
 )أ.ف.پ(احلارس اإليطالي جانلويجي بوفون خرج مصابا بني الشوطني

 مدرب پاراغواي: وقفنا ندًا عنيدًا ألبطال العالم

 ليبي: مازلنا في البداية وواثق من تحقق أهدافنا
ان يلحق به املنتخب االرجنتيني 
عام 1982 )أم����ام بلجيكا 1-0( 
الكاميرون  وعام 1990 )أم����ام 
0-1( وفرنسا عام 2002 )أمام 

السنغال 1-0(.
ايطاليا كانت  ان   واملفارقة 
عام 1950 في املجموعة ذاتها مع 
پاراغواي وفازت على األخيرة 
في مواجهتها الوحيدة معها في 
النهائيات 2-0 في ساو باولو 
لكنها تنازلت ع����ن اللقب ألنه 
كان يعتمد حينها نظام مجموعة 
واحدة بعد الدور االول واملنتخب 
الذي يتصدها يتوج بطال وكان 

اللقب من نصيب اوروغواي.
 يذكر ان ايطاليا وبارغواي 
تواجهتا في مناسبة أخرى وكانت 
ودية، فاز بها »سكوادرا ازورا« 

3-1 في بارما عام 1998.
 وبدأت ايطاليا حملتها ال� 13 
على التوالي في النهائيات وال�17 
الثنائي  في تاريخها بوج����ود 
البرتو جيالردينو وفينشنزو 
ياكوينتا في خط املقدمة، االول 
كرأس حربة والثاني على اجلهة 
اليسرى فيما لعب سيموني بيبي 
في اجله����ة املقابلة، وكالوديو 
ماركيزيو ودي روسي وريكاردو 
مونتوليفو الذي لعب بدال من 

بيرلو في وسط امللعب.
 وشغل العب جنوى الشاب 
دومينيك����و كريش����يتو مركز 
انتقل  الظهي����ر األمين، فيم����ا 
جانل����وكا زامبروتا الى اجلهة 

اليسرى.
 أما من ناحي����ة پاراغواي، 
فأبقى مدربها مارتينو مهاجم 
مانشستر س����يتي االجنليزي 
روكي سانتا كروز على مقاعد 
االحتياط، مفضال االعتماد على 
ثنائي هجوم بوروسيا دورمتوند 
االملاني نيلسون هايدو فالديز 
واالرجنتين����ي األصل لوكاس 

باريوس.

 كامورانيزي: 
المهم هو عدم 

الخسارة
 قال العب الوس��ط 
اإليطال����ي م����اورو 
ان��ه ال  كاموراني��زي 
يشعر باأللم للتعادل مع 
اعتبر  پاراغواي، حيث 
أن األمر املهم هو »عدم 

اخلسارة«.
الع��ب  واض��اف   
يوڤنتوس لوكالة األنباء 
االملانية »ال ألم، كان املهم 
عدم اخلس��ارة. بالنظر 
إلى ما كانت عليه املباراة، 
التي تأخرنا فيها بهدف، 
املهم كان قلب األوضاع 
الفوز.  إل��ى  والس��عي 
لألس��ف لم نتمكن من 
الوضع  حتقيقه، لك��ن 
س��يبقى متع��ادال في 

املجموعة«.
والحظ كامورانيزي 
منذ بدء املونديال وهناك 
»خوف من الهزمية« لدى 
املنتخبات املشاركة.وقال 
العب الوس��ط »االجتاه 
الس��ائد من��ذ بداي��ة 
املونديال لدى كل الفرق 
هو اخلوف من الهزمية. 
كنا نعرف أن پاراغواي 

منتخب مكافح«.

ونيوزيلن����دا، وكل ما جنح في 
حتقيقه هو جتنب سيناريو 1950 
عندما أصبح أول منتخب بطل 
يخسر مباراته األولى في النسخة 
التالية )الس����ابقة ع����ام 1938 
بسبب احلرب العاملية الثانية( 
وكانت أمام السويد 2-3، قبل 

1986 عندما تنازل عن اللقب الذي 
توج به في اسبانيا 1982 باكرا 
بخروجه من الدور الثاني على يد 

املنتخب الفرنسي )2-0(.
 وكان االختبار االقوى نسبيا 
لرجال ليبي ف����ي الدور األول، 
كون املجموعة تضم سلوڤاكيا 

املتواضع  األداء  خصوصا بعد 
الذي ظهر به خ����الل مباراتيه 
أمام املكس����يك  التحضيريتني 
)1-2( وسويس����را )1-1(، ولم 
يتحسن وضعه كثيرا بعد املباراة 
التي أظهرت انه يواجه احتمال 
تلقي املصير الذي مني به عام 

 ودخ����ل »االزوري« ال����ذي 
توج باللقب للمرة الرابعة في 
تاريخه بعد تغلبه على نظيره 
الفرنسي بركالت الترجيح في 
نهائي مونديال املانيا 2006، الى 
النهائيات االولى على األراضي 
األفريقي����ة بص����ورة مهزوزة، 

دي روسي أنقذه بتسجيله هدف 
التعادل )63( في مباراة كان فيها 
بطل العال����م أفضل من ناحية 
السيطرة امليدانية والفرص، وان 
كانت ضئيلة، لكن يبدو انه ال 
يريد التخلي عن تقليده السابق 

باملعاناة خالل الدور األول.

قد احرج نظيره االيطالي على 
ملعب »غرين بوينت« في اجلولة 
األولى من املجموعة السادسة.

 ووجد املنتخ����ب االيطالي 
نفسه متخلفا في الشوط االول 
)39( به����دف النتولني الكاراز،  
لكن العب وسط روما دانييلي 

 اعتبر مارتشيلو ليبي مدرب 
منتخب ايطاليا بطل العالم، ان 
فريقه كان يس����تحق اخلروج 
فائزا على پاراغواي التي اكتفى 
بالتعادل معها 1-1 في كيب تاون 
في مستهل مشواره للدفاع عن 
لقبه الذي أحرزه قبل 4 سنوات 

في املانيا.
 وقال ليبي »انا راض متاما 
عن أداء فريقي، وبدايتنا في كأس 
العالم. اعتقد أننا كنا نستحق 
الفوز خصوصا ان پاراغواي لم 
تتمكن من اجتياز وسط امللعب 
في الشوط االول... لقد كانت ردة 

فعلنا جيدة بعد الهدف«.
 وأضاف »أسفي الوحيد، انه 
على العموم دائما ما نفوز بهذا 
النوع من املباريات. لقد جنحنا 
في تشكيل خطورة على مرمى 
پاراغواي. ايطاليا موجودة بدنيا 
وذهنيا، يجب فقط العمل على 
اجناز املهم����ة، وان نكون أكثر 

ذكاء في انهاء الهجمات«.
 وكش����ف »مازلنا في بداية 
البطول����ة وانا واث����ق من اننا 

سنحقق اهدافنا«.
 واوضح »يجب ان ندرك اننا 
خضنا املباراة على ارض مبتلة 
باملاء جراء االمطار الغزيرة التي 
هطلت وبالتالي كان من الصعب 

علينا السيطرة على الكرة«.
 أم����ا االرجنتيني جيراردو 
مارتين����و م����درب پاراغواي، 
فاعتبر ان فريقه خاض مباراة 
مثالية، وقال »استطيع القول بان 
فريقي وقف ندا عنيدا بأبطال 
العالم. لقد جعلنا مهمة املنتخب 
االيطالي صعبة، وهذا مؤش����ر 
جيد للمباريات املقبلة ويعطينا 
ثقة كبيرة بالنفس«. واوضح 
»املنتخب االيطالي ال يرحم عندما 
تسنح له فرصة ولو صغيرة، 

وهذا ما حصل«.
 وكان املنتخب الپاراغوياني 

الشرطة تتولى األمن في ستاد 
»غرين بوينت« بعد اإلضراب

ألكاراز: نقطة ثمينة

تولت الشرطة مس���ؤولية األمن في ستاد »غرين 
بوينت« في كيب تاون اثناء مباراة ايطاليا وپاراغواي، 
بعد استبعاد مشرفني تابعني لشركة أمن خاصة بسبب 

خالف حول الرواتب أدى الى مصادمات عنيفة.
وقال بيان للجنة املنظمة إن الش���رطة س���تتولى 
مسؤولية األمن حتى إش���عار آخر في ستادات كيب 
تاون ودربان حيث يتبع املش���رفون الشركة األمنية 

ذاتها وتدعى ستاليون.
وقال مسؤولون إن الشركة تتولى األمن أيضا داخل 
الس���تادات في عدة مدن أخرى بكأس العالم، وهي لم 

تتأثر باالضطرابات حتى اآلن.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز املسيل للدموع 
ورصاصات مطاطية في دربان لتفريق املشرفني الذين 
كانوا يتظاهرون بسبب خالف حول الرواتب بعد فوز 

املانيا 4-0 على استراليا في املدينة الساحلية.
وقال داني جوردان مدير اللجنة املنظمة في بيان 
»رغ���م أننا نحترم حقوق العم���ال إال أننا وجدنا أنه 
من غير املقبول أن يتسببوا في اثارة االضطراب في 
أيام املباريات ولن نتردد في اتخاذ اجراءات في مثل 

هذه املواقف«.

أعرب املدافع انتولني ألكاراز صاحب هدف پاراغواي 
عن سعادته الغامرة، وقال »انه أمر ال يوصف، اللعب 
)في املونديال( مميز وإحراز االهداف يضاعف من االمر«. 
وأسف ألن املنتخب فقد تركيزه في وقت حاسم، لكن 

»هي نقطة ثمينة للبدء في كأس العالم«.
وفاز أل���كاراز )27 عاما( مدافع ب���روج البلجيكي 
بجائزة رجل املباراة )أفضل العب( في املباراة. وكان 

يخوض املباراة الدولية السابعة.

من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
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االربعاء 16  يونيو  2010  

)أ.ف.پ(العبو پاراغواي يحتفلون بهدف انتولني الكاراز في إيطاليا

قلق في إيطاليا من إصابة بوفون
بدأت الدعوات متأل إيطاليا طلبا لتعافي حارس 
املرمى األساس���ي وجنمها الش���هير جانلويجي 
بوفون الذي خرج فيما بني ش���وطي املباراة مع 

پاراغواي.
وكان الشيء الوحيد الذي بدا أن بوفون فعله 
خالل الشوط األول من املباراة ، هو إخراج الكرة 
من داخل الشباك اإليطالية بعدما بادرت پاراغواي 

بالتسجيل.
وأكد املدير الفني اإليطالي مارتشيلو ليبي أن 
بوفون اضطر لالنسحاب من امللعب ملعاناته من 
مش���كلة في الظهر. وقال ليبي: »كان يعاني من 
آالم الظهر خالل اإلحماء للمباراة.. ولكنه أراد أن 
يلعب.. وبعد الشوط األول، قال إنه ال يستطيع 

مواصلة اللعب«.
وأشار ليبي إلى أن الفريق الطبي في املنتخب 
اإليطالي سيجري بعض الفحوصات على بوفون 
قبل أن يت���م اتخاذ قرار نهائي بش���أن إمكانية 
مشاركته في مباراة إيطاليا املقبلة أمام نيوزيلندا 

يوم األحد املقبل.
وصرح ليبي للصحافيني املوجودين في ستاد 
»غرين بوينت« قائال: »ال أعرف إلى متى سيطول 
ابتعاده حتى يتعافى، ولكن هذا ما سيخبرنا به 

الطبيب خالل األيام القليلة املقبلة«.
وأوضح بوفون أنه يعاني من آالم في العصب 
الوركي ولكنه توقع أن يتماثل للش���فاء خالل 

أيام قليلة.


