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النجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش في آخر فرصة للتأهل إلى المونديال أو الوداع                                     )أ.پ(

ارس����لت نقابة العبي كرة القدم احملترفني خطابا 
الى االحتاد الدولي )فيفا( واملفوضية االوروبية تندد 
فيه بتمديد عقد املهاجم االرجنتيني ليونيل ميسي مع 
برش����لونة، بطل اسبانيا، حتى 2016 والذي ال يحترم 
»روح« انظمة وقوانني الفيفا. وقال فيليب بيا رئيس 
شعبة اوروبا في نقابة الالعبني احملترفني لوكالة فرانس 
برس »حسب القواعد التي اعتمدت عام 2001 بناء على 

طلب املفوضية، مدة العقد تتراوح بني عام و5 اعوام«. 
واضاف ان البند اجلزائي في عقد ميسي، املرشح لنيل 
جائزة الكرة الذهبية ع����ام 2009، ارتفع من 150 الى 
250 مليون يورو، مشيرا الى ان ذلك »ال يراعي روح 
نص����وص الفيفا«. وقال »هناك ترتيبات في مثل هذه 
البنود، لكن املبلغ ال يصل الى هذا احلد، لقد خاطبت 

املفوضية والفيفا ولم اتلق منهما ردا بعد«.

نقابة الالعبين المحترفين تندد بالبند الجزائي في عقد ميسي

البرتغال والسويد في سباق ناري للظفر بتذكرة الملحق.. وأوكرانيا لم تيأس 
تتجه االنظار اليوم الى 
املجموعتني الثانية والثالثة 
ملعرف���ة هوي���ة املنتخبني 
اللذين سيظفران بالبطاقتني 
االخيرتني املؤهلتني مباشرة 
ال���ى نهائي���ات مونديال 
جنوب افريقي���ا 2010 عن 
القارة االوروبية بعدما ضمنت سبعة منتخبات 

تأهلها.
في املجموعة الثانية، تبدو سويسرا االوفر 
حظا للحاق بركب منتخبات هولندا واس���بانيا 
واجنلترا والدمنارك واملانيا وصربيا وايطاليا 
والتأهل الى النهائيات للمرة الثانية على التوالي 
والتاس���عة في تاريخها كونها اصبحت بحاجة 
فقط ال���ى التعادل مع ضيفتها اس���رائيل لكي 
تضمن تواجدها في جنوب افريقيا 2010، وذلك 
بعدما حققت في اجلولة السابقة السبت املاضي 
فوزها السادس وجاء على حساب لوكسمبورغ 

.)0-3(
وسيكون اخلطأ ممنوعا على رجال املدرب 
االملاني اومتار هيتس���فيلد الن اليونان الثانية 
التزال متلك امل التأهل املباشر كونها ال تتخلف 
عن سويسرا سوى بثالث نقاط، وفي حال فوزها 
املتواضعة لوكسمبورغ  املتوقع على ضيفتها 
وخسارة فيليب سانديروس وزمالئه فستكون 
بطاقة التأهل املباش���ر من نصيب منتخب بالد 
االغريق. وفي املجموع���ة الثالثة، ميكن القول 
ان االمور انقلبت رأس���ا على عقب بالنس���بة 
لسلوڤاكيا الن التأهل الى النهائيات للمرة االولى 
منذ انفصالها عن تشيكوسلوڤاكيا كان في يدها 
خالل اجلولة السابقة، اذ كانت حتتاج الى نقطة 
من اجل حتقيق هذه الغاية لكنها سقطت في عقر 
دارها امام منافستها املباشرة سلوڤينيا )2-0( 
ما فتح الباب امام االخيرة من اجل خطف بطاقة 
التأهل للمرة الثانية بعد عام 2002 عندما خرجت 

من الدور االول.
وستكون س���لوڤاكيا امام مهمة صعبة في 
ضيافة پولندا، وهي بحاجة للفوز لكي تؤكد تأهلها 
بغض النظر عن نتيجة منافس���تها سلوڤينيا، 
وذلك الن اي نتيجة اخرى قد تصب في مصلحة 
االخيرة النها تخوض مباراة سهلةللغاية امام 
سان مارينو التي اهتزت شباكها في 44 مناسبة 
خالل تسع مباريات. وتبدو امال تشيك، ثالثة 
املجموعة والتي تستقبل ايرلندا الشمالية، ضعيفة 
جدا في احلصول على املركز الثاني واملشاركة 
ف���ي امللحق، النها تتخلف بف���ارق نقطتني عن 
سلوڤينيا ومن املستبعد جدا ان تسقط االخيرة 

امام سان مارينو.

صراع ناري

كما ستكون االنظار موجهة الى املجموعة 

االول���ى، ملعرفة اي من املنتخب���ني البرتغالي 
والسويدي سيضمن مشاركته في امللحق بعد 
ان حصل املنتخب الدمناركي على بطاقة التأهل 
املباشر عن هذه املجموعة، وهو بلغ النهائيات 
للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على السويد 
بالذات 1-0 السبت املاضي، ما فتح الباب امام 
كريس���تيانو رونالدو وزمالئه النتزاع املركز 
الثاني من زالتان ابراهيموڤيتش وزمالئه، وهم 
جنح���وا في اقتناص هذه الفرصة بعد فوزهم 

على املجر 0-3.
ورفعت البرتغال رصيده���ا الى 16 نقطة 
واصبحت امام الس���ويد بفارق نقطة لتخطو 
خطوة كبيرة جدا نحو املش���اركة في امللحق 
واحملافظة على امالها في التأهل الى النهائيات 
للمرة اخلامسة، خصوصا انها ستتواجه مع 
ضيفته���ا مالطا التي تلقت ش���باكها 22 هدفا 
دون ان تس���جل اي هدف في تس���ع مباريات 

حتى االن.
اما بالنسبة للسويد فيبدو انها فقدت الفرصة 
في االبقاء على امال التأهل الى النهائيات للمرة 
الثانية عش���رة في تاريخها، الن فوزها على 
ضيفته���ا البانيا لن ينفعه���ا كثيرا اذ انه من 
املستبعد ان تسجل مالطا مفاجأة على حساب 
البرتغاليني الذين سيفتقدون جنمهم رونالدو 
بعد تعرضه الصابة في نصف الساعة االول من 
مباراة السبت املاضي ما سيبعده عن املالعب 

ملدة شهر.
وف���ي املباراة الثالثة ضمن هذه املجموعة، 
تلعب الدمنارك مع املجر التي التزال متلك اماال 
حسابية ضعيفة جدا ان لم تكن مستحيلة، اذ 

انها تتخلف بفارق ثالث نقاط عن البرتغال، وهي 
بحاجة خلسارة االخيرة والسويد وفوزها هي 
بفارق ثمانية اهداف على بطلة املجموعة من اجل 

املشاركة بامللحق وهو امر شبه مستحيل.

حظوظ أوكرانيا 

وفي املجموعة السادسة، تبدو اوكرانيا 
االوفر حظا حلسم املركز الثاني ملصلحتها 
بعدما انتزعته من كرواتيا في اجلولة السابقة 
من خالل احلاقها باجنلترا، بطلة املجموعة، 
اخلسارة االولى في التصفيات بالفوز عليها 
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وجنح���ت اوكرانيا ف���ي حتقيقها فوزها 
اخلام���س في ان تصبح امام كرواتيا بفارق 
نقطة لتقطع شوطا كبيرا نحو املشاركة في 
امللحق النها ستلعب مع اندورا التي تلقت 
شباكها 33 هدفا حتى االن، فيما تلعب كرواتيا 
مع كازاخستان في مباراة قد ال تكون نقاطها 
الثالث كافية لرجال املدرب سالفني بيليتش 
من اجل االبقاء على حظوظهم في التأهل الى 

النهائيات للمرة الرابعة على التوالي.
وفي مباراة هامشية، تلتقي اجنلترا التي 
ضمنت تأهلها الى النهائيات للمرة الثالثة 
عش���رة في تاريخها والرابعة على التوالي 
بعد فوزها على كرواتيا )5-1( في اجلولة 

الثامنة، مع ضيفتها بيالروسيا.
املنتخب االجنليزي خدمات  وس���يفتقد 
مهاجم مان يونايتد وين روني الذي انسحب 
من املعسكر بسبب تعرضه الصابة في ربلة 

الساق خالل املباراة امام اوكرانيا.

كما يحوم الشك حول مشاركة قائد ليڤربول 
ستيڤن جيرارد الذي خرج في الشوط الثاني 
من مباراة السبت املاضي بسبب معاناته من 

اصابة في احلالب.

مباريات هامشية 

وس���تكون املباري���ات التي س���تقام في 
املجموعات االخرى هامش���ية ايضا، بعدما 

حسم فيها املركزان االوالن.
 فف���ي املجموعة الرابع���ة، تلعب املانيا 
مع ضيفتها فنلندا، وروس���يا مع مضيفتها 
اذربيجان، وليشتنش���تاين مع ويلز، وفي 
اخلامسة، تلتقي اس���بانيا التي تأهلت الى 
النهائيات قبل جولتني، مضيفتها البوسنة 
والهرسك التي ستشارك في امللحق بفضل 

فوزها على استونيا في اجلولة السابقة.
كما تبرز في هذه املجموعة، مباراة تركيا 

وضيفتها ارمينيا النها تأتي غداة توقيع 
البلدين اتفاق���ا تاريخيا لتطبيع 

العالق���ات بينهما، وفي املباراة 
الثالثة ضمن املجموعة ذاتها 

تلعب استونيا مع بلجيكا.
اما في الس���ابعة، فتلعب 
صربيا التي حسمت بطاقتها 
املباش���رة الى النهائيات بعد 
فوزها الساحق على رومانيا 
)5-0( الس���بت املاضي، مع 
ليتوانيا في حني تلتقي فرنسا 
الت���ي س���تجبر على خوض 
امللحق من اج���ل التأهل الى 
النهائيات للمرة الثالثة عشرة 

ف���ي تاريخها املتوج بلقب 
مونديال 1998، ضيفتها 
النمس���ا. وف���ي مباراة 
اخ���رى تلعب رومانيا 

مع جزر فارو. 
الثامن���ة،  وف���ي 
تس���تضيف ايطاليا 
حاملة اللقب قبرص 
في مباراة هامشية 
 » ي ر و ز ال ا » ل����
انتز بطاقة  الذي 
التأهل املباشر الى 

النهائي���ات بفضل 
تعادله في اجلولة 
السابقة مع جمهورية 

الت���ي   )2-2( ايرلن���دا 
ستخوض امللحق، وستلعب 

جمهورية ايرلندا مع مونتينيغرو، 
فيما تلتقي في املجموعة ذاتها بلغاريا مع 

جورجيا.

سويسرا وسلوڤينيا لخطف بطاقتي التأهل عن المجموعتين الثانية والثالثة في تصفيات مونديال 2010

عودة بيكام لميالن »شتوية« وتوتي يفكر في »اآلزوري«
قال أدريانو غالياني نائب رئيس نادي ميالن اإليطالي إنه من املرجح أن ينضم 
اإلجنلي���زي املخضرم ديڤيد بيكام مجددا إل���ى ميالن قادما من لوس اجنيليس 

غاالكسي األميركي لدى فتح باب االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.
ونقلت وسائل اإلعالم اإليطالية عن غالياني قوله »هناك العديد من الفرص 
النتقال بيكام إلى ميالن على سبيل اإلعارة حتى 30 يونيو 2010 ولكنني أقول 

ان شيئا لن يتأكد حلني توقيع العقد«.
ومثلم���ا لم ينكر بيكام م���ن قبل رغبته في العودة إل���ى صفوف ميالن، قد 
يغير النجم اإليطالي الشهير فرانشيسكو توتي قائد فريق روما رأيه ويتراجع 
عن اعتزاله اللعب الدول���ي الذي أعلنه بعد عام من فوزه مع املنتخب اإليطالي 

)اآلزوري( بلقب كأس العالم 2006 بأملانيا.
ونقل���ت صحيفة »ال غازيتا ديللو س���بورت« اإليطالية الرياضية امس عن 
توتي قوله »إذا أراد املدير الفني مارشيللو ليبي وكنت مبستوى جيد فسأعود 

لآلزوري«.

البرتغال بقيادة ديكو مطالبة بانتزاع الفوز على مالطا لضمان بطاقة امللحق

دياوارا يعتذر
 من رونالدو

هيوز: عودة روبينيو 
بعد 10 أيام

الس����نغالي  املدافع  ق����دم 
الى  سليمان دياوارا اعتذاره 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بعد ان تس����بب في 
تعرض األخير إلصابة ستبعده 
عن املالعب ملدة ش����هر خالل 
مباراة فريقيهما مرس����يليا 
الفرنس����ي وري����ال مدري����د 
التوالي في  االس����باني على 
مسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
وقال دي����اوارا في حديث 
لصحيفة »اس« االسبانية »انا 
متأسف. انا حزين وهذا األمر 
كان يعذبني خالل األيام القليلة 
املاضية. لم أتعمد إصابته«.

وأمل دي����اوارا ان يتعافى 
النجم البرتغالي في أسرع وقت 
ممكن، مضيفا: »كنت مسرورا 
حلصولي على فرصة مراقبة 
كاكا او كريستيانو رونالدو. 
كان حلما يتحول الى حقيقة 
لكن اآلن بعد اخلس����ارة وما 
حصل م����ع رونالدو، أصبح 

األمر محزنا«.

يعود مهاجم مانشس���تر 
س���يتي االجنلي���زي الدولي 
البرازيلي روبينيو املصاب منذ 
سبتمبر املاضي، الى صفوف 
فريقه بعد »نحو عشرة أيام« 
بحسب ما ذكر مدربه الويلزي 
مارك هيوز على موقع النادي 

الرسمي امس.
وقال هي���وز: »روبينيو 
ل���ن يتأخ���ر. يتبق���ى له 10 
أي���ام وس���يعود بعدها الى 

املجموعة«.
وأضاف هي���وز: »يعمل 
روبينيو بجهد كل يوم. ونسعى 
نحن إلعادة لياقته كما كانت 
في السابق، لكن في إصابات 
العظام ال يجب اس���تعجال 

العودة السريعة«.

لوف: يمكننا الظفر بكأس العالم
أع���رب املدرب يواكيم لوف املدير الفن���ي للمنتخب األملاني عن 
اعتقاده بأن فريقه قادر على الفوز بلقب كأس العالم ولكنه لم يدل 

بأي تنبؤات.
وقال لوف في تصريح نشرته صحيفة »بيلد« األملانية امس: »لدينا 
مقومات جيدة للفوز بكأس العالم، ولكنني ال أستطيع أن أقول ما إذا 
كانت هذه املقومات كافية إلحراز اللقب في جنوب افريقيا. ستلعب 

العديد من العوامل قصيرة األجل واحلالية دورا في ذلك«.
وكشف لوف عن نيته في استدعاء مهاجم بايرن ميونيخ الشاب 
توماس مولر خلوض مباراتي تشيلي ومصر الوديتني في نوفمبر 
املقبل. وقال لوف: »فكرنا كثيرا في اس���تدعائه ملباراة روسيا، لكن 
اعتقد انه سيكون ضمن املجموعة التي ستواجه تشيلي ومصر«.

سيستدعي مولر أمام تشيلي ومصر

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
6:30كازاخستان � كرواتيا

6:30اندورا � أوكرانيا
اجلزيرة الرياضية +77اذربيجان � روسيا

اجلزيرة الرياضية +74أملانيا � فنلندا
9ليتوانيا � صربيا

9رومانيا � جزر فارو
9ايرلندا � اجلبل األسود
أبوظبي الرياضية 91ليشتنشتاين � ويلز

اجلزيرة الرياضية +92الپوسنة والهرسك � إسبانيا
9اليونان � لوكسمبورغ

9بلغاريا � جورجيا
اجلزيرة الرياضية +97تركيا � أرمينيا
9إيطاليا � قبرص
9التڤيا � مولدوڤا
اجلزيرة الرياضية +95فرنسا � النمسا

اجلزيرة الرياضية +9:306پولندا � سلوڤاكيا
9:30التشيك � ايرلندا الشمالية

9:30استونيا � بلجيكا
9:30سان مارينو � سلوڤينيا

9:45البرتغال � مالطة
9:45السويد � ألبانيا
اجلزيرة الرياضية +9:454الدامنارك � املجر
اجلزيرة الرياضية +101اجنلترا � روسيا


