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مدرب املنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا حلظة وصوله إلى جنوب أفريقيا  )أ.پ(

 »التانغو« 

و »الماتادور«

وصل منتخب االرجنتني وعلى رأسه مدربه وجنمه السابق دييغو 
مارادونا وجنمه احلالي ليونيل ميسي الى جوهانسبورغ.

ويس���عى منتخب االرجنت���ني الى لقبه الثالث ف���ي كأس العالم 
بع���د عامي 1978 و1986 حيث يلعب في نهائيات جنوب افريقيا في 
املجموعة الثاني���ة الى جانب نيجيريا وكوريا اجلنوبية واليونان.
وبات منتخب االرجنتني ثالث منتخب مش���ارك في املونديال يصل 

الى جنوب افريقيا بعد منتخبي استراليا والبرازيل.
وينتقل منتخب التانغو الى س���احة املنافسات بعد فوز عريض 
على كندا بخمس���ة اهداف نظيفة في مباراة ودية قبل ايام قدم فيها 
االرجنتينيون عرضا هجوميا تألق فيه ماكس���ي رودريغيز وانخل 
دي ماريا وكارلوس تيفيز وسيرخيو اغويرو، رغم ان ليونيل ميسي 
لم يشارك في املباراة بعد تعرضه الى اصابة طفيفة في ركبته خالل 
التمارين، فضال عن غياب دييغو ميليتو صاحب هدفي انتر ميالن 
االيطالي في مرمى بايرن ميوني���خ االملاني في نهائي دوري ابطال 

اوروبا السبت املاضي.
وسيجمع معسكر املنتخب األرجنتيني بني اثنني من أبرز العقليات 
الكروية في األرجنتني وهما أس���طورة الكرة األرجنتينية مارادونا 

وليونيل ميسي جنم برشلونة األسباني.
ويأمل مارادونا الذي ق���اد املنتخب األرجنتيني إلى الفوز بلقب 
كأس العالم 1986، أن يتمكن ميسي )22 عاما(، من إعادة تلك األمجاد 
ليثبت جدارته بوصفه أفضل العب في العالم.ومع ذلك لم يس���طع 
املنتخب األرجنتيني في سماء كرة القدم في الفترة املاضية وتعثر 

كثيرا في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010.
ورغم أن املنتخب األرجنتيني يعد من أبرز منتخبات كرة القدم 
في العالم، كان آخر تتويج له باللقب العاملي عندما رفع مارادونا 
كأس بطولة عام 1986 في مكسيكو سيتي باملكسيك.وواجه مارادونا 
انتقادات حادة عندما كان املنتخب األرجنتيني على وشك اخلروج 
من تصفيات كأس العالم.ورغم وجود بعض الثغرات الواضحة 
في صفوف املنتخب، خاصة في ظل غياب صانع األلعاب املعتزل 
خوان رومان ريكيلمي، ميتلك مارادونا العديد من املواهب.ويشكل 
مارتني دمييكيليس العب بايرن ميونيخ األملاني وزميله غابرييل 
ميليتو الدعامات األساسية لدفاع املنتخب األرجنتيني كما يشكل 
خافيير ماس���كيرانو العب ليڤربول اإلجنلي���زي وقائد املنتخب 
األرجنتيني وفرناندو غاغو والالعبان املخضرمان خافيير زانيتي 

واستيبان كامبياسو خيارات متاحة أمام مارادونا خلط الوسط. 
وقال ماس���كيرانو الذي يرجح أن يضيف صالبة إلى خط وسط 
املنتخب األرجنتين���ي »على املدى البعيد، ال يهم ما يقوله النقاد 
ولكن الش���يء املهم هو ما س���تقدمه خالل هذا الشهر«.واعترف 
ماس���كيرانو بأن منتخبي اسبانيا والبرازيل كانا أكثر تفوقا إلى 
حد ما مقارنة ببقية املنتخبات األخرى في اآلونة األخيرة ألنهما 
صعدا إلى منصات التتويج ف���ي العامني األخيرين. وتابع »لكن 
اخلبرة تقول إن كأس العالم س���تكون من نصيب املنتخب األكثر 
تط���ورا خالل البطولة، وليس بالض���رورة املنتخب الذي يلعب 

باملستوى األفضل«.

  إسبانيا 

كما وصل املنتخب االسباني إلى مدينة انسبروك النمساوية، دون 
أن يلفت أنظار اجلماهير تقريبا.وذكرت قناة »أو.ار.اف« التلفزيونية 
أن مجموع صغيرة من الطالب االس���بان احتشدوا الستقبال جنوم 

منتخبهم في املطار في مقاطعة تيرول اجلبلية.
ووقع فرناندو توريس وديڤيد فيا وآخرون على تذكارات وتوقفوا 

اللتقاط بعض الصور قبل أن يتوجهوا إلى الفندق.

 أوروغواي

أجرى منتخب أوروغواي تدريباته على مرحلتني، إحداهما خططية 
واألخرى بدنية استعدادا خلوض أولى مبارياته أمام فرنسا في 11 يونيو 
املقبل.وفقا ملا أعلنه االحتاد األوروغواني، فإن بعثة الفريق ستغادر البالد 
الى جوهانسبرغ ومنها إلى كيمبرلي، حيث سيعسكر الفريق، وينتظر 
أن يعلن أوسكار واش����نطن تاباريز املدير الفني للفريق خالل اليومني 
املقبلني قائم����ة نهائية من 23 العبا خل����وض املونديال، وهو ما يعني 
اس����تبعاد ثالثة عناصر ممن يتدربون حتت قيادته في الوقت احلالي. 
وأبدى تاباريز امتعاضه من األسلوب الذي تتعامل به الصحافة مع مسألة 
الالعبني الثالثة املستبعدين، فيما تتعلق املسألة بأمر »ال ميكن جتنبه«. 
وقال »تبدو لي غير محترمة تلك املنافسات واإلحصائيات التي جترى 
دون التمتع بأقل قدر من املعلومات حول الشكل املنتظر لقائمة الالعبني 
النهائية. يحاولون التنبؤ بصورة صحيحة بالقرار الذي سيتخذه شخص 
ما هو أنا، لكنهم يجرحون أشخاصا آخرين معنيني باألمر. كنت أمتنى 

أال يحدث في أوروغواي هذا األمر الشائع في دول أخرى«.

أوروغواي أنهى تدريباته قبل المغادرة إلى جوهانسبرغ 

موندياليةمتفرقات

 تلقى منتخب هندوراس تنبيها شديد اللهجة بشأن 
مستواه.وانتقد أغلب النقاد في وسائل اإلعالم احمللية 
املدرب الكولومبي ملنتخ���ب هن������دوراس رينالغو 
روي����دا بعد يوم واحد من تعادل الفري�������ق م�����ع 
نظيره بيالروسيا في النمس���ا، واصفني إياه بأن���ه 
لي�������س لديه أي أفكار واضحة ح���ول طريقة لعب 

الفري����ق.
 خسر منتخب اجلزائر امام نظيره االيرلندي 0-3 في 
مباراة ودية اقيمت على ملعب كروكي بارك ستاديوم في 
دبلن.وس��جل بول غرين )31( وروب��ي كني )52 و85 من 

ركلة جزاء( االهداف. 
 أكد املهاجم املكس���يكي خافيير هرنانديز أنه على 
استعداد للتخلي عن حلم إحراز األهداف في املونديال 
إذا ما كان ذلك س���يعني حتقيق منتخب بالده نتائج 

جيدة خالل البطولة.
وق���ال هرناندي���ز في مؤمت���ر صحاف����ي عل����ى 
هام�����ش معسكر املنتخب في أملانيا »األهداف دائما 
ما تأت�����ي نتيجة جهد الزمالء.. نحن )املهاجم����ني( 
فقط مس���ؤولون حلس���ن احلظ عن إنهاء الهجمات. 
إنني مطمئن وعلى استعداد الستبدال أهدافي بنتائج 

جيدة«.
 س��يطرت مش��اعر احل�����زن وخيب��ة األمل على 
مش��جعي كرة القدم في غانا حيث اس��تيقظوا على نبأ 
اس��تبعاد جنم خط الوس��ط مايكل إيسيان من صفوف 

املنتخب الغاني.
وأعل��ن االحتاد الغاني لكرة القدم أن العب تشلس��ي 
اإلجنليزي البالغ من العمر 27 عاما لن يتعافى في الوقت 
املناس��ب من اإلصابة في الركبة والتي تعرض لها خالل 
مشاركته مع منتخب بالده في كأس األمم األفريقية التي 

أقيمت بأنغوال.

حارس تشيلي
 ينتقد »جابوالني«

عسكرة البرتغال
منظر غير مألوف ملنتخب البرتغال حيث ارتدى الالعبون الزي العسكري التقليدي، وتدربوا في القاعدة اجلوية العسكرية البرتغالية في منطقة 
»كوڤيها« استعدادا للمونديال، ويبدو في الصورة النجم كريستيانو رونالدو وناني على أرض امللعب                                                                          )أ.پ(

انتقد حارس مرمى منتخب 
تشيلي كالوديو برافو الكرة التي 
ستعتمد في النهائيات معتبرا 
انها تشبه تلك التي تستعمل 
في الكرة الطائرة و»مصنوعة 
لتعقيد مهمة احلراس«، وقال 
براف���و »انها كرة مختلفة، لقد 
صنعوها لتعقيد مهمة حراس 
املرمى لكي يرتكبوا الكثير من 
االخطاء ويتم تس���جيل عدد 
كبير من االهداف«، مضيفا »انها 
كرة معقدة س���ريعة ويصعب 

السيطرة عليها«.
وتابع »انها كرة خاصة جدا 
شبيهة بالتي تستعمل في الكرة 
الطائرة، وعند ملس���ها لليدين 
نشعر بثقلها وبحركتها اكثر من 
الكرة العادية«، مشيرا الى ان 
»قماشها مختلف يجعل االمساك 
بها صعبا ف���ي حال الرطوبة، 
كم���ا انه م���ن الصعب حتديد 

مسارها«.
الكرة الرسمية للمونديال 
»جابوالني« مصنوعة من قبل 
ش���ركة ادي���داس للتجهيزات 

الرياضية.
 وحتظى مبواصفات حديثة 
تضمن ثباتها والتحكم بها جيدا 
حس���ب الظروف املناخية في 

جنوب افريقيا. 

يطأ أرض جنوب أفريقيا.. 

إلى معسكر انسبروك


