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االسباني فرناندو توريس ينتظر العملية اجلراحية  )أ.ف.پ(

مدرب اليونان األملاني أوتو ريهاغل سيترك »اإلغريق«

األملاني آرنه فريدريش يسكن الكرة على صدره  )أ.ف.پ(

توريس: إجراء الجراحة قرار مؤلم

رأي مهاجم منتخب اسبانيا فرناندو توريس ان 
خضوعه الى عملية جراحية في كاحله قبل شهرين من 
انطالق املونديال كان قرارا مؤملا، لكن جنم ليڤربول 

االجنليزي اشار الى انه يتحسن يوما بعد يوم.
وخضع توريس الى جراحة بعد متزق غضروف 
كاحله االمين في ابريل املاضي ما ابعده 6 اس����ابيع 
عن املالعب فغ����اب بالتالي عن املراحل االخيرة من 
الدوري االجنليزي وتأثرت على حتضيراته لكأس 

العالم.
وسبق للمهاجم االسباني ان اجرى عملية جراحية 
اخرى ف����ي ركبته في يناير املاض����ي ابعدته ايضا 

ملدة شهر.
وفي حني ان زميله في هجوم منتخب اسبانيا دافيد 
فيا تألق حتى اآلن بتسجيل 3 اهداف في املونديال، 
فان توريس فشل في هز الشباك في املباريات الثالث 

التي خاضها في الدور االول.
وكان مدرب منتخب اسبانيا فيسنتي دل بوسكي 
قد اوضح ان توريس يعاني من مشكلة عضلية خفيفة 

اضطرته الى االستبدال في املباراة امام تشيلي )2 
� 1( اجلععة املاضي في اجلولة الثالثة االخيرة من 

الدور االول.
واعتبر توريس ان اجلراحة قبل املونديال كانت 
صعبة لكن ال مفر منها بقوله ملوقع »فيفا« على شبكة 
االنترن����ت »كنت افضل عدم اجراء العملية لكن في 
النهاية لم يكن لدي اي خيار آخر«،  مضيفا »اللعب 
مج����ددا بعد اجلراحة امر صعب دائما خصوصا اذا 
كانت قبل ش����هرين فقط النه من الصعب استعادة 

معدل اللياقة البدنية الذي كان قبلها«.
وتابع مهاجم ليڤربول »لكنني اش����عر بتحسن 
تدريجي واالمور تسير بشكل طبيعي،  لقد قمنا بعمل 
كبير لكي أمتكن من املشاركة في املونديال واالن اركز 

فقط على مساعدة املنتخب قدر املستطاع«.
ونال توريس دعم زميله فيال الذي اشاد مبساهمته 
في جناحات املنتخب قائال »لم اس����مع اي انتقادات 
لفرناندو توريس وال اعتقد ان اداءه كان باهتا حتى 

اآلن«.

سانتوس األقرب لخالفة ريهاغل في تدريب اليونان

فريدريش: ألمانيا أقوى بكثير من عام 2006
اعتبر مدافع املنتخب األملاني 
ارنه فريدريش ان »املانش����افت« 
أق����وى بكثير م����ن منتخب 2006 
ال����ذي انهى املوندي����ال في املركز 
الثالث، مش����يرا الى ان االرجنتني 
تبقى مرشحة للخروج فائزة من 
مواجهتهما في ربع النهائي السبت 

املقبل في كايب تاون.
وقال فريدري����ش على موقع 
االحتاد االملاني على شبكة االنترنت 
»اعتقد أننا منلك مؤهالت افضل 
بكثير من منتخب 2006 كما اننا 

اقوى بكثير منه«.
واضاف فريدريش )31 عاما( 
الذي خاض مباراته الدولية رقم 
76 امام اجنلترا )4-1( في الدور 
الثاني، »االرجنتني مرشحة امامنا، 
الننا اذا قارنا الالعبني، فهم االفضل 
وميلكون العبني من الطراز الرفيع 
امثال )ليونيل( ميسي و)كارلوس( 

تيفيز وغيرهما«.
وتاب����ع فريدريش الذي يتألق 
م����ع منتخب بالده على الرغم من 
انه امضى موسما صعبا مع فريقه 
هرتا برلني الذي هبط الى الدرجة 
الثانية »لكننا كفريق قادرون على 
ايجاد احللول، نحن منتخب موحد 
واظهرنا حت����ى االن انه بامكاننا 
مج����اراة خصومنا عل����ى ارضية 

امللعب«.
وتلتقي املانيا واالرجنتني السبت 
في كايب تاون في الدور ربع النهائي 
في اعادة ملواجهتهما في الدور ذاته 
في النس����خة االخيرة والتي آلت 
نتيجتها لصالح »املانشافت« 2-4 
بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت 

بالتعلي���ق عل���ى االنتصار 
التاريخي ملنتخب أملانيا على 

اجنلترا.
وقالت الصحيفة إن الفوز 
أش���عل احلماس ف���ي قلوب 
مشجعي الكرة في أملانيا، حيث 
اندفع مئات اآلالف يحتفلون 
في امليادين واحلدائق حاملني 
البالد وسط مظاهرات  أعالم 
فرح وسعادة ال ميكن وصفها 

االصلي واالضافي بالتعادل 1-1، 
علما ان االرجنتني كانت س����باقة 
الى التسجيل عبر روبرتو اياال في 
الدقيقة 49، وادركت املانيا التعادل 
بواسطة ميروس����الف كلوزه في 

الدقيقة 80.

االنتصار األلماني 

اهتمت صحيف���ة »بيلد« 
أم���س  األملاني���ة الص���ادرة 

للجماهي���ر أمام الشاش���ات، 
العمالقة في الشوارع، أو في 

الطرقات وشرفات املنازل.
وأضافت الصحيفة »تواصل 
أملانيا ه���ذه األيام احتفاالتها 
التي عاشتها قبل اربعة أعوام 
أثناء تنظيمها كأس العالم وهي 
التي غيرت مس���ار  البطولة 
األمور في البالد بعد أن أعادت 
الشعور اجلارف بالوطنية دون 

أن يسيء فهمها اآلخرون«.
واختتمت الصحيفة تعليقها 
بالقول: »تؤك���د األحداث أن 
أملانيا دولة محب���ة للحياة، 
دولة مساملة وحديثة وملهبة 
للخيال وينظر فيها األملان إلى 
أنفسهم على أنهم فريق واحد 
أمامه الكثير للتحرك لألمام، 
ولعل الساسة يأخذون من ذلك 

العبرة لتسوية خالفاتهم«.

يقترب االحت���اد اليوناني لكرة القدم من 
التعاقد مع املدرب البرتغالي فرناندو سانتوس 
لتولي مسؤولية املدير الفني للمنتخب اليوناني 
خلفا للمدرب األملاني أوتو ريهاغل، حسبما 

أفادت تقارير إعالمية يونانية.
وبدأ االحتاد اليوناني مرحلة البحث عن 
مدرب جديد بع���د خروج املنتخب من الدور 
األول في املونديال حي���ث قرر ريهاغل عدم 
االستمرار في تدريب الفريق بعد تسع سنوات 

قضاها معه.
وقاد ريهاغل )71 عاما( املنتخب اليوناني إلى 
أعظم نصر في تاريخ كرة القدم اليونانية عندما 
ت���وج مع الفريق بلقب كأس األمم األوروبية 
عام 2004 بالبرتغال ولكنه خرج معه صفر 

اليدين من مونديال 2010.
وقرر ريهاغل عدم متديد عقده مع الفريق 
علما أن عقده كان سينتهي الشهر املقبل. كما 
أعلن جيانيس توباليديس الذي ظل مساعدا 

لريهاغل فترة طويلة أنه استقال من عمله.
ويحظى املدرب البرتغالي سانتوس )55 

عاما( بش���هرة طاغية في اليونان أيضا بعد 
النجاح ال���ذي حققه مع فرق باناثينايكوس 
وباوك سالونيكي وآيك أثينا على مدار عقد 
مض���ى كما حقق جناحا كبيرا قبلها مع فرق 
بورتو وس���بورتننغ لش���بونة وبنفيكا في 

البرتغال.
واستقال سانتوس من تدريب باوك في مايو 
رغم قيادته الفريق إلى ضمان املش���اركة في 

بطولة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
وذك���رت تقارير إخبارية أن س���انتوس 
سيلتقي مس���ؤولي االحتاد اليوناني للعبة 
في وقت الح���ق لالتفاق على تفاصيل العقد 

الذي ميتد لعامني.
وستكون مهمة س���انتوس األساسية مع 
الفريق هي قيادته لبلوغ نهائيات كأس األمم 
األوروبية القادمة )يورو 2012( في أوكرانيا 

وپولندا.
وتخوض اليونان التصفيات املؤهلة للبطولة 
ضمن مجموعة تضم معها منتخبات كرواتيا 

وإسرائيل والتفيا وجورجيا ومالطا.


