
الثالثاءالرياضية
17 نوفمبر 2009

47 أعلن مدرب املانيا يواكيم لوف انسحاب قائد 
منتخب بالده العب وسط تشلسي االجنليزي 
ميكايل باالك من التشكيلة املدعوة الى مواجهة 
س����احل العاج في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم غدا االربعاء، وذلك بس����بب االصابة في 
الركبة. فيما استبعد ميروسالف كلوزه بسبب 

التخوف من اصابته بانفلونزا اخلنازير.

يأم���ل دمييت���ار برباتوڤ 
مهاجم منتخب بلغاريا لكرة 
القدم في حتطيم الرقم القياسي 
لهدافي منتخب بالده في املباراة 
الودية التي س���تخوضها غدا 
االربعاء أمام مالطا عقب تعافيه 

من اصابة في الركبة.

قال س���بورتنغ لشبونة البرتغالي إنه عني كارلوس 
كارڤاليال مدربا جديدا له ليخلف باولو بنتو الذي استقال 
في وقت سابق. ووقع كارڤاليال مدرب ماريتيمو السابق 
عقدا حتى نهاية املوس���م مع وجود خيار لتمديد العقد 
ليشمل املوسم املقبل. وتولى كارڤاليال( 43 عاما( تدريب 
ماريتيمو من فبراير حتى سبتمبر قبل أن يقدم استقالته 

بسبب سوء نتائج الفريق في بداية املوسم اجلاري.

كارڤاليال مدرباً للشبونةبرباتوڤ لرقم قياسيانسحاب باالك واستبعاد كلوزه

اخليبة والهزمية بادية على وجوه العبي البحرين بعد إقصائهم أمام نيوزيلندا في مباراة امللحق اآلسيوي              )رويترز(

فرحة العبي سويسرا باللقب األول في تاريخهم بنيل كأس العالم للناشئني       )رويترز(

عالمية متفرقات

توفي العب كرة القدم املكسيكي أنطونيو دي نيغريس 
عن 31 عاما، على األرجح جراء أزمة قلبية داهمته وهو نائم، 
حسبما ذكرت وس����ائل إعالم عديدة نقال عن أفراد أسرته 

ونادي مونتيراي الذي بدأ معه مشواره مع الكرة.
قال رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم تيو تسفانتسيغر إنه 
يرغب في املساهمة املادية من أجل التعامل مع مرض االكتئاب 
بشكل بعيد عن احملظورات )التابوهات( وذلك في أعقاب حادث 
انتح��ار حارس املرمى األملاني روبرت إنكه الذي أخفى معاناته 

من مرض االكتئاب.
توج الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف ثالثا بطال 
لدورة باريس بيرس����ي الدولية للتن����س، بعد فوزه على 
الفرنسي غايل مونفيس اخلامس عشر 6-2 و5-7 و6-7 

)7-3( في املباراة النهائية.
ع��اد ريفر بليت إلى االنتص��ارات بعد غياب وتغلب على 
ضيفه أتلتيكو توكومان 1-3 في اجلولة الرابعة عشرة من ذهاب 
الدوري األرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا( التي شهدت تعادل بوكا 
جونيورز مع مضيفه أرسنال 1-1 لتقل فرص مشاركة الفريق في 

بطولة كأس ليبرتادوريس أو في االقتراب من قمة الترتيب.
ل مدافع تشلسي واملنتخب اإلجنليزي لكرة القدم  فضَّ
آش����لي كول مشاهدة مباراة الفريق اإلجنليزي الودية ضد 
البرازيل بدال من أن يبقى في األستوديو ويدعم زوجته شيريل 

كول عضو جلنة احلكم في برنامج »أكس فاكتور«.

غياب ابيدال وتوالالن أمام إيرلندا
اعلن االحتاد الفرنسي لكرة القدم ان املدافع ايريك ابيدال والعب 
الوسط جيرميي توالالن سيغيبان عن صفوف فرنسا في مباراتها 
امام ايرلندا يوم االربعاء القادم في اياب ملحق التصفيات االوروبية 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 بسبب االصابة.

كاتالونيا تواجه 
األرجنتين

يخوض يوهان كرويف أول 
مباراة له منذ توليه منصب املدير 
الفني ملنتخب اقليم كاتالونيا 
لكرة القدم، وذلك في 22 ديسمبر 
املقبل امام االرجنتني، حسبما 
اعلن خوردي كاسالس رئيس 

احتاد الكرة الكاتالوني.
وستقام املباراة على ملعب 
نادي برشلونة »نوكامب« حيث 
توصل كاسالس التفاق حول هذه 
املباراة خالل اجتماعه في مدريد 
مع خولي���و غروندونا رئيس 

احتاد الكرة االرجنتيني.
امل���درب  يق���ود  ول���ن 
االرجنتيني دييغو مارادونا 
فريقه من داخل املنطقة الفنية 
في هذه املب���اراة بعدما تلقى 
عقوبة االيقاف ملدة ش���هرين 
من جان���ب اللجنة التأديبية 
باالحتاد الدول���ي لكرة القدم 
)الفيفا( بس���بب تصريحاته 
املثيرة للجدل ضد رجال االعالم 
في اكتوبر املاضي عقب تأهل 
العالم 2010  الى كأس  فريقه 
بجنوب افريقيا عبر الفوز على 
اوروغواي بهدف نظيف في 

مونتيفيديو.
م���ن جهته، اعت���ذر مدرب 
منتخ���ب االرجنت���ني دييغو 
مارادونا بعد ايقافه وقدم اعتذاره 
الى االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« وعائل���ة كرة القدم، ما 
دفع »فيفا« الى تخفيف العقوبة 
وهذا ما اكده البيان الذي صدر 

عن السلطة الكروية.

سويسرا بطلة كأس العالم للناشئين
ق���اد مهاجم غراس���هوبر زيوري���خ هاريس 
س���يفيروفيتش منتخب سويسرا للظفر بلقب 
كأس العالم للناشئني لكرة القدم )حتت 17 عاما( 
للمرة االولى في تاريخه بتسجيله هدف الفوز 
على املنتخب النيجيري املضيف وبطل النسخة 
الس���ابقة 1 � 0 في املباراة النهائية التي اقيمت 

في ابوجا.
وسجل سيفيروفيتش هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة 63، رافعا رصيده الى 5 اهداف ليكمل 
بالتالي الفرحة السويسرية بعدما جنح منتخب 
الكبار في التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة 

التاسعة في تاريخه.
وفي املقابل، فشلت نيجيريا في االستفادة من 
عاملي االرض واجلمهور لالحتفاظ باللقب الذي 
توجت به ع���ام 2007 في كوريا اجلنوبية على 
حساب اسبانيا بركالت الترجيح، واالنفراد بالرقم 

القياسي من حيث عدد االلقاب والذي تتشاركه 
حاليا مع البرازيل.

وتوجت نيجيريا باللقب في ثالث مناسبات 
اعوام 1985 و1993 و2007 ووصلت الى النهائي 
اعوام 1987 و2001 و2009، فيما احرزت البرازيل 
اللقب اع���وام 1997 و1999 و2003 ووصلت الى 

النهائي عامي 1995 و2005.
وكان املركز الثالث من نصيب اس���بانيا بعد 
فوزها على كولومبيا بهدف وحيد سجله ايسكو 

في الدقيقة 75.
وكانت سويس���را التي تشارك الول مرة في 
النهائيات، تخط���ت كولومبيا في الدور نصف 
النهائي بالفوز عليها 4 � 0، فيما تغلبت نيجيريا 
على اسبانيا 3 � 1. يذكر ان هذه البطولة اصبحت 
تعرف بكأس العالم حتت 17 عاما منذ 2007 بعدما 

كانت بطولة العالم حتت 16 عاما.

يوم األرقام القياسية للسباحة
في حوض برلين الدولي

حّطم اجلنوب افريقي داريان تاونس���ندن الرقم القياسي العاملي 
في سباق 200 م متنوعة داخل حوض صغير في برلني ضمن احدى 
جوالت كأس العالم للسباحة. وقطع تاونسندن السباق بزمن 1.51.55 
دقيقة، ليحطم الرقم القياسي )1.51.56 د( الذي كان بحوزة االميركي 

ريان لوشتي وسجله في ابريل 2008 في مانشستر االجنليزية.
وجاء االميركي مايكل فيلبس الذي أحرز ثماني ميداليات ذهبية 
في أوملبياد بكني 2008 )رقم قياسي(، في املركز الثاني )1.30.70 د(، 

علما بأنه خرج من تصفيات سباق 200 م حرة.
وحطمت اليابانية شيهو ساكاي الرقم القياسي العاملي في سباق 
100م ظهر داخل حوض صغير. وقطعت ساكاي السباق بزمن 55.23 
ث، لتحطم الرقم السابق )56.15 ث( الذي كان بحوزتها ايضا وسجلته 
في 28 اكتوبر 2007 في سنغافورة. وحطم اجلنوب افريقي كاميرون 
فان در بورغ الرقم القياسي العاملي في سباق 100م صدر. وقطع فان 
در بورغ الس���باق بزمن 55.61 ثانية محطما الرقم القياسي السابق 
الذي كان ميلكه ش���خصيا )55.23 ث(، علم���ا بأنه كان حطم الرقم 

القياسي لسباق 50م صدر والذي كان بحوزته ايضا.
كما حطم الروسي يڤغيني كوروتيشكني الرقم القياسي العاملي 
في سباق 100 م فراش���ة وقطع كوروتيشكني السباق بزمن 48.48 
ثانية، ليحطم الرقم القياس���ي )48.99 ث( الذي كان بحوزته ايضا 

وسجله في السابع من احلالي في موسكو.
كما جنحت الهولندية هينكليني شرويدر في حتطيم الرقم القياسي 
العاملي في س���باق 100 م متنوعة وقطعت ش���رويدر السباق بزمن 
57.74 ث، لتحطم الرقم السابق )58.40 ث( الذي سجلته الصينية 

يينغ جاو االسبوع املاضي في ستوكهولم.
وحطمت االسترالية ليزيل جونز الرقم القياسي العاملي في سباق 

200م صدر.
وقطعت جونز السباق في زمن 2.15.42 د، لتحطم الرقم القياسي 
)2.16.80 د( املس���جل باس���م الكندية انامواي بيرس وحققته في 7 
اغسطس املاضي في ليدز االجنليزية. وحطمت الصينية ليو زيغه 

الرقم القياسي العاملي في سباق 200 م فراشة.
وقطعت زيغه الس���باق بزمن 2.00.78 د، لتحطم الرقم القياسي 
)2.02.50 د( الذي كان بحوزتها ايضا وس���جلته االس���بوع املاضي 

في ستوكهولم.

غياب »عرب آسيا« عن مونديال 2010 للمرة األولى منذ عام 1982 

في منتصف اخلمس����ينيات من 
القرن املاضي«، مضيفا »لألسف 
لم نستفد من جتربتنا السابقة 
امام ترينيداد وتوباغو وكررنا 
األخطاء نفس����ها والس����يناريو 

نفسه«.
غياب عرب آسيا عن املونديال 
س����يقلص احلص����ة العربي����ة 
االجمالية ف����ي جنوب افريقيا، 
وما زاد الطني بلة انتزاع نيجيريا 
بطاقة التأهل من تونس، لينحصر 
اجل����ود العربي بأحد املنتخبني 
اللذين  أو اجلزائ����ري  املصري 
يلتقيان غدا االربعاء في مباراة 

فاصلة في السودان.

انطالق الشوط الثاني لكن سيد 
محمد عدنان سدد كرة سهلة على 
ميني احلارس مارك باس����تون 
مباش����رة الذي لم يجد صعوبة 

تذكر في التقاطها.
وكان الش����عور البحرين����ي 
باملرارة هذه املرة أليما جدا، الى 
حد دفع بأحد املسؤولني السابقني 
في احت����اد كرة القدم الى القول 
»كان منتخب البحرين عاجزا عن 
التفوق على منتخب ضعيف من 
الناحية الفنية ال ميلك العبوه 
احلنكة الكروي����ة وال اخلبرات 
التي ميلكها العبو البحرين، فهو 
ش����بيه بفريق اجنليزي يلعب 

املنامة، لتك���ون مواجهة االياب 
السبت املاضي الفرصة االخيرة 

ل� »األحمر«.

نجاح نيوزيلندي 

النيوزيلندي����ون  وجن����ح 
بالتسجيل في ويلينغتون عبر 
متابعة رأسية اثر ركلة ركنية، 
الكثير من  لكنهم لم ميتلك����وا 
العناص����ر الفنية التي متنحهم 
التفوق على ضيوفهم، وشاءت 
االق����دار ان يحص����ل منتخ����ب 
البحرين على فرصة تاريخية 
لتقرير مصيره فحصل على ركلة 
جزاء بعد مرور ست دقائق على 

البحريني في جتربته  املنتخب 
الثانية على التوالي في امللحق 
االخير، ففي تصفيات مونديال 
أملانيا 2006، اجتاز اوزبكستان 
في ملحق آسيا وقابل في حينها 
ترينيداد وتوباغو في ملحق آسيا 
� الكونكاكاف، عاد من بورت اوف 
سبني بتعادل سلبي، وسقط في 

املنامة بهدف قضى على آماله.
وعك���س اكتس���اب منتخب 
البحري���ن اخلبرة ف���ي االعوام 
املاضية اج���واء مريحة بإمكان 
تأهله الى النهائيات للمرة االولى 
في تاريخه، لكن مهاجميه فشلوا 
في هز شباك نيوزيلندا ذهابا في 

على حس���اب نظيره السعودي 
الذي اعتاد التأهل مباشرة.

آمال ضائعة 

ولم يفقد عرب آسيا فرصتهم 
نهائي���ا ومتس���كوا بأمل وجود 
ممثل لهم في جن���وب افريقيا، 
ففي امللحق اآلس���يوي، جنحت 
البحرين في انتزاع تعادل 2-2 
في الثواني االخيرة من السعودية 
في الرياض ايابا، بعد ان كانت 
مباراة الذهاب انتهت س���لبية، 
ضاربة موعدا مع نيوزيلندا في 

ملحق آسيا � اوقيانيا.
وكانت اآلم���ال منصبة على 

عن���اء كبير ت���اركا للمنتخبات 
االخ���رى التناف���س على ثالث 

بطاقات.
يذكر ان استراليا كانت شاركت 
في مونديال 2006 بعد خوضها 
التصفيات في اوقيانيا ثم تخطت 
امللحق مع منتخب االوروغواي 

خامس اميركا اجلنوبية.
ومبا ان وجود منتخبي اليابان 
وكوريا اجلنوبية بات مش���هدا 
طبيعيا قياسا مبستواهما الفني 
وبانتش���ار العبيهما في االندية 
االوروبية، ف���إن املفاجأة كانت 
بانتزاع منتخب كوريا الشمالية 
البطاق���ة الرابعة الى النهائيات 

من املركزي���ن االولني في الدور 
النهائي من التصفيات، وذهبت 
املباشرة  التأهل االربع  بطاقات 
الى استراليا واليابان والكوريتني 

اجلنوبية والشمالية.
وكان انضمام اس���تراليا الى 
كنف االحتاد اآلسيوي أواخر عام 
2006 وخوضها غمار تصفيات 
كأس العالم هذه املرة في القارة 
اآلس���يوية عامال ضاغطا على 
املنتخبات االخرى املشاركة فيها 
ومنها العربية، ألن منتخبها الذي 
يضم عددا ال بأس به من احملترفني 
في االندية االوروبية، السيما في 
اجنلت���را حجز بطاقته من دون 

كشفت تصفيات آسيا املؤهلة 
الى موندي���ال 2010 في جنوب 
افريقيا معادالت جديدة في القارة 
الصفراء أبرزها غياب املنتخبات 
العربية فيها عن النهائيات للمرة 
االولى منذ عام 1982، فضال عن 
دخول قوي ملنتخب استراليا لنيل 

احد مقاعدها.
فللمرة االولى منذ مونديال 
الكرة  اسبانيا، ستغيب شمس 
العربية في القارة اآلسيوية عن 
نهائيات كأس العالم، بعد ان فشل 
منتخب البحرين في احلفاظ على 
العربي فيها بخسارته  الوجود 

في امللحق االخير.
وب���دأت حكاي���ة املنتخبات 
العربي���ة مع نهائي���ات العرس 
العامل���ي في مونديال اس���بانيا 
1982 حني شق منتخب الكويت 
طريقه الى النهائيات بوجود جيل 
ذهبي من الالعبني ابرزهم جاسم 
يعقوب وفيصل الدخيل وسعد 

احلوطي.
وحمل منتخب العراق الراية 
العربية في املونديال الشهير في 
مكس���يكو 1986 بقيادة عدد من 
الالعبني البارزين ايضا منهم احمد 
راضي وحس���ني سعيد )رئيس 
االحتاد العراقي حاليا(، قبل ان 
تفرض جنومية االماراتي عدنان 
الطلياني نفس���ها فقاد منتخب 
ايطاليا عام  الى مونديال  بالده 

.1990
وبدأت في مونديال الواليات 
املتحدة عام 1994 حكاية جديدة 
لعرب آس���يا مع نهائيات كأس 
العال���م، ففي ذل���ك احلني كان 
الس���عودي يفرض  »االخضر« 
ذاته واحدا من افضل املنتخبات 
اآلسيوية وكان من الطبيعي ان 
يطرق باب املونديال، ليس هذا 
فقط بل انه حقق اجنازا بتأهله 

الى الدور الثاني.

 العويران في الذاكرة 

وال يزال الهدف االستعراضي 
للنجم سعيد العويران في مرمى 
بلجي���كا ماثال ف���ي االذهان، اذ 
يشبه كثيرا الهدف الذي سجله 
االسطورة االرجنتينية مارادونا 
في مرمى إجنلترا عام 1986 حني 
تخطى اكثر من العب وأودع الكرة 

في املرمى.
واذا كان طع���م التأه���ل الى 
ال���دور الثاني عام 1994 االجناز 
السعودي الوحيد في النهائيات، 
فإن »االخضر« احتفظ لنفس���ه 
باجناز آخ���ر باحتكاره الوجود 
العربي فيها، في فرنس���ا 1998 
وكوري���ا اجلنوبي���ة واليابان 
2002 وأملاني���ا 2006، وكان من 
ابرز املرش���حني ايض���ا للتأهل 
التوالي. وخيبت  اخلامس على 
العربي���ة اآلمال في  املنتخبات 
التصفي���ات احلالي���ة املؤهلة 
افريقيا،  الى مونديال جن���وب 
حتى انها فش���لت في انتزاع أي 

األزرق كان سباقاً في مونديال إسبانيا.. والبحرين آخر الفرص الضائعة 

لجنة تحقيق
في إخفاق البحرين

المنامة ـ ناصر محمد
اصدر الشيخ ناصر بن 
حمد رئيس اللجنة االوملبية 
البحرينية توجيهاته بتشكيل 
جلنة حتقيق في اس����باب 
البحريني  اخفاق املنتخب 
للتأهل الى نهائيات مونديال 
2010، وسيتم االعالن الرسمي 
عن تش����كيل اللجنة والتي 
التحقيقات  ستقوم باجراء 
ملعرفة االسباب ورفعها الى 
صاحب السمو امللكي االمير 
س����لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد ورئيس املجلس 
االعلى للشباب والرياضة 
لالطالع والدراسة واتخاذ 

القرارات املناسبة.
هذا وكان الوفد البحريني 
قد وصل امس الى البحرين 
قادما من نيوزيلندا وتدرب 
الوطني  الس����تاد  امس في 
بقيادة املدرب ماتشاال فيما 
تدرب املنتخب اليمني الذي 
وصل للبحرين امس االول 
بقيادة مدربه ستريش����كو 
الذي سبق له االشراف على 

تدريب البحرين.
وستقام مباراة البحرين 
واليمن يوم غ����د االربعاء 
بالستاد الوطني في الساعة 
5.45 ضمن تصفيات كأس 
االمم اآلسيوية املؤهلة الى 
نهائيات كأس 2011 وسيديرها 
طاقم حكام دولي مكون من 
الس����وري محس����ن بسمة 
ويعاونه متام حمدون مساعد 
اول والكويتي فارس الشمري 
الرابع  مساعد ثان واحلكم 
االردني محمد خلف، ويراقب 
احلكام فكتور كالفوف من 
قيرغيزستان ومراقب املباراة 

القطري رشيد الدوسري.


