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 صامويل يغيب
ضد المكسيك

اعترف مدرب منتخب األرجنتني 
دييغو مارادونا بان قلب الدفاع 
والتر صامويل س���يغيب على 
األرجح عن مب���اراة فريقه ضد 
اليوم. وكان صامويل  املكسيك 
غاب عن املباراة األخيرة ملنتخب 
بالده في اجلولة الثالثة واألخيرة 
من دور املجموعات ضد اليونان. 
وأصيب صامويل بتمزق عضلي 
في املب���اراة الثانية ضد كوريا 
اجلنوبية، وح���ل مكانه نيكوال 
بورديسو املرجح ان يستمر في 
شغل مركز قلب الدفاع الى جانب 

مارتن دمييكيليس.

ميسي: مصممون على حسم النتيجة
يتلهف النجم االرجنتيني ليونيل ميسي ملواجهة املكسيك 
ويتذكر عندما كان على مقاعد االحتياط امام املكسيك قبل 4 
اعوام عندما كان عمره انذاك 19 عاما وهو ابدى »تلهفه للعب 
حتى يقود منتخب بالده الى فوز س���هل خالفا ملباراتهما في 
أملانيا 2006«. وقال ميسي »اتذكر جيدا تلك املواجهة، عانينا 
كثيرا للفوز، كم متني���ت وقتها ان العب لكن الفرصة امامي 
االن وس���أبذل كل ما في وس���عي من اجل التألق واملساهمة 
في فوز س���هل«. وتابع »املكسيك منتخب قوي ويظهر دائما 
مبس���تويات رائعة امامنا واالمر لن يختلف لكننا مصممون 
على حسم النتيجة لصاحلنا ومواصلة انطالقتنا القوية في 

املونديال احلالي«.
واعترف ميسي »بأنه وصل الى مرحلة النضج الضرورية 
للتأل���ق م���ع االرجنتني« مش���يرا ال���ى انه »مس���تعد متام 
االستعداد لتحمل مسؤولياتي وتقدمي افضل ما لدي من اجل 

املنتخب«.

ماركيز: إغالق المنافذ 
طالب قائد املنتخب املكسيكي العب وسط برشلونة االسباني رافايل 
ماركيز زمالءه بضرورة عدم ترك املس���احات امام زميله في الفريق 
الكاتالوني ميس���ي، وقال »أعرفه جيدا، من الصعب اللعب ضده او 
ايقافه، لكن يجب ان نحاول اغالق جميع املنافد أمامه النه من الصعب 
ان تنتزع منه الكرة«. وتابع »يتفنن في االحتفاظ بالكرة والسير بها 
في جميع االجتاهات، وبإمكانه تغيير ايقاع اللعب في اي وقت: يجب 
ان نقفل املس���احات أمامه حتى ال يحصل على الكرة كثيرا«. وانتقد 
ماركيز التشاؤم الذي يسود االوساط املكسيكية، وقال »سنبذل كل 
ما في وس���عنا من اجل تقدمي مباراة رائعة، دائما هناك تش���اؤم في 
املكس���يك، ليس���ت هناك ثقة كبيرة في قدراتنا، ال نتمتع باملساندة 
اجلماهيرية الكبرى والتي تتميز عنا بها املنتخبات االخرى«. وتابع 
»بالنسبة لنا، نحن نثق في امكانياتنا ونعمل من اجل نهاية سعيدة 
للشعب املكسيكي.نحن هنا من اجل ذلك وليس من اجل شيء آخر. 

نحن بصدد تغيير هذه العقلية.

تورادو: مسألة حياة أو موت 
اعتبر العب الوس����ط خيراردو تورادو مواجهة االرجنتني »مس����ألة 
حي����اة او موت. نعرف بان املنتخ����ب االرجنتيني خصم صعب لكن اذا 
ركزنا جيدا في املباراة فستكون متوازنة. املكسيك ستكون خصما صعبا 
بالنسبة اليهم ايضا«. واضاف »سنلعب مباراة العمر الن اخلسارة تعني 
خروجنا من البطولة، والفوز سيبقينا في املنافسة. يجب ان نفوز للبقاء 
في البطولة ومواصلة النتائج اجليدة ونس����تمر في حلمنا، وصدقونا 
سنتصرف جيدا في املباراة، منلك االسلحة الالزمة للفوز على االرجنتني 
لك����ن يجب علينا ان نثبت ذلك في امللعب وبدء املباراة بثقة كبيرة في 
امكانية حتقيق ذلك«. وتابع تورادو الذي كان ضمن صفوف املكس����يك 
خالل خس����ارتها امام االرجنتني في النس����خة االخيرة »فضال عن روح 

الثأر التي سنخوض بها املباراة، علينا ان نكون اذكياء«.

بيريز: مواجهة مختلفة 

مارادونا قلق من الهجوم المكسيكي

اوضح حارس املرمى اوسكار 
بيريز ان »ليس هناك ادنى شك في 
ان رجال املدرب خافيير اغويري 
سيبذلون كل ما في وسعهم داخل 
امللعب حتى منحو هذا التشاؤم 
وندف���ع املكس���يكيني الى الثقة 

في قدراتنا«. وتابع »مواجهتنا 
لالرجنتني ستكون مختلفة عن 
االوروغ���واي، س���يكون اللعب 
مفتوحا وسيكون بإمكاننا لعب 
كرة القدم عكس املباراة االولى 

حيث كان اللعب مغلقا«.

أعرب مدرب منتخب األرجنتني 
دييغو مارادونا عن قلقه من اخلطر 
املنتخب  الذي يش���كله مهاجمو 
املكسيكي. وقال مارادونا »ميلك 
املنتخب املكسيكي رافايل ماركيز 
واندريس غواردادو وجيوفاني 
دوس س���انتوس وع���دة العبني 
آخرين يش���كلون قلقا بالنسبة 

إلينا«.
وأضاف »من الصعب التكهن 
بهوية التشكيلة التي ستخوض 

مباراة اليوم.
باألم���س حصلت على بعض 

املعلومات عن تش���كيلة معينة، 
وآمل اال يلعب غييرمو فرانكو النه 
يجيد تسديد الكرات الرأسية. اعتقد 
على العموم بان خافيير هرنانديز 
سيلعب أساسيا النه يتحرك جيدا 
على اجلبهة الهجومية، في حني 
سيلعب ماركيز في مركز الليبيرو 
النه كان تائها في الوس���ط، على 

اي حال، فهذه توقعاتي«.
وأعرب مارادونا عن احترامه 
الكبير ملدرب املكس���يك خافيير 
اغويري الذي يشرف على تدريب 

املنتخب للمرة الثانية.

)أ.ف.پ( جنم األرجنتني ليونيل ميسي مطالب بالتسجيل وتصحيح أوضاعه املقلوبة 

االساسية التي خاضت املباراتني 
امام نيجيريا وكوريا  االوليني 
اجلنوبي����ة وسيس����تفيد من 
راحة جنومه هيغواين وتيڤيز 
وخافيير ماسكيرانو وانخل دي 
ماريا وغابريال هاينتسه ووالتر 
صاموي����ل وجوناس غوتيريز 

املوقوف.
اآلم����ال معلقة على  وتبقى 
ميسي الذي اش����ركه مارادونا 

في املباراة ام����ام اليونان على 
التأهل، حيث  الرغم من حسم 
اعتب����ر غياب����ه »خطيئة«، بل 
انه منحه شارة القائد ليصبح 
اصغر قائد في تاريخ املنتخب 

االرجنتيني.
وحتس����ن اداء ميسي الذي 
احتف����ل بعيد مي����الده الثالث 
والعش����رين اول م����ن ام����س 
اخلميس، مع منتخب بالده في 

املونديال خالفا ملشواره معه في 
التصفيات حيث واجه انتقادات 
كثيرة من وسائل االعالم احمللية 
كونه ال يظهر باملستوى الرائع 
الذي يقدمه مع برشلونة، وصنع 
ميس����ي اهدافا لزمالئه فيما لم 
يحالفه احلظ في التسجيل في 
اكثر من فرصة ردها له القائم. 
ويعول املنتخب املكسيكي على 
صالبته الدفاعية وخط الوسط 

وهو ميني النفس بتعافي مهاجم 
ارس����نال االجنليزي كارلوس 
ڤيال ليشكل ثنائيا خطيرا مع 
جيوڤاني دوس سانتوس في 
الهجوم بفضل سرعتهما  خط 
الدفاع  ومراوغاتهم����ا لزعزعة 
االرجنتيني واستغالل اخطاء 
العبي����ه القاتل����ة، وكان ڤي����ال 
املباراة  ف����ي  تعرض لالصابة 

امام فرنسا.

يخوض املنتخب االرجنتيني 
اول اختبار حقيقي في سعيه 
الح����راز اللقب العامل����ي للمرة 
الثالثة في تاريخه عندما يواجه 
املكسيك اليوم على ملعب »سوكر 
س����يتي« في جوهانسبرغ في 
الدور ثمن النهائي وذلك في اعادة 
ملواجهتهما في الدور ذاته قبل 

4 اعوام في املانيا.
وأنهت االرجنتني حاملة اللقب 
عامي 1978 على ارضها و1986 
في املكسيك الدور االول بأفضل 
طريقة ممكنة، حيث كشرت عن 
انيابها بتحقيقها 3 انتصارات 
متتالية بفض����ل خط هجومها 
الناري بقيادة جنم برش����لونة 
االس����باني ليوني����ل ميس����ي 
وكارلوس تيڤي����ز وغونزالو 
هيغواين متصدر ترتيب الئحة 
الهدافني برصيد 3 اهداف سجلها 

في مرمى كوريا اجلنوبية.
وستكون مواجهة املكسيك 
أول اختبار حقيقي لرجال املدرب 
دييغو مارادونا على اعتبار انهم 
لم يواجهوا اي خطر حقيقي من 
منتخب����ات مجموعتهم الثانية 
امام نيجيريا وكوريا اجلنوبية 
واليونان واالخيرة واجهوها في 
غياب 7 العبني اساسيني وعلى 
الرغم من ذل����ك تغلبوا عليها 

.0 - 2
امام  املهمة  وتكمن صعوبة 
املكسيك كونا االخيرة كانت حجر 
عثرة امام االرجنتني في الدور ذاته 
من النسخة االخيرة في املانيا، 
حيث احتاج االرجنتينيون الى 
التمديد لتخطي عقبة املكسيكيني 
بهدف رائع من مكس����يميليانو 

رودريغيز في الدقيقة 98.
كما ان املنتخب املكس����يكي 
ظهر بوجه مشرف حتى اآلن في 
البطولة وجنح في التغلب على 
النسخة  فرنسا وصيفة بطلة 

االخيرة 2 - 0 في اجلولة الثانية 
قبل ان يخسر امام االوروغواي 
0 - 1، وعلى الرغم من ذلك ضمن 
تأهله بفارق االهداف عن جنوب 
افريقيا املضيفة. ويقف التاريخ 
الى جانب املنتخب االرجنتيني 
في مواجهاته للمكسيك ألن الفوز 
كان حليفه 11 مرة في 25 مباراة 
جمعت بينهما حتى اآلن آخرها 
كان في الدور ذاته من النسخة 
االخيرة في املانيا عندما عانت 
االرجنت����ني للف����وز 2 - 1 بعد 
التمديد بهدف رائع ملكسيميليانو 

رودريغيز.
والتق����ى املنتخب����ان مرتني 
ف����ي كأس العال����م وكان الفوز 
 من نصي����ب االرجنتني االولى
6 - 3 ف����ي دور املجموع����ات 
ع����ام 1930 والثانية 2 - 1 عام 

.2006
وحققت املكسيك 4 انتصارات 
عل����ى االرجنتني بينها انتصار 
واحد فقط في بطولة رس����مية 
وكان 1 - 0 في كوبا اميركا عام 
2004 وهو آخر فوز لها عليها، 
فيما كانت االنتصارات الثالثة 
االخرى في مباريات ودية 2 - 1 
ع����ام 1967 و2 - 0 عامي 1973 
و1990، وانتهت 10 مباريات بني 

املنتخبني بالتعادل.
ويبدو املنتخب االرجنتيني 
مرشحا بقوة لتخطي املكسيك 
الى قوته الضاربة في  بالنظر 
خطي الوسط والهجوم باالضافة 
الى االسلحة االحتياطية على دكة 
البدالء والتي اكدت انها ال تقل 
شأنا عن االساسيني عندما تألقت 
اليونان خصوصا دييغو  امام 
ميليت����و وس����يرخيو اغويرو 

ومارتن باليرمو.
واالكيد ان مارادونا الساعي 
الى لقبه الثاني بعد االول كالعب 
عام 1986 س����يلعب بتشكيلته 


