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تعرض بايرن ميونيخ، 44
وصي���ف بط���ل الدوري 
األملاني لكرة القدم، لضربة 
جدي���دة بابتعاد مهاجمه 
الكرواتي ايفيكا اوليتش 
ع���ن املالعب 6 اس���ابيع 

بداعي االصابة.

مارست وسائل اإلعالم الرياضية 
الكرواتية ام���س باإلجماع ضغوطا 
كبيرة على املدرب سالڤني بيليتش 
املدير الفني الوطني للمنتخب الكرواتي 
لتقدمي استقالته بعدما أصبح الفريق 
في موقف شديد الصعوبة في سعيه 

للتأهل إلى النهائيات.

ذكرت صحيفة »الغازيتا ديللو 
سبورت« االيطالية املتخصصة 
امس ان حارس منتخب ايطاليا 
ويوڤنتوس جانلويجي بوفون 
س����يخضع لعملية جراحية في 
غضروف ركبته اليس����رى في 

ديسمبر املقبل.

أوليتش يغيب 6 أسابيع بيليتش يواجه االستقالة عملية جراحية لبوفون

»صراع رأسي« على الكرة بني التونسي أسامة الدراجي والكيني موسى أوتينو                )أ.پ( رقصة مشتركة على الكرة بني البرازيلي داني الڤيش والبوليڤي ادغار اوليڤرز                )أ.پ(

)أ.پ( مدرب تشيلي مارسيلو بييلسا مع الرئيسة التشيلية ميشيال باشلي        

عالمية متفرقات

اعلن منظمو بطولة اس���تراليا املفتوحة، أول���ى البطوالت االربع الكبرى 
في التنس انهم منحوا البلجيكية جوس���تني هينان بطاقة دعوة للمشاركة في 

النسخة املقلبة.
وعلق مدير بطولة اس���تراليا املفتوحة كريغ تايلي على موضوع منح هينان 
بطاقة دعوة، قائال »حتدثت مع طاقم جاس���تني خالل عطلة نهاية االس���بوع 
وأنا سعيد للموافقة على طلبها ومنحها بطاقة دعوة خاصة ببطولة استراليا 

املفتوحة«.

أحرز التنزاني محمد ايكوكي والبرازيلية سيرلني سوزا دي بينيو املركز االول 
في سباق ماراثون بوينس ايرس.

ولدى السيدات، قطعت دي بينيو املسافة بزمن 2.38.09 ساعة، وحلت امام التشيلية 
ناتاليا دل كارمن روميرو )2.44.31 س��اعة( واألرجنتينية اندريا غراسيانو )2.45.00 

ساعة(.

خرج األرجنتيني خوس���يه اكاسوسو من الدور االول في النسخة االولى 
من دورة شنغهاي الصينية الدولية للتنس، اثر خسارته امام األملاني اندرياس 

بيك 6-7 )2-7( و0-1 ثم باالنسحاب.

أحرز الكيني صامويل واجنيرو والروس��ية ليليا ش��وبوخوفا املركز االول في 
سباق ماراثون شيكاغو. في منافسات الرجال، قطع واجنيرو )22 عاما(، بطل اوملبياد 
بكني 2008، املسافة بزمن 2.05.41 ساعة مسجال رقما جديدا للسباق بفارق ثانية واحدة 
عن الرقم الس��ابق املسجل باسم املغربي خالد اخلنوشي عام 1999 والذي حصل في 

العام ذاته على اجلنسية االميركية.

أكد البرازيلي روبنز باريكيللو س���ائق فريق ب���راون جي بي في بطولة 
العال���م للفورموال واحد عدم صحة التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى فريق 

ويليامز.

استعادت األميركية س��يرينا ويليامز صدارة التصنيف العاملي لالعبات التنس 
احملترفات في أحدث إصداراته ام��س حيث انتزعت الالعبة األميركية قمة التصنيف 
من الروسية دينارا سافينا بفارق خمس نقاط فقط. وجمعت ويليامز 7945 نقطة في 
صدارة التصنيف العاملي وتلتها س��افينا التي هبطت إلى املركز الثاني برصيد 7940 
نقطة. بينما احتلت الش��قيقة الكبرى لس��يرينا، فينوس ويليام��ز، املركز الثالث في 

التصنيف برصيد 6445 نقطة.

فاز س���ان لويس على ضيفه أطلنطي 1-2 ف���ي مباراة مؤجلة من اجلولة 
الثانية من مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم »ابرتورا«، ليحقق انتصاره 
الثال���ث في البطولة ويبقي على آماله في بلوغ املرحلة النهائية لتحديد البطل 

مبشاركة األندية الثمانية األولى.
وسيستقبل سان لويس على ملعبه يوم السبت املقبل فريق بوماس أونام حامل 
لقب مرحلة اإلياب في افتتاح اجلولة الثانية عشرة، التي سيحل فيها أطلنطي 

ضيفا على إنديوس متذيل الترتيب.

تشيلي قد تأخذ بيد األرجنتين إلى جنوب أفريقيا
لن تخوض تش���يلي مباراتها ف���ي اجلولة األخيرة 
لتصفيات أمي���ركا اجلنوبية املؤهلة إل���ى كأس العالم 
وهي متل���ك تذكرة اللعب في جنوب أفريقيا فحس���ب، 
بل هي متلك أيضا فرصة »مس���اعدة« بعض املنافسني 

على التأهل.
وسيستضيف املنتخب التشيلي نظيره اإلكوادوري غدا 
دون أن يكون بحاجة للفوز، إال أن األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا املدير الفني للفريق يود حتقيق انتصار يضيف 

ثالث نقاط أخرى لرصيد املنتخب.
وقال بييلسا بعد املباراة التي فازت فيها تشيلي على 
مضيفتها كولومبيا 4-2 لتضمن التأهل إلى جنوب أفريقيا 
»املباراة املقبلة مهمة ككل املباريات السابقة، مع اختالف 

أن املشاركة في كأس العالم باتت مضمونة«.
لكن ذلك ليس كل ش���يء، فاملدي���ر الفني يعرف أنه 
إذا فازت تش���يلي على اإلكوادور س���يضمن لألرجنتني 
خوض دور فاصل على األقل، بصرف النظر عن النتيجة 
التي سيعود بها راقصو التاجنو من لقائهم على أرض 

أوروغواي.
وس���يتغير الوضع متاما إذا ف���ازت اإلكوادور على 
تش���يلي، حيث س���يتحتم في تلك احلالة على منتخب 
مارادونا حتقيق الفوز على أوروغواي من أجل العبور 

إلى جنوب أفريقيا.
وبييلسا ال ينس���ى أنه أرجنتيني ويعترف برغبته 

»العارمة« في تأهل كتيبة التانغو.
من جهة أخرى، قال روبرتو باالسيوس العب بيرو 
إن بع���ض العبي املنتخب األرجنتين���ي، كقائد الفريق 
خافيير ماسكيرانو، طالبوا زمالئه بعدم مقاومتهم وأن 
يس���محوا لهم بتحقيق الفوز خالل املباراة التي جمعت 
املنتخبني. وقال باالسيوس في تصريحات نشرتها صحيفة 
»البوكون« »ماسكيرانو كان يقول لي إن موقفهم معقد 
وأن علينا التقاعس. األمر الوحيد الذي أخبرته أياه هو 
أننا نتمنى لهم الفوز، لكننا ال ميكن إهداؤهم شيئا ألننا 

قدمنا أداء سيئا خالل التصفيات«.
وأكد الالعب الذي ش���ارك خالل الدقائق األخيرة من 
اللقاء أن العبني آخري���ن في الفريق األرجنتيني طلبوا 

الشيء نفسه.

باالسيوس: العبو »التانغو« طلبوا منا التقاعس

 تيريم يودع تركيا في مواجهة أرمينيا.. ومدرب السويد يلوح باالستقالة 
كشف مدرب تركيا فاحت تيرمي 
ان مباراة غد االربعاء امام ارمينيا 
س����تكون االخيرة له مع منتخب 
بالده بعدما فق����د االخير اي امل 
في التأهل الى نهائيات مونديال 

جنوب افريقيا 2010.
وكان املنتخب التركي س����قط 
ام����ام بلجيكا 0-2 ف����ي اجلولة 
التاسعة قبل االخيرة من منافسات 
املجموعة االوروبية اخلامسة، ما 
جعله خارج دائرة املنافسة على 
بطاقة امللحق االوروبي خصوصا 
بعد فوز البوسنة والهرسك على 

استونيا 0-2.
وسيترك تيرمي الذي قاد تركيا 
الى نصف نهائي كأس اوروبا 2008، 
منصبه قبل ثالثة اعوام على انتهاء 
عقده الذي ميتد اصال حتى 2012، 
وهو اكد هذا االمر بعد مباراة بلجيكا 
قائال »ان املباراة التي س����نلعبها 
ضد ارمينيا ستكون مباراة الوداع 
الي، بدأنا )التصفيات(  بالنسبة 
بش����كل جيد لكننا افتقدنا بعدها 

اي نوع من الثبات«.
ويأمل العبو املنتخب ان يهدوا 
تيرمي فوزا وداعيا في املباراة امام 
ارمينيا التي قدمت الس����بت اداء 
مميزا امام اسبانيا بطلة املجموعة 

قبل ان تخسر بصعوبة 2-1.
وكان تي����رمي اعلن بعد انتهاء 
كأس اوروبا 2008 انه لن يستمر 
في االش����راف على منتخب بالده 
وان����ه س����يتحول لتدري����ب احد 
االندي����ة االوروبية قبل ان يعود 

عن قراره.
الى ذلك، اعلن الرئيس االرمني 
انه  سيرج سركيس����يان االثنني 
س����يتوجه الى تركي����ا حلضور 

املباراة.
 وف����ي مط����ار يرف����ان صرح 
سركيس����يان للصحافي����ني قبل 
التوج����ه ال����ى موس����كو »اذا لم 
يقع شيء استثنائي في غضون 
يومني فانني ساتوجه الى بورصة 

ملناصرة فريقي املفضل«.
واضاف »لي����س لدي مبررات 

جدية لرفض الدعوة«.
م����ن جهة اخ����رى، اكد مدرب 
منتخب الس����ويد الرس الغرباك 
انه ومس����اعده روالند اندرسون 
سيستقيالن من منصبهما في حال 

عدم تأهل بالده الى النهائيات.
وقال الغرب����اك »روالند وانا 
سنتوقف مهما تكن النتيجة، سواء 
بعد مونديال جنوب افريقيا او بعد 
امللحق )االوروبي( او بعد مباراة 

غد االربعاء«.
وبات����ت اس����تقالة الغرب����اك 
ومساعده وشيكة خصوصا بعد 
خسارة رجاله امام الدمنارك 1-0 
في اجلولة التاسعة قبل االخيرة 
وتراجعه����م من املركز الثاني الى 

الثالث برصي����د 15 نقطة بفارق 
نقطة خلف البرتغال التي هزمت 
املج����ر 3-0، وبفارق نقطتني عن 
االخي����رة. وحتتاج الس����ويد من 
اجل خوض امللحق الى الفوز على 
البانيا في اجلولة العاشرة االخيرة، 
وتغلب منتخب مالطا املتواضع 
على البرتغ����ال او التعادل معه، 
وهذا ضرب من اخليال ال يتحقق 

اال مبعجزة.
وعني الغرباك مساعدا للمدرب 

عام 1998 ثم مدربا بالشراكة مع 
طومي سودربرغ عام 2000 قبل 
ان يتسلم املنصب مبفرده بعد 4 
سنوات )2004(، وشاركت السويد 
حتت اشرافه في نهائيات جميع 
التظاهرات الكبرى )كأس اوروبا 
2000 و2004 و2008 ونهائي����ات 

مونديالي 2002 و2006(.

أميركا الجنوبية 

فاز منتخ����ب بوليڤيا على 

نظيره البرازيلي 2-1 في الباز 
في اجلولة السابعة عشرة قبل 
االخيرة م����ن تصفيات اميركا 
ادغ����ار  اجلنوبي����ة. وس����جل 
اوليفاريس )10( ومارس����يلو 
مورين����و )30( هدفي بوليڤيا، 
البرازيل.  ونيلمار )70( هدف 
وصار رصيد بوليڤيا 15 نقطة 
في املركز التاسع قبل االخير، 
مقابل 33 للبرازيل التي حجزت 
البارغواي وتشيلي اول 3  مع 

بطاقات الى النهائيات.
وكان����ت بوليڤيا س����حقت 
االرجنتني 6-1 على ملعبها في 
الباز على ارتفاع 3600 م ضمن 
التصفيات االميركية اجلنوبية 

ايضا.
وتعد هذه اخلسارة االولى 
للبرازيل بع����د 11 فوزا متتاليا 
واالولى في 19 مباراة لم تعرف 
فيها طع����م الهزمية التي كانت 
آخرها امام البارغواي 0-2 في 

15 يونيو 2008.

 أفريقيا

فاز منتخب اجلزائر على نظيره 
الرواندي 3-1 في البليدة في اجلولة 
اخلامسة قبل االخيرة من منافسات 
املجموعة الثالثة في الدور الثالث 
احلاسم من التصفيات املشتركة 
الى نهائي����ات املونديال  املؤهلة 
وكأس امم افريقيا. وس����جل عبد 
القادر غ����زال )22( ونادر بلحاج 

)47( وكرمي وياني )96 من ركلة 
جزاء( اهداف اجلزائر، ومافيسانغو 

موتيسا )20( هدف رواندا.
الترتيب  وتتصدر اجلزائ����ر 
برصي����د 13 نقطة مقابل 10 ملصر 
التي تستضيفها على ارضها في 
اجلولة السادسة االخيرة، مقابل 4 

لزامبيا ونقطة واحدة لرواندا.
وفاز منتخب تونس على نظيره 
الكيني 1-0 في رادس في املجموعة 
الثانية. وسجل عصام جمعة الهدف 

في الدقيقة االولى. ورفعت تونس 
رصيدها الى 11 نقطة لكن تأهلها 
الى نهائيات املونديال تأجل الى 
اجلولة االخيرة بعد ان س����جلت 
نيجيريا هدفا في الدقيقة الثالثة 
الوقت بدل الضائع بواسطة  من 
فيكتور نس����وفور »اوبينا« في 
مرمى ضيفتها موزامبيق ورفعت 
رصيدها الى 9 نقاط، فيما وقف 
رصيد االخي����رة 4 نقاط مقابل 3 

لكينيا.

البرازيل »طاحت من علو«.. ورواندا تسقط أمام الجزائر ونيجيريا تؤجل تأهل تونس إلى مونديال 2010 


