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مارادونا: كدنا ندفع الثمن.. والغرباك ينتقد دفاعه »النائم«
أكد مدرب منتخب األرجنتني 
دييغو مارادون���ا ان إضاعة 
فريقه العديد من الفرص ضد 
نيجيري���ا كادت تكلفه غاليا 
في املباراة التي انتهت بفوز 
فريقه 1-0 على ملعب ايليس 
في جوهانسبورغ في منافسات 
املجموعة الثانية. وقال مارادونا 
»عندما ال تسجل من الفرص 
التي تسنح لك حلسم املباراة 
نهائيا في مصلحتك، فانك قد 

تدفع الثمن«.
واضاف »لم تكن نيجيريا 
بعي���دة ع���ن ادراك التعادل« 
مشيرا الى ان ليونيل ميسي 
وغونزالو هيغواين لم يكونا 
ف���ي محاوالتهما«.  موفق���ني 
الفوز سيجعلنا  وتابع »لكن 
الطريق  هادئني، نحن عل���ى 

الصحيح«.
وأش���اد مارادونا بحارس 
مرمى نيجيريا فنسنت انييما 
ال���ذي اختير افضل العب في 
املباراة بقوله »يجب ان نهنئ 
الذي  النيجي���ري  احل���ارس 
تصدى ألكثر من محاولة خطرة 
وأنقذ مرماه من 3 او 4 فرص 

محقة«.
وتابع »الشيء املهم بنظري 
أنن���ا قدمنا عرض���ا هجوميا 

رائعا«.
وأكد انه كان متأثرا بخوض 
اول مب���اراة له كم���درب في 
العالم وقال  نهائي���ات كأس 
»بالطبع كن���ت متأثرا، نزلت 
الى ارض امللعب قبل املباراة 
لتحية أنصار املنتخب واريد 
الش���كر على  إليهم  ان أوجه 

مساندته للفريق«.
أما مدرب نيجيريا السويدي 
الرس الغرباك فاعتبر ان دفاعه 
كان نائما عندما سجل املنتخب 
االرجنتين���ي ه���دف املباراة 
الوحيد في املباراة بواس���طة 
غابريال هاينزه. وقال الغرباك 

»انا فخور بالعبي فريقي، لكني 
اش���عر بخيبة أمل في الوقت 
ذاته. لم نتصرف بطريقة جيدة 

الركلة  عند تنفيذ االرجنتني 
الركنية التي جاء منها الهدف. 
على هذا املستوى اي خطأ ال 

يرحم وهذا ما حصل«.
واض���اف »لي���س مثاليا 
ان تب���دأ البطولة بخس���ارة، 

وسيكون األمر مماثال عندما 
نلتقي اليون���ان في مباراتنا 
الثانية التي س���تكون مسألة 

حياة او موت للمنتخبني. بيد 
انني اث���ق بقدرة فريقي على 

اخلروج فائزا«.

سونغ فخور بالهدف الثالث في المونديال
أشار العب وسط مان يونايتد 
االجنليزي بارك جي سونغ الذي 
س����اهم في قيادة ب����الده كوريا 
اجلنوبية للفوز على اليونان 0-2 
أمس االول على ملعب »نلسون 
مانديال باي« في بورت اليزابيث 
)املجموعة الثانية(، انه يش����عر 
بالفخر لتمكنه من تسجيل هدفه 
الثالث في نهائيات كأس العالم.

وقال بارك جي س����ونغ الذي 
سجل الهدف الثاني ملنتخب بالده: 
»حققنا نتيجة جيدة، وهذه املرة 
االولى التي تقام فيها كأس العالم 
افريقيا، اش����عر بالسعادة«،  في 
مضيفا »هذا هدفي الثالث في كأس 
العالم، اشعر بالفخر، لكن الفضل 
يعود الى الفريق بأكمله ألنه هو 
من حقق الفوز«. وشارك بارك جي 
سونغ في جميع مباريات بالده في 
املونديالني السابقني، وكان نقطة 
الثقل في تشكيلة املدرب الهولندي 
غوس هيدينك خالل مونديال 2002 
حيث سجل هدف التأهل الى الدور 
الثاني أمام البرتغال في الدقيقة 
70، كما لعب دورا رئيسا في أملانيا 
2006 حتت اشراف مدرب هولندي 
آخر هو ديك ادفوكات، حيث سجل 
هدف التعادل في مباراة فرنس����ا 
واختير افضل العب في املباراة.

أما املدرب هاه جونغ مو الذي 
يأمل ان يكرر االجناز الذي حققه 
هيدين����ك ع����ام 2002 عندما قاد 

الكوريني الى نصف النهائي، فقال 
»املباراة االولى صعبة دائما، فريقي 
لعب بطريقة جدية. حتضرنا بشكل 
جيد«، مضيفا »اس����تراتيجيتنا 
األساسية كانت ان نكون حذرين 
من الك����رات الثابتة التي ينفذها 
اليونانيون. لو كنا اكثر هدوءا، 
لرمبا جنحنا في تسجيل عدد اكبر 

من األهداف«.
اليونان  أما من ناحية مدرب 
األملاني اوت����و ريهاغل )72 عاما( 

الذي كان ميني النفس في ان يحقق 
منتخبه فوزه االول في النهائيات 
بعد ان خسر مبارياته الثالث في 
مشاركته السابقة عام 1994 دون 
ان يس����جل اي هدف، فاعتبر ان 
الفوز،  الكوري استحق  املنتخب 
مضيفا »اشعر باخليبة دائما عندما 
نخس����ر مباراة، ان كان في كأس 
العالم او اي كأس كانت. سنعود 
اآلن الى دوربن وسنحلل ما حصل 
من أخطاء من اجل ان نتحسن في 

مباراتنا املقبلة«. وتلعب اليونان 
في 17 احلال����ي امام نيجيريا في 
بلومفونت����ني، فيما تلتقي كوريا 
اجلنوبي����ة م����ع االرجنت����ني في 
جوهانسبورغ.  واضاف ريهاغل 
الذي قاد اليونانيني الجناز تاريخي 
قبل 6 اع����وام حني توجوا أبطاال 
ألوروبا على حس����اب البرتغال، 
الكوريون بطريقة جيدة،  »لعب 
قاتلوا بشراسة، استغلوا فرصهم 

ونحن لم نفعل ذلك«.

انزعاج إيطالي 
من »فيفا« وڤييرا

ذهل املنتخب االيطالي والعبوه عندما 
شاهدوا الالعب الفرنسي باتريك ڤييرا 
يقوم بتسليم رمزي لكأس العالم خالل 
احلفل الذي س����بق بيوم واحد انطالق 
موندي����ال جنوب افريقي����ا 2010، وذلك 
حسبما كشف أمس االول رئيس االحتاد 
االيطالي جانكارلو ابيتي. وقال ابيتي ان 
االحتاد الدولي لكرة القدم ارتكب »حماقة« 
بدعوته ڤييرا، الس����نغالي االصل، لكي 
يقوم بهذه العملية الرمزية عوضا عن 
احد الالعبني االيطالي����ني الذين توجوا 
باللقب العاملي قبل 4 اعوام على حساب 
الفرنس����يني.  وقال ابيتي في معس����كر 
»االزوري« في جن����وب افريقيا »ڤييرا 
لم يفز بهذه الكأس، ايطاليا فازت بها«. 
وكان ڤييرا الذي توج باللقب عام 1998 
مع املنتخب الفرنسي، قام بتسليم رمزي 
للكأس الى رئيس اللجنة املنظمة احمللية 
داني جوردان وام����ني عام فيفا مواطنه 
جيروم فالكي وذلك خالل حفل موسيقي 
اقيم في س����ويتو اخلميس املاضي، ما 
دف����ع ابيتي لطلب تفس����ير من االحتاد 
الدولي، وهو قال بهذا الصدد »ال اعتقد 
انهم س����يواجهون مشكلة في االعتراف 
بان ما ارتكبوه كان حماقة«. وأكد ابيتي 
ان منتخبه لم يتلق اي دعوة رس����مية 
للمشاركة في هذه املناسبة »التجارية« 
بحسب رأيه، مشيرا الى انهم طلبوا من 
اندريا بيرلو  العب وس����ط »االزوري« 
احلضور لكنه لم يتمكن بسبب اإلصابة. 
وختم ابيتي »لو طلب منا ان نرسل وفدا 

رسميا، فكنت سأوافق دون مشكلة«.

سيماو يأمل تجنب إسبانيا

اعتبر العب وس����ط اتلتيكو مدريد االسباني 
سيماو سابروسا ان باس����تطاعة منتخب بالده 
البرتغال ان يتغلب على نظيره البرازيلي من اجل 
التأهل عن »مجموعة املوت« الى الدور الثاني من 
مونديال جنوب افريقيا 2010، معترفا بأنه يريد 

جتنب اسبانيا في الدور املقبل.
وستتقارع البرتغال التي وصلت الى نصف 
نهائي النس����خة املاضية في املانيا قبل 4 اعوام، 
مع البرازيل وساحل العاج للحصول على بطاقتي 
املجموعة الس����ابعة الى ال����دور الثاني، في حني 
تبدو حظوظ كوريا الشمالية ضعيفة في دخول 
صراع الكبار.وأكد سيماو ان منتخبه الذي عانى 

األمري����ن في التصفيات واحتاج الى امللحق لكي 
يتأهل على حساب البوسنة، متحمس جدا لبدء 
مشواره: »متلك البرتغال بعض افضل الالعبني 
في اوروبا والكثي����ر من الطموح وفريقا موحدا 
وقويا جدا«، مضيفا »من املهم دائما ان تبدأ كأس 
العالم بأفضل طريقة ممكنة، بالفوز. ال نريد ان 
نواجه البرازيل في املباراة الثالثة ونحن بحاجة 
الى الفوز، لكن اذا كنا بحاجة الى الفوز، فلما ال؟ 
لقد تغلبنا عليهم في العديد من املناس����بات في 
السابق«. وسيكون اللقاء الناري بني البرازيليني 
والبرتغالي����ني امللقبني ب� »برازيليي اوروبا« في 

اجلولة االخيرة في 25 اجلاري.

مدرب نيجيريا الغرباك 
اتهم مدافعيه بالتراخي 
أمام الهجوم األرجنتيني

الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ متجاوزا العبا يونانيا
البرتغالي سيماو سابروسا يأمل في الفوز على البرازيل


