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إبراهيموڤيتش وشڤتشينكو وأرشاڤين أبرز الغائبين عن مونديال 2010 
عندما تنطلق بطولة كأس العالم 
2010 لكرة القدم بجنوب أفريقيا 
منتصف العام املقبل سيفتقد عشاق 
الساحرة املستديرة في جميع أنحاء 
العالم العديد من النجوم البارزين 
لغياب منتخباتهم عن النهائيات.

ويأتي في مقدمة النجوم الغائبني 
كل من الروس����ي أندري أرشاڤني 
والسويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
واألوكراني أندري شڤتشينكو خالل 
سحب القرعة في 4 ديسمبر املقبل 
افريقيا، وتألق أرشاڤني  بجنوب 
املنتخب  )28 عاما( وباقي جنوم 
الروس����ي في بطول����ة كأس األمم 
األوروبية املاضية )يورو 2008( 
ليحجزوا مكانهم بجدارة في الدور 
قبل النهائي للبطولة ولكن الفريق 
سقط أمام نظيره السلوڤيني في 
امللحق األوروبي الفاصل بالتصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم ليفشل 

في التأهل للنهائيات.
وقال أرشاڤني بعد فوز فريقه 
على ضيفه السلوڤيني 1 - 2 في 
مباراة الذه����اب بامللحق الفاصل: 
»ال ميكنني أن أقول إنها اللحظة 
احلاسمة في مسيرتي. وبعد سنوات 
سيدرك الناس ذلك. ولكن على أي 
حال، عدم التأهل للنهائيات يعني 
أننا سنكون خارج إطار كرة القدم 

لبعض الوقت«.
ونتيجة لفشل املنتخب الروسي 
في امللحق الفاصل سيغيب أرشاڤني 
جنم هجوم أرسنال اإلجنليزي عن 
نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا.
كما س����يغيب ع����ن النهائيات 
زالت����ان  الس����ويدي  املهاج����م 
إبراهيموڤيت����ش )28 عاما( جنم 
برشلونة األس����باني بعدما خرج 
منتخب بالده من التصفيات صفر 
اليدين لتكون لطمة قوية لهذا النجم 
الذي يأتي ضمن أفضل الالعبني في 
العالم من حيث الرواتب. وقد يدفعه 
ذلك إلعادة التفكير في مس����يرته 

الدولية مع املنتخب السويدي.
ول����ن تس����نح الفرص����ة أمام 

إبراهيموڤيتش للمشاركة مجددا 
في نهائيات كأس العالم نظرا لكبر 
سنه وصعوبة حلاقه باملشاركني في 
كأس العالم 2014 بالبرازيل حتى 

إذا تأهل فريقه للنهائيات.
وتأهل شڤتشينكو جنم ميالن 
اإليطالي وتشلسي اإلجنليزي سابقا 
ودينامو كييڤ األوكراني حاليا إلى 
العالم مرة واحدة  نهائيات كأس 
فقط وكانت في 2006 بأملانيا ولكنه 
فش����ل في امللحق الفاصل وسقط 
أمام نظيره اليوناني لتكون املرة 
الرابعة التي يفشل فيها في الدور 

املنتخب اجلزائري في مباراة فاصلة 
على إحدى بطاقات التأهل للنهائيات 
وذلك بعد تساويهما في كل شيء 
مبجموعتهما في التصفيات مبا في 
ذلك ع����دد النقاط وفارق األهداف 

وعدد األهداف املسجلة.
كم����ا يغي����ب ع����ن النهائيات 
املنتخب التركي الذي وصل للدور 
قبل النهائي في كأس العالم 2002 
ونظيره الكرواتي الذي حقق نفس 

اإلجناز في بطولة 1998.
ويحف����ل تاري����خ كأس العالم 
بفش����ل العدي����د م����ن الالعب����ني 

املنتخب الليبيري لنهائيات كأس 
العالم.

كما عاند احلظ كال من املنتخبني 
اإلجنليزي واإليطالي في املاضي، 
وكذلك بالنسبة للمنتخب الهولندي 
الذي كان أبرز الغائبني عن نهائيات 
كأس العال���م 2002 ف���ي كوريا 

اجلنوبية واليابان.
الهولندي  املنتخ���ب  ولك���ن 
املنتخب���ات األوروبية  كان أول 
العالم  املتأهلة لنهائي���ات كأس 
2010 بجنوب أفريقيا، بينما عانى 
املنتخب البرتغالي وجنمه الشهير 

الفاصل بالتصفيات املؤهلة إلحدى 
البطوالت الكبرى.

ومع خروج املنتخب األوكراني 
م����ن امللحق الفاص����ل تأكد غياب 
البلدين املضيفني لنهائيات كأس 
األمم األوروبية 2012 عن نهائيات 
كأس العالم 2010 حيث س����بق أن 
خرج املنتخب الپولندي أيضا من 

التصفيات صفر اليدين.
كم����ا يأتي املنتخ����ب املصري 
بطل أفريقيا لعامي 2006 و2008 
ضمن أبرز الغائبني عن كأس العالم 
بجنوب أفريقيا بعد أن خسر أمام 

البارزة في الوصول  واملنتخبات 
إلى النهائيات.

غيابات قديمة

ويأتي الالعب جورج بس���ت 
ضمن أبرز هؤالء الالعبني حيث 
تألق بشدة ضمن صفوف فريق 
م���ان يونايتد اإلجنلي���زي لكنه 
فش���ل في الوصول مع منتخب 
أيرلندا الش���مالية إلى أي بطولة 
كبي���رة وجورج وي���ا الذي فاز 
بكل البطوالت املمكنة مع األندية 
التي لعب لها لكنه فشل في قيادة 

كريستيانو رونالدو أفضل العب 
في العالم لع���ام 2008 كثيرا في 
التصفيات قبل أن يتأهل الفريق 
أخي���را للنهائيات على حس���اب 
املنتخب البوس���ني ف���ي امللحق 

الفاصل.
كم���ا كاد احل���ظ أن يعان���د 
األرجنتيني ليونيل ميسي املرشح 
األول جلائ���زة أفض���ل العب في 
العالم لعام 2009، لكن املنتخب 
األرجنتين���ي حج���ز مقعده في 
النهائيات بصعوبة بالغة ليضمن 

ميسي املشاركة في البطولة.

جنوب أفريقيا خسرت مصر وتركيا.. وبست وويا مثال على ابتعاد الكبار

)أ.پ(العب نيوجيرسي بروك لوبيز يتطاول للكرة مع الماركوس الدريدج 

)رويترز( منظر عام ملكان سحب قرعة مونديال 2010 في 4 ديسمبر املقبل في جنوب أفريقيا 

ميالن وروما ونابولي 
تسعى وراء طوني

بيركامب للعمل
 في التدريب

المطالبة بإيقاف 
طبيبي يوڤنتوس

نيجيريا للحصول
 على آوغو

برشلونة يجدد ألبيدال

ذكرت صحيفة »ال كورييري 
ديلو سبورت« االيطالية امس، ان 
فرق ميالن وروما ونابولي تسعى 
للحصول عل��ى خدمات املهاجم 
الدولي لوكا طوني الذي يتوجه 
لترك فريقه احلالي بايرن ميونيخ 
االملان��ي في يناي��ر املقبل، بعد 
تدهور عالقته مبدربه الهولندي 
لويس فان غال. وقال طوني )32 
عاما( الذي ت��وج هدافا للدوري 
االملاني )24 هدفا( في موس��مه 

االول مع الفريق البافاري:
»لدي مش��اكل م��ع فان غال 
منذ أربعة أش��هر، ميكن القول 
ان عالقتنا انتهت، أحب ان أعود 
ايطاليا لتس��جيل األهداف  الى 
واملش��اركة مجددا في صفوف 
منتخب ايطاليا«. وذكرت وسائل 
االعالم االيطالية واالملانية على 
حد سواء ان طوني سيرحل عن 
بايرن ميونيخ عندما يفتح باب 
االنتقاالت الشتوية في االول من 
يناير املقبل، فيما اشارت بعض 
التقارير االخرى ان روما هو اكثر 
الفرق املهتمة باحلصول على هذا 
الهداف لكن العقبة الوحيدة التي 
تقف في وجهه هي ان توني يطالب 
براتب سنوي قدره ثالثة ماليني 

يورو.

يعتق���د الهولندي دينيس 
الس���ابق  بيركام���ب املهاجم 
انه قد  ألرس���نال االجنليزي 
يدخل مجال التدريب مع احد 
ف���رق كرة الق���دم االجنليزية 
مس���تقبال، لكن فقط كمساعد 
ألنه ال يري���د حتمل ضغوط 

العمل كمدرب.

قال املدعي املسؤول عن مكافحة 
املنش��طات في اللجن��ة االوملبية 
االيطالي��ة ف��ي بيان إن��ه يتعني 
ايقاف بارتولوميو جويتري ولوكا 
ستيفانيني طبيبي فريق يوڤنتوس 
لكرة القدم ملدة ثالثة اشهر بسبب 
سوء تصرفهما عند عالج املدافع 
فابيو كاناڤارو من لدغة حش��رة. 
وجرى تبرئة س��احة كانافارو في 
وقت سابق من ارتكاب اي مخالفة 
بعد سقوطه في اختبار للمنشطات 
في اغسطس اب املاضي بعد يومني 
من حقنه بالكورتيزون لعالج لدغة 

حشرة.

ذكرت صحيفة »س����بورت 
بيلد« االس����بوعية ان دينيس 
آوغو، العب منتخب الش����باب 
االملاني )حتت 21 عاما(، سيشارك 
مع املنتخب النيجيري في كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا. 
وأشارت الصحيفة الى ان وفدا 
رفيع املس����توى م����ن نيجيريا 
سيزور آوغو )22 عاما( مدافع 
هامب����ورغ االملاني خالل االيام 
القليلة املقبل����ة، حيث يحاول 
الفني  املدي����ر  ش����ايبو أمودو 
النيجيري وآخرون  للمنتخب 
إقناع الالعب بتمثيل نيجيريا.

أعلن نادي برشلونة االسباني 
جتدي����د عق����د ظهيره االيس����ر 
الفرنسي ايربك ابيدال ملدة عام 
اضاف����ي ينتهي عام 2012. واكد 
أبيدال »أش����عر براحة في هذا 
الفريق، انه الفريق االفضل في 
العالم«. وانضم ابيدال )30 عاما( 
الى برشلونة في عام 2007 قادما 

من اوملبيك ليون الفرنسي.

صعود فوالم إلى المركز العاشر
صعد فوالم الى املركز العاشر بفوزه الكبير على 
ضيفه بالكبيرن روڤرز 3-صفر في مباراة مؤجلة 
من املرحلة الثانية من الدوري االجنليزي لكرة القدم.

وسجل الهولندي اريك نيفالند )43( واالميركي كيلنت 
دميبسي )67 و88( االهداف.ورفع فوالم رصيده الى 

18 نقطة مقابل 16 لبالكبيرن الثاني عشر.
وفي مباراة مقدمة من املرحلة السابعة عشرة فاز 
هال سيتي على ايفرتون بثالثة اهداف لاليرلندي 

ستيفن هانت )9( 
داوس����ون  واندي 
)20( ودين ميرني 
)28( مقابل هدفني 

للغين����ي كامل زيات )49 خطأ ف����ي مرمى فريقه( 
والفرنسي لويس ساها )65 من ركلة جزاء(. ورفع 
هال رصيده الى 15 نقطة في املركز اخلام��س عشر 

بفارق االهداف خلف ايڤرتون.
وفي املانيا تفتتح املرحلة ال� 14 من بطولة املانيا 
لكرة القدم »بوندسليغه« اليوم مبباراة واحدة، حيث 
يلعب بوخوم مع كولن. من جهته أعلن نادي هانوڤر 
األملاني أن العبيه سيرتدون قمصانا حتمل الرقم 1 
باللون األسود حتى 
نهاية املوسم حدادا 
على احلارس الراحل 

روبرت إنكه.

بوخوم يواجه كولن اليوم 

نادال يودع  من الدور األول في الماسترز  ميامي يتخطى أورالندو بصعوبة
»NBA« وبوسطن »ينفد« في الـ

حقق ميامي هيت فوزا بش����ق 
األنف����س على مضيف����ه أورالندو 
ماجي����ك 99-98 ضم����ن دوري 
احملترفني األميركي لكرة الس����لة، 
كما حق����ق داالس مافريكس فوزا 
كبيرا على أرض هيوسنت روكتس، 
وأنقذ بول بيرس فريقه بوسطن 
س����لتيكس م����ن اخلس����ارة أمام 

فيالدلفيا سفنتي سيكسرز.
على ملعب »ام واي أرينا« في 
أورالندو أمام 17.461 متفرجا، عوض 
مايكل بيسلي تسديدة دواين وايد 
القصيرة قبل 1.6 ثانية على نهاية 
الوقت، عندما طار وسحق الكرة في 
سلة أورالندو الذي عانى خسارته 
الرابعة هذا املوس����م بعد خمسة 

انتصارات متتالية.
وقال بيسلي بعد اعتراض العب 
ماجيك دوايت هاورد على السلة: 
»عندما ملست )الكرة( يدي،  قلت 
لنفسي: اسحقها، اسحقها، اسحقها. 
وألنني كنت قريبا من السلة لم أفكر 
في أي تدخل هجومي على الكرة. 
نظرت بعدها الى احلكم وأدركت 

انه احتسب السلة«.
وسجل بيس����لي 15 نقطة و11 
متابع����ة، في حني س����جل دواين 
وايد 24 نقط����ة بعد بداية بطيئة 
في املباراة، كم����ا خاض جرماين 
أونيل مباراة قوية فسجل 13 نقطة 
و16 متابعة، وأضاف جيمس جونز 
16 نقطة بينها 4 ثالثيات. وحقق 
داالس مافريكس فوزا كبيرا على 
مضيفه هيوس����نت روكتس 130-
99 في مباراة أصبح فيها موزعه 
املخضرم جيسون كيد ثاني افضل 

ممرر في تاريخ الدوري.
وأنقذ بول بيرس فريقه بوسطن 

وواص����ل جيم����س هوايت����ه 
الرائعة،  الس����الت  في تس����جيل 
كانت واحدة منها س����لة ساحقة 
اس����تعراضية أدهشت اجلماهير، 
لينهي املباراة وبرصيده 34 نقطة، 

8 متابعات و7 متريرات حاسمة.
وفي باقي املباريات، فاز إنديانا 
بيسرز على لوس اجنيليس كليبرز 
86-73 وتشارلوت بوبكاتس على 
تورونت����و رابتورز 116-81 ونيو 

سلتيكس من اخلسارة على أرضه 
وتغلب على فيالدلفيا س����فنتي 
سيكسرز 113-110 على ملعب »تي 
دي غاردن« أمام 18.627 متفرجا.

وق����دم ليبرون جيمس مباراة 
قوية ليق����ود كليفالند كافالييرز 
الى الفوز على مضيفه ديترويت 
بيستونز 98-88 على ملعب »باالس 
أوف أوب����رن هيلز« في ديترويت 

أمام 22.076 متفرجا.

أورليانز هورنتس على ميلووكي 
باكس 102-99 بعد التمديد، ودنفر 
ناغتس على مينيسوتا متبروولفز 
124-111 وس����ان أنطونيو سبيرز 
على غولدن ستايت ووريرز 118-
104 وفينيكس صنز على ممفيس 
غريزليز 126-111 وبورتالند ترايل 
باليزرز على نيوجيرس����ي نتس 
93-83 وساكرامنتوز كينغز على 

نيويورك نيكس 97-111.

إيڤرسون سيعتزل
اعلن ألن ايڤرس����ون عن 
وضع حد ملسيرته في مالعب 
الدوري االميركي للمحترفني 
كرة الس����لة، وذلك بعد فشل 
جتربت����ه مع فريق����ه اجلديد 
ممفيس غريزليز. وجاء اعالن 
ايڤرسون الذي شارك في مباراة 
كل النج����وم »اول س����تارز« 
التقليدية في 10 مناسبات، على 
موقع ستيفن اي. سميث هو 
الصحاف����ي الذي تابع الالعب 
خالل »ايام مجده« مع فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز الذي وصل 
معه الى نهائ����ي الدوري عام 
2001. وقال ايفرسون في البيان 
»اريد ان اعلن عن نيتي اعتزال 
ال����دوري الوطني  اللعب في 
لكرة السلة، لطاملا اعتبرت ان 
السبب الذي سيدفعني الى ترك 
اللعبة سيكون عدم قدرتي على 

مساعدة فريقي.

ودع االس��باني رافايل نادال املصنف ثانيا ف��ي العالم من الدور 
االول لبطولة املاسترز في التنس املقامة في لندن بعد تلقيه اخلسارة 
الثانية على التوالي وكانت امام الروس��ي نيكوالي دافيدنكو 6-1 
و6-7 )4-7( ضمن منافسات املجموعة الثانية. وكان نادال خسر 
مباراته االولى امام الس��ويدي روبن سودرلينغ الذي شارك في 
اللحظة االخيرة بدال من االميركي اندي روديك املصاب لكنه حجز 
امس االول االربعاء اولى بطاقات نصف النهائي بتحقيقه الفوز 
الثاني وكان على الصربي نوف��اك ديوكوفيتش الثالث وحامل 

اللقب 7-6 )7-5( و1-6.
صدقت توقعات دافيدنكو )28 عاما( الذي اعتبر ان ارض امللعب 

سريعة جدا وال تناسب اداء نادال )23 عاما( الذي يجد صعوبة في 
التحكم باملجريات خالفا للمالعب الترابية التي ميتاز عليها، فوجه 
ضربات قوية معتمدا اسلوب الهجوم املتواصل ليحسم املباراة في 

ساعة و47 دقيقة.
وضرب الروس��ي بقوة في املجموعة االولى فكسر 

فيها ارس��ال االس��باني مرتني في الشوطني الثاني 
والسادس وحسمها بسرعة في 27 دقيقة.

واختل��ف الوضع متاما ف��ي الثانية، فرفع 
نادال اداءه ليبادل منافسه الضربات القوية 
من اخلط اخللفي للملع��ب فكانت الكرات 
س��جاال طويال دامت معه املجموعة ثمانني 
دقيقة قبل ان يحسمها دافيدنكو بالشوط 

الفاصل 4-7.
وانتزع الروس��ي ارسال منافسه في 

الش��وط اخلامس وتقدم 3-2 ثم 4-2 وبدا 
ف��ي طريقه الى حتقيق فوز س��ريع، لكن 
االس��باني رد التحية في الش��وط الثامن 
مدركا التعادل 4-4 ثم 5-5. وعادت االثارة 
في الش��وط احلادي عشر الذي كسر فيه 
دافيدنكو ارسال نادال مرة ثانية وحصل 

على فرصة الفوز باملباراة على ارساله 
لك��ن االخير عاد في الوقت املناس��ب 
وفرض شوطا فاصال انتهى ملصلحة 
الروسي 7-4 ، وتعد املباراة هي الثامنة 

بني الالعبني وفرض فيها دافيدنكو التعادل 
بأربعة انتصارات لكل منهما، لكن الالفت 

ان انتصارات الروسي جاءت في املباريات 
االربع االخيرة وجميعها على املالعب الصلبة، 

اذ كان تغلب عليه ايضا في نهائي دورة شنغهاي 
الصينية الشهر املاضي.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
دبي الرياضية 10:301بوخوم � كولن

االسباني رافيل نادال يتحسر 
على احدى الفرص امام 

نيكوالي دافيدنكو       )رويترز( 

7 مباريات في »يوروبا ليغ« معنية بالتالعب في المراهنات
ذكرت وكالة »سي��د« الرياضي��ة االملاني��ة استن��ادا 
الى مص��ادر مقرب��ة م��ن االحت��اد االوروب��ي لك��رة 
الق�����دم »فيف��ا«، ان 7 مباري�����ات عل��ى االق��ل ف��ي 
مس���ابقت��ي دوري ابطال اوروبا ويوروبا ليغ )كأس 
االحت���اد( في املوس���م احلالي معني���ة بالتالعب في 

الرهانات.
واضافت ان االته���ام وجه الى 5 اندية هي كي اف 
تيرانا وكي اس فيالزنيا )البانيا( ودينابورغ )ليتوانيا( 

وليوليانا )سلوڤينيا( وهونفيد بودابست )املجر(.
وكانت محكمة بوخوم )غ���رب املانيا( اكدت يوم 
اجلمعة املاضي ان 3 مباريات من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا معنية بهذه التالعبات اضافة الى 12 مباراة في 
يوروب��ا ليغ يذكر ان الش���بكة املتورطة في التالعب 
بالرهانات والتي مت تفكيكها االسبوع املاضي متهمة 
بالتعادل بنحو 200 مباراة في 9 دول بحسب االحتاد 
االوروبي، علما بان االمر يتعلق مبباريات البطوالت 
الوطنية والدرجات االدنى وفئات الشباب واملباريات 

الودية واملسابقات الدولية.
ووصلت االرباح التي جناها املراهنون نحو عشرات 

املاليني يورو بحسب احملققني.
وبحسب مصادر مقربة من االحتاد االوروبي لكرة 
القدم فانه مت التالعب بسبع مباريات على االقل وهي: 

21 يوليو: مب���اراة س���تابايك اي اف وكي اف تيرانا 
ضمن الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا، 
16 يوليو: مباراة بني يهودا تل ابيب ودينابورغ ضمن 
الدور الثاني من يوروبا ليغ، 23 يوليو: مباراة كي اس 
فيالزنيا ورابيد ڤيينا النمساوي ضمن الدور الثاني 
من يوروبا ليغ، 16 يولي���و: مباراة رابيد ڤيينا وكي 
اس فيالزنيا ضمن ال���دور الثاني من يوروبا ليغ، 6 
اغسطس: مباراة ان كي ليوبليانا وميتالورغ دونيتسك 
ضمن الدور الثالث من مسابقة يوروبا ليغ، 30 يوليو: 
مباراة فنربغش���ة التركي وهونفيد بودابست ضمن 

الدور الثالث من مسابقة يوروبا ليغ.

بحسب وكالة »سيد« األلمانية استنادًا لمصادر »فيفا«


