
األرجنتين تتحفز إلسقاط »محاربي التايغوك«.. ونيجيريا واليونان يطمحان إلى التعويض

ريهاغل ينوي 
ترك تدريب اليونان

أفادت تقاري��ر صحافية بأن 
األملاني أوتو ريهاغل، املدير الفني 
اليونان ص��رح لالعبيه  ملنتخب 
بأنه سيترك تدريب املنتخب بعد 

املونديال.
وذكرت صحيفة »غول نيوز« 
اليونانية، أن ريهاغل أعرب لالعبيه 
ع��ن رغبته في اخلروج »مرفوع 
ال��رأس«، وأش��ار إل��ى الفترات 
اجلميلة التي قضاها مع منتخب 
اليونان، وأضاف »رمبا لن جنتمع 

معا بعد عدة أيام«.
وأوضحت الصحيفة أن ريهاغل 
ناشد العبيه بذل كل اجلهد أمام 
منتخب نيجيريا اليوم، وطالبهم في 
الوقت نفسه بعدم التأثر ب�»األجواء 
املسمومة« في اليونان بعد خسارة 
املباراة األولى أمام كوريا اجلنوبية 
0-2. ي��درب ريهاغ��ل )71 عاما( 
منتخب اليون��ان منذ عام 2001، 
وفاز معه ببطولة األمم األوروبية 
عام 2004 في البرتغال، ويرتبط 
بعقد مع احتاد الكرة اليوناني حتى 

نهاية البطولة احلالية.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير 
إخباري��ة أن البرتغال��ي فرناندو 
سانتوس س��يخلف ريهاغل في 

تدريب منتخب اليونان.

بعد اخلسارة واستعادة توازننا 
بأسرع ما ميكن من أجل ان نكون 
جاهزين للمباراة املقبلة«، مشيرا 
الى ان الكوريني اس���تفادوا من 
الفوز  أخطاء بس���يطة من اجل 

باملباراة.
 أم���ا ريهاغ���ل ال���ذي أصبح 
أكبر مدرب في تاريخ النهائيات 
)71 عام���ا(، فقد حذر العبيه بأن 
الوضع ال يتحمل أي تعثر آخر، 
مضيفا »يجب ان نأخذ العبر من 
املباراة االول���ى واحملافظة على 
تركيزنا اذا م���ا أردنا ان نحافظ 
على آمالنا في مواصلة املشوار. 
نحن قادمون ملواجهة أقوى فريقني 

في املجموعة«.

يخسر بعدها امام تركيا 7-0.

 نيجيريا واليونان للتعويض

وفي املب���اراة الثانية، يدخل 
املنتخبان النيجيري واليوناني الى 
مباراتهما على ملعب »فري ستايت 
ستاديوم« في بلومفونتني وهما 
يبحثان ع���ن التعويض بعد ان 

استهال مشوارهما باخلسارة. 
 وأكد حارس املنتخب اليوناني 
ان  الكس���ندروس تزورفات���س 
ق���واه بعد  فريقه سيس���تجمع 
خس���ارة املباراة االولى من اجل 
محاولة الفوز على منتخب املدرب 
السويدي الرس الغرباك، مضيفا 
»حاولنا ان نضع االنتقادات جانبا 

 وتابع جونغ مو الذي تفوق 
في املباراة األولى بشكل تام على 
االملان����ي اوتو ريهاغل  نظيره 
»االرجنتني من بني املنتخبات 
املرش����حة للفوز باللقب لكننا 
منلك العب����ني جيدين. في كرة 
القدم الفرق الصغيرة بإمكانها 
دائم����ا ان تف����وز عل����ى الفرق 

الكبيرة«.
الكوري   ويحتفل املنتخب 
اجلنوبي أمام االرجنتني بذكرى 
م����رور 56 عام����ا على خوضه 
مباراته األولى في نهائيات كأس 
العالم ع����ام 1954 في مونديال 
سويسرا حني تلقى هزمية ثقيلة 
جدا أمام املج����ر 0-9، قبل ان 

 وختم مارادون����ا »ال مكان 
للخوف في كرة القدم، من يشعر 
باخلوف عليه ان يبقى في منزله، 
ال يجب ان تشعر باخلوف على 

االطالق في كرة القدم«.
 أما مدرب كوريا اجلنوبية هاه 
جونغ مو الذي واجه مارادونا 
عام 1986 عندما التقت االرجنتني 
مع املنتخب اآلسيوي في نهائيات 
مكسيكو، فاكد ان منتخبه أصبح 
أكثر ثقة بعد ف����وزه مبباراته 
االول����ى وهو قادر على مفاجأة 
االرجنتني، مضيفا »سنقدم كل 
ما لدينا الن العبي يقدمون أفضل 
مس����توياتهم أمام خصوم من 

عيارهم )االرجنتينيني(«.

ولن يعجبني أبدا. القول باني 
سأعادل اجنازه يعني انه علي 
التنجيم، علي ان اكون مشعوذا، 
وانا لس����ت مشعوذا، انا مدرب 
وحسب. علينا ان نطور أداءنا 
كثيرا اذا أردن����ا ان نلعب تلك 

املباراة السابعة )النهائي(«.
 ويؤكد مارادونا انه يحاول 
اختبار العديد من خطط اللعب، 
وبان مهاجميه يتدربون بجهد 
اليجاد طريقهم الى الشباك، وهو 
األمر الذي لم يحصل في املباراة 
األولى أمام نيجيريا، خصوصا 
غونزال����و هيغواين الذي أهدر 
فرصة وهو وحيد في مواجهة 

املرمى.

اذا لعبنا  في املجموعة، لك����ن 
كفريق كما فعلنا ضد اليونان 
فسيكون باستطاعتنا حتقيق 

نتيجة جيدة«.
 وفي حال جنح مارادونا في 
املقبلة  الفوز مببارياته الست 
م����ع املنتخب، أي الوصول الى 
النهائي والفوز باللقب، سيصبح 
ثالث من يتوج باللقب العاملي 
البرازيلي  كالعب ومدرب بعد 
ماريو زاغالو واالملاني فرانتس 

بكنباور. 
 لكن مارادون����ا ال يحبذ ان 
يقارن اسمه ببكنباور، وقال بهذا 
الصدد »في الواقع، أنا لست مثله 
على االطالق، ال يعجبني بكنباور 

 يتحفز املنتخب االرجنتيني 
الثاني على  الف����وز  لتحقي����ق 
التوالي عندم����ا يتواجه اليوم 
الك����وري اجلنوبي  مع نظيره 
على ملعب »س����وكر س����يتي« 
في جوهانسبورغ في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة 

الثانية.
 وحذر مدرب التانغو دييغو 
مارادونا العبيه من مغبة اضاعة 
الفرص مثلما حصل في املباراة 
االولى أمام نيجيريا الن هذا األمر 
س����يكلف فريقه غاليا، مضيفا 
»عندما ال تس����جل من الفرص 
املباراة  التي تسنح لك حلسم 
نهائي����ا في مصلحتك، فانك قد 

تدفع الثمن«.
 وس����يكون عل����ى املنتخب 
االرجنتيني ان يكون اكثر فاعلية 
الكوري خصوصا  أمام املرمى 
ان األخير ق����ادر في أي حلظة 
على االنتق����ال من منطقته الى 
مرمى اخلص����م والوصول الى 
الشباك، كما فعل مع اليونانيني، 
خصوصا ان الدفاع االرجنتيني 
وبشكل خاص قلبا الدفاع والتر 
صامويل ومارتن دمييكيليس، 

يتسم أداؤه بالبطء.
 وقد حذر العب وسط مان 
يونايت����د االجنليزي بارك جي 
سونغ الذي سجل الهدف الثاني 
لكوري����ا اجلنوبي����ة في مرمى 
ابطال أوروبا 2004، بان منتخب 
»محاربي التايغوك« قادر على 
اسقاط االرجنتينيني، مضيفا 
»االرجنتني هي أفضل منتخب 

نسور نيجيريا تأمل بالتحليق من جديد في املونديال مبواجهة اليونان

العبو فرنسا يستمعون لتوجيهات املدرب رميون دومينيك

فرنسا مطالبة بالفوز على المكسيك
سيكون املنتخب الفرنسي مطالبا بالفوز على نظيره املكسيكي اليوم 

في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة االولى.
ولم يظهر املنتخب الفرنسي مبستوى مطمئن أمام اوروغواي وعانى 
االمرين على غرار مشواره في التصفيات وحملته االعدادية للمونديال 

التي ختمها بخسارة تاريخية امام الصني املتواضعة.
فبعد االختبار االوروغوياني، سيجد املنتخب الفرنسي نفسه امام 
امتحان اصعب يتمثل في بطل تصفيات الكونكاكاف منتخب املكس����يك 
بقيادة جنمه مدافع برشلونة االسباني رافايل ماركيز والذي انقذ منتخب 
بالده من اخلسارة امام جنوب افريقيا املضيفة 1-1 في املباراة االفتتاحية. 
ويبدو ان االجواء غير مطمئنة في صفوف املنتخب الفرنس����ي بسبب 
املش����اكل الكثيرة التي يعاني منها بني املدرب رميون دومينيك والعب 
وسط تشلسي االجنليزي فلوران مالودا، على الرغم من ان االخير نفى 
ذلك، وايضا هناك اجواء غير صافية بني عدة العبني في صفوف الفريق، 
باالضافة الى معاناتهم في خط الهجوم حيث لم يس����جلوا سوى هدف 

واحد في املباريات الثالث االخيرة وكان في مرمى تونس 1-1 وديا.
وكان دومينيك احتفظ مبالودا على مقاعد االحتياط في املباراة االولى 
على الرغم من جاهزيته واعتماده عليه في جميع املباريات االعدادية وذلك 
بسبب مشادة كالمية في حصة تدريبية عشية املباراة اثر تدخل قوي 
بحق القائد باتريس ايفرا. وبرر دومينيك اختياره بكونه كان يرغب في 
العب وسط مدافع اضافي بدال من اشراك مالودا. وطالب دومينيك العبيه 
مبنع املكسيكيني من االستحواذ على الكرة للحد من خطورتهم وتعزيز 
احلظوظ في التغلب عليهم. وقال دومينيك »املكسيك منتخب قوي جدا 
جدا، يلعب بأس����لوب جيد وعندما يسرع ايقاع اللعب ويستحوذ على 
الكرة بامكانه زعزعة دفاع اي منتخب في العالم، يجب ان نحرمهم من 

االستحواذ على الكرة حتى ال تسنح امامهم فرص للقضاء علينا«.
في املقابل، أكد مدرب املكسيك خافيير اغويري انه سيواصل اللعب 
بطريقة هجومية امام املنتخب الفرنس����ي على الرغم من املشاكل التي 
واجهها في املباراة االولى امام جنوب افريقيا. وركز اغويري منذ تسلمه 
منصب االدارة الفنية ملنتخب بالده، على فك العقم الهجومي الذي كان 
يعاني منه املنتخب مع س����لفه السويدي زفن غوران اريكسون وجنح 
في رهانه الن املكسيك حققت 8 انتصارات مقابل خسارتني قبل وصولها 
الى املونديال. وقال اغويري »انه االس����لوب الذي اوصلنا الى هنا ولن 
نغيره«، مضيفا »صحيح اننا تركنا مس����احات كبيرة ملهاجمي جنوب 
افريقي����ا في املباراة االولى، لكننا س����نواصل لعبنا بالطريقة ذاتها مع 

فعالية كبيرة في الهجوم«.

فرنسا تطلب استبدال الحارس الثالث
 طلب املنتخب الفرنسي استبدال حارسه الثالث 
سيدريك كاراسو بعد تعرضه الصابة في فخذه 
خالل متارين بالده اس���تعدادا ملواجهة املكسيك 

اليوم.
 وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن االحتاد 
الدولي لكرة القدم تلقى من االحتاد الفرنسي طلبا 
الستبدال كاراسو حارس بوردو بسبب اصابته.
 وتلقى ستيفان روفييه حارس مرمى موناكو 
اتصاال من برونو مارتين���ي مدرب احلراس في 
املنتخب الفرنسي لتقليص مدة اجازته واالستعداد 
للقدوم الى جنوب أفريقيا، بحسب ما ذكر األول 

لصحيفة »ليكيب« الفرنسية الصادرة أمس.
 وقال روفييه )23 عاما( بعد ابالغه: »أنا جاهز 
للذهاب إلى جنوب أفريقيا.. قطعت اجازتي بعد 

اتصال هاتفي تلقيته من بونو مارتيني«.
 وسيجتمع مكتب اللجنة التنظيمية لفيفا في 
وقت الحق لبحث الطلب الفرنس���ي والرد عليه. 
وشرح مسؤول العالقات العامة في االحتاد الدولي 
نيكوال مينغو ان القوانني واضحة في هذا الشأن، 
وان أي فريق ميكنه استبدال أحد العبيه بسبب 
االصابة قبل 24 ساعة على بداية مباراته األولى في 
النهائيات بحسب الفقرة السادسة من املادة 26. 
ورغم ذلك ميكن تقدمي طلب اخر لفيفا في حال 

القوة القاهرة، ويعود لألخيرة بت األمر. 
 وتعرض كاراسو احلارس الثالث بعد هوغو 
لوريس وستيف مانداندا، الصابة في فخذه االثنني 
املاضي خالل التمارين على ملعب »فيلد أوف درميز« 

بالقرب من فندق الفريق الواقع في كنيسنا.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو
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اجلزيرة الرياضية 9+ 0 5 0 0 pm
نيجيريا اليونان

كوستاس هالكياس
يورغوس سيتاريديس

خريستوس اوغلو
نيكوس سبيروبولوس

فانغيليس موراس
الكسندروس تزيوليس
يورغوس كاراغونيس

سوتيريس نينيس
كوستاس كاتسورانيس

يورغوس ساماراس
انغلوس خاريستياس

فنسنت اينياما
جوزيف يوبو

تاي تايوو
ربيعو افوالبي
دانيال شيتو
براون ايدييه
كالو أوتشي
يوسف اياال
ساني كايتا
جون اوتاكا

ياكوبو اييغبيني

اجلزيرة الرياضية 10+ 0 2 3 0 pm
كوريا اجلنوبيةاالرجنتني

دييغو بوزو 
مارتن ديميكيليس
كليمنتي رودريغيز 

غابرييل هاينزه
ماريو بوالتي 

انخل دي ماريا 
خوان سيباستيان 
خافيير ماسكيرانو 
خوناس غوتييرز 
غونزالو هيغواين 

ليونيل ميسي

لي وون جاي
اوه بيوم سيوك 
كيم هييونغ ايل 
تشو يانغ هييونغ

لي يونغ بيو 
كيم نام ايل

كيم بو كييونغ 
بارك جي سونغ

كيم جونغ وو 
اهن جونغ هوان 

بارك تشو يانغ

اجلزيرة الرياضية 9+ 0 9 3 0 pm
املكسيكفرنسا

هوغو لوريس
باكاري سانيا
ايريك ابيدال

انطوني ريفيير
وليام غاالس

يوان غوركوف
 جيريمي توالالن

فلوران مالودا
الو ديارا

فرانك ريبيري
جبريل سيسيه

أوسكار بيريز
فرانسيسكو رودريغيز
كارلوس سالسيدو

رافايل ماركيز
ريكاردو أوسوريو
جيراردو تورادو
اسرايل كاسترو

أندريس غواردادو
جوني ماغايون

بابلو باريرا
كواوهتيموك بالنكو


