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47 أعلن نادي تشلسي متصدر الدوري اإلجنليزي لكرة القدم ان العب وسطه الدولي فرانك 
المبارد سيغيب عن املالعب ملدة 3 أسابيع بسبب إصابته بتقلص عضلي في فخذه اليسرى. 
وأوضح النادي ان المبارد سيغيب عن مباراة القمة أمام ارسنال في 29 احلالي ضمن الدوري 
احمللي، مشيرا الى ان جنمه تعرض لإلصابة في إحدى تدريبات املنتخب. وتابع تشلسي 
انه سيطالب االحتاد االجنليزي بدفع راتب المبارد خالل فترة غيابه عن املالعب )169 ألف 
يورو أسبوعيا( مبا انه أصيب في تدريبات املنتخب االجنليزي. ويتصدر تشلسي الدوري 

االجنليزي بفارق 5 نقاط أمام ارسنال علما أن األخير ميلك مباراة مؤجلة.

إصابة المبارد تبعده 3 أسابيع
أعلن نادي سبورتنغ خيخون األسباني لكرة القدم أن حارس مرماه 
إيفان كيوالر )25 عاما( سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية املوسم 
احلالي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خالل 
التدريبات. وتعرض كيوالر إلصابة خطيرة في ركبته اليمنى املوس���م 
املاضي. وتفتح هذه اإلصابة اجلديدة الطريق نحو مشاركة احلارس البديل 
خوان بابلو كوليناز )31 عاما( مع الفريق الذي عاد لدوري الدرجة األولى 

في إسبانيا عام 2008 بعد 11 عاما قضاها في دوري الدرجة الثانية.

غياب حارس خيخون حتى نهاية الموسم 

ركلة اجلزاء الضائعة من قدم البحريني سيد محمد عدنان التي افسدت احللم الكبير جليل لن يتكرر إال بعد سنوات طويلة              )رويترز(

العب دنڤر ج. آر. سميث يتطاول للتسجيل مبضايقة األماراودوم               )أ.پ(

البحرين تسقط في الملحق مرة ثانية ونيوزيلندا إلى نهائيات مونديال 2010
تبدد حلم منتخب البحرين 
بالتأهل الى نهائيات كأس العالم 
لك���رة القدم للم���رة االولى في 
تاريخه بسقوطه مرة ثانية في 
الرحلة االخيرة من التصفيات 
ام���ام نظيره  اث���ر خس���ارته 
النيوزيلندي 0-1 في اياب ملحق 
آسيا-اوقيانيا في ويلينغتون 
امام نحو 35 الف متفرج مانحا 
صاح���ب االرض بطاقت���ه الى 
افريقيا 2010.  مونديال جنوب 
وسجل روري فالون هدف الفوز 

في الدقيقة 45.
وكان املنتخبان تعادال سلبا 
في مباراة الذهاب في العاش���ر 
من الش���هر املاضي في املنامة، 
الس���يناريو مع منتخب  تكرر 
الذي سقط ايضا في  البحرين 
امللحق االخير ف���ي التصفيات 
املاضية املؤهل���ة الى مونديال 
املاني���ا 2006، فبعد ان تخطى 
اوزبكستان في امللحق االسيوي 
التقى مع ترينيداد وتوباغو في 
ملحق اسيا-الكونكاكاف، فعاد 
من ترينيداد بتعادل لكن ايجابي 
1-1 قبل ان يخس���ر على ارضه 
وبني جمهوره 0-1 ويفقد فرصة 

التأهل.
وجنح منتخب نيوزيلندا في 
املقابل في التأهل الى النهائيات 
للم���رة الثانية في تاريخه بعد 
عام 1982 في اسبانيا، علما بأن 
مدربه ريك���ي هربرت كان احد 

جنوم املنتخب قبل 27 عاما.
ومع فشل منتخب البحرين 
التأهل، ستغيب منتخبات  في 
عرب اس���يا الغائب االبرز عن 
مونديال 2010، وهي التي واظبت 
العالم  على احلضور في كأس 
منذ 1982 عبر الكويت، ثم العراق 
في 1986 واالم���ارات في 1990 
والسعودية اعوام 1994 و1998 

و2002 و2006.
وتقتصر احلصة االسيوية 
في املونديال املقبل على اربعة 
منتخبات هي استراليا واليابان 
وكوري���ا اجلنوبي���ة وكوريا 

الشمالية.
وش���اركت اس���تراليا ف���ي 
مونديال املانيا ممثلة الوقيانيا 
وب���دأت بع���ده خ���وض غمار 
املنافسات والتصفيات في القارة 

االسيوية.
بدأ املنتخب البحريني مهاجما 
وحصل على ركلتني ركنيتني في 
الدقائق الثالث االولى، في حني بدا 
تراجع اصحاب االرض الى الدفاع 
عن منطقتهم في مستوى مشابه 
ملا قدموه في مباراة الذهاب في 

املنامة.
اولى احمل���اوالت البحرينية 
على مرمى احلارس النيوزيلندي 

مارك باس���تون كانت من كرة 
للمخضرم س���لمان عيسى في 
الشباك اجلانبية من اجلهة اليمنى 
في الدقيقة الرابعة، رد عليه بن 
س���يغموند مبتابعة رأسية في 

الشباك العلوية )8(.
كان���ت املهم���ة واضح���ة 
للمنتخبني بعد حماسة الدقائق 
االولى، اذ ان حس���ن التمركز 
واالنضباط الدفاعي كانا ميزة 
اللذين يع���رف كل  الطرف���ني 

منهما االخر جيدا، فغلب االداء 
التكتيكي على حتركاتهما وكأن 
كل العب يعرف مهمته متاما في 

حالتي الدفاع او الهجوم.
اندف���ع النيوزيلنديون الى 
الهجوم معتمدين على االختراق 
عبر االط���راف ومترير الكرات 
العارضة  العالي���ة، وابع���دت 
البحريني���ة كرة هدف لهم اثر 
كرة قوية سددها كريس كيلن 
من خارج املنطقة )19( في اخطر 

محاولة منذ بداية املباراة.
حتك���م اصح���اب االرض 
باملجريات نحو ربع ساعة لكن 
التركي���ز البحريني كان عاليا 
وحال دون تهديد فعلي ملرمى 
محمد السيد جعفر باستثناء 
احملاوالت م���ن خارج املنطقة، 
ولم يغفل البحرينيون الناحية 
الهجومية ايضا خصوصا عبر 
جيس���ي جون الذي سدد كرة 
قوية كان لها احلارس باستون 

باملرصاد )32(.
العرضية  التمريرات  كانت 
واملتابعات الرأسية لنيوزيلندا 
خطيرة من حني الى آخر، وكادت 
الدقيقة 41 حتمل هدفا اثر كرة 
من اجلهة اليسرى تابعها كريس 
كيلن برأسه من دون مضايقة 
لكن محمد السيد عدنان كان في 

املكان املناسب البعاد اخلطر.
وخطف منتخب نيوزيلندا 
هدفا ثمينا في الثواني االخيرة 

من الشوط االول عندما تطاول 
روري فالون)45( لكرة من ركلة 
ركنية من اجلهة اليمنى واودعها 
برأسه في الش���باك لم يتمكن 
احلارس البحريني من ابعادها 

هذه املرة.
ن���زل املنتخ���ب البحريني 
مهاجما في الشوط الثاني النه 
كان مطالبا بالتسجيل قبل فوات 
االن وسنحت له فرصة ذهبية 
الدراك التع���ادل، وهي نتيجة 

تؤهله الى النهائيات، حني حصل 
على ركلة جزاء فشل سيد محمد 
عدنان في ترجمتها الى هدف.

ففي الدقيقة 51، مرر عبداهلل 
فتاي كرة الى عبداهلل عمر في 
اجلهة اليمنى من داخل املنطقة 
فتعرض الى العرقلة ليحتسب 
املب���اراة االوروغوياني  حكم 
خورخي لويس ريوندي ركلة 
ج���زاء انبرى لها س���يد محمد 
عدن���ان ووضع الكرة س���هلة 

وقريبة من احلارس باستون 
الذي سيطر عليها وابقى على 

تقدم منتخبه.
البحريني  تواصل احلصار 
للمنطقة النيوزيلندية ما دفع 
باملدرب ريكي هربرت الى التنبه 
لالمر فاشرك اندرو بارون بدال 
عن مايكل ماكغينشي واوكل اليه 
مهمات دفاعية امال في احلفاظ 

على التقدم حتى النهاية.
زج مدرب منتخب البحرين 
التشيكي ميالن ماتشاال باملهاجم 
اللطيف مكان  اس���ماعيل عبد 
املدافع فوزي عايش في محاولة 
لتكثيف الناحية الهجومية امال 

في خطف هدف التأهل.
وم���ع اقتراب املب���اراة من 
دقائقه���ا العش���ر االخيرة من 
دون اي تغيي���ر في نتيجتها، 
دفع ماتش���اال ايض���ا مبحمود 
عبدالرحمن بدال من سيد محمود 
جالل، مستفيدا من معظم اوراقه 
الهجومي���ة في ظل غياب عالء 
حبيل وحس���ني علي بس���بب 

االصابة.
ترك انطالق البحرينيني الى 
الهجوم مس���احات واسعة كاد 
منتخب نيوزيلندا يستفيد منها 
في الهجمات املرتدة، ففي خضم 
البحريني للتسجيل،  االندفاع 
كادت انطالقة مرتدة لنيوزيلندا 
تثمر هدف���ا ثانيا حني وصلت 
الكرة ال���ى روري فالون الذي 
سددها قوية من مسافة قريبة 

فوق املرمى )81(.
التبدي���ل البحريني الثالث 
كان بدخول احمد طالب مكان 
محمد حبيل في الدقائق اخلمس 
االخيرة لكنه لم يحمل جديدا 

حتى صافرة النهاية.

»فيفا«: بيع 668 ألف تذكرة 

أعلن االحت���اد الدولي لكرة 
القدم عن أن 668 ألفا من تذاكر 
مباري���ات كأس العال���م 2010 
بجنوب أفريقيا بيعت بالفعل 
وأن معظمها كان في الواليات 
املتح���دة )84 ألفا و34 تذكرة( 
وبريطانيا وأملانيا )48 ألفا و274 

تذكرة( لكل منهما.
وتختت���م املرحل���ة الثانية 
لعملية بيع التذاكر يوم االثنني 
املقبل بعد أن حققت نسبة جناح 
الثالثة  أما املرحلة  بلغت %82 
لعملية بيع التذاكر فمن املقرر 
أن تبدأ في اخلامس من ديسمبر 
املقبل وذلك ف���ي اليوم التالي 
لقرعة نهائيات البطولة والتي 
من املق���رر إجراؤها في مدينة 
كيب تاون على أن تنتهي املرحلة 
الثالثة لبيع التذاكر في 22 يناير 

.2010

عدنان أفسد الحلم الجميل بإهداره ركلة جزاء ثمينة 

NBA خسارة ليكرز وبوسطن ينهزم أمام أتالنتا في الـ
تغلب دنڤر ناغتس متصدر مجموعة الشمال الغربي على لوس 
اجنيلي���س ليكرز حامل اللقب 105 � 79 وأنزله عن صدارة مجموعة 

الهادي ضمن الدوري األميركي للمحترفني لكرة السلة.
على ملعب »بيبسي س���نتر« في دنڤر وأمام 19.141 متفرجا، قاد 
كارميلو انطوني دنڤر الى فوزه الس���ابع هذا املوس���م، مسجال 25 

نقطة.
ورغم معاناته من ارتكاب األخطاء في الشوط األول، اال ان »ميلو« 
تأل���ق في الربع الثالث حيث تقدم دنڤر 29 � 8، لتش���تعل مدرجات 
امللعب على وقع أصوات املشجعني »اهزموا لوس اجنيليس، اهزموا 

لوس اجنيليس«.
ومرة جديدة برز البديل جي أر س���ميث بعد عودته من اإليقاف، 

فسجل 20 نقطة للفائز في 23 دقيقة بينها 4 ثالثيات.
ولدى ليكرز الذي عانى خس���ارته األولى بعد س���تة انتصارات، 
س���جل كوبي براينت 19 نقطة وأندرو باينوم 19 نقطة و15 متابعة، 

واكتفى رون أرتست ب� 11 نقطة.
وحقق أتالنتا هوكس فوزا مهما على أرض بوسطن سلتيكس 97 
� 86، بعد ان خسر أمامه في الدور األول من البالي أوف لعام 2008 

حيث لم يتمكن من الفوز على ملعب خصمه في أي مباراة.
فعلى ملعب »تي دي غاردن« في بوسطن وأمام 18.624 متفرجا، 
سجل جو جونسون 24 نقطة التالنتا الذي تصدر مجموعة اجلنوب 
الش���رقي، وأضاف جمال كروف���ورد 18، وآل هارفورد 12 نقطة و13 

متابعة.
وقال مايك وودس���ون مدرب أتالنتا الذي حقق فوزه السابع هذا 
املوسم مع تشكيلة شابة مطعمة ببعض العبي اخلبرة: »أردنا الفوز 
على فريق جيد لرفع ثقتن���ا. أعتقد انه الفريق األفضل في املنطقة 

الشرقية«.
وقال العب بوسطن كيفن غارنيت )14 نقطة(: »حاولنا قلب األمور 
والضغط عليهم، لكنهم بالنهاية استحقوا الفوز«. وكان بول بيرس 
االفضل لدى اخلاس���ر مع 24 نقطة لكنه تعرض إلصابة في ركبته 

اليسرى في الربع الثالث.
وحقق داالس مافريكس متص��در مجموع��ة اجلنوب الغرب��ي فوزه 
السادس هذا املوسم على حساب مضيف��ه مينيسوتا متب��روولفز 89 

� 77، ليلحق اخلسارة التاسعة على التوالي مبينيسوتا.
وفي باقي املباريات، فاز أورالندو ماجيك على نيوجيرزي نيتس 
88 � 72 ويوتا جاز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 112 � 90 وغولدن 
س���تايت ووريرز على نيويورك نيكس 121 � 107 وبورتالند ترايل 
باليزرز على نيو أورلينز هورنتس 86 � 78 وساكرامنتو كينغز على 
هيوسنت روكتس 109 � 100 وتورونتو رابتورز على لوس اجنيليس 

كليبرز 104 � 89.

ألمانيا توّدع الحارس الراحل 
إنكه في مباراة ودية 

يرغ����ب املنتخب األملاني لك����رة القدم في خوض 
مباراة لوداع احلارس روبرت إنكه، الذي لقي مصرعه 

منتحرا قبل أيام بعد إصابته باكتئاب شديد.
وقال السكرتير العام لالحتاد األملاني لكرة القدم 
فولفغانغ نيرسباخ إن فكرة إقامة هذا اللقاء نبعت 

من الالعبني.
ومن بني األفكار التي اقترحت في هذا الش����أن أن 
يكون الطرف اآلخر للمباراة هو فريق هانوڤر الذي 
كان يلعب له إنكه، وأن تقام أحد شهري يناير وفبراير 
املقبلني. وتس����بب رحيل إنك����ه )32 عاما( في خلق 
حالة من احلزن داخل أوساط الكرة األملانية وألغى 
املنتخب األملاني مباراة ودية كان من املقرر أن تقام 
مع نظيره التشيلي، لكنه سيلعب أمام ساحل العاج 

مباراة ودية أخرى يوم األربعاء املقبل.
وانتحر احلارس األملاني بعد أن ألقى بنفسه أمام 

أحد القطارات مساء يوم الثالثاء املاضي في منطقة 
قريبة من منزله في هانوڤر.

وكان احلارس، الذي سبق ولعب لناديي برشلونة 
وتنيريفي في اسبانيا وبنفيكا البرتغالي، يعاني من 
االكتئاب منذ ستة أعوام، وأخفى مرضه عن اجلميع 
خوفا من فقدان عمله ووصايته على رضيعة تبناها 

هو وزوجته تيريسا في مايو املاضي.
وتضاعفت حالة االكتئاب التي أصابت إنكه قبل 
ثالث����ة أعوام عندما توفيت طفلته الوحيدة الرا عن 

عمر عامني بسبب عيب خلقي في القلب.
وستقوم اجلماهير بوداع الالعب اليوم األحد في 
ملعب هانوڤر، قبل أن يدفن في نفس اليوم إلى جوار 
ابنته في مراس����م عائلية. من ناحية أخرى، تبحث 
سلطات هانوڤر، املدينة التي عاش فيها احلارس ستة 
أعوام، إمكانية إطالق اسم إنكه على أحد امليادين. 

هانوڤر يواجه »المانشافت« في يناير أو فبراير 

عالميةمتفرقات

أعلن نادي كولن األملاني لكرة القدم أحد 
فرق الدوري األملاني املمتاز )البوندسليغا( 
أن جنمه كريستوفر شورش أصيب بڤيروس 

إنفلونزا اخلنازير.
عززت زيارة البريطاني جنس��ون باتون 
بطل العالم في سباقات سيارات فورموال واحد 
الى فريق ماكالرين، انتقال��ه من فريق براون 
ج��ي بي إل��ى خصم��ه ماكالرين في املوس��م 

املقبل.
منحت الس���لطات اجلامايكي���ة العداء 
اوساين بولت صاحب 3 ألقاب عاملية واوملبية 
في سباقات 100 م و200 م وللتتابع 4 مرات 

100 م، جواز سفر ديبلوماسيا.
تأه��ل الصرب��ي نوڤ��اك ديوكوڤيت��ش 
املصنف ثالثا إل��ى الدور نصف النهائي لدورة 
باريس بيرس��ي الدولية ف��ي التنس، اثر فوزه 
على السويدي روبن س��ودرلينغ التاسع 4-6 

و1-6 و6-3 في الدور ربع النهائي.
الرياضي���ة دع��وى  رفضت احملكمة 
االستئناف املقدمة من العبتي البياثل���ون 
الروس���يتني ألبينا أخاتوف���ا ويكاترين��ا 
إيورييف���ا ضد عقوب���ة اإليق���اف مل�����دة 
عام������ني املوقع���ة عليه��م���ا لتعاط���ي 

املنشط��ات.


