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)أ.پ( الطليان أمام االمتحان السلوڤاكي إلعالن تأهلهم

النصر ثم النصر مطلب الطليان أمام سلوڤاكيا

س���يكون املنتخب االيطالي 
مطالب���ا بالفوز عل���ى نظيره 
الس���لوڤاكي اليوم على ملعب 
»ايليس بارك« في جوهانسبرغ 
واال فسيقول »أريفيدرتشي«، الى 
اللقاء ف���ي البرازيل 2014، ألنه 
سيواجه حينها احتمال تنازله 
عن اللقب الن »اآلزوري« يحتل 
املركز الثاني حاليا في املجموعة 
السادسة خلف پاراغواي قبل 

اجلولة الثالثة االخيرة.
ووضعت ايطاليا نفسها في 
هذا املوقف احلرج »التقليدي« 
بالنسبة لها في دور املجموعات 
بع���د ان اكتف���ت بالتعادل مع 
نيوزيلندا املتواضعة نسبيا 1-1 
في اجلولة الس���ابقة، لتضيف 
هذه النتيجة ال���ى تعادلها في 
اجلولة االول���ى امام پاراغواي 

1-1 أيضا.
واعتادت ايطاليا على املعاناة 
في دور املجموعات بغض النظر 
عن مس���توى منافس���يها في 
املجموعة وابرز دليل على ذلك 
مونديال 1982 في اسبانيا عندما 
تعادلت في مبارياتها الثالث أمام 
پولن���دا )0-0( والبيرو )1-1( 
والكاميرون )1-1( وجنحت في 
نهاي���ة املطاف ف���ي التأهل الى 
الدور التالي بفضل فارق االهداف 
املسجلة الذي فصلها عن االخيرة، 
اذ سجل »اآلزوري« هدفني وتلقى 
الكاميرون  هدفني فيما سجلت 

هدفا وتلقت شباكها هدفا.
ورغم ذلك واصل االيطاليون 
مشوارهم ووصلوا الى النهائي 
وتوجوا باللقب على حس���اب 
املانيا )3-1(، وهو االمر الذي ذكر 

به املدرب احلالي مارشيلو ليپي 
بعد التعادل امام نيوزيلندا التي 
نالت ثاني نقطة في تاريخها بعد 
تلك التي حصلت عليها بتعادلها 

مع سلوڤاكيا )1-1(.
وس���تكون املواجه���ة ب���ني 
ايطاليا وسلوڤاكيا االولى بني 
املنتخبني في مسابقة رسمية منذ 
تأسيس االحتاد السلوڤاكي عام 
1993 اثر االنفصال عن تشيكيا، 
علما ان االيطاليني تواجهوا مع 
تشيكوسلوڤاكيا في مناسبتني 
خ���الل النهائيات، االولى تعود 
الى نهائي عام 1934 عندما توج 
»االزوري« بلقبه االول بعد فوزه 
2-1 بع���د التمدي���د، وفي دور 
املجموعات عام 1990 عندما فاز 
ايضا بهدفني سجلهما سلفاتوري 

سكيالتشي وروبرتو باجيو في 
مباراة شارك فيها مدربها احلالي 

فالدميير فايس.
والتقت ايطاليا سلوڤاكيا مرة 
واحدة وديا عام 1998 في كاتانيا 

وفازت االولى بثالثية نظيفة.
وهناك احتمال كبير ان ينهي 
املنتخ���ب االيطالي الدور االول 
ف���ي املركز الثاني، ما يعني انه 
الهولندي  س���يواجه املنتخب 
متصدر املجموعة اخلامسة في 
مواجهة نارية س���تكون اعادة 
ال���دور االول  ملواجهتهم���ا في 
من كأس اوروب���ا 2008 عندما 
خرج »البرتقالي« فائزا بنتيجة 
كبيرة 3-صفر، فثأر خلروجه 
على ي���د »االزوري« من الدور 
نصف النهائي للبطولة القارية 

الترجيح،  ب���ركالت  عام 2000 
علم���ا انهما تواجها مرة واحدة 
في نهائيات كأس العالم وكانت 
في الدور الثاني عام 1978 عندما 
فاز الهولنديون 2-1 في طريقهم 
الى النهائي حيث خسروا امام 

االرجنتني.
ولن تكون املباراة سهلة على 
االيطاليني كما كانت احلال في 
املباراتني االوليني، خصوصا ان 
س���لوڤاكيا التي يقودها العب 
وسط نابولي ماريك هامسيك 
ومدافع ليڤربول االجنليزي مارتن 
س���كرتل، التزال متلك حظوظ 
التأهل الى الدور الثاني، ويبقى 
الس���ؤال: هل حتدث سلوڤاكيا 
املصنف���ة 34 عامليا مفاجأة من 

العيار الثقيل؟
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سلوڤاكيا

نيوزيلندا

إيطاليا

خوستو فيار
داريو فيرون

كالوديو موريل
دينيس كانيزا

خوليو كاسيريس
كارلوس بونيت

ادغار باريتو
جوناثان سانتانا

انريكه فيرا
اوسكار كاردوزو
روكي سانتا كروز

يان موشا
بتر بيكاريك

مارتن سكرتل
ماريك تشيك

رادوسالف زابافنيك
زدينو ستربا

ڤالديمير ويس
يان كوزاك

ماريك سابارا
ستانيسالف سيستاك

روبرت فيتك

مارك باستون
بن سيغموند

طوني الكهيد
وينستون ريد

ايفان فيسيليتش
سايمون اليوت

تيم براون
ليو برتوس
اندي بارون

شاين سميلتز
كريس كيلن

فيديريكو ماركيتي
كريستيان ماجيو
جورجو كييلليني

فابيو كاناڤارو
جانلوكا زامبروتا

دانييلي دي روسي
سيموني بيبي
جنارو غاتوزو

اندريا بيرلو
ڤينتشنزو ياكوينتا
انطونيو دي ناتالي

السيناريوهات المحتملة للتأهل

ليبي: وضعنا صعب

اذا فازت او تعادلت پاراغواي مع نيوزيلندا س����تضمن األولى 
بلوغها دور ال� 16.

اذا فازت پاراغواي س����تضمن صدارة املجموعة، وإذا تعادلت، 
ستنهي الدور األول في الصدارة أيضا شرط عدم فوز ايطاليا على 

سلوڤاكيا.
إذا تعادلت پاراغواي، وفازت إيطاليا، يتحدد املركز األول بفارق 

األهداف.
إذا فازت إيطاليا على س����لوڤاكيا، تضمن تأهلها. إذا تعادلت 
تس����تطيع ان تبلغ الدور الثاني ش����رط عدم ف����وز نيوزيلندا على 
پاراغواي، علما أن هذا األمر سيتحدد بفارق األهداف، في حال تعادلت 

نيوزيلندا.
اذا تغلبت نيوزيلندا على پاراغواي، تضمن تأهلها. اذا تعادلت 
تس����تطيع التأهل إذا انتهت مباراة إيطاليا وس����لوڤاكيا بالتعادل، 

وسيكون فارق األهداف حاسما في حتديد هوية املتأهل.
إذا فازت سلوڤاكيا على إيطاليا، تضمن التأهل شرط عدم فوز 
نيوزيلندا، وإذا فازت سلوڤاكيا، وفازت نيوزيلندا على پاراغواي، 
ستتعادل سلوڤاكيا وپاراغواي ب� 4 نقاط لكل منهما وسيحدد فارق 

األهداف هوية املتأهل منهما.

قال مدرب ايطاليا مارشيلو ليبي »أنا اعمل في كرة القدم مند 35 
أو 40 عاما، فزت باأللقاب، خصوصا دوري أبطال أوروبا، نحن اآلن 
في وضع صعب لكننا ال نشعر بالذعر، هناك خيبة كبيرة لالعبني، 
لكن علينا ان نفوز، وحتى بامكاننا التأهل بثالثة تعادالت كما حصل 
عام 1982«. أما القائد فابيو كاناڤارو فقال: لن نستس����لم، نحن هنا 
من اجل الفوز. من جانبه، أعرب دانييلي دي روسي عن تخوفه من 
احتمال اخلروج املبكر »سيتعني علينا ان نتحسن بسرعة واال فإننا 
لن نذهب بعيدا، لم نقدم أفضل مستوى لنا، ميكننا ان نفعل أفضل 
من ذلك بكثير، هذه ليس����ت مشكلة مهاجمني، بل ان الفريق بأكمله 
لم يعمل بشكل جيد. أمضينا الكثير من الوقت في نصف ملعبهم، 

كان هناك فرص كثيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا«.

پاراغواي القتناص نيوزيلندا في »بولوكواني«
تدخ���ل پاراغ���واي الى ملعب »بيت���ر موكابا 
ستاديوم« في بولوكواني، حيث تواجه نيوزيلندا 
في اجلولة الثالثة االخيرة من منافسات املجموعة 
السادسة وهي تتطلع ملا بعد الدور الثاني الن فوزها 
على »اول وايتس« سيجنبها مواجهة هولندا في 
الدور الثاني ومينحها فرصة مواجهة منتخب في 

متناولها ان كان الدمنارك او اليابان.
ويبحث منتخب پاراغواي عن الفوز وال شيء 
س���واه امام املنتخب االوقيان���ي من اجل جتنب 
هولندا متصدرة املجموعة اخلامسة، ما سيسهل 
مهمته نس���بيا في ان يطمح لبل���وغ الدور ربع 
النهائي للم���رة االولى في تاريخه بعد ان توقف 
مشواره عند عتبة الدور الثاني ثالث مرات اعوام 
1986 و1998 و2002، فيم���ا ودع الدور االول في 
اربع مناسبات آخرها في النسخة السابقة حيث 

حل ثالثا في مجموعة ضمت اجنلترا والس���ويد 
وترينيداد وتوباغو.

وتتصدر پاراغواي برصيد اربع نقاط وبفارق 
نقطتني عن ايطاليا ونيوزيلندا.

ومن املرجح ان تنجح پاراغواي في اخلروج 
فائزة من مواجهتها مع »اول وايتس« كما فعلت 
في املباراة الودية السابقة بينهما عام 1995 )2-3(، 
ألن املنتخبات االميركية اجلنوبية تختلف متاما 
عن نظيرتها االوروبية مثل ايطاليا وس���لوڤاكيا 
بفضل اندفاعها الهجومي الذي يعتبر من الركائز 
االساسية لنجاحها، خصوصا في ظل وجود العبني 
من طراز روكي س���انتا كروز )مانشستر سيتي 
االجنليزي( ولوكاس باريوس ونيلسون هايدو 
فالديز )كالهما في بوروسيا دورمتوند االملاني( 

واوسكار كاردوزو )بنفيكا البرتغالي(.


