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مارادونا يشيد باألداء الرائع لـ »التانغو«.. ويعتذر لبالتيني

ميسي: عدم تسجيلي األهداف ال يزعجني
أكد املهاجم األرجنتيني الشاب ليونيل ميسي أن عدم إحرازه أهدافا في املباراتني 
اللتني خاضهما مع الفريق باملونديال ال يزعجه كثيرا. وقدم ميسي عرضا رائعا مع 
املنتخب األرجنتيني وساهم بقدر كبير في فوز الفريق على منتخب كوريا اجلنوبية 
ولكن احلظ عانده فلم يدخل ضمن قائمة هدافي البطولة. وقال ميس����ي »لم أسجل 
هدف����ي بعد ولكن ذلك ال يزعجني كثيرا.. أش����عر فقط باإلجه����اد مثل باقي زمالئي 
بالفريق«. ونفى ميسي جنم برشلونة اإلسباني والفائز بلقب أفضل العب في العالم 
لعام 2009 أن يكون مصابا في الوقت احلالي. وأثنى العبو املنتخب األرجنتيني على 
زميلهم ميسي بعد املباراة والتي خاضها ميسي خلف رأسي احلربة كارلوس تيڤيز 
وغونزالو هيغواين. وتابع ميس����ي »قدمنا مستوى جيدا وجنحنا في خلق الفرص 
وهو ما عجزنا عنه امام نيجيريا، فنحن س����عداء بأننا نس����ير على طريق التأهل«. 
وتابع »لقد س����جلنا 4 اهداف، فأنا هادئ، وقد يكون هذا املونديال ارجنتينيا«، ردا 
على س����ؤال عن عدم تسجيله اي هدف حتى اآلن بالقول »األمر ليس مهما، حصلت 
على بعض الفرص لكن لم اسجل منها«، مضيفا »انا سعيد من اجل )هيغواين( ومن 
اجلنا جميعا، لقد حصل على الفرص وجنح في تس����جيلها«. من جانبه قال حارس 
مرمى املنتخب األرجنتيني س����يرجيو روميرو إن ميسي هو جنم النجوم. وأضاف 
»قدم )ميس����ي( مجددا مباراة اس����تثنائية ولكنه لم ينجح فقط في هز الشباك. إنه 

قريب للغاية من تسجيل األهداف وقد ساعدنا كثيرا بأدائه املتميز«.

أشاد مدرب منتخب األرجنتني لكرة 
القدم وجنمه السابق دييغو مارادونا 
بالعبيه بعد العرض الكبير الذي قدموه 
أمام كوريا اجلنوبية وتوجوه بفوز 

ساحق 1-4.
وقال مارادونا »أريد ان أشيد بالعبي 
املنتخب األرجنتيني على العمل الرائع 
الذين قاموا ب����ه«. واضاف »الطريقة 
الوحيدة التي كانت متاحة امام كوريا 
اجلنوبية جلعل مهمتنا صعبة كانت 
في حال س����ماحنا لها بذلك، مبنحها 
الفرصة للس����يطرة كثيرا على الكرة 
وترك مساحات امام العبيها او بارتكاب 
األخطاء كما حصل مع دمييكيليس«.

وتابع مارادونا الذي قاد األرجنتني 
الى اللقب ع����ام 1986 »لم نكن قلقني 
ابدا م����ن الكوريني الذين لم يزعجونا 

أبدا«.

اعتذار لبالتيني

وإذ قدم مارادونا اعتذاره للفرنسي 
ميشال بالتيني، لم يفعل ذلك بالنسبة 

الى األسطورة البرازيلية بيليه. وأوضح 
مارادونا في هذا الصدد »ارس����ل لي 
بالتيني بطاقة يشرح فيها انه لم يقل 
عني ما يقوله اإلعالميون انه تناولني 
به، ولذلك اعت����ذر منه، لكن ال اعتذر 

من بيليه«.
وكان بيلي����ه اعتبر قب����ل ايام في 
حديث للصحافة البرازيلية ان تعيني 
مارادونا مدربا للمنتخب األرجنتيني 
كان خطأ، وان األخير أراد هذا املنصب 
بس����بب املال، فرد عليه األخير قائال 
»لست متفاجئا، فعلى بيليه ان يعود 

الى املتحف«.
 أم����ا بخصوص بالتيني الذي قال 
)حسب اإلعالميني( منذ بضعة اشهر 
ان مارادونا كان العبا رائعا لكنه ليس 
مدربا رائعا، ف����كان االرجنتيني قال 
»لست متفاجئا ايضا الن عالقتي به 
كانت فاترة دائما، فهو يقول لي مرحبا 
ووداعا ليس اال. لكننا نعلم ان هذا هو 
طبع الفرنس����يني وبالتيني فرنسي، 

يعتبر نفسه افضل من اجلميع«.

الغرباك: طرد كايتا كان نقطة التحول في المباراة

اعتبر مدرب منتخب نيجيريا السويدي الرس 
الغرباك ان طرد العبه ساني كايتا في منتصف 
الشوط االول في املباراة ضد اليونان كان نقطة 
التح����ول التي جعلت االخير يخرج فائزا 1-2 
اول من امس ضمن منافس����ات اجلولة الثانية 
من املجموعة الثانية. وقال الغرباك الذي تسلم 
تدريب »النسور املمتازة« قبل فترة وجيزة »لم 
أر صراحة من املكان الذي كنت جالسا فيه ما 
حصل حلظة طرد كايتا، وبالتالي ال استطيع 
احلكم على احلادثة، لكن ما أجده مؤس����فا هو 
عدم قدرتنا على التحدث الى احلكام حتى بعد 
املباراة«. واضاف »من الواضح ان حادثة الطرد 

كانت نقطة التحول في املباراة، فكل ش����خص 
يدرك متاما في كرة القدم ان اللعب ب� 10 العبني 
في مواجهة 11 ملدة ساعة صعب للغاية«. وتابع 
»انه امر مؤسف حقا خصوصا اننا كنا نتقدم 
بهدف ونسيطر على املباراة ولم يضع املنتخب 
اليوناني اي ضغوطات علينا. لكن في النهاية 
جنح الفريق املنافس في اخلروج فائزا ويتعني 

علي ان أهنئه«.
أما مدافع نيجيريا وقائدها جوزيف يوبو 
فق����ال »حتى بعد طرد كايت����ا وادراك اليونان 
للتعادل س����نحت لنا الفرص للتقدم لكننا لم 

ننجح في استغاللها«.

ماسكيرانو: الضوضاء تسببت 
في هدف كوريا الجنوبية

أكد قائ����د املنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم خافيير ماسكيرانو ان الضوضاء في 
املدرجات كانت السبب وراء اهتزاز شباك 
الفريق بهدف قبل نهاية الشوط األول من 
املباراة التي حقق فيها الفوز الكبير 1-4 
للمنتخب األرجنتيني على منتخب كوريا 
اجلنوبية. واقترب املنتخب األرجنتيني 

كثيرا من التأهل للدور الثاني )دور ال� 16( 
للبطولة اثر فوزه الساحق على منتخب 
كوريا اجلنوبية بستاد »سوكر سيتي«. 
وقال ماسكيرانو »الضوضاء جتعل من 
الصعب على الالعب أن يسمع زمالءه في 
امللعب. ولكن األمر لن يتغير مادام الفيفا 

يرفض التدخل بهذا الشأن«.

هيغواين: أشعر بالسعادة 
الش����اب  املهاج����م األرجنتيني  أعرب 
غونزالو هيغواين صاحب الهاتريك االول 
في املونديال عن س����عادته بالفوز الكبير 
واقت����راب املنتخب األرجنتيني كثيرا من 
التأهل للدور الثاني )دور ال� 16( للبطولة. 
وقال هيغواين »كان فوزا مهما. الفريق لعب 
بش����كل رائع. وعلى أي حال فإنها نتيجة 
إيجابية للغاية ونش����عر بالسعادة بعد 
هذه املباراة ولكننا ال نفرط في السعادة«. 
وأوضح هيغواين أن الفوز بجائزة احلذاء 

الذهب����ي التي متنح لهداف البطولة ميثل 
حتديا كبيرا. وقال هيغواين »ولكن األهم 
هو التفكير في الفريق. تشعر بالسعادة 
عندما تس����جل هدفا وميكنك تقدمي شيء 

للفريق«.
من جانبه قال سيرجيو اغويرو، صهر 
مارادونا، الذي دخل في الش����وط الثاني: 
»سارت األمور جيدا ونحن سعداء بذلك، 
الهدف هو الف����وز بثقة وبأن تكون لدينا 

ذهنية الفائز«.

مدرب كوريا الجنوبية: مصيرنا في المونديال معلق على مباراة نيجيريا
ق����ال املدي����ر الفني ملنتخ����ب كوريا 
اجلنوبية لكرة القدم هوه غونغ موو ان 
آمال فريقه في جتاوز الدور األول مازالت 
قائمة وأنه����ا معلقة على مباراة الفريق 
الباقية باملجموعة والت����ي يلتقي فيها 

نظيره النيجيري يوم الثالثاء املقبل.
املنتخب األرجنتيني كثيرا  واقترب 
م����ن التأهل للدور الثان����ي )دور ال� 16(
الكوري  املنتخب  بينما توقفت مغامرة 
وتلقت طموحاته صدمة كبيرة بعد جتمد 
رصيده عند 3 نقاط حصدها من الفوز 
الثمني 2-0 عل����ى نظيره اليوناني يوم 

السبت املاضي.
وقال هوه »كل شيء معلق اآلن على 
مباراتن����ا األخيرة ف����ي املجموعة أمام 
املنتخب النيجيري وسنستعد من اآلن 
لهذه املباراة جيدا.. هذه املباراة في غاية 
األهمية وستحسم موقفنا متاما من عبور 

الدور األول«.

واملباراة بني منتخبي كوريا اجلنوبية 
ونيجيريا ستكون املواجهة األولى بينهما 
ف����ي بطوالت كأس العالم. وقال هوه إن 
الهزمية اليوم أمام املنتخب األرجنتيني 
لقنت فريقه بعض الدروس قبل مواجهة 

»نسور نيجيريا«.
وأوضح »تعلمنا بعض الدروس )أمام 
األرجنتني( لتفيدنا في املباراة املقبلة«.

وأض����اف »املنتخب األرجنتيني كان 
محظوظا في هدفه األول. ولكن العبينا 
كافحوا على مدار املب����اراة رغم أننا لم 
نستطع السيطرة على مجريات اللعب، 
وكان ذلك هو العامل احلاس����م في هذه 
املباراة«. وأضاف »أود أيضا أن أقول إن 
نقطة التحول ف����ي املباراة كانت عندما 
فشل يونغ هيونغ في هز الشباك عندما 
كانت النتيجة هي تقدم األرجنتني 1-2 
في الشوط الثاني. ولو سجل هذا الهدف 

لرمبا اختلفت نتيجة اللقاء«.

طرد النيجيري ساني 
كايتا أدى للخسارة أمام 

اليونان وفي اإلطار المدرب 
السويدي الرس الغرباك

)رويترز(مدرب كوريا اجلنوبية هوه غونغ موو مازال يحتفظ بأمل كبير في التأهل 


