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الخميس 24  يونيو  2010  

احلسرة واخليبة باديتان على العبي نيجيريا                          )أ.پ(

بارك جي سونغ فخور باإلنجاز التاريخي

مدرب كوريا الجنوبية: نرغب في التأهل إلى نصف النهائي

العبو »النسور« يرغبون في بقائه

الغرباك:  غاية الحزن وخيبة األمل 

كرر انتقاده لـ »جابوالني« وطالب الصحافيين الذين هاجموا »التانغو« باالعتذار

مارادونا يدعو بيليه وبالتيني وبكنباور للعثور على كرة مطورة
ميسي سعيد بدور القائد

عبر جنم منتخب االرجنتني ليونيل ميسي عن سعادته »للتجربة 
الفريدة« التي عاش���ها عندما حمل شارة القائد مع منتخب بالده 
الفائز على اليونان. وقال ميسي الذي منحه املدرب دييغو مارادونا 
شرف حمل الشارة بدال من خافيير ماسكيرانو الذي قرر اراحته: 

»كانت جتربة فريدة، ومميزة للغاية«.
واضاف جنم برشلونة األس���باني الذي ساهم في بلوغ بالده 
الدور الثاني بعد ان حققت 3 انتصارات من 3 مباريات: »مجرد ان 

علمت باخلبر كان األمر رائعا وفريدا«.
ويحتفل ميسي أفضل العب في العالم خالل املوسم املاضي بعيد 

ميالده ال�23 اليوم. وفاز ميسي بجائزة افضل العب في املباراة.
وق���دم عرضا رائعا في املباراة ليكون امتدادا لعروضه القوية 

مع الفريق في املونديال.

كرر املدير الفني للمنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا، 
انتقاده للكرة الرسمية لكأس العالم »جابوالني«، مرجحا 

أن فريقه عانى منها أكثر من اآلخرين.
وقال مارادونا، بعد أن أك���د فريقه تأهله إلى الدور 
الثاني،  إن »امللعب والكرة هما نفساهما لكال الفريقني، 
ولكن كال الفريقني ليس لديهما نفس القدم، لذا من الذي 
تأث���ر بالفعل بالطريقة التي تقف���ز بها الكرة وتركض 

على العشب؟«.
وهذه ليست املرة األولى خالل املونديال التي يعرب 
فيه���ا مارادونا، الذي قاد بالده للقب كأس العالم 1986، 

عن عدم رضاه عن الكرة املثيرة للجدل،  جابوالني.
وبعد فوز األرجنتني على نيجيريا 1-0 قبل 10 أيام، 
نادى مارادونا على أس���طورتي ك���رة القدم البرازيلي 
بيليه والفرنسي ميشيل بالتيني، مطالبا إياهما بالذهاب 
وجتربة الكرة بنفس���يهما بدال من التشكيك في أوراق 

اعتماده كمدرب.
وبعد الفوز على اليونان 2-0 في بولوكواني في ختام 
الدور االول من املجموعة الثانية، وجه مارادونا تعليقات 
مباشرة لبيليه وبالتيني رئيس االحتاد األوروبي لكرة 

القدم )يويفا( واألسطورة األملاني فرانتز بكنباور.
وقال مارادونا، يجب على الثالثة أن يستغلوا تأثيرهم 
في االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( للعثور على كرة 
جديدة مطورة بشكل جيد، مشيرا إلى أن »جابوالني« 
ال تدور بشكل سريع، »األمر الذي يصعب معه التحكم 

في الكرة وصناعة متريرات طولية«.
وأوضح أنه »بدال من احلديث عن دييغو مارادونا، يجب 

أن يتحدثوا حول الكرة، حول كرة تساعد الالعبني«.
وأكد: »لقد جربتها بنفسي )في التدريبات(، هذه الكرة 
ال تذهب باجتاه الراية الركنية، وال ميكنك استخدامها 
ف���ي تنفيذ متريرة جيدة في الزاوية البعيدة ألن الكرة 
تس���ير في خط مستقيم، لن نشاهد أي حتركات جيدة 
في هذا املونديال ألن ال أحد ميكنه احلصول على الكرة 

والسيطرة عليها«.
وش���دد مارادونا على أن الصحافيني الذين انتقدوا 

فريقه قبل املونديال يجب عليهم تقدمي االعتذار.
وأضاف: »أعتقد أننا اآلن نظهر ما نستطيع فعله.. 
الكثيرون كانوا يقولون أشياء خاطئة، لقد كنتم مخطئني 
ومخطئني للغاية، في بعض الوقت كان هناك قلة احترام 
باجتاه الالعبني، وأعتقد أن الصحافيني الذين كتبوا هذا 

الهراء يجب عليهم االعتذار«.
من جهته، قال املهاجم االرجنتيني املخضرم مارتن 
باليرم���و: »إننا نزداد قوة أكث���ر فأكثر، نريد أن نصل 
إلى أبعد حد ممكن ولكننا نأخذ األمور خطوة بخطوة 

دائما«.

ريهاغل: األرجنتينيون كانوا 
أصحاب اليد العليا 

رفض األملاني أوتو ريهاغل 
مدرب املنتخب اليوناني التعليق 
على مستقبله في أعقاب اخلروج 

من كأس العالم.
وينتهي عق���د ريهاغل )71 
عاما( ال���ذي قاد اليونان للقب 
كأس األمم األوروبية عام 2004، 

في نهاية املونديال.
ورد ريهاغل على سؤال حول 
ما إذا كان الوقت قد حان إلسدال 
الس���تار على فترة واليته مع 
املنتخب اليوناني املمتدة ل� 9 
أعوام، قائال: »إنني أحتدث فقط 

عن املباراة«.
وأعرب ريهاغل عن خيبة أمله 
للخروج من املونديال، ولكنه 
أكد أن هذا الفريق لعب بشكل 
جيد في طريقه للتأهل إلى كأس 
العالم وبذل أقصى ما بوسعه.

وتابع: »لم نش���أ أن يسكن 
مرمان���ا هدف مبك���ر، وحققنا 
ذلك، ولكن لم ننجح في فرض 

الصعوبات التي رغبنا بها على 
الفريق املنافس«.

وأكد: »أشعر أننا لعبنا بعمق 
بعض الشيء، لو سجل ساماراس 
م���ن الفرص التي س���نحت له 
كانت األمور ستتصعب عليهم 
)األرجنت���ني(، ولكن عليك أن 
اليد  إنهم كانوا أصحاب  تقول 

العليا«.
وأشاد املدرب األملاني بالعبيه، 
مؤكدا أنه اضطر إلجراء التبديالت 
التي لم يك���ن راغبا فيها، وأن 
الهزمية أم���ام كوريا اجلنوبية 
أثبتت  املباراة األولى  0-2 في 

في النهاية أنها حاسمة.
وأضاف: »شعرنا بخيبة أمل 
مع املباراة األولى.. توقعنا املزيد 
أمام كوري���ا اجلنوبية ولكننا 
ارتكبن���ا أخطاء فردية، ميكنك 
إصالح أشياء مثل هذه، ولكن 
في هذه البطولة أي خطأ تدفع 

ثمنه«.

املدير  أكد السويدي الرس الغرباك 
الفني للمنتخب النيجيري، أن فريقه في 
»غاية احلزن وخيبة األمل« بعد الفشل 

في عبور الدور األول.
وقال املهاجم املخضرم، نوانكو كانو، 
: »لقد لعبنا بش���كل جيد، لقد صنعنا 
الفرص، ولكن إذا لم تسجل لن تفوز، 

وهذا ما حدث«.
وتع���ادل منت����خ���ب النس���ور مع 
ك������وريا اجلنوبية 2-2، ح����يث وقف 
القائم باملرصاد م���رة وأضاع مهاجمو 
الفري���ق هجمتني ف���ي مواجهة املرمى 
اخلال���ي، ولكن الفريق ل���م ينجح في 
اقتناص الفوز الذي كان كفيال بالعبور 
به إلى الدور الثاني لتنتزع كوريا بطاقة 

التأهل.

وقال الغرباك: »أعتقد أننا لعبنا بشكل 
جيد طوال الوقت، وكانت أمامنا فرص 

لتحقيق الفوز«.
وألقى باللوم على هذه النتيجة على 
»األخطاء الصغيرة« ولكنه أعرب عن 

سعادته مبستوى العبيه.
وأضاف: »إنن���ي راض عن الطريقة 
الت���ي أدى بها الالعبون، ولكن لم يكن 

ذلك كافيا بالطبع«.
وأك����������د أن »الفروق صغيرة في 
ه���ذه املرح����ل���ة، بذل����ن���ا أقصى ما 

بوسعنا«.
وأشار املهاجم املخضرم كانو أيضا 
إلى أنه »حزين للغاية« لهذه النتيجة، 
فيما أكد حارس املرمى فينسنت انييما، 
الذي فاز بجائزة افضل العب في املباراة 

في أول مباراتني لنيجيريا، أن النتيجة 
»منتهى خيبة األمل« لفريقه.

وق���د رفض الغرب���اك، احلديث عن 
إمكانية بقائه مع الفريق.

وأعرب العديد من الالعبني البارزين 
النيجيري عن مساندتهم  املنتخب  في 

للمدرب السويدي.
وقال العب خط الوسط يوسف ايال 
لدى سؤاله عما إذا كان يحبذ بقاء الغرباك 
: »عندما جتل���ب مدربا جديدا، تتحول 
لنمط آخر وعندم���ا تأتي مبدرب آخر 

فهو منط آخر«.
وت�����ابع: »هذا ليس جيدا ل�����العبني، 
إن������ن���ا نخس���ر ونكس���ب، هذه هي 
كرة القدم، دعن���ا نحتفظ مبدرب جيد 

للنهاية«.

من جهته، قال املدافع جوزيف يوبو: 
»نواصل التغيير، وهذا ال يسعد، اجلميع 
يقول اآلن إذا أمكن اإلبقاء على هذا الفريق 
سويا، إذا أمكن بقاء املدرب، أعتقد أنه 
قام بعمل جيد، املستقبل قد يكون أفضل 

بالنسبة لنا«.
ووقع الغرباك عقدا ميتد 5 أشهر مع 
االحتاد النيجيري لكرة القدم في فبراير 
املاضي، وشدد املدرب السويدي على أنه 
لم يتحدث مع املس���ؤولني النيجيريني 
ح���ول متديد العقد وأنه لم يدرس بعد 
ما إذا كان يري���د البقاء في منصبه إذا 

عرض عليه األمر.
وأكد أن »الوقت مبكر للغاية ملعرفة 
ما أريده«، مشيرا: »لقد استمتعت بالفعل 

بتدريب نيجيريا«.

خطورة متواصلة على الدفاع 
النيجيري ولكنه لم يوفق في 
التسجيل، إلى أنه فخور للغاية 
بزمالئه لتحقيق هذا »اإلجناز« 

املشترك.
وتلتقي كوري���ا اجلنوبية 
في الدور الثاني يوم الس���بت 
املقبل مع منتخب أوروغواي 
الذي تصدر ترتيب املجموعة 
األولى، والذي أظهر أنه فريق 
في غاية القوة حيث لم تستقبل 
شباكه أي أهداف في 3 مباريات 

في الدور األول.
واعترف هوه بأن منتخب 
أوروغ���واي يضم »العبني في 
منتهى القوة« وأشاد باملهاجم 
لويس سواريز، فيما أشار مدافع 
كوريا اجلنوبية ش���ا دو ري 
بأهمية املهاجم األخر ألوروغواي 

دييغو فورالن.
وقال ش���ا: »إنه فريق قوي 
وميتل���ك العب���ني م���ن طراز 
عاملي«، فيما أوضح بارك، أن 
»إمكانياتهم وقوتهم وأداءهم 
كان رائعا في دور املجموعات، 
وبالتالي علينا أن نستعد جيدا«.
وأكد هو أن احلصيلة النهائية 
تعتمد »على من يستحوذ على 

مجريات املباراة«.
وأشار العب خط وسط مان 
يونايتد االجنليزي الذي شكل 

قادم���ة نتعامل معها على أنها 
النهائي«.

املباراة املقبلة، هدفنا كان الدور 
الثاني، وبالتالي فإن أي مباراة 

حققت كوريا اجلنوبية أول 
أهدافها ف���ي كأس العالم عبر 
التأهل الى ال���دور الثاني بعد 
التعادل مع نيجيريا 2 � 2 في 
اجلولة االخيرة من الدور االول 

للمجموعة الثانية.
ولكن املنتخب الكوري يتطلع 
إلى املزيد، حيث قال مدربه هوه 
جونغ موو في مؤمتر صحافي 
عقب نهاية املباراة في ديربان: 
»أدرك أن العبي فريقي ليسوا 
إنه���م راغبون  راضني بع���د، 
الدور نصف  إل���ى  التأهل  في 

النهائي«.
وهذه هي امل�����رة األول���ى 
التي تعب���ر في�����ه���ا كوريا 
اجل����نوبية الدور االول خ��ارج 
حدود البالد، بعد أن تأهلت إلى 
النهائي لكأس  الدور نص���ف 
التي استضافتها  العالم 2002 

مع اليابان.
وأكد قائد الفريق الك����وري، 
بارك ج���ي س���ونغ، الف����ائز 
بجائزة افضل العب في املباراة 
أم���ام نيجيري���ا، أن فريقه ال 
يرغب في االحتفال الصاخب 
رغم »اإلجناز التاريخي« الذي 

حققه.
وق���ال: »إننا نفكر فقط في 

الكوريون أذهلوا اجلميع بتفوقهم على النيجيريني بانتزاع بطاقة التأهل                     )أ.پ(

االرجنتينيان ماريو بوالني وخوان فيرون يطوقان اليوناني سكراتيس باباستاثوبوليس                           )أ.پ(


