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زيدان سيعتزل بعد مونديال املانيا
مدريد /اس
ذكـرت صـحيفــة "اس" االسبــانيـة
ان قـائـد منـتخب فـرنسـا وصـانع
الـع ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــريـق ري ـ ـ ــال م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد
االسبـانـي لكــرة القــدم سيـعتـزل
اللعب بعد نهـائيات كـاس العالم
لـكرة القـدم املقررة يف املـانيـا من
 9حزيران الى  9متوز.
واوضحـت الــصحـيف ــة ان زي ــدان
( 33عـامـا) ابـلغ رئيـس ريـال
م ـ ــدريـ ـ ــد فل ـ ــورن ـت ـي ـن ـ ــو
ب ـي ـ ــري ـ ــز "ب ـ ــان ه ـ ــذا
امل ـ ـ ــوســم س ـيـك ـ ـ ــون
االخـي ــر له كالعـب
محترف".
وت ـ ــابع امل ـصـ ــدر ان
ريـال مـدريـد يـأمل
يف تـعـ ـي ــني زيـ ـ ـ ــدان
سـف ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا دول ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا
لنادي العاصمة.
وك ــان زي ــدان اعلـن
الــشهــر املــاضـي يف
تصـريح لـصحيفـة
"جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دي
دميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش"
الفــرنــسيــة "لــست
م ـت ـ ــأك ـ ــدا مــن انــي
س ـ ــاس ـت ـم ـ ــر ح ـت ـ ــى
نهــاي ــة عقــدي عــام
 2007.ي ـ ـ ـبــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 6
اشهـر من عقدي مع
ريـال مـدريــد وهنـاك
املـ ــونـ ــديـ ــال ،ثـم نـ ــرى
بعد ذلك".
وكــان زيــدان تــراجع يف
آب امل ــاضي عـن اعتــزال
دام نـحـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ــام عـلـ ـ ـ ــى
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كأس االحتاد االماراتي

العني واجلزيرة اىل نصف النهائي
أبو ظبي /وكاالت
ت ـ ـ ــأهـل الـع ــني ح ـ ـ ــامـل الـلـق ــب
واجل ــزي ــرة ال ــى ن ـصـف نه ــائـي
كــأس االحتــاد االمــاراتـي لكــرة
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم بـف ـ ـ ـ ـ ــوز االول عـل ـ ـ ـ ـ ــى
ال ـ ـشـ ـ ــارق ـ ـ ــة -4صف ـ ـ ــر وتعـ ـ ــادل
الـ ــثـ ـ ـ ـ ــانـ ــي مـع االهـلـ ــي  2-2يف
اجلـولة االخـيرة مـن الدور ربع
النهائي.
وحلــق ال ـعـ ـ ــني واجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
بـ ــالـ ــوحـ ــدة والـ ــوصـل اللـ ــذيـن
حجــزا بـطــاقـتـي اجملـمــوعـتـني
االولى والثالثة على التوالي.
عل ــى اسـت ــاد القـط ــارة وضـمـن
منـافـســات اجملمـوعـة الـرابعـة،
اك ـ ــرم العـني وف ـ ــادة الـ ـش ـ ــارق ـ ــة
عنـدمــا سحقه بــاربعـة اهـداف
وثــأر بــالتــالـي لهــزميـته امــامه
 2-1يف امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ـ ــابقـ ـ ــة
فـتـ ــأهـل بفـ ــارق االهـ ــداف عـن
اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـتــي اق ـتـ ـصـ ـ ــرت
علـيهـم ــا فقــط بعــد انــسحــاب
االمارات.
وانتـظــر العـني حتـى الــدقيقـة
 43الفـتتاح التسجـيل بواسطة
شه ــاب احمــد مـن ركلــة جــزاء،
ثم اضــاف فيـصل عـلي الهـدف
الـثـ ــانـي مـن متـ ــريـ ــرة مــتقـنـ ــة
لــرامي يـسـلم روضهــا واطلقهـا
يف املـرمـى املشـرع ( ،)49وسجل
الـنــيجـيـ ــري نـ ــواه اونـيـكـ ــاشـي
الهـدف الثـالث مـن كرة ارسـلها
له فيصل علي ايضا (.)58
وجـاء الهـدف الـرابع بــواسطـة
البرازيلـي كيلي من ركلـة جزاء
يف الدقيقة 85.

وط ــرد مـ ــدافع ال ـش ــارقـ ــة علـي
دوريـ ـ ـ ـ ــش يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
الضائع.
وضـمـن اجملـمـ ــوعـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة،
اكتفـى اجلزيـرة بنقطـة واحدة
اهلـته ال ــى ال ــدور املقــبل عل ــى
ح ـس ــاب مـضـيـفه االهلـي بع ــد
تع ـ ــادله ـم ـ ــا  2-2عل ـ ــى اس ـت ـ ــاد
راشد يف دبي.
ودخل اجلـ ـ ــزيـ ـ ــرة الـلقـ ـ ــاء ويف
جعـبته  3نقـاط من فـوزه علـى
دبـا احلصن الفـريق الثـالث يف
اجملـ ــمـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة ،يف حـ ــني كـ ـ ـ ـ ــان
منــافــسه ميـلك نقـطــة واحــدة
فقط حـصل عليهـا من تعـادله
مع دبا احلصن بالذات.
وتقدم اجلزيرة عبر النيجيري
ب ــارتــيل ــومـي ــو اوجـبـيـ ـشـي اث ــر
ع ــرضـي ــة لـص ــالح عـبـي ــد ()35
قـبل ان يـضـيف محـمــد ســالـم
العـن ــزي اله ــدف الـث ــانـي ()69
من كرة حلسني سهيل.
وبعـ ـ ــد دق ــيقـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة قل ــص
االوروغـ ـ ــويـ ـ ــانــي يـ ـ ــان مـ ـ ــارتــن
بـ ــارودي الفـ ــارق بع ــد مـجه ــود
فـ ــردي قــبل ان ي ـ ــدرك الالعـب
نف ـ ــسه ال ــتعـ ـ ــادل مــن رك ـن ـيـ ـ ــة
لعادل عبد العزيز (.)83
ويف مـبــاراتـي حتـصـيل ح ــاصل
فـ ــاز الـن ـص ـ ــر علـ ــى بـنـي يـ ــاس
بـهدف للـبرازيلـي فالـدير ()64
ض ـمــن اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـث ـ ــال ـث ـ ــة،
وتعـ ــادل ال ــشعــب مع الـ ـشـبـ ــاب
صفــر-صف ــر ضمـن اجملمــوعــة
االولى.

فوز ساحل العاج عىل االردن -2صفر
ابو ظبي /وكاالت
ف ــازت سـ ــاحل الع ــاج عل ــى االردن
-2صفـ ــر يف مـبـ ــاراة ك ـ ــرة القـ ــدم
الدوليـة الودية التـي اقيمت على
استـاد مـدينـة زايـد الـريـاضيـة يف
ابو ظبي.
وسـجـل ديـ ـ ـ ــديـ ـيـه دروغـ ـبـ ـ ـ ــا ()30
واكالي ( )80الهدفني.
وطرد دروغبا يف الدقيقة 41.
وتـأتـي املبـاراة ضـمن اسـتعـدادات
سـاحل العـاج لنهـائيـات كأس امم
افــريقيــا املقــررة يف مصــر من 20
ك ــان ــون الـث ــانـي احل ــالـي ال ــى 10
شبـاط املقبـل ،واالردن لتصفـيات
امم اسيــا املقــررة نهــائيــاتهـا عـام
2007.

وهـي املـبـ ــاراة الـ ــوديـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة
لـس ــاحل العــاج يف االمــارات بعــد
االولـى التي فـاز فيـها عـلى فـريق
شتـوتغـارت االملـانـي  ،1-3يف حني
خ ــاض االردن مبــاراته االولــى يف
معــسك ــره التــدريـبي يف االمــارات
وهـو سـيلتـقي مع الـسـويـد يف 23
احلالي.
يـذكر ان قرعـة نهائـيات كأس امم
افــريقيــا اوقعت ســاحل العـاج يف
اجملـمـ ــوعـ ــة االولـ ــى الـ ــى جـ ــانـب
مـصــر املـضـيفــة واملغ ــرب وليـبيــا،
فـيـم ــا ج ــاء االردن يف اجملـم ــوع ــة
الثـالثـة لتـصفيـات امم اسيـا الى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــب ع ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــان واالم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وباكستان.

بطولة استراليا املفتوحة

عودة ناجحة هلينغيس

ملبورن /وكاالت
حققـت ال ـس ــوي ـس ــري ــة م ــارتـيـن ــا
هـينـغيـس املـصـنفــة اولــى ع ــامليــا
سابقا عودة نـاجحة الى بطوالت
الغ ــران شـيلـيـم بـبل ــوغه ــا ال ــدور
الـث ــانـي مـن ب ـط ــول ــة اسـت ــرالـي ــا
املفـت ــوحـ ــة لك ــرة املـض ــرب ،اول ــى
الـبـطــوالت االربـع الكـب ــرى ،علــى
مالعــب ملـب ـ ــورن بفـ ــوزه ـ ــا علـ ــى
الروسيـة فيرا زفوناريفا الثالثني
 1-6و 2-6يف الدور االول.
وكــانـت هـيـنغـيــس ،الـتـي ت ـشــارك
بـبــطـ ــاقـ ــة دعـ ــوة ،مــتخـ ــوفـ ــة مـن
املـبــاراة االولــى لهــا يف الـبـطــولــة
الـتـي خ ــاضـت الــنه ــائـي فــيه ــا 6
مـ ــرات مـتـتـ ــالـيـ ــة مـن  1997الـ ــى

التشيكي فيتسل مدربا جديدا ملنتخب مالطا
براغ /وكاالت

اعلن التـشيكي دوزان فيـتسل انه عني مـدربا جـديدا
ملـنــتخـب م ــالــط ــا لـك ـ ــرة القـ ــدم ومـ ــديـ ــرا فـنـيـ ــا يف
االحتادي املالطي للعبة.
واكـد فيـتسـل ( 42عامـا) يف تصـريح لـوكالـة "سي تي
كي" التـشيكيـة" :لم يضعـوا امامي اي هـدف محدد،
غير انـي ساسعـى بشكل خـاص الى حتـسني النـتائج
مقارنة مع تلك التي حققها املنتخب يف التصفيات
املؤهلة الى نهائيات مونديال  2006يف املانيا".
وكـانت مالطـا حلت سادسـة واخيرة ضمـن اجملموعة
الثامنة برصيد  3نقاط.
ويخلف فـيتــسل العـب دوكال بــراغ الـســابق ،ومــدرب
منـتخب تشيكيـا لتحت  19عامـا وصيف بطل اوروبا
عام  ،2001االملاني هورست هيزه.
تعادل املغرب وانغوال 2-2
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تعــادل املغ ــرب مع انغــوال  2-2يف مـبــاراة كــرة القــدم
الــدولـيــة الــوديــة الـتـي اقـيـمـت يف الــربــاط يف اطــار
استعداداتهـما للمـشاركـة يف امم افريقيـا  2006التي
ت ـسـتـضـيفهــا مـصــر مـن  20كــانــون الـثــانـي الــى 10
شباط.
وسجل مروان الـشماخ ( )5ويـوسف حجي ( )7هديف
املغــرب ،وفــابــريــس اكــوا ( )41ومــونـتــوراس ( 76مـن
ركلة جزاء) هديف انغوال.
وهـي املبـاراة االعـداديــة الثــالثــة للـمغــرب بعـد فـوزه
على الكونغو الدميوقراطية -3صفر االثنني املاضي
يف الـربــاط ،وزميبـابــوي -1صفـر الـسـبت املــاضي يف
مراكش.
ويلعـب املغ ــرب ضمـن اجملمــوعــة االولــى الـتي تــضم
مـصــر وليـبيـا وســاحل العــاج ،وانغــوال يف اجملمـوعـة
الـثــانـيــة الــى جــانـب الكــامـيــرون وتــوغ ــو والكــونغــو
الدميوقراطية.

 2002ون ــالـت لقـبه ــا اع ــوام 1997
و 1998و ،1999خـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــا يف
م ـ ــواجهـ ــة زفـ ــون ـ ــاريفـ ــا ،بـيـ ــد ان
الـسويسريـة أكدت عودتهـا القوية
الــى املالعـب وحقـقت ف ــوزا سهال
 1-6و2.-6
وشــاركت هـينـغيـس ،العــائــدة عن
ق ـ ــرار االعــت ـ ــزال ،يف دورة غ ـ ــول ـ ــد
كــوسـت االستــراليــة مـطلع العــام
احل ــالـي وبـلغـت نــصف الـنه ــائـي
قـبل ان تخ ـســر امــام االيـطــالـيــة
فالفـي ــا بـيـنـيـت ــا  6-1و)2-7( 6-7
و ،6-2ثـ ـ ـ ــم ســق ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــت امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـبـلجــيكـي ــة هـيـن ــان ه ــارديـن يف
الدور االول من دورة سيدني.
واعت ــزلت هـينـغيـس رسـميــا عــام
 2002بعـ ــد اصـ ــابـ ــات مـتـكـ ــررة يف
ك ــاحـلهـ ــا ،ويف جعـبــته ــا خـم ـس ــة
القاب يف بطوالت الغران شيليم.
وقـ ــالـت هـيــنغـي ــس "انهـ ــا اف ــضل
مــبـ ـ ــاراة لــي مــنـ ـ ــذ عـ ـ ــودتــي الـ ـ ــى
املـالعب" ،مـضـيفــا "لن أقــول بــان
امل ــب ـ ـ ـ ــاراة ك ـ ـ ـ ــان ــت سـهـل ـ ـ ـ ــة ،ل ـك ــن
وببسـاطة فـانني لعبـت جيدا ولم
ارتـكــب اخ ــط ـ ــاء مــب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ــدة
بــاالضــافــة الــى انـه لم تـكن لــدي
الرغبة خلسارة هذه املباراة".
ويف حـال تخطت هـينغيـس الدور
الثــاني فــانهــا ستـلتـقي يف الــدور
الـثـ ــالـث مـع الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة مـ ــاري
بيرس اخلـامسة يف اعـادة لنهائي
عام 1997.
وتلتقي هينغيس يف الدور الثاني
مع الفـنلـن ــدي ــة امي ــا اليـن الـتـي
تـغلـبــت عل ــى االسـب ــانـي ــة ن ــوري ــا
الغوستيرا فيفيس  1-6و1.-6
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نيجرييا وشعار احراز اللقب لتعويض فشل التأهل اىل املونديال

القاهرة /وكاالت
يـدخل املـنتخـب النـيجيـري نهــائيـات
كـ ــأس االمم االف ـ ــريقـيـ ــة اخلـ ــام ــسـ ــة
والع ــشـ ــريـن لـك ـ ــرة الق ـ ــدم املقـ ــررة يف
مـصــر مـن  20كــانــون الـثــانـي الــى 10
شبــاط املقـبل ،حتـت شعــار واحــد هــو
احــراز اللـقب لـتعــويـض خـيبــة االمل
بعـ ــدم الـتـ ــأهل الـ ــى نهـ ــائـيـ ــات كـ ــأس
العالم املقررة يف املانيا.
وسـتكـون الـبطـولـة الفـرصــة االخيـرة
امـام النجمني املتـألقني احملترفني يف
انـكـلــت ـ ـ ــرا ج ـ ـ ــاي ج ـ ـ ــاي اوغ ـ ـ ــوس ـتــني
اوكــوت ـشــا (بــولـتــون) ون ــوانكــوو كــانــو
(وسـت ب ــرومـيـت ــش الـبـيـ ــون) لقـي ــادة
مـنــتخــب بالدهـم املـلقـب ب"الـن ــسـ ــور
املمتـازة" الى احـراز اللقب بعـد فشله
الـذريع مـنذ عـام  1994عنـدما تـوجوا
يف ت ــونــس وحت ــدي ــدا مـن ــذ ع ــام 2000
الــذي شهــد عــودتـهم ال ــى املنــافـســات

القــاري ــة بع ــد عقــوب ــة االيقــاف الـتـي
ف ـ ــرض ــت عل ــيهــم ملـ ـ ــدة اربع ـ ــة اع ـ ــوام
لـرفـضهم املـشـاركـة يف دورة عـام 1996
يف جـنــوب اف ــريقـي ــا بحجــة ان االمـن
ليس متوفرا.
وفشلت نيجيريا يف البطوالت الثالث
االخيـرة يف احـراز اللقب بـرغم نخبـة
ال ــنجـ ـ ــوم ال ـتــي كـ ـ ــانــت تـ ـض ــمهـ ـ ــا يف
صف ــوفهـ ــا فحلـت وصـيف ــة يف ال ــدورة
الـتـي اسـتـضــافـتهــا وغــانــا عــام 2000
وثالثة يف مالي عام  2002وتونس عام
2004.
وعلــى غ ــرار الك ــاميــرون الـتي فـشـلت
بـدورها يف بلـوغ املونديـال ،فان العبي
املنتخـب النيجيري يدركون ان اللقب
القــاري ه ــو الكفـيل بــاع ــادة البــسمــة
الى جماهيرهم العريضة.
ويلعب املنتخب النيجيري دورا فاعال
يف البـطــولــة القــاريــة وهــو بلغ الــدور

نصف الـنهائي  11مـرة يف  13مشـاركة
له فــيهـ ــا حـتـ ــى االن ولــم يخـ ــرج مـن
الـدور االول سـوى مـرتني عـامي 1963
و ،1982واحـ ـ ــرز الـلقــب مـ ـ ــرتــني عـ ـ ــام
 1980يف الغـ ـ ــوس و 1994يف تـ ـ ــونـ ــس،
وحل وص ــيفـ ـ ــا  4مـ ـ ــرات اعـ ـ ــوام 1984
و 1988و 1990و ،2000وثــالثــا  5مــرات
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام  1976و 1978و 1992و2002
و2004.
ولم تهـضم نيجـيريـا حتـى االن مرارة
الفـشل يف التـأهل الـى املـونـديـال بعـد
ال ـ ـ ـسـقـ ـ ـ ــوط يف فـخ الـ ـتـعـ ـ ـ ــادل امـ ـ ـ ــام
ضــيفــته ـ ــا انغ ـ ــوال  1-1الن االخـي ـ ــرة
ضمنـت تواجـدها يف املـونديـال للـمرة
االولـى يف تـاريخهـا بفـارق املـواجهـات
املـبـ ــاشـ ــرة النهـ ــا كـ ــانـت تـغلـبــت علـ ــى
نيجيريا -1صفر يف لواندا.
وأدى الـتع ــادل مع انغــوال الــى اقــالــة
املــدرب كــري ـسـتـيــان ت ـشــوك ــوو ،وأعلـن

االحتـ ـ ــاد ال ـن ــيجــي ـ ـ ــري تعـ ـ ــاق ـ ـ ــده مع
الف ــرن ـسـي فـيلـيـب ت ــروسـيـيه بـي ــد ان
االخيــر نفـى الـنبــأ ليـضـطـر االحتـاد
الـنيـجيــري الــى الـتعــاقــد مع احملـلي
اوستني اغوافني.
وجنــح اغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ــني يف امل ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ــني
االخيـرتـني لنـيجيـريــا يف التـصفيـات
وبفــوزين كـبيـريـن علـى اجلـزائـر 2-5
يف عقــر دار االخيـرة وعلــى زميبـابـوي
 1-5يف الغ ـ ــوس لـكــن دون ج ـ ــدوى يف
التأهل الى املونديال.
وقـ ــال اغـ ــوافـني "عـ ــدم الـت ـ ــأهل الـ ــى
مـونـديـال املـانيـا يعتبـر صـدمـة كبيـرة
لنـا ،ومـهمتـي االن هي محـاولـة اعـادة
الثقـة الى الالعبني" ،مـضيفا "فـشلنا
يف التـأهل الى املـونديـال لكنـنا منلك
امل ـ ـ ــؤهالت واالمـكـ ـ ــانــيـ ـ ــات الــكف ــيلـ ـ ــة
بقيادتنا الى احراز اللقب القاري".
وت ــابع "ه ــديف االن ه ــو احـ ــراز اللقـب

االفـ ـ ـ ــريـق ــي بـ ـ ـ ــأف ـ ـضـل الـالعـ ـب ــني يف
نـيجـيــريــا .املـنـتخـب الـنـيجـيــري هــو
االفضل يف القـارة السـمراء يف الـوقت
احل ــالــي لكـنـن ــا لـم نــنجح يف ت ــأكـي ــد
ذلك يف تصفيات املونديال".
واوضح "دورة مــصـ ــر تـ ـشـكل فـ ــرصـ ــة
ث ــانـي ــة لـن ــا الب ــراز افــضلـيـتـن ــا وانـن ــا
قـادرون على الـصعود الـى قمة مـنصة
الـ ـت ــت ـ ـ ــويـج" ،م ـ ـضـ ـيـف ـ ـ ــا "صـحـ ـيـح ان
اجملمـوعـة الـرابعــة التـي تضـمنـا الـى
جانب غـانا والسـنغال وزميبـابوي هي
االقـ ـ ـ ـ ــوى بـ ــيـ ـ ـ ـ ــد ان ذلــك س ـ ـيـحـفـ ـ ـ ـ ــز
الالعبني على حتقيق االفضل".
امــا اوكــوتـشــا فقــال "نـحن مــستــاؤون
جدا لعدم التأهل الى املانيا الننا كنا
منلك االمكـانيـات النهـاء التـصفيـات
يف ال ـص ــدارة امـ ــام انغ ــوال .أمتـن ــى ان
يــك ـ ـ ـ ــون امل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون يف االحت ـ ـ ـ ــاد
النيجيري قد تعلموا الدرس".

وتـابع "دورة مصر ستكـون االخيرة لي
مع نيجيريا ،قدمت الشىء الكثير يف
جـمـيع مـب ــاري ــاتـي ال ــدولـي ــة ولفـت ــرة
ط ـ ــويل ـ ــة ،وأعــتق ـ ــد ان مـ ـسـك خــت ـ ــام
مـ ــش ـ ــواري ال ـ ــدولــي س ـيـك ـ ــون الـلقــب
القاري يف بالد الفراعنة".
ومتـلك نـيجـي ــري ــا االسلح ــة الالزم ــة
لفـ ــرض نف ــسهـ ــا يف مــصـ ــر ،واذا كـ ــان
اوكـوتـشـا وكـانـو مـن اخملضــرمني فـان
جنم انتـر ميالن االيـطالـي اوبافـيمي
مـ ــارتـيـن ـ ــز يعـتـبـ ــر مـن الــصـ ــاعـ ــديـن
والـذين ستكـون لهم اليـد الطـولى يف
البـطــولــة خـصــوصــا وانه كــان هــداف
املنـتخـب يف التـصـفي ــات بتــسجـيله 8
اهداف.
ويق ــول م ــارتـيـن ــز "ع ــدم ت ــأهلـن ــا ال ــى
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ام ـ ــر م ـ ــزعج ،لـكـن ل ـ ــوال
االخطاء ملا كانت العبر".
وت ــابع "بعــد تـبخــر حلـم التــأهل الــى

املـونـديــال ،يجب علـينــا االن التــركيـز
علــى الـبـطــولــة االفــريقـيــة يف مـصــر
واحـ ـ ـ ــراز الـلـق ــب الن ذلــك سـ ـيــكـ ـ ـ ــون
أفضل مكافأة جلماهيرنا".
وتعـول نيجيـريـا ايضـا علـى اخملضـرم
غــاربــا الوال (اي ــراكلـيــس الـيــونــانـي)
وويلسون اورومـا (مرسيليا الفرنسي)
وهداف شـاختـار دونيـتسك االوكـراني
جــولـيــوس اغــاهــوا وامل ــدافع ج ــوزيف
ي ــوب ــو (ايف ــرت ــون االنـكلـي ــزي) وج ــون
اوتاكا (رين الفرنسي).
وسيـكون مهـاجم يغـبيني يـاكوبـو ابرز
الغـ ــائـبــني بعـ ــدمـ ــا ف ــشل الــبقـ ــاء مع
فريقه ميدلزبره االنكليزي.
وتشـارك نيجيريا يف النـهائيات للمرة
الرابعـة عشرة وهي خـاضت  64مباراة
فـ ـ ــازت يف  34م ــنه ـ ـ ــا وتعـ ـ ــادلــت يف 16
وخـســرت  14سجـلت  96هــدفــا ودخل
مرماها 68.

