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اعلن االحتاد الپولندي لكرة القدم اقالة الهولندي 44
ليو بينهاكر مدرب املنتخب من منصبه.

وفقد منتخب پولندا فرصته في امكان التأهل 
الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا عام 
2010 بعد خسارته امام سلوڤينيا 0-3 في اجلولة 
الثامنة من منافس���ات املجموعة الثالثة ضمن 

التصفيات االوروبية.

يوقع املهاجم االوروغوياني دييغو فورالن عقدا يستمر 
فيه مع اتلتيكو مدريد االسباني لكرة القدم حتى عام 2013 

حسب ما ذكر راديو »كادينا سير« احمللي امس.
واشار الراديو الى ان الطرفني توصال الى اتفاق بعد 
ثالثة اشهر من املفاوضات لتمديد العقد عامني اضافيني. 
وكان فورالن توج هدافا للدوري االس���باني في املوسم 

املاضي برصيد 32 هدفا.

 فورالن باٍق في أتلتيكو مدريد إقالة بينهاكر مدرب پولندا

نتائج تصفيات أوروبا
المجموعة األولى

0-1مالطا � السويد

1-1البانيا � الدمنارك

0-1املجر � البرتغال

المجموعة الثانية
2-2التفيا � سويسرا

1-1مولدافيا � اليونان

المجموعة الثالثة
7-0التشيك � سان مارينو

3-0سلوڤينيا � پولندا

0-2ايرلندا الشمالية � سلوڤاكيا

المجموعة الرابعة
1-1ليشتنشتاين � فنلندا

1-3ويلز � روسيا

4-0أملانيا � أذربيجان

المجموعة الخامسة
2-1أرمينيا � بلجيكا

1-1الپوسنة � تركيا

3-0اسبانيا � استونيا

المجموعة السادسة
0-0بيالروسيا � أوكرانيا
1-3اندورا � كازاخستان
5-1اجنلترا � كرواتيا

المجموعة السابعة
2-1جزر فارو � ليتوانيا

1-1رومانيا � النمسا
1-1صربيا � فرنسا

المجموعة الثامنة
2-0ايطاليا � بلغاريا

1-1مونتينيغرو � قبرص

المجموعة التاسعة
2-1النرويج � مقدونيا
0-1اسكوتلندا � هولندا

األرجنتين »أضاعت« رقصة التانغو أمام پارغواي وتنتظر قرار إعدام »أسطورتها« مارادونا في تصفيات مونديال 2010

تأهل إنجلترا وإسبانيا والبرتغال تتنفس الصعداء وفرنسا تعاني وإيطاليا منتشية
حجز املنتخب االسباني بطل أوروبا واملنتخب اإلجنليزي 
تذكرتي تأهلهم����ا لنهائيات بطول����ة كأس العالم لكرة القدم 
لعام 2010 بجنوب أفريقيا فيما احتفظت البرتغال لنفس����ها 
ببصيص من األمل في الوقت الذي ظلت فرنسا تعاني فيه من 
أجل التأهل، وذلك بعد اختتام جولة مباريات من التصفيات 

األوروبية املؤهلة لكأس العالم.
من ناحية أخرى، تعرضت اسكوتلندا لصدمة كبيرة بهزميتها 
من هولندا بهدف قاتل قرب نهاية املباراة، بينما واصلت بطلة 
العالم إيطاليا مش����وارها نحو التأهل. أما أملانيا وروسيا فقد 
حققتا الفوز ضمن منافسات املجموعة الرابعة لتشعالن املنافسة 

قبل لقائهما معا الشهر املقبل في مباراتهما التالية.
وتأهل املنتخب اإلجنليزي لنهائيات الصيف املقبل بتغلبه 
الساحق على كرواتيا 5-1، فيما تأهلت اسبانيا بفوزها على 
استونيا 3-0 لتنضمان إلى هولندا التي ضمنت التأهل بالفعل 
قبل جولة املباريات مع تعزيز املنتخبات الثالثة نتائجها في 

التصفيات برصيد ثمانية انتصارات من ثماني مباريات.
وثأر املنتخب اإلجنليزي بهذا الفوز من نظيره الكرواتي الذي 
أطاح به من التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس األمم األوروبية 
املاضية )يورو 2008( عندما تغلب عليه في عقر داره بستاد 
وميبلي 2-3 في نوفمبر 2007 بإحلاق هزمية كبيرة بالفريق 
الذي يقوده املدير الفني سالفني بيليتش عن طريق هدفني من 
فرانك المبارد ومثلهما من س����تيفن جيرارد إلى جانب هدف 

واحد من وين روني.
وف����ي املجموعة اخلامس����ة، واصلت املتصدرة اس����بانيا 
انتصاراتها بفضل أهداف سيس����ك فابريغاس في الدقيقة 33 
وسانتي كازورال في الدقيقة 82 وخوان مانويل ماتا في الدقيقة 
األخيرة من مباراتها أمام اس����تونيا. وضمن هذا الفوز التأهل 
السبانيا بعدما انتهت مباراة املجموعة اخلامسة األخرى بني 
البوسنة والهرسك وتركيا بالتعادل 1-1. وبهذه النتيجة احتفظت 
البوسنة باملركز الثاني للمجموعة اخلامسة بفارق أربع نقاط 
أمام تركيا، وتستطيع البوسنة تأكيد فوزها باملركز الثاني إذا 

تغلبت على مضيفتها استونيا الشهر املقبل.
وانتزعت النرويج املركز الثاني في املجموعة التاس����عة 
بتغلبها على مقدونيا 2-1، وسجل هدفي النرويج تورستني 

هيلستاد وجون آرنه رييس.
وتغلبت بطلة العالم إيطاليا على بلغاريا 2-0 في تورينو 
بهدفني في الشوط األول لالعبني فابيو غروسو وفينتشينزو 
إياكوينتا لتنفرد بصدارة املجموعة الثامنة بفارق أربع نقاط 

أمام ايرلندا.
واشتعلت املنافسة بني أملانيا وروسيا على صدارة املجموعة 
الرابعة بعدما حقق الفريقان الفوز في مباراتيهما بينما خرجت 

فنلندا من املنافسة بتعادلها 1-1 مع ليختينشتاين.
وتغلبت أملانيا 4-0 على أذربيجان التي لعبت بعش����رة 
العبني فقط بعد طرد أحد العبيها بعد انطالق الشوط الثاني 
بقليل، بينما تغلبت روس����يا 3-1 عل����ى مضيفتها ويلز في 
كارديف لتمهد الساحة ملباراة حاسمة أمام أملانيا في موسكو 

الشهر املقبل.
وأنهى املنتخب األملاني الشوط األول لصاحله بهدف سجله 
النجم الكبير مايكل باالك قائد الفريق في الدقيقة 14 من ضربة 
جزاء ثم أضاف الالعب البديل ميروس����الف كلوزه هدفني في 
الش����وط الثاني في الدقيقت����ني 55 و66 قبل أن يختتم زميله 
املهاجم لوكاس بودولس����كي التسجيل في الدقيقة 71 بالهدف 

الرابع للمنتخب األملاني.

وسجل إيجور سيمشوف وسيرجي ايجناشيفتش ورومان 
بافليوتشنكو أهداف روسيا الثالثة بعدما كان جيمس كولينز 
قد تعادل لويلز. وحافظت البرتغال على أملها في التأهل للدور 
الفاصل بفضل الهدف الذي سجله لها بيبي في الدقيقة العاشرة 
من مباراتها باملجموعة األولى من متابعة لضربة حرة مباشرة 

لعبها ديكو لتفوز البرتغال 1 -0 على املجر.
وحافظت صربيا على صدارتها للمجموعة السابعة بفارق 
أربع نقاط أمام فرنسا بعد تعادلهما 1-1 في مباراة شهدت طرد 
العب من كل فريق.وطرد حارس مرمى فرنسا هوغو لوريس 
في الدقيقة العاش����رة مع احتساب حكم املباراة لضربة جزاء 
لصربيا س����جلها نيناد ميلياس، بينم����ا طرد الصربي دانكو 
الزوفيتش في الدقيقة األخيرة م����ن املباراة. وتعادل تييري 
هنري لفرنس����ا في الدقيقة 31، وقد تضطر بالده اآلن للقبول 

مبكان في الدور الفاصل بالتصفيات.

 أميركا الجنوبية 

اختار منتخب االرجنتني بقي����ادة مدربه دييغو مارادونا 
الس����يناريو االصعب الذي يهدده بعدم التأهل الى املونديال 
اثر تلقيه خسارة جديدة كانت امام مضيفه البارغوياني 1-0 

الذي حلق بالبرازيل الى النهائيات.
 ففي اجلولة السادسة عشرة من تصفيات اميركا اجلنوبية 
املؤهلة الى املوندي����ال، وقع منتخب االرجنتني في احملظور، 
وبدل ان يعوض خسارته املذلة على ارضه وبني جمهوره امام 
نظيره البرازيلي 1-3 في اجلولة املاضية، انعدمت العزمية لدى 
العبيه فسقط في اسونسيون 0-1 ليتراجع الى املركز اخلامس 

في الترتيب ويدخل في حسابات خوض امللحق.
ميلك منتخب االرجنتني 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة 
تعادالت وذلك قبل جولتني من نهاية التصفيات حيث تبقى له 
مباراتان، االولى امام ضيفته البيرو صاحبة املركز االخير في 
العاش����ر من اكتوبر املقبل، والثانية في 14 منه امام مضيفته 
االوروغواي السادس����ة برصيد 21 نقطة الطامحة بدورها الى 
بطاقة مباش����رة الى النهائيات او الى احتالل املركز اخلامس 

املؤهل الى امللحق ضد رابع تصفيات منطقة الكونكاكاف.
وكان ه����دف الفيس في الدقيق����ة 28 كافيا ليضع منتخب 
بالده ف����ي النهائيات بعد ان رفع رصي����ده الى 30 نقطة في 

املركز الثاني.
وقال مارادونا »لم نخرج من التصفيات والتزال امامنا فرصة 
جيدة للتأهل الى املونديال«، مضيفا »ال اخاف االنتقادات وال 

اخشى احدا، اقوم بعملي مع املنتخب واريد التقدم معه«.
وحلقت الپارغ����واي بالتالي بالبرازيل التي كانت حجزت 
بطاقتها في اجلولة املاضية بعد فوزها على ضيفتها تشيلي 

4-2 في سلفادور.
 وكانت اجلولة السادسة عشرة مثالية بالنسبة الى منتخب 
االكوادور الذي اسقط مضيفه البوليڤي بثالثة اهداف الديسون 
مينديز )4( وانطونيو ڤالنسيا )46( وكريستيان بينيتيز )56( 
مقابل هدف خليراردو سيزار يسيروتي )86( هدف بوليڤيا، 
واستفاد من خسارة االرجنتني لينتزع املركز الرابع، االخير 
املؤهل مباشرة الى النهائيات، بعد ان رفع رصيده الى 23 نقطة. 
وفازت ڤنزويال على ضيفتها البيرو في الكروز بثالثة اهداف 
لفيدور )33 و52( وفارغاس )70( مقابل هدف لفيومنايور )41 
خط����أ في مرمى منتخب بالده(.   كما فازت االوروغواي على 
كولومبيا 3-1 في مونتيڤيديو. س����جل لألولى سواريز )6( 

وسكوتي )76( وايغورين )87(، وللثانية مارتينيز )64(. حارس مرمى پارغواي غوستوڤيالر يبعد كرة عالية من على رأس إيزيكيل الڤيتزي             )رويترز(

كرر منتخب البحرين اجنازه 
بالتأهل الى امللحق االخير من 
التصفيات املؤهلة الى النهائيات 
مبخ����را في الوق����ت ذاته حلم 
نظيره الس����عودي ف����ي امكان 
بلوغ املونديال للمرة اخلامسة 
على التوالي بتعادله معه 2 � 2 
في س����تاد امللك فهد الدولي في 
الرياض امام جمهور غفير في 
اياب امللحق اآلس����يوي، سجل 
الش����مراني )13( وحمد  ناصر 
املنتشري )92( هدفي السعودية، 
وجيسي جون )42( واسماعيل 
عبداللطيف )94( هدفي البحرين، 
وكانت مباراة الذهاب في املنامة 
انتهت سلبية،  السبت املاضي 
ودفع »االخضر« ثمن االخطاء 
الفني����ة والتحكيمي����ة ط����وال 
التصفيات التي شهدت ايضا عدم 

استقرار في اجلهاز الفني.
الهجومية  النزعة  وجنحت 
للمنتخب السعودي واثمرت هدفا 
في الدقيقة 13 حني انطلق ناصر 
الش����مراني بالكرة ومررها الى 
ياسر القحطاني الذي حضرها 
له داخ����ل املنطقة فوضعها في 

الزاوية اليسرى للمرمى.
وجاء هدف التعادل قبل نهاية 
الشوط االول بثالث دقائق عبر 
جيسي جون الذي تلقى كرة من 
اجلهة اليمنى مرت امام املرمى 
فلم يجد صعوب����ة في ايداعها 

في الشباك.
املنتخب����ان في  واس����تفاق 
الذي شهد  الوقت بدل الضائع 
دقائق مجنونة، فاعلن صاحب 
االرض تأهل����ه بع����د ان خطف 
التقدم  حمد املنتش����ري هدف 
بك����رة رأس����ية اس����تقرت في 
الشباك البحرينية في الدقيقة 
الثانية، لكن اليأس لم يدخل الى 
نفوس البحرينيني الذين ادركوا 
التعادل مجددا من ركلة ركنية 
من اجلهة اليسرى ارتقى على 
اثرها اسماعيل عبداللطيف للكرة 

ووضعها في املرمى في الدقيقة 
الرابعة مبقيا احللم البحريني 

قائما.

سلطان بن فهد يعتذر

قدم األمير س����لطان بن فهد 
رئيس االحتاد السعودي لكرة 
القدم اعتذاره للجماهير السعودية 
املنتخب السعودي  بعد فقدان 
فرصة التأهل للنهائيات. وأشار 

االمير س����لطان »الى أن العبي 
املنتخب السعودي لم يتمكنوا 
من احملافظة على هدف التقدم 
الذي سجل في الدقائق األخيرة«، 
مضيف����ا »لم نقدم املس����توى 
املطلوب في هذه املباراة وكان 
بإمكان العبينا تالفي التعادل«، 
مؤكدا »تالفى جميع األخطاء في 

املرحلة املقبلة«.
من جانبه عبر رئيس املؤسسة 

العامة للشباب والرياضة في 
البحرين الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة عن سعادته الكبيرة 
باالجناز والتعادل الثمني. بدورها 
اجتاحت الصحف الس����عودية 
ام����س موجة غضب  الصادرة 
عارمة فشنت هجوما الذعا على 
العبي منتخب بالدها ومدربه.

وذكرت صحيفة »الرياض« 
حتت عن����وان »األحمر« أغلق 

باب امللح����ق على »األخضر«.. 
وتخبطات بيسيرو اعلن مبكرا 
املدرب  املر«، وحملت  اخلروج 
مس����ؤولية اخلروج »بس����بب 
التش����كيلة الغريب����ة التي بدأ 
بها املباراة وتغييراته الغريبة 
ايضا«. صحيفة »الوطن« كتبت 
»األخضر يس����قط ويبدد حلم 
الوصول للمونديال«، وحملت 
املدرب املسؤولية ايضا بقولها 

»بيسيرو تس����بب في حرمان 
املنتخب السعودي من الوصول 
إلى نهائيات كأس العالم للمرة 
اخلامس����ة ف����ي تاريخ����ه بعد 
التخبطات الفنية التي مارسها في 
تشكيلة األخضر في مباراة إياب 
امللحق اآلسيوي«، من جهتها، 
ابرزت الصحف البحرينية تأهل 
منتخبه����ا الى امللح����ق األخير 

ملواجهة نيوزيلندا.

..وكنت أظن أنها ال تفرج
ناصر العنزي

لو كانت الكرة التي لعب بها منتخبا السعودية 
والبحرين من الصخر الشديد ملا حتملت كل هذه 

الضربات والصدمات والسهام، لو كانت تعلم 
انها سُتبكي الرياض بأسرها ملا دخلت 

مرمى وليد عبداهلل في حلظة مجنونة 
توقف بها العقل عن التفكير، لو 

كانت تعلم انها بهذه القس��وة 
العتزل��ت احلي��اة والناس، 
لو كانت تعل��م ان األحمر 
البحريني بهذه اجلسارة 
القتحم��ت النار معه منذ 
بداية التصفيات، لو كانت 
الكرة تعلم انها سُتخرج 
االخضر الس��عودي من 
املنافس��ة لهمس��ت في 
اذنه قبل اله��دف الثاني 
القاتل خلصمه »اس��مح 
لي يا س��يدي فامللك يجب 

ان ميوت واقفا«.
قولوا ما شئتم عن املباراة، 

اختلفوا، اتفقوا فيما بينكم ولكن 
هل رأيتم مثل هذا التحول املدهش 

ألحداثها؟ هل جربت يوما ان تربح 
مليون دينار وقبل خطوة واحدة من الباب 

اخلارجي يلحق بك موظف البنك »لقد أخطأنا 

باالسم هات املليون«؟! لقد كان املنتخب السعودي 
عل��ى أعتاب التأهل اخلامس لكأس العالم وبينما 
كانت جماهيره حتتفل باالنتصار انبرى املهاجم 
اسماعيل عبداللطيف لكرة عالية وطعن 
بها املرمى السعودي مبقتل وكأنه 
يوجه رس��الة لفريقه السابق 
العربي »خل ينفعكم الكرواتي 

يا األخضر«.
رأت ام��رأة في رأس 
ش��عيرات  زوجه��ا 
بيض��ا فقال��ت له: ما 
هذه؟ فأجابها: رغوة 
الشباب، ولطاملا دخل 
االحمر البحريني في 
منافسات مثيرة لكنه 
يخرج خالي الوفاض 
حتى غزا الشيب مفرق 
بعض العبي��ه الذين 
وصلوا الى مش��ارف 
الثالث��ن م��ن عمرهم 
وهي سن متقدمة في عالم 
الك��رة ولكنها كانت رغوة 
الشباب في مواجهة ملعب امللك 
فهد وعادوا الى املنامة يحدثون 
أنفس��هم: ضاقت فلما استحكمت 

حلقاتها فرجت وكنت أظن أنها ال تفرج.

مباراتا الملحق
الذهاب

10 اكتوبرالبحرين � نيوزيلندا

اإلياب

14 نوفمبرنيوزيلندا � البحرين

البحرين تقصي السعودية وتتأهل لمواجهة نيوزيلندا
في مباراة مجنونة بالملحق اآلسيوي بستاد الملك فهد

)رويترز( جيسي جون وحمد املنتشري في صراع هوائي على الكرة             


