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رياضيو الكويت يشاركون تحت العلم األولمبي في »سنغافورة 2010«
بعد اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة األولمبية الدولية

طالل المحطب
ناقش املجلس التنفيذي للجنة األوملبية الدولية في 
اجتماعه الدوري املنعقد في مدينة لوزان السويس����رية 
مساء أمس حالة اللجنة األوملبية الكويتية املعلقة حتى 
هذه اللحظة، وذلك بس����بب ع����دم التوصل الى حل مع 
السلطات احلكومية في الكويت بخصوص تعديل القوانني 
الرياضية احمللية، بحيث تتواف����ق مع امليثاق األوملبي 
وقوانني ولوائح االحتادات الرياضية الدولية. ومن أجل 

احملافظة على حقوق الرياضيني الكويتيني، قرر املجلس 
التنفيذي للجنة مش����اركتهم في دورة األلعاب األوملبية 
للشباب املزمع إقامتها في سنغافورة 2010 حتت العلم 
األوملبي في حال لم يتم التوصل الى حل للوضع العالق 
حتى انطالق موعد الدورة. كما ناقش املجلس التنفيذي 
قضايا أخرى، وأبدى رضاه التام باحملصلة النهائية التي 
توصلت إليها اللجنة األوملبية الدولية مع السلطات الهندية 

بشأن احترام واستقالل الرياضة األوملبية الهندية.

والدة دومينيك: أرغب في رؤية أنيلكا
أكدت جرماين دومينيك والدة رميون دومينيك مدرب 
منتخب فرنسا انها ترغب في لقاء مهاجم منتخب فرنسا 
املطرود نيكوال أنيلكا، البداء وجهة نظرها في االهانة القاسية 
التي وجهها البنها االس����بوع املاضي خالل مباراة فرنسا 
واملكس����يك. وقال أنيلكا ملدربه بني شوطي املباراة »اذهب 
الى اجلحيم يا ابن الع��اهرة« بع���د ان طل��ب دومينيك منه 
اواخر الشوط االول، اال يخرج بعيدا من منطقة اجلزاء وان 
يبقى على مشارفها او داخلها، لكن يبدو ان انيلكا اعترض 
على تعليمات مدربه، فهدد املدرب باستبداله، فما كان من 

انيلكا اال ان توجه اليه بهذه العبارة النابية.
وقالت والدة دومينيك لش����بكة »آر.تي.إل« الفرنسية 
وهي تبكي »رميون متأثر، متأثر كثيرا. أريد مقابلة أنيلكا 
ألشرح له وجهة نظر الوالدة، هذا اذا كان لديه والدة«. وقالت 
وال����دة دومينيك )80 عاما( في املقابلة »انه أمر محزن أن 
تتم اهانتك بهذا الشكل، وألن املدرب هو ابني. انها اهانة 

مزدوجة، للمدرب ولوالدته. انه أمر مؤلم للغاية«.
وعما اذا حتدث معها رميون هاتفيا، قالت جرماين »نعم 
لقد حتدث معي مساء األحد. انه حزين. لكنه قال لي ال داعي 

للقلق أنا أفكر فيك، انه متأثر، متأثر للغاية«.

العبو فرنسا يبكون بعد تأنيب الوزيرة 
بكى العبو منتخب فرنسا بعد تأنيب وزيرة الرياضة 
الفرنس���ية روزلني باشلو أمس. وبعد ان سئم الشعب 
الفرنسي من تصرفات املنتخب خصوصا بعد رفضهم 
خوض احلصة التدريبية احتجاجا على استبعاد زميلهم 
في الفريق نيكوال انيلكا لشتمه املدرب، وجدت باشلو 

نفسها مضطرة للتوجه الى الالعبني.
وقالت باشلو »لقد صفقوا طويال ثم راحوا يبكون«، 
وذكر مصدر في صفوف املنتخ���ب ان بعض الالعبني 
توجهوا باكني باجتاه غرفة امل���درب رميون دومينيك 
طالبني منه الصفح عما بدر منهم من حركة احتجاجية 
ردا على طرد انيلكا. واضافت باشلو »لقد قلت لالعبني، 
انهم لم يعودوا ابطاال بنظر اطفال فرنسا »لقد حطمتم 
احالم ش���ركائكم واصدقائكم وانصاركم، لقد لطختم 
سمعة فرنسا بأكملها«. وتابعت »قلت لالعبني ان كرة 
القدم الفرنس���ية تواجه الكارثة ليس لكونها خسرت 

مباراة، بل الن الكارثة كانت معنوية«.
وكشفت باشلو ايض���ا انها قالت لالعبني »ان كل شيء 
تغير«، مشيرة الى ان اللقاء بني الطرفني كان مؤثرا جدا 

عندما رأت الدموع تنهمر من عيون الالعبني.

دومينيك رفض مصافحة باريرا  برلماني فرنسي يطالب بالتحقيق 
رفض مدرب منتخب فرنسا رميون دومينيك مصافحة نظيره في أزمة »الديوك«

البرازيلي كارلوس البرتو باريرا مدرب جنوب افريقيا بعد املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء امس وخروجهما سويا من الدور األول. 
ولدى إط����الق احلكم صفارته النهائية، توج����ه باريرا ملصافحة 
دومينيك لكن األخير رفض ذلك، وحاول البرازيلي معرفة األسباب 
وتبادال احلديث لنحو دقيقة قبل ان يفترقا. ورفض دومينيك في 
املؤمتر الصحافي الذي تال املباراة الرد مرتني على سؤال يتعلق 

بهذه احلادثة وقال »انتقل الى السؤال اآلخر«.

دعا برملاني فرنسي إلى تشكيل جلنة برملانية للتحقيق في أزمة املنتخب 
الفرنس��ي في كأس العالم. وقال النائب االشتراكي رينيه دوزيير لقناة 
»ب��ي.إف.إم« التلفزيونية إنه يتعني على هذه اللجنة أن تنظر في »كيف 
وصلت كرة القدم الفرنسية إلى هذه الفوضى«. وكانت تصريحات دوزيير 
جزءا من حالة الغضب السائدة في فرنسا احتجاجا على سلوك الالعبني 

واملطالبة بإجراء تغييرات على نظام إدارة كرة القدم في البالد.

واحدا على التشكيلة التي تغلبت 
على جنوب افريقيا 3-1، فدفع 
مباوريس���يو فيكتورينو مكان 
دييغو غودين املصاب. واندفع 
املنتخب���ان نح���و الهجوم منذ 
البداية بحثا عن الفوز لتفادي 
احلس���ابات املعقدة ومواجهة 
االرجنتني في الدور ثمن النهائي 
علما بان التعادل كان كافيا لكل 
منهما لبلوغ الدور الثاني.وكانت 
املكس���يك صاحب���ة االفضلية 
النها كانت اكثر تهديدا للمرمى 
االوروغوياني بقيادة جيوفاني 
دوس س���انتوس وكواتيموك 

بالنكو.
وانحصر اللعب في منتصف 
امللعب مع غياب الفرص احلقيقية 
للتسجيل حتى تلقى كافاني كرة 
في اجلهة اليمنى ومررها عرضية 
داخل املنطقة الى سواريز الذي 
تخل���ص من الرقاب���ة وتابعها 
بس���هولة بضربة رأسية داخل 
مرمى احلارس اوس���كار بيريز 
)43(. وتابعت املكسيك سيطرتها 
دون ان تنجح في حتقيق مبتغاها 

وتتفادى اخلسارة.

سقوط الديوك

اس����دل املنتخب الفرنس����ي 
الستار على فصل »محرج« للغاية 
في تاريخه وودع املونديال من 
امام  الباب الصغير بخس����ارة 
نظيره اجلن����وب افريقي 2-1، 
ما جعل االخير اول بلد مضيف 

يخرج من الدور االول.
ودخل املنتخب����ان الى هذه 
املواجه����ة وهما ميل����كان آماال 
ضئيلة في احلصول على احدى 
البط���اقتني ألنه كان على احدهما 
ان يخ���رج فائ����زا بعدد كبير 
من االه���داف ش������رط خسارة 

الرغم من فوزها على فرنسا.
وهي املرة الثامنة التي تبلغ 
النهائي  فيها االوروغواي ثمن 
واالولى من���ذ مونديال ايطاليا 
1990. اما املكسيك، فبلغت الدور 
الثان���ي للمرة اخلامس���ة على 
التوالي والسابعة في تاريخها، 
والتي حتاشت اخلروج من الدور 
االول للمرة الثامنة، لكن مهمتها 
في الدور املقبل ستكون صعبة 
ف���ي مواجه���ة االرجنتني على 
االرجح في اعادة ملباراتهما من 
الدور ذاته في املونديال االخير 
ف���ي املاني���ا 2006، عندما فاز 
ابناء التانغو بصعوبة 2-1 بعد 
التمديد.وتالقى االوروغواي في 
الدور املقبل صاحب املركز الثاني 
في املجموعة الثانية.وهو الفوز 
االول لالوروغواي على املكسيك 
في املباريات الرس���مية بينهما 
حيث خسرت االوروغواي مرتني 
وتعادال مرتني خالل كوبا اميركا، 
وكانت آخر مواجهة بينهما في 
البطولة القارية عام 2007 عندما 
فاز »تريكولور« 3-1 في الدور 

الثاني.
وهو الفوز الرابع لالوروغواي 
عل���ى املكس���يك ف���ي تاري���خ 
املواجهات بينهما مقابل س���بع 
هزائم و7 تعادالت، والفوز االول 
لالوروغواي في مباراتني على 
املكسيك في العرس العاملي بعدما 
تعادال سلبا عام 1966. واجرى 
مدرب املكسيك خافيير اغويري 
التي  التش���كيلة  تبديلني على 
تغلبت على فرنسا 2-0، فأشرك 
القائ���د كواتيموك بالنكو مكان 
كارلوس فيال املصاب، واملدافع 
ريكاردو اوسوريو مكان خواريز 
املوقوف. اما مدرب االوروغواي 
اوسكار تاباريز فأجرى تبديال 

ام����ام االوروغواي،  املكس����يك 
ان  الثاني دون  االم����ر  فتحقق 
يتحق����ق االول ليودعا بالتالي 
النسخة التاسعة عشرة خاليي 
الوفاض.وتكرر سيناريو كأس 
اوروبا 2008 ونهائيات مونديال 
2002 بالنس����بة لفرنسا عندما 
ال����دور االول في  ودعت ايضا 
املش����اركتني، والت����ي واصلت 
عقدتها في دور املجموعات منذ 

نهائيات 2002.
لكن »بافانا بافانا« اس����ترد 
اعتباره من نظيره الفرنسي الذي 
كان فاز على »امة قوس القزح« 
3-0 عندما اس����تضاف نسخة 

1998 التي توج بلقبها الحقا.
الفرنس����ي  ودخل املنتخب 
الى هذه املواجهة وهو متشرذم 
الصفوف متاما بعد طرد مهاجم 
تشلسي االجنليزي نيكوال انيلكا 
من الفريق بسبب اهانته املدرب 
رمي����ون دومينيك الذي خاض 
مباراته االخيرة النه س����يترك 
مكانه للوران ب����الن، بعبارات 
نابية جدا خالل استراحة شوطي 

مباراة املكسيك.
ش����هدت تش����كيلة فرنسا 
س����تة تعديالت على تلك التي 
واجهت املكس����يك حيث لعب 
جبريل سيس����يه كرأس حربة 
بدال من انيلكا، وغايل كليشي 
بدال من ايفرا.كما ارتدى العب 
وس����ط بوردو الو ديارا شارة 
القائد الذي شارك الول مرة بدال 
م����ن جيرميي توالالن املوقوف 
حلصوله على انذارين، وشارك 
سيباستيان سكيالتشي بدال من 
اريك ابيدال، فيما لعب يوهان 
غوركوف وبيار-اندري جينياك 
اساسيني على حساب فلوران 

مالودا وسيدني غوفو.

بلغ منتخب األرجنتني رسميا 
الدور الثاني بفوزه على اليونان 
2 � 0 مساء امس في بولوكواني 
في اجلولة الثالثة واألخيرة من 
املجموعة األولى. وسجل مارتن 
دمييكيليس )77( ومارتن باليرمو 

)89( الهدفني.
ورفع املنتخب األرجنتيني 
الى 9 نقاط وسيلتقي  رصيده 
املكسيك في الدور الثاني في إعادة 
ملواجهتهما قبل أربع سنوات في 
مونديال أملانيا عندما احتاج أبناء 
التانغو الى وقت إضافي ليحققوا 

الفوز 2 � 1.
كما بلغ���ت كوريا اجلنوبية 
ال���دور ثمن النهائ���ي بتعادلها 
مع نيجيري���ا 2 � 2 في دوربن. 
وسجل لي جونغ سو )38( وبارك 
تش���و يونغ )49( هدفي كوريا 
اجلنوبية، وكالو اوتشي )12( 
واييغبيني ياكوبو )69 من ركلة 
جزاء( هدفي نيجيريا. وتواجه 
كوريا اجلنوبية اوروغواي في 

الدور ثمن النهائي.
وفي املجموعة االولى بلغت 
االوروغواي واملكسيك الدور ثمن 
النهائي بفوز االولى على الثانية 
1-0 ام���س في راس���تنبرغ في 
اجلولة الثالثة االخيرة. وسجل 
لويس س���واريز هدف املباراة 

الوحيد في الدقيقة 43.
وضمنت االوروغواي صدارة 
املجموعة برصيد 7 نقاط، فيما 
جاءت املكسيك ثانية برصيد 4 
نقاط مستفيدة من فارق االهداف 
عن جنوب افريقيا املضيفة والتي 
لم ينفعها فوزها على فرنسا 1-2 
ايضا ف���ي بلومفونتني. وباتت 
جنوب افريقيا اول دولة منظمة 
لنهائيات كأس العالم تخرج من 
الدور االول للمونديال وذلك على 


