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)أ.ڤ.پ(الكوري اجلنوبي بارك تشويانغ ورقة رابحة في مواجهة اليوم  )أ.پ( جنم اوروغواي لويس سواريز مطالب بالتسجيل والتألق  

»روح التايغوك« سالح بوجه »إعصار« األوروغواي 

سيكون املنتخب الكوري اجلنوبي العقبة 
االولى في وجه نظيره االوروغوياني في طريق 
االخير الستعادة امجاد االيام الغابرة وذلك 
عندم���ا يواجهه اليوم على ملعب »نلس���ون 
مانديال باي« في ب���ورت اليزابيث في الدور 

الثاني.
من املؤكد ان احل����ظ لعب دوره في وضع 
املنتخب االوروغوياني على مسار »مفتوح« 
لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة االولى منذ 
1970، اال ان »ال سيليستي« قرر مصيره بيده 
ومهد الطريق امامه لكي يتمكن من العودة بالزمن 
الى ايام املجد بعد ان جنح في حسم املجموعة 
االولى ملصلحته، متفوقا على فرنسا وصيفة 
بطلة 2006 وبطلة 1998 وجنوب افريقيا املضيفة 
واملكسيك التي رافقته الى الدور الثاني، مقدما 
اداء مميزا في الناحيتني الهجومية والدفاعية 

اذ لم تتلق شباكه اي هدف.
وفي حال جنح بطل 1930 و1950 في تخطي 
عقبة »محاربي التايغوك« سيكون بانتظاره 
مواجهة في متناوله ايضا النه سيلتقي الفائز 
م���ن مباراة غانا والواليات املتحدة في الدور 

نصف النهائي.
من املؤك���د ان املنتخب الكوري اجلنوبي 
ليس االفضل في النسخة التاسعة عشرة من 
العرس الكروي العاملي لكنه ليس باخلصم الذي 
يستهان به على االطالق النه ميلك العناصر 
املميزة مث���ل العب مان يونايت���د بارك جي 
س���ونغ ومهاجم موناكو الفرنسي بارك شو 
يونغ، والسرعة التي بامكانها ان تباغت اي 
دفاع خصوصا في الهجم���ات املرتدة، وهو 
االمر الذي يعول عليه املنتخب االسيوي في 
مواجهته مع نظيره االميركي اجلنوبي املرجح 
الن يضغط على منافسه منذ البداية باسلوبه 

الهجومي املميز.
ويخوض »محاربو التايغوك« الدور الثاني 
للمرة االولى خارج اراضيهم بعد ان سجلوا 
مفاجأة مدوية عام 2002 عندما اس���تضافوا 
النهائيات مشاركة مع اليابان وذلك بوصولهم 
الى الدور نصف النهائي على حساب ايطاليا 
واسبانيا قبل ان يسقطوا امام احلاجز االملاني 

في دور االربعة.
وس���تكون مواجه���ة الي���وم االولى بني 
الطرفني في النهائيات منذ مونديال 1990 في 
ايطاليا عندما تواجها للمرة االولى وخرج »ال 
سيليستي« فائزا 1-صفر في طريقه للتأهل الى 
الدور الثاني للمرة االخيرة، اي منذ املونديال 
الذي حقق فيه فوزه االخير في النهائيات قبل 
ان يفشل في التأهل الى مونديالي 1994 و1998 
و2006، فيم���ا ودع من الدور االول ملونديال 

2002 دون اي فوز.
يأمل املنتخب االميركي اجلنوبي ان يجدد 
الفوز على منافسه ويؤكد تفوقه التام عليه 
النه خرج فائزا ايضا في ثالث من املباريات 
االربع الودية التي جمعته بنظيره اآلسيوي، 

فيما انتهت املباراة االخرى بالتعادل.
وتعود املواجهة االخيرة بني الطرفني الى 24 
مارس 2007 في سيول حني فازت االوروغواي 
2-0 بقيادة مدربها احلالي اوس���كار تاباريز 
الذي كان مهندس التأهل الى الدور الثاني في 
مونديال 1990، قبل ان يعود ويكرر االجناز في 
النسخة احلالية بقيادة »ال مايسترو« الذي 
عاد الى رأس الهرم الفني للمنتخب في 2006 
خلفا لغوستافو فيران الذي شغل املهمة مؤقتا 
بدال من خورخي فوس���اتي، فقام منذ عودته 
بضخ اجليل الش���اب في التش���كيلة االولى، 
لتختفي اسماء كبيرة مثل الفارو ريكوبا مهاجم 

انتر ميالن االيطالي السابق الذي كان يعتبر 
احد افضل الالعبني في العالم في التسديدات 
املباشرة من الركالت احلرة، باولو مونتيرو 
مدافع يوڤنت���وس االيطالي الصلب واملدافع 
داريو رودريغيز لتظهر أس���ماء جديدة على 

الساحة.

ترسانة هجومية 

ويعول تاباريز على ترسانته الهجومية 
املكونة من الثالثي دييغو فورالن وسواريز 
وايدينسون كافاني الذي ارتقى الى مستوى 
التوقعات، خصوص���ا االولني، وقد عبر »ال 
مايس���ترو« عن رضاه التام عما قدمه فريقه 
حتى االن بقوله »كمدرب، من املرضي جدا ان 
ترى كيف تط���ورت املجموعة.انها مجموعة 
ممتازة، هناك انصهار وصداقة بني الالعبني 
وهم فعال متفانون للعمل الذي يقومون به. 
استطاعوا ان ينهضوا مجددا من الكبوة )في 

التصفيات(. لقد قاموا بعمل رائع«.
من املؤكد ان املنتخب االوروغوياني جنح 
حتى االن ف���ي وضع حد ملرحلة الفراغ التي 
عانى منها منذ ان سقط في نصف نهائي 1970 
امام البرازيل 1-3، ورمبا حان الوقت ل�  »ال 
سيليستي« للحلم بالعودة الى ساحة الكبار 
والن يفرض نفس���ه مجددا بني عمالقة الكرة 
املس���تديرة لكن يجب ان يفكر في كل مباراة 
على حدة قبل ان يبالغ في احالم اليقظة الن 
»محارب���ي التايغوك« ه���م محاربون بكل ما 
للكلمة من معنى ولن يلقوا س���الحهم ارضا 
بكل س���هولة بل يريدون ان يعيشوا حلمهم 
ايضا بتكرار ما حقق���وه على ارضهم وهذه 
املرة دون اي مساعدة من احلكم االكوادوري 

بايرون مورينو.

»تاباريز« سعداء لوصولنا هذه المرحلة 
االوروغ���واي  م���درب  يعت���زم 
اوسكارتاباريز ان يعيد بالده الى ذكريات 
التاري���خ عندما توجت  أصبحت من 
باللقب عام���ي 1930 و1950 ووصلت 

الى نصف النهائي 1954 و1970. 

وقال »مرت فت���رة طويلة منذ ان 
جنحت االوروغواي في حتقيق اي شيء 
مقنع ف���ي كأس العالم وهذا أمر مثير 
للغاية«، مضيفا »نحن سعداء لوصولنا 
الى هذه املرحلة لكننا لم نحقق حتى 

اآلن كل ما نريده. 
أظهرنا اننا خص���م صعب للغاية 
ألي فريق كان، ونحن في وضع مريح. 
نحن مجموعة متماسكة ولدينا الكثير 

من االحالم«.

فيكتورينو ولوغوانو يشيدان
قال مدافع االوروغواي ماوريتسي�����و 
فيكتورين��و: »كنا في أفضل حاالتنا 
عل�����ى مست����وى اخل�ط اخللف����ي، 

وقد جاء ذلك ليؤكد املس����ار الناجح 
ال���ذي قطعن����اه حتى اآلن«، أما قائد 
كتيبة تاباريز، دييغو لوغانو فأشاد 

ب� »ق����وة الفريق الدفاعية«، متنيا في 
الوقت ذاته »ان تس����تمر األمور على 

هذا الشكل«.

سواريز: التغلب
 على األفضل

ق���ال مه��اج��������م 
لويس  االوروغ���واي 
س���واريز »نحن منلك 
املطلوب للذهاب بعيدا« 
مضيفا »لك���ي تكون 
االفضل عليك ان تتغلب 

على االفضل«.

جونغ  مو: يملكون مهاجمين أقوياء
وضع مدرب كوريا اجلنوبية هاه جونغ-مو 
نصب عينيه تكرار سيناريو 2002 قائال »اعتقد 
ان العبي فريقي لن يكتفوا باجناز الوصول الى 
دور ال� 16، يري����دون الوصول الى الدور نصف 
النهائي. اعتقد ان دور املجموعات كان االصعب، 
ومن اآلن وصاعدا فاحلظوظ ستكون مناصفة 
50-50 من اجل التأهل الى الدور التالي. يجب 
ان نتعامل مع كل مباراة على حدة. ال ميكننا ان 

نتوقع ماذا سيحصل لكني اعلم متاما ان العبي 
فريقي يريدون اهدافا أعلى«.

وتابع »االوروغواي فريق قوي جدا وميلك 
العبني مميزين جدا. شاهدت املباراة بني املكسيك 
واالوروغواي، الذي ميلك مهاجمني اقوياء بإمكانهم 
حتديد مصير اي مباراة. لكني اعتقد اننا جاهزون. 
اعتقد ان بإمكان العبي فريقي ان يلعبوا مباراة 

جيدة«.
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 كوريا اجلنوبيةاالوروغواي

فرناندو موسليرا 
دييغو لوغانو
دييغو غودين

خورخي فوسيلي 
ماوريسيو فيكتورينو 

والتر غارغانو 
سيباستيان ايغورين 

الفارو بيريرا 
دييغو بيريز 

اديسون كافاني 
دييغو فورالن 

 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


