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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االثنين 14  يونيو  2010  

وجه »األزوري« الحقيقي يظهر  بمواجهة پاراغواي اليوم

ليبي محتار في تشكيل خط الدفاع سانتا كروز: منتخبنا األفضل 
يبدو أن مدرب املنتخب اإليطالي 
مارتشيلو ليبي استقر على الكثير 
من مالمح التشكيل باستثناء مقعد 
واحد مازال يفكر فيه. ذلك املقعد 
خاص مبدافع يوڤنتوس جورجيو 

كيلليني والذي يبدو كلمة الس����ر 
الكبرى، حيث تدرب طوال الفترة 
املاضية على مهام الظهير األيسر 
وبات قريبا من زّجه أمام پاراغواي 
ولكن تدريب����ات الفريق األخيرة 

الدفاع  ش����هدت عودة ملركز قلب 
بجانب فابيو كاناڤارو املنتقل حديثا 
الى أهلي دبي االماراتي. التدريب 
األخير أثار عدد من التساؤالت حول 
شكل اخلط اخللفي ألبطال العالم في 

املباراة األولى، حيث يتوقع البعض 
وجود كيلليني وكاناڤارو في القلب 
مع تواجد كريستيان مادجيو في 
اليم����ن وجيانل����وكا زامبروتا أو 

دومينيكو كريشيتو في اليسار.

يرى روكي س���انتا كروز مهاجم منتخب پاراغواي أن مجموعة 
الالعب���ن املنضمة ملنتخب بالده حاليا هي األفضل في الس���نوات 
األخيرة، والس���بب الرئيس���ي في ذلك يرجع إلى القوة الهجومية 
احلالية للفريق. وقال روكي سانتا كروز »على مستوى الفريق أكثر 
ترابطا، ومنثل فريقا أكثر تكامال مما كان عليه املنتخب في بطوالت 

كأس العالم الس���ابقة. أعتقد أن قوتنا الهجومية اآلن، لم تكن كما 
كانت موجودة في كؤوس العالم السابقة.لذا فإن املنتخب الوطني 
أكثر قوة من وجهة نظري«. جاء ذلك في حديث ملهاجم مانشستر 
سيتي اإلجنليزي للمراسلن الصحافين في نهاية تدريبات فريقه 

في بيترماريتزبورغ، استعدادا للمباراة. 

 يب���دأ املنتخب االيطالي حملة الدفاع 
عن لقبه اليوم أمام الپاراغواي على ملعب 
»غرين بوينت ستاديوم« في كايب تاون 
في اجلولة األولى من منافسات املجموعة 
السادسة، وسط هاجس تكرار سيناريو 

عام 1986.
ويدخل »االزوري« الذي توج باللقب 
للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على 
الترجيح في  الفرنس���ي بركالت  نظيره 
نهائي مونديال املانيا 2006، الى النهائيات 
األولى عل���ى األراضي االفريقية بصورة 
مه���زوزة، خصوصا بعد األداء املتواضع 
الذي ظهر به خالل مباراتيه التحضيريتن 
أمام املكسيك )1-2( وسويسرا )1-1(، ما 
يعزز احتمال ان يلقى املصير الذي مني 
به عام 1986 عندما تنازل عن اللقب الذي 
توج به في اسبانيا 1982 باكرا بخروجه 
من الدور الثاني على يد املنتخب الفرنسي 

املضيف حينها )2-0(.
 وسيكون االختبار األول لرجال املدرب 
مارتشيلو ليبي األقوى في الدور األول، 
كون املجموعة تضم سلوڤاكيا ونيوزيلندا، 
ما يعني ان الفوز مبواجهته مع املنتخب 
االميركي اجلنوبي القوي سيمهد الطريق 

أمامه حلجز بطاقته الى الدور الثاني.
 لكن التاريخ واالحصائيات تظهر انه 
لطاملا عان���ى االيطاليون في الدور األول 
بغض النظر عن حجم وقوة املنافسن، لكن 
من غير املرجح ان تشهد هذه املجموعة 
مفاجأة مدوية متمثلة بخروج »االزوري« 

من الباب الصغير.
ويأمل أبطال العالم ان يجددوا فوزهم 
على الپاراغواي بعد ان تغلبوا عليها في 
مواجهتهم الوحي���دة معها في النهائيات 
ع���ام 1950 في س���او باول���و )2-0( في 
دور املجموع���ات، علما بأنهم���ا تواجها 

في مناس���بة أخرى ودية وكان الفوز من 
نصيب »س���كوادرا ازورا« 3-1 في بارما 

عام 1998.
 لك���ن املهمة ل���ن تكون س���هلة على 
االيطالين بتاتا، خصوصا بعد املستوى 
الذي ظهرت به الپاراغواي في تصفيات 
اميركا اجلنوبية حيث تصدرت املجموعة 
املوحدة لفترة طويلة قبل ان تتراجع الى 
املركز الثالث في املراحل األخيرة بفارق 
نقطة عن البرازي���ل املتصدرة واالهداف 

عن تشيلي الثانية.
 وتغيرت تش���كيلة ايطاليا كثيرا عن 
أملانيا 2006، فبعدما صنع فرانشيسكو 
توتي، أليساندرو دل بييرو، لوكا طوني، 
فابيو غروسو، ماركو ماتيراتزي األمجاد 
اليطاليا، ستغيب هذه األسماء عن الساحة 
في جنوب أفريقيا. واليزال »ناتسيونالي« 
يعتمد في حراسة املرمى على جانلويجي 

بوفون، قائد الدفاع فابيو كانافارو أفضل 
العب في مونديال 2006 والذي تخلى عنه 
يوڤنتوس، ثنائي وسط ميالن املخضرم 
جينارو غاتوزو وأندريا بيرلو الذي سيغيب 
عن مباراة الپاراغواي ونيوزيلندا بسبب 
االصابة لكنه قد يشارك أمام سلوڤاكيا في 
اجلولة األخيرة. ويعاني أبطال العالم من 
تراجع مستوى قائدهم كانافارو )36 عاما( 
وزميله في خط الدفاع جانلوكا زامبروتا 
)33 عاما(، واملشكلة التي واجهت ليبي هي 
ان املدرب الفذ لم يجد البديل الذي بإمكانه 

ان يرتقي الى مستوى التحدي.
 وهذه املعطي���ات وضعت ليبي أمام 
خيارين بالنسبة جلنوب افريقيا 2010، 
اما ان يحافظ عل���ى كتيبته »العجوزة« 
واملنهكة أو يغامر بخوض العرس الكروي 
بتشكيلة يهيمن عليها عامل االفتقار الى 

اخلبرة.

جنوم »االزوري« في أول امتحان أمام پاراغواي                                 )أ.پ(
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