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23 أكد رئيس املؤسس����ة العامة للش����باب 
والرياضة في البحرين الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة أن حظ����وظ املنتخب البحريني 
جيدة هذه املرة للتأهل إلى النهائيات على 
حس����اب نيوزيلندا. وقال »ندرك أن املهمة 
س����تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة، 
فاملنتخب البحريني لديه فرصتان للعبور إلى 

النهائيات، سواء التعادل االيجابي أو الفوز، 
بينما ميلك املنتخ����ب النيوزيلندي فرصة 
واحدة فقط وه����ي الفوز«. واضاف »لدينا 
الثقة في العبينا، لقد وصلوا إلى مرحلة من 
النضج الكروي ولديهم خبرة كبيرة خاصة 
بعد أن تلقوا الدرس القاسي في عام 2005 

باخلسارة أمام ترينيداد وتوباغو«.

فواز بن محمد: الفرصة سانحة 
يرى رئيس االحتاد البحريني لكرة القدم الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة أن املجد ينتظر الكرة البحرينية.
وقال »يدرك اجلميع أهمية املباراة املقبلة أمام نيوزيلندا، 
املباراة مصيرية وحاسمة والتأهل إلى املونديال سيكون عبر 
هذه املباراة والدقائق التسعني القادمة«، مضيفا »العبونا 
يعرفون أهمية اللقاء، فاملجد ينتظر الكرة البحرينية في 

حال حتقيق النتيجة االيجابية وبلوغ املونديال«.

سلمان بن إبراهيم: المجد ينتظرنا

من مواجهة الذهاب بني البحرين ونيوزيلندا

)رويترز(جنوم فرنسا كرمي بنزمية وتييري هنري ونيكوال انيلكا خالل التدريب

البرتغاليان ديكو وناني مطالبان بتعويض غياب كريستيانو رونالدو)رويترز(مدرب اليونان األملاني أوتو ريهاغل يركل الكرة في التدريبات األخيرة

وتصريحاتأقوال

يعتبر النجم االوكراني أندريه شڤتشينكو ان فريقه 
قادر هذه امل����رة على فك نحس املالحق، فقال »أعتقد اننا 
منلك االفضلية على اليونان، يجب ان نلعب بطريقة منظمة 
حتى ولو تقدموا علينا، العبو اليونان يتمتعون مبوهبة 
جيدة، ويش����كلون خط����را دائم����ا من خ����الل الهجمات 

املرتدة«.
قال مدرب اوكرانيا أليكس��ي ميخائيليتشنكو ان فريقه 
جاه��ز للمعركة: »التعادل خارج أرضنا ثم فوزنا في أوكرانيا 
س��يكون مثاليا، لكن قلت لالعبني انه يج��ب علينا الفوز في 

املباراتني«.
توقع مدرب سلوڤينيا ماتياش كيك الفوز على روسيا 
في موس����كو قائال: »بكل تأكيد نحن قادرون على الفوز. 
يعيش الروس حتت الضغط، لكن نحن منلك الرغبة القوية 

خلوض أول مونديال لنا«.
لكن مدربها الهولندي غ����وس هيدينك حذر قائال: »يجب 
اال نس����يء تقدير سلوڤينيا أبدا، انه فريق قوي من حيث 

النتائج وطريقة اللعب«.
واعتبر هيدينك ان نتيجة روس����يا مع سلوڤينيا ستؤثر 
على مستقبل اللعبة وتطويرها في البالد، مضيفا: »سيكون 
تأهل روسيا الى النهائيات قيمة مضافة الى ملفي الترشيح 

الستضافة كأس العالم عام 2018 أو 2022«.
قال مدرب الپوس��نة والهرسك ميروسالڤ بالزيڤيتش 
في مؤمتر صحاف��ي »الضغط كبير علينا وتطلعات اجلمهور 

الپوسني كبيرة ويجب ان نعمل على عدم تخييب آمالهم«.
رأى مدرب البرتغال كارل����وس كيروش انه »بحال 
تأهل البرتغال، ال شك انها ستكون أحد املرشحني إلحراز 
اللق����ب ع����ام 2010 وعلى األق����ل احللول ب����ني أول ثالثة 

منتخبات«.
قال النجم البرتغالي ديكو »منلك املواهب الكافية لتعويض 
الغياب، وال ميكننا استعمال غياب كريستسانو رونالدو الختالق 
االع��ذار، نعل��م ان األمر لن يكون س��هال لكنن��ا واثقون من 

أنفسنا«.
رفع مدافع ايرلندا ريتشارد دان حدة التنافس مقلال 
من أهمية مهاجمي فرنس����ا تييري هنري ونيكوال أنيلكا 
وكرمي بنزمية بعدما قال لصحيفة »غارديان« البريطانية: 
»نعلم انه اذا تقدمنا عليهم، فهم ال ميلكون الالعب القادر 

على اعادتهم الى السكة الصحيحة«.
أما النجم االيرلندي الكبير ليام برايدي فاعتبر ان الرجال 
اخلضر ال يهابون أحدا قائال: »الضغط عليهم أكثر منا، لكننا 
نلعب على بطاقة مؤهلة الى كأس العالم، لذا فاملوضوع 
ضخم للغاية. اذا متكننا من الف����وز قبل مباراة باريس، 

فستنقلب األمور عليهم«.
حاول مهاجم فرنسا سيدني غوفو رفع الضغط عن مدربه 
رمي��ون دومينيك عندما قال: »ه��ذه االنتقادات هدفها زيادة 
الضغوط، لكن ليس هو دومينيك من سيكون على أرض امللعب، 

بل نحن«.

سمعة فرنسا والبرتغال على المحك بمواجهة إيرلندا والپوسنة والهرسك
تس���تهل 

فرنسا الوصيفة 
والبرتغال رابعة 
كأس العالم 2006 
امللحق  مشوار 
األوروبي املؤهل 
الى كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيا بعد فش���لهما في حجز 
بطاقة مباشرة من التصفيات، اذ 
حتل األولى على جمهورية ايرلندا 
الپوسنة  الثانية  وتس���تضيف 
والهرسك اليوم في ذهاب امللحق. 
وفي مباراتني أقل ملعانا، تستقبل 
روسيا في موسكو سلوڤينيا كما 
حتل أوكرانيا على اليونان علما 
بان مباريات االياب س���تقام في 
الثامن عشر من احلالي. وتتأهل 
ع���ن امللحق اربع���ة منتخبات، 
س���تلحق بالدمنارك وسويسرا 
وس���لوڤاكيا واملانيا واسبانيا 
واجنلت���را وصربي���ا وايطاليا 
التي حجزت بطاقاتها  وهولندا 
مباشرة الى النهائيات عن القارة 
االوروبية بعد ان حلت اولى في 

مجموعاتها.

إيرلندا - فرنسا

يدخل املنتخب الفرنسي بطل 
موندي���ال 1998 مب���اراة نظيره 
االيرلندي مرشحا لبلوغ النهائيات 
لكن مهمته لن تكون س���هلة في 
مواجهة خصمه القوي جدا على 
ملعبه »كروك بارك« في دبلن الذي 
يتسع ل� 82 ألف متفرج، ويتعني 
على »الديوك« تخطي ايرلندا التي 
أحرجت ايطاليا حاملة اللقب في 
التصفيات، بدون جنمها املصاب 
فرانك ريبيري العب وسط بايرن 

ميونيخ االملاني.
ويصر املدرب الفرنسي رميون 
دومينيك املتحصل على مناعة 
قوية ج���راء االنتقادات املنهالة 
عليه منذ وقت طويل، ان فريقه 
جاهز للمواجه���ة: »أعرف بان 
رجالي جاهزون، أي ضغط هو 
داخلي، اذا لم يشعر به الالعبون 
من الداخل، فال مكان لهم هنا«. 
وكانت جماهير بطولة بيرسي 
الفرنسية لكرة املضرب أطلقت 
صافرات االستهجان لدى ظهور 
دومينيك على الشاشة الكبيرة 
في امللعب اثناء متابعته مباريات 
املنتخب  الدورة. ويشرف على 
االيرلندي املدرب االيطالي احملنك 

جيوڤان���ي تراباتوني، وهو لم 
يخسر خالل التصفيات وجنح في 
انتزاع التعادل مرتني من ايطاليا 

ذهابا 1 � 1 وايابا 2 � 2.

الپوسنة والهرسك

تبدو مهمة املنتخب البرتغالي 
سهلة في مواجهة نظيره الپوسني 
على ملعب »دا لوز« في لشبونة، 
لك���ن الضيوف الذين يش���رف 
على تدريبهم الكرواتي الشهير 
ميروسالف بالزيڤيتش الذي قاد 
منتخب بالده الى املركز الثالث 
ف���ي مونديال 1998 في فرنس���ا 
قادرون على حتقيق املفاجأة نظرا 
ملسيرتهم الناجحة حتى اآلن في 
النجم  التصفيات، وتأكد غياب 
كريستيانو رونالدو في مباراتي 
امللحق النه لم يتعاف من االصابة 
التي تعرض لها اواخر سبتمبر 
املاض���ي، وكان رونال���دو جنم 
ريال مدريد االسباني توجه الى 
لشبونة الجراء فحوصات على يد 
اجلهاز الطبي للمنتخب البرتغالي 
فتبني انه ال يستطيع املشاركة في 
مباراتي امللحق، وأصدر االحتاد 
البرتغالي بيانا رسميا جاء فيه 

»الالعب ليس في كامل جهوزيته 
البدنية الج���راء التدريبات مع 
املنتخب اس���تعدادا  افراد  باقي 
ملباراتي امللحق«. ويقود املنتخب 
الپوسني ثنائي ڤولفسپورغ بطل 
أدين دزيك���و وزڤيزدان  أملانيا 
ميس���يموڤيتش، العب وس���ط 
ليون الفرنسي ميراليم بيانيتش 
ومهاجم هوفنهامي االملاني وداد 

ايبيسيفيتش.

روسيا ـ سلوڤينيا

بعد منافس����ة شرس����ة على 
بطاقة التأهل م����ع أملانيا بطلة 

العالم 3 مرات، تستقبل روسيا 
سلوڤينيا على ملعب »لوجنيكي« 
العاصمة موسكو. وتعتبر  في 
روسيا التي وصلت الى نصف 
نهائ����ي كأس أوروب����ا األخيرة 
مرشحة لبلوغ النهائيات، والتقت 
روسيا التي تعتمد على مهاجم 
ارسنال االجنليزي أندري أرشافني 
ثالث مرات مع سلوڤينيا سابقا، 
ففازت مرة وديا، في حني خسرت 
م����رة وتعادلت مرة معها ضمن 
تصفيات مونديال 2002. ويخشى 
املدرب هيدينك من قلة مشاركة 
مهاجمه رومان بافليوتشنكو مع 

توتنهام هوتسبور في الدوري 
االجنلي����زي، كما لم يس����تعد 
جناح تشلسي يوري جيركوف 
لياقته بعد ابالله من اصابة في 

ركبته.

اليونان ـ أوكرانيا

اليونان  ويس����عى منتخب 
بطل أوروبا ع����ام 2004 الى أن 
يخرق حاجز منتخب أوكرانيا 
املتسبب بغياب كرواتيا القوية 
عن املونديال، عندما يستقبله 

على امللعب األوملبي في أثينا.
ويغيب عن مباراتي اليونان 
املهاج����م ياني����س أماناتيديس 
واملدافع خريستوس باتساتزوغلو 
بسبب االصابة، في حني سيغيب 
عن املب����اراة األول����ى املدافعان 
س����يتاريديس  جيورج����وس 

وفاسيليس توروسيديس.
م����ن جهته، ميل����ك املنتخب 
األوكراني ال����ذي تأهل الى ربع 
نهائي مونديال 2006، س����جال 
مخيبا في املالحق اذ سقط في 
فخها ضمن تصفيات مونديال 
1998 و2002 وتصفي����ات كاس 

أوروبا 2000.

روسيا تستضيف سلوڤينيا في »لوجنيكي« وأوكرانيا تتحدى اليونان في تصفيات الملحق األوروبي المؤهل إلى مونديال 2010

البحرين بمهمة صنع التاريخ في نيوزيلندا
يخوض املنتخب البحريني واحدة من أهم 
املباري���ات في تاريخه عندم���ا يواجه مضيفه 
النيوزيلندي على ستاد ويستباك الذي يتسع 
ل� 35 ألف متفرج في العاصمة ويلينغتون في 

اياب ملحق آسيا � اوقيانا.
املنتخبان تعادال سلبا في لقاء االياب على 
ستاد البحرين الوطني بالرفاع في العاشر من 

أكتوبر املاضي.
ويلعب املنتخب البحريني بفرصتي الفوز 
أو التعادل االيجابي لتحقيق االجناز التاريخي 
للتأهل الى نهائيات كأس العالم، فيما يحتاج 
منتخب نيوزيلندا إلى الفوز، وفي حال التعادل 
السلبي يخوض املنتخبان وقتا اضافيا مدته 
30 دقيقة من ش���وطني، واذا اس���تمر التعادل 
يحتكمان إلى ركالت الترجيح حلس���م املقعد 

املؤهل إلى النهائيات.
واستعدت البحرين جيدا للمباراة من خالل 
اقامة معسكر تدريبي في مدينة سيدني األسترالية 
استمر ثالثة أيام قبل التوجه إلى ويلينغتون 
للتأقل���م على الطقس وفارق التوقيت، وقبلها 
لعب املنتخب البحريني مباراة ودية مع منتخب 

توغو وسحقه بخمسة أهداف مقابل واحد.
و يدرك مدرب املنتخب البحريني التشيكي 
ميالن ماتشاال )66 عاما( أهمية وصعوبة املباراة 
وقال »املب���اراة لن تكون س���هلة، انها واحدة 
من أصعب املباريات التي س���يلعبها املنتخب 

البحريني«.
التأهل، فالهدف  وتابع: »املنتخبان يريدان 

واحد والكل يريد الذهاب الى جنوب أفريقيا«، 
مضيفا »العبو البحرين يدركون اهمية املباراة 
ول���دي كل الثقة بهم، فقد اس���تعدوا جيدا في 
معسكر س���يدني قبل التوجه إلى ويلينغتون 

وهم في حالة فنية ومعنوية عالية«.
ومن املتوقع أن يعّول ماتشاال على تشكيلة 
مؤلف���ة من احلارس محمد الس���يد جعفر إلى 
جانب حسني بابا ومحمد السيد عدنان ومحمد 
حبيل وفوزي عايش وعبداهلل عمر وس���لمان 
عيسى ومحمد ساملني ومحمود جالل وجيسي 
جون واسماعيل عبداللطيف، وسيفتقد جهود 
مهاجمه ع���الء حبيل الذي تعرض الصابة في 
ركبته اليمنى وأجرى عملية في الرباط الصليبي 
ف���ي أملانيا قبل فترة، فيما لم تتضح بعد مدى 
جاهزية املهاجم حس���ني علي الذي يعاني هو 

اآلخر من اصابة في قدمه.
واكد قائد املنتخب البحريني محمد ساملني 
أهمي���ة املباراة بقوله »انها مب���اراة العمر لنا 
جميعا، لقد أضعنا الفرصة قبل أربع سنوات 
وال نريد ان نعيد الكرة هذه املرة، لدينا الطموح 
والرغبة في حتقيق الفوز واسعاد كل بحريني«، 
واضاف: »لن تكون املباراة س���هلة، فاملنتخب 
النيوزيلندي يلعب على أرضه وبني جمهوره، 
فضال عن األجواء الباردة في ويلينغتون، ولكننا 
لن نستسلم بسهولة وسنسعى للفوز وحتقيق 

االنتصار واسعاد كل بحريني.
وفي اميركا يلعب اوروغواي امام كوستاريكا 

في منافسات امللحق ايضا.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 101 صنيوزيلندا � البحرين
اجلزيرة الرياضية +74روسيا � سلوڤينيا
اجلزيرة الرياضية +94اليونان � اوكرانيا

اجلزيرة الرياضية +113جمهورية ايرلندا � فرنسا

اجلزيرة الرياضية +11:302البرتغال � الپوسنة والهرسك

اجلزيرة الرياضية +52 فجراًكوستاريكا � اوروغواي


