت سلوڤينيا مواجهتها القوية مع 
البرازيــــل 80-77 لتصعد الــــى املركز الثاني 

وتضمن تأهلها الى الدور الثاني.

ألمانيا بضيافة بلجيكا وإنجلترا لتحسين صورتها مع بلغاريا في تصفيات »يورو 2012«

وتلعب ايضا في املجموعة ذاتها جزر فارو مع 
صربيا وســــلوڤينيا مع ايرلندا الشمالية، وعلى 
غرار ايطاليا، تأمل فرنســــا بطلة 1984 و2000 ان 
متحو الصورة املخيبة التي ظهرت بها في املونديال 
االخير، عندما تستقبل بيالروسيا في باريس ضمن 

املجموعة الرابعة.
وعاشت فرنسا أحلك ايامها في الفترة املاضية، 
حيث خرجت من الدور االول في املونديال الذي شهد 
عصيان العبيها تاله ايقافات باجلملة ورحيل املدرب 
املكروه محليا رميون دومينيك حيث حل بدال منه 
مدرب بوردو السابق لوران بالن، وفي املجموعة 
ذاتها، تلعب رومانيا مع ألبانيا ولوكسمبورغ مع 

البوسنة والهرسك.
وتســــتقبل اليونان بطلة 2004 جورجيا في 
املجموعة السادسة مع مدربها اجلديد البرتغالي 
فرناندو سانتوس الذي خلف املدرب »امللك« االملاني 
أوتو ريهاغل. وفي املجموعة ذاتها، تلعب التفيا 

مع كرواتيا.
وبدون كريستيانو رونالدو املصاب، تستضيف 
البرتغال قبرص في املجموعة الثامنة التي تضم 
الدمنارك، وتلعب ايســــلندا مــــع النرويج، وفي 
املجموعة الثانية، تلعب ارمينيا مع جمهورية ايرلندا 

واندورا مع روسيا وسلوڤاكيا مع مقدونيا.
ويتأهل بطل كل مجموعة وأفضل وصيف مباشرة 
الى النهائيات، وتخوض املنتخبات الثمانية األخرى 
التي حتتل املركز الثاني امللحق املؤهل في 12-11 

و15 نوفمبر 2011.

الى نفض غبــــار خروجها من الــــدور الثاني في 
املونديال أمام املانيا 1-4، وســــيكون فيها املدرب 
االيطالــــي فابو كابيللو مطالبــــا بالفوز لتخفيف 
حدة االنتقادات التي التزال تالحقه بعد اخلروج 
املونديالي، وفي املجموعة ذاتها التي تضم سويسرا 

تلعب مونتينيغرو مع ويلز.

 إيطاليا مع إستونيا 

وفي املجموعة الثالثة التي انطلقت منافساتها 
سابقا بفوز استونيا على جزر فارو 2-1 بهدفني في 
الوقت القاتل للمضيف، حتل ايطاليا بطلة العالم 
2006 على استونيا في تالني في املباراة الرسمية 

االولى مع مدربها اجلديد تشيزاري برانديللي.
وكانت ايطاليا حققت نتيجة مخيبة في املونديال 
االخير عندما خرجت من الدور االول وعجزت عن 

الدفاع عن لقبها بطريقة مشرفة.

مولدافيا مع فنلندا والسويد مع املجر. وفي املجموعة 
االولى، تخوض املانيا وصيفة نسخة 2008 وبطلة 
املسابقة 3 مرات )رقم قياسي( اختبارا ال يخلو من 
صعوبة عندما حتل على بلجيكا. وقدمت املانيا اداء 
مميزا في مونديال 2010 حيث حلت ثالثة وأقصت 
االرجنتني واجنلترا، معتمدة على العبيها الشبان، 
خصوصــــا نواة الفريق الــــذي أحرز لقب بطولة 

اوروبا ما دون 21 سنة العام املاضي.
وهــــو اول امتحان جدي للمــــدرب البلجيكي 
جورج ليكنز بعد عودته لالشراف على منتخب 
بالده. وفــــي املجموعة ذاتها التي تضم النمســــا 
وأذربيجان، سيقود املدرب الهولندي »السندبادي« 
غوس هيدينك تركيا فــــي مباراتها االولى عندما 

حتل على كازاخستان.
وفي املجموعة الســــابعة، تتجــــه االنظار الى 
مباراة اجنلترا مع بلغاريا، حيث تســــعى االولى 

تستهل أسبانيا بطلة النسخة االخيرة حملة 
الدفاع عن لقبها عندما حتل ضيفة على ليشتنشتاين 
في اجلولة االولى من تصفيات كاس أوروبا 2012 
املقــــررة في أوكرانيا وپولنــــدا، والتي تبرز فيها 
مواجهتــــا املانيا الوصيفة مــــع بلجيكا واجنلترا 

مع بلغاريا.
وتخوض اسبانيا منافسات املجموعة التاسعة 
الى جانب جمهورية تشيك، اسكوتلندا، ليتوانيا 
وليشتنشتاين التي تستقبلها اليوم اجلمعة على 
ملعب »راينبارك« في العاصمة فادوز البالغة سعته 
6127 متفرجــــا فقط، أي أقل بـــــ14 مرة من ملعب 
»سوكر سيتي« في جوهانسبورغ الذي احتضن 
املباراة النهائية لكأس العالم التي احرزتها اسبانيا 

على حساب هولندا )0-1(.
 وفازت اسبانيا، الساعية ان تكون اول دولة 
حتافظ علــــى لقبها في البطولة القارية، في اربع 
مواجهات مع ليشتنشتاين ولم يدخل مرماها اي 
هــــدف، وفي املجموعة ذاتها تلعــــب ليتوانيا مع 

اسكوتلندا.
وتستهل هولندا وصيفة بطلة العالم مشوارها 
في املجموعة اخلامسة عندما حتل على سان مارينو 
الضعيفة وهي فازت عليهــــا اربع مرات دون ان 
تتلقى اي هدف. وقدمت هولندا مستويات الفتة 
في املونديال االخير، أبرزها الفوز على البرازيل 
2-1 فــــي ربع النهائي، وهــــي تفتقد الى مهاجمها 
روبن فان بيرسي الذي تعرض الصابة ستبعده 
ملدة شهر عن املالعب. وفي املجموعة ذاتها، تلعب 

إسبانيا في تجربة ليشتنشتاين.. وإيطاليا مع برانديللي لبداية جديدة.. وهيدينك يقود األتراك.. وبالن إلحياء »روح الديوك«

زيدان يتدرب مع فرنسا
عاد النجم الفرنســــي الســــابق زين الدين 
زيدان ضيفا على مركز كليرفونتني ليتدرب 
مع تشــــكيلة منتخب فرنسا محاطا بوسائل 
االعالم قبل لقاء منتخب فرنســــا مع روسيا 

البيضاء.

وبعد منع جميع اعضاء التشكيلة التي شاركت 
في نهائيات كأس العالم من اللعب في املباراة 
الدولية الودية ضد النرويج مؤخرا بعد مترد 
الالعبني في جنوب افريقيا واحتمال استبعاد 

بعضهم نهائيا، عاد لويس ساها مرة اخرى.

)أ.پ( اللبناني مات فريجي يعترض تقدم االسباني اليكس مومبرو  

 مورينيو طلب مهاجمين جدد

بوفون خارج تشكيلة يوڤنتوس 

انتقد املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ادارة فريقه ريال 
مدريد االسباني بسبب عدم تلبيتها رغبته في ضم مهاجمني 
جـــدد الى النادي امللكي.ورغم وجود الترســـانة الهجومية 
املكونة من البرتغالي كريســـتيانو رونالدو واالرجنتيني 
غونزالو هيغواين والبرازيلي كاكا والفرنسي كرمي بنزمية، 
كشف مورينيو في حديث لصحيفة »غازيتا ديلو سبورت« 

االيطالية انه اراد املزيد.

لم تتضمن الئحة الالعبني التي تقدم بها يوڤنتوس االيطالي 
الى االحتاد االوروبي لكرة القدم للمشاركة في مسابقة الدوري 
االوروبي »يوروبا ليغ« اسم احلارس الدولي جانلويجي بوفون.

ولم يشف بوفون حتى االن من العملية اجلراحية التي خضع 
لها في ظهره بعــــد نهائيات مونديال جنوب افريقيا، وحيث 
اصيب خالل االحماء قبل مباراة ايطاليا االولى مع الپاراغواي 
)1-1( لكنه لعب في الشوط االول قبل ان يستبدل في بداية 

الشوط الثاني بفيديريكو ماركيتي.


