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جونغ مو ينهي مهمته مع كوريا الجنوبية

بيليه: مارادونا يهيم بي حباً

 أعلن م���درب منتخب كوريا اجلنوبية هو جونغ مو انه قرر ترك 
منصبه بس���بب تعرضه الى انتقادات الذعة اثناء قيادته الفريق في 

املونديال.
 وق���ال جونغ مو )55 عاما( للصحافي���ن »لقد قررت عدم جتديد 
عقدي«، مضيفا »اريد قسطا من الراحة، فعائلتي عانت كثيرا وسأمضي 

معها بعض الوقت«.
 وتولى جونغ مو مهمته على رأس االدارة الفنية للمنتخب الكوري 
اجلنوبي قبل ثالثن ش���هرا، وينتهي عقده مع نهاية مونديال جنوب 

افريقيا.
 وأوضح رئيس االحتاد الكوري اجلنوبي تش���و تشونغ يون انه 
كان يرغب في بقاء جونغ مو في منصبه بعد ان قاد املنتخب الى الدور 

الثاني من املونديال قبل ان يخسر امام اوروغواي.
 بدأت كوريا اجلنوبية مونديال جنوب افريقيا بقوة بفوزها على 
اليونان بطلة اوروبا 2004 بنتيجة 2-0، قبل ان تسقط امام االرجنتن 
القوية 1-4 وهي املباراة التي فتحت نار االنتقادات القوية ضد املدرب 

مو على شبكة االنترنت وخصوصا تبديالته الدفاعية.
 وأوضحت زوجة املدرب الكوري انها طلبت منه ترك منصبه »الن 

افراد العائلة تعرضوا الى اهانات مبا فيه الكفاية« عبر االنترنت.

الت���زال احلرب مس���تعرة بن أفضل العبي ك���رة قدم على مر 
التاري���خ، وكان الهجوم برازيليا هذه املرة، فقد صرح بيليه أمس 
األول بأن على مدرب االرجنتن دييغو مارادونا أن يحسده لعدم 
وجود متحف يحمل اس���مه، ردا على التصريحات التي أدلى بها 

والتي قال فيها إن على النجم البرازيلي العودة إلى املتحف.
وأكد أسطورة الكرة البرازيلية خالل افتتاح أعمال إنشاء املتحف 
الذي سيحمل اسمه في سانتوس مبدينة ساو باولو »ال أعرف ما 
إذا كان قد قال ذلك، لكن لو كان قاله فس���يكون ذلك حسدا ألنه ال 

ميلك متحف بيليه«.
وقال ساخرا »مارادونا يهيم بي حبا، فهو يتحدث عني كثيرا«، 
وأض���اف فيما يتعلق باملتحف الذي س���يفتتح في 2012 »بعد كل 
هذه األعوام من الكفاح، س���عادة كبرى أن أمتكن من ترك ش���يء 

لألجيال املقبلة«.
وبدأ كال الالعبن أحدث الفصول في حرب تصريحاتهما، عندما 
قال مارادونا إن العبا أسمر من البرازيل لم يكن يريد تنظيم كأس 
العالم في قارة أفريقيا، وهو ما رد عليه بيليه بقوله إن مارادونا قبل 

مبنصب املدير الفني للمنتخب األرجنتيني حلاجته إلى املال.
ورد النج���م األرجنتيني حينها بالق���ول إن على بيليه العودة 
إلى املتحف. وعندما س���ئل عمن منهما الالعب األفضل قال النجم 
البرازيلي أمس األول »مازلت أعتقد أن عليه )مارادونا( أن يتعلم 

كيف يلعب برأسه جيدا وكيف يسدد بالقدم اليمنى«.

االتحاد الصربي يحتفظ
بانتيتش مدربا

 أعلن االحتاد الصربي لكرة 
القدم على موقعه في ش���بكة 
االنترنت انه ق���رر االحتفاظ 
باملدرب رادومير انتيتش على 
رأس اجلهاز الفني للمنتخب. 
 واكد االحتاد عقب اجتماع 
االدارة »يريد االحتاد  مجلس 
االستمرار في العمل مع انتيتش 
رغم النتائج السلبية في جنوب 
افريقيا، والتعاون مع املدرب لم 
يكن يوما موضع شك«، وختم 
البيان »تق���ومي النتائج التي 
حتققت شيء وتطبيق خطة 

طويلة االمد شيء آخر«.
 وكان انتيتش الذي استلم 
مهام���ه في اغس���طس 2008، 

اعرب االثنن املاضي عن امله 
في مواصلة مهامه على رأس 
االدارة الفنية ملنتخب صربيا 
بعد اخلروج من الدور االول.

 وق���ال انتيتش في مؤمتر 
صحافي »عندما وقعت عقدي 
مع االحتاد الصربي وافقت على 
االلت���زام باحتمال بقائي على 
املتنخب بعد املونديال،  رأس 
التراجع  اريد  وال أعتقد باني 

عن هذا االلتزام«.
 وحل���ت صربيا في املركز 
االخي���ر على الئح���ة ترتيب 
املجموع���ة الرابعة برصيد 3 
نقاط خل���ف املانيا )6( وغانا 

)4( واستراليا )4(.

راييفاتش يطمحمولر: توماس سيكون الهداف
إلى البقاء مع غانا 

قال أسطورة الكرة البرتغالي أوزيبيو إنه 
يعتقد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
كان دون املستوى في املونديال، وذلك بعد خروج 
املنتخب البرتغالي على يد نظيره االسباني من 
دور الستة عشر، وقال أوزيبيو في العاصمة 
اجلنوب أفريقية جوهانس���برغ »رونالدو لم 

يرتق إلى التوقعات«.
وأض���اف »من س���وء حظ البرتغ���ال أنه 
)رونالدو( لم يؤد بشكل جيد في هذه البطولة 
لكنني ال أدينه لذلك. لقد كنت العبا وأعرف متى 

يكون الالعبون في مستوى جيد أو سيئ«.
وق���ال أوزيبيو إنه يعتقد أن الصراع على 
جائزة احلذاء الذهبي التي متنح لهداف كأس 
العالم س���ينحصر بن األرجنتيني غونزالو 

هيغواين واالسباني داڤيد ڤيا.
وي���رى أوزيبيو أن املنتخب البرازيلي هو 
املرش���ح اآلن للفوز بلقب كأس العالم، وذلك 

بعد فوزه على منتخب تش���يلي 3-0 في دور 
الستة عشر، ويعتقد في الوقت نفسه أن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على جائزة 

أفضل العب في البطولة.
ويتصدر هيغواين وڤيا حاليا قائمة الهدافن 
برصيد أربعة أهداف لكل منهما، متساويان في 

ذلك مع السلوڤاكي روبرت فيتيك. 
أما النجم األملاني السابق غيرد مولر، الذي 
سجل 14 هدفا في كأس العالم خالل مسيرته، 
فقد رشح توماس مولر العب بايرن ميونيخ 
األملان���ي والذي يحتل املرك���ز الثاني اآلن في 
قائم���ة الهدافن برصيد ثالث���ة أهداف إلحراز 

لقب الهدف.
وقال مولر »يجب أن أقول إن الفائز ب�»احلذاء 
الذهبي« سيكون شخصا آخر من بايرن ميونيخ 
والذي يدعى أيضا مولر. رمبا يصبح خليفتي 

في يوم ما«.

يعتزم الصربي ميلوفان راييفاتش 
املدير الفني ملنتخب غانا جتديد عقده 
مع احتاد الكرة الغانية بعد التأهل 

إلى دور الثمانية في املونديال.
وقال راييفاتش »أشعر هنا بسعادة 
غامرة، وأشعر بالرضا عن العمل مع 
هذه املجموعة من الالعبن والرضا عن 
الطريقة التي استقبلني بها اجلميع، 
ما ال���ذي ميكنني ان اطلبه أكثر من 
ذلك؟.. وسيكون لدينا الوقت للحديث 

حول ذلك في املستقبل«.
ويتولى راييفاتش تدريب غانا منذ 
عام 2008 وينتهي عقده احلالي مع 
الفريق في الشهر املقبل، وباتت غانا 
ثالث منتخب أفريقي يصعد إلى دور 
الكاميرون  الثمانية للمونديال بعد 

في 1990 والسنغال 2002.

 أخطبوط وسلحفاة ودولفين تتوقع النتيجة 

الطعام األرجنتيني  روسارينو« طبق 
عندما استطلعوا رأيه حول اللقاء.وحدث 
األمر نفس���ه مع ماكي، الفقمة البحرية 
التي تعيش في حديقة حيوانات بوينس 
ايرس، التي خيرت بن طبقن يحمالن 
نفس القدر من األس���ماك فمالت للذي 

يحمل ألوان العلم األرجنتيني.
كرة القدم تصيب البش���ر باجلنون 
لكنها باتت تفع���ل ذلك مع احليوانات 

أيضا.

كم���ا كانت توقع���ات بول س���ببا 
كذلك في قل���ق احملطات اإلذاعية، التي 
استضافات أطباء ومتخصصن أوضحوا 
أن »حيوانات األخطبوط ذكية للغاية بن 
الالفقاريات، لكن ليس لدرجة التنبؤ. 
سلوك احليوانات بشكل عام يعتمد على 
احملفزات، دون ذلك ستموت. إنها تفعل 

أي شيء من أجل مكافأة«.
وفي روساريو، مسقط رأس النجم 
ميسي، اختار كلب يعرف باسم »التشوكو 

الزجاجية، راهن خورخي على املنتخب 
األرجنتيني« عندما طلبوا منه اإلشارة 

إلى الفريق الذي سيفوز.
أما األرنب الهندي بابلو فذهب بحاسته 
التنبؤية إلى ما هو أبعد، ولم يتوقع فقط 
فوز األرجنتن على أملانيا، بل توقع أيضا 
باقي أضالع الدور قبل النهائي كاش���فا 
أن غانا ستتغلب على أوروغواي، فيما 
س���تتمكن پاراغواي من قلب الطاولة 

على اسبانيا.

للحديث في غي���اب مباريات املونديال 
خالل اليومن املاضين.

وخرج األمر عن حدود السيطرة حتى 
أن الس���لحف خورخي والببغاء بيبي 
خرجا أيضا لرفض املتنبئ األملاني. فتؤكد 
صحيفة »لوس أنديس« أن »االبن األكثر 
شعبية في متحف املاء مبدينة ميندوزا، 
واملعروف بقدراته التنبؤية، قال إن فريق 

دييغو أرماندو مارادونا سيفوز«.
وقالت نفس الصحيفة »من حجرته 

وصل الشغف الذي حتدثه كرة القدم 
لدى البشر مبلغا من العدوى حتى ان 
املخاوف زادت من أن يتسبب في إحداث 
مشكالت داخل عالم الغابة، وكان كافيا 
أن يتوق���ع األخطبوط ب���ول أن أملانيا 
ستلحق الهزمية باألرجنتن كي يتعرض 
لالستهجان اجلماعي من يابسة )ومياه( 

دييغو مارادونا.
فبعد أن مّس األم���ر كرامته، خرج 
الدولفن س���ايكو أمس اخلميس للرد 
على بول وأوض���ح موقفه في متحف 
»أكواريوم« املائي مبدينة مار ديل بالتا 
األرجنتينية: فقفز أربعة أمتار على حافة 
املياه ليضرب برأسه كرة حتمل العلم 
األرجنتين���ي، متجاهال أل���وان منافس 

السبت التي كانت إلى جواره.
كم���ا أومأ حي���وان امل���اء بإيجابية 
قاطع���ة عندما س���ألته مدربته إذا كان 
النجم ليونيل ميس���ي سيحرز الهدف 
الذي ينتظره األرجنتينيون بلهفة منذ 

أربعة أسابيع.
ولم يكن س���ايكو وحيدا في موقفه 
في هذه املعركة الضارية. فخالل األيام 
األخيرة كانت هناك سلسلة من الردود 
على األخطبوط األملاني، الذي يقولون 
إنه ل���م يخطيء في توقعاته منذ بداية 
املوندي���ال، وتوقع قبل أي���ام انتصارا 

للماكينات في دور الثمانية.
وقال متابعو أخطبوط متحف »سي 
اليف« مبدينة أوبيرهاوزبن، الذي حتول 
إلى مصدر للنبوءة خالل مونديال 2010 
»س���يكون فوزا عادال متاما، رمبا عبر 
ركالت اجلزاء، لكن حلسن احلظ ستفوز 

أملانيا«.
وبدا األمر كما لو كانت كل حيوانات 
األرجنتن قد احتدت لنفي تنبؤات بول 
بشكل قاطع، وملساندة منتخب التانغو. 
وسيطر صراع احليوانات على وسائل 
اإلع���الم، التي وج���دت موضوعا آخر 


