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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت 26  يونيو  2010  

مدرب پاراغواي جيراردو مارتينو حزين من األداء أمام نيوزيلندا.. وهيربرت فخور بفريقه وفي اإلطار الپاراغوياني كاردوزو مير من ڤيسليتش

كاناڤارو وكيليني فشال أمام سلوڤاكيا وارتكبا أخطاء دفاعية قاتلة تسببت في اخلسارة

مدرب سلوڤاكيا فالدميير ڤايس تفوق على ليبي في إدارة املباراة

)أ.ف.پ(

هيربرت يشعر بمزيج من الفخر واإلحباط بعد الخروج
رغ���م اخل���روج من 
الدور األول عقب التعادل 
السلبي مع پاراغواي في 
ختام املجموعة السادسة 
للمونديال، أعرب ريكي 
هيربرت مدرب نيوزيلندا 
عن سعادته التامة بأداء 
العبيه.وأكد هيربرت أنه 
بامكان فريقه اآلن العودة 
إلى الديار وهو يش���عر 
بالفخر.وقال »لقد كانت 
ليلة مشحونة بالعواطف 
اجلياشة بالنسبة لنا..إذا 
أمكنك أن تكون محبطا 
وفخورا في نفس الوقت، 
ال أعرف اآلن كيفية جمع 
هذين الشعورين معا، لقد 
كنا حازمني وصارمني، لقد 
عانوا حقا الختراقنا، أشعر 
بخيبة أمل ولكن ال يوجد 
أكثر  أحد يشعر بالفخر 
مني مبا حققه الفريق«. 
وأضاف »الكثيرون قالوا 
اننا لي���س من املفترض 
أن نك���ون هن���ا، ولدينا 
العبون هواة وليس���وا 
الكافي،  جيدين بالشكل 
ولكن هذا الكالم مات ومت 

دفنه«.
الفني  املدير  وأش���ار 
لپاراغ���واي جي���راردو 
مارتينو »لم تكن مباراة 
جيدة، إنها مباراة سيئة، 
معقدة للغاية«. وأضاف 
»لم يلعب أي أحد بشكل 
جيد، اجلميع كان متوترا 
للغاي���ة، أرضية امللعب 
كانت سريعة للغاية بشكل 
أكبر من باقي املالعب، في 
الش���وط الثاني ضغطنا 
بش���كل أكبر من الشوط 
األول، اجل���زء األفض���ل 
أننا  من هذه املباراة هو 

تأهلنا«.

مارتينو: لم تكن مباراة جيدة واألداء كان سيئًا ومعقدًا

ترك���زت ردود الفعل األولي���ة عقب اخلروج 
املبكر للمنتخ���ب اإليطالي لكرة القدم من كأس 
العال���م في كلمة واحدة هي »اخلزي«. وذكرت 
صحيفة »الغازيتا ديللو س���بورت« اإليطالية 
الرياضية ف���ي موقعها على االنترنت »عودوا 
للوطن باخلزي« لتلخص بذلك الصحيفة شعور 

ماليني اإليطاليني الذين شاهدوا املباراة عبر 
شاش���ات التلفزيون في إيطاليا سواء في 
منازلهم أو في أماكن املشاهدة العامة. وكتب 

ماوريتس���يو كروسيتي احملرر في صحيفة 
»الريبوبليكا« اإليطالية حتت عنوان »اخلزي 
يا إيطاليا« حيث بدأ وصفه للعرض السيئ 
ال���ذي قدمه الفريق في مباراة امس قائال 
»أسوأ منتخب إيطالي في آخر 50 عاما 
ورمبا في التاريخ. خرج الفريق بجدارة 

من كأس العال���م.. إنها نهاية جيل 
ونهاية وهم«. ومن الصعب أن 
ينتظر املدرب مارشيللو ليبي 
أي تعاطف معه أو تهاون رغم 

قيادت���ه الفريق للف���وز بلقب 
موندي���ال 2006 بأملانيا خاصة أن 

فريقه لم ينجح في حتسني مستوى األداء خالل مباراة امس 
بعد عرضني متواضعني في مواجهة پاراغواي ونيوزيلندا 

حيث تعادل مع الفريقني بنتيجة واحدة هي 1 � 1.
وأوضحت صحيفة »الستامبا« أن ما حدث في املونديال 

احلالي ميثل كابوسا وكارثة للمنتخب اإليطالي )اآلزوري(. 
وذكرت الصحيفة أن الشجاعة التي أظهرها الفريق في الدقائق 
العشر األخيرة حيث سجل فيها هدفني لم تكن كافية إلنقاذه 

من الهزمية ولم متنحه التأهل للدور الثاني. وأضافت »حان اآلن 
وقت طي هذه الصفحة وأن نبدأ مع مدرب جديد حيث سيتولى 

قيادة الفريق املدير الفني اجلديد شيزاري برانديللي«. وظهرت 
املشاكل التي يعاني منها الفريق وعدم قدرته على الدفاع عن اللقب 

خالل املباراة األولى التي تعادل فيها مع منتخب پاراغواي 1 � 1 ولكن 
العبي الفريق ومديرهم الفني ليبي واصلوا التأكيد على أن املستوى 

سيتحس���ن وهو ما لم يظهر على اإلطالق في املباراتني التاليتني. ورمبا 
أعرب ليبي عن حتمله املسؤولية كاملة ولكن ما من أحد في إيطاليا سينسى 
اخلطأ ال���ذي ارتكبه هذا املدرب عندما رفض ضم اثنني من أبرز الالعبني 
في الفترة املاضية إلى قائمة الفريق في مونديال 2010، الالعب األول هو 
أنطونيو كاس���انو جنم هجوم س���امبدوريا اإليطالي والثاني هو ماريو 
بالوتيللي املهاجم الش���اب لفريق انتر ميالن اإليطالي. وكتب كروسيتي 
»بدون توجيه إهانات.. لعب املنتخب اإليطالي الشوط األول )في مباراة 
سلوڤاكيا( بثلثي هجوم أودينيزي صاحب املركز اخلامس عشر في الدوري 

اإليطالي خالل املوسم املنقضي. كانت هناك اختيارات أفضل«.
وق���دم أنطونيو دي ناتالي عروضا قوية م���ع أودينيزي في الدوري 
اإليطالي وسجل للفريق 29 هدفا ولكنه كان بعيدا عن مستواه في املونديال 
احلالي ولم يجد املساندة احلقيقية من سيموني بيبي الذي انتقل مؤخرا 

لفريق يوڤنتوس. 

الصحف اإليطالية تصف خروج 
»اآلزوري« بكلمة »الخزي«

ڤيتيك: الفوز على »اآلزوري«
حلم ال أستطيع تصديقه

أعرب الالعب روبرت ڤيتيك 
جنم املنتخب السلوڤاكي عن 
سعادته البالغة بفوز فريقه على 
نظيره اإليطالي. وبدد املنتخب 
السلوفڤكي آمال نظيره اإليطالي 
في الدفاع عن لقبه العاملي وأطاح 
به من البطولة. وتقدم روبرت 
ڤيتيك بالهدف األول للمنتخب 
الدقيقة 25 ثم  السلوڤاكي في 
أض����اف نفس الالع����ب الهدف 
الثاني في الدقيقة 73 ثم جدد 
الالعب أنطوني����و دي ناتالي 
أمل املنتخ����ب اإليطالي بهدف 
في الدقيق����ة 81 قبل أن يقضي 
الالعب السلوڤاكي البديل كاميل 
كوبونيك على آمال اإليطاليني 
بتسجيل الهدف الثالث لفريقه 
في الدقيقة 89. وسجل البديل 

فابي����و كوالياري����ال الهدف 
الثاني للمنتخب اإليطالي 
في الدقيق����ة الثانية من 

الوقت بدل الضائع. 
وش����هدت الدقيقة 67 هدفا 
إليطاليا لم يحتس����به احلكم 
اإلجنليزي هاورج ويب الذي أدار 
اللقاء حيث جتاوزت الكرة خط 
مرمى سلوڤاكيا اثر متريرة من 
الالعب البديل ڤابيو كوالياريال 
قبل أن تصط����دم بقدم املدافع 
مارتن سكرتل لترتد إلى داخل 
امللعب ولكن احلكم لم يالحظ 
جتاوز الكرة خلط املرمى وأشار 
باستمرار اللعب. ولعب ڤيتيك 
دورا رائعا في فوز فريقه وسجل 
هدفني ليفوز بجائزة أفضل العب 
في املب����اراة. وقال ڤيتيك »إنه 
حلم. ال أستطيع أن أصدق أننا 
حققنا الفوز«. وأضاف »كانت 
املباراة صعبة في نهايتها. 
املنتخ��ب اإليطال��ي 
هو حامل اللقب على 

أي حال«.

ليبي: أتحمل كامل المسؤولية.. ويؤسفني إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة
م����درب  اعت����رف 
ايطالي����ا  منتخ����ب 
مارتش����يلو ليب����ي 
بالكامل  بأنه يتحمل 
مسؤولية إخفاق فريقه 
في تخطي الدور األول في 
املونديال.وقال ليبي الذي قاد 
اآلزوري الى اللقب العاملي قبل 
أملانيا: »أحتمل  أربع سنوات في 
كامل املس����ؤولية. فريقي كان خائفا 
في رأسه وفي قلبه وفي حتركاته، وألننا 
لم نصب جناحا، ف����ان ذلك يعود الى 
املدرب الذي ل����م يتمكن من حتضير 
الفريق بطريقة صحيحة من الناحية 
النفس����ية والبدني����ة والتكتيكية، 
وخصوصا النفسية«. وأضاف »انا 
مستاء للرياضة االيطالية، لالعبني 
لالحتاد، للجميع. لم احضر الفريق 
بالطريقة املالئمة. يؤسفني ان 
انهي مسيرتي على رأس اجلهاز 
الفني بهذه الطريقة. لم اقل اننا 
سنفوز بكأس العالم، لكن على 
األقل حتقيق شيء مختلف«. 

وتابع: »أحتمل مس����ؤولية ما جرى بالكامل، وأمتنى حظا 
سعيدا خلليفتي وشكرا للسنوات الرائعة التي أمضيتها مع 
املنتخب«. يذكر ان مدرب فيورنتينا املوسم الفائت تشيزاري 

برانديللي سيخلف ليبي بعد انتهاء املونديال احلالي.
وكان برانديللي، العب وسط يوڤنتوس سابقا، قد أمضى 
5 س����نوات في تدريب فيورنتينا ق����اده خاللها مرتني الى 
خوض منافسات دوري أبطال أوروبا بعد ان اشرف لفترة 
قصيرة على فريقي بارما وروما. اما حارس مرمى ايطاليا 
جانلويج����ي بوفون الذي غاب عن املب����اراة كما هو احلال 
بالنس����بة للجولة الثانية امام نيوزيلندا )1 � 1(، فقال »من 
الطبيعي ان نخرج من الدور األول خصوصا اننا لم نتمكن 
من إحلاق الهزمية بنيوزيلندا او سلوڤاكيا. في غياب بيرلو 
افتقدنا العبا يجيد خلق الفرص، لم يوجد البديل في صفوف 

اآلزوري وهذا واقع املنتخب االيطالي حاليا«.
في املقابل، قال مدرب سلوڤاكيا فالدميير ڤايس »الشعب 
الس����لوڤاكي بأسره سعيد، انه يوم رائع بالنسبة لنا. قبل 
املباراة كنا حتت ضغط قوي ولقد حتضرنا جيدا مع اجلهاز 
الفني والالعبني«. واضاف »بعد والدة ابني، هذا اليوم هو 
األسعد في حياتي، جميع انصار املنتخب السلوڤاكي الذين 
قدموا الى جنوب افريقيا ملؤازرتنا. انا فخور جدا بفريقي 
لقد لعب جميع أعضاء الفريق مبستوى عال جدا طوال 80 
دقيقة خصوصا اننا كن����ا نواجه أبطال العالم. عانينا من 
ضغط كبير في ربع الس����اعة األخير لكننا خرجنا فائزين 

في النهاية«. يذكر ان جنل املدرب السلوفاكي واسمه ايضا 
فالدميير ڤايس يلعب مع املنتخب احلالي وهو محترف في 

صفوف مانشستر سيتي االجنليزي.
نعتت الصحف االيطالية في مواقعها على شبكة االنترنت 
منتخب ايطاليا احلالي الذي خرج من الدور األول ملونديال 
جنوب افريقيا بأس����وأ منتخب في تاريخ الكرة االيطالية، 
معتبرة ان اآلزوري يستحق اخلروج من العرس الكروي. 
وقالت »كورييري ديال س����يرا« على موقعها على ش����بكة 
االنترنت »ايطاليا البشعة، دخل مرمانا ثالثة أهداف وعدنا 

الى الديار«.
اما »ال ريبوبليكا« فقالت ان الفريق الذي لعب هو »أسوأ 
منتخب منذ خمسني عاما، او رمبا في تاريخ الكرة االيطالية، 
لقد اس����تحققنا اخلروج م����ن كأس العالم، انها نهاية جيل 
ونهاية حلم«. وأدت اخلس����ارة ال����ى احتالل ايطاليا املركز 
األخير في مجموعة ضمت منتخبات عادية هي الپاراغواي 
وسلوڤاكيا التي تشارك للمرة األولى ونيوزيلندا املغمورة 
واألخيرة حققت ثالثة تعادالت وتقدمت على اآلزوري في 

الترتيب.
اما »ال غازيتا ديلو سبورت«، فرأت أن املنتخب االيطالي 
»أذل امام سلوڤاكيا وسيعود الى الديار«، وأضافت »خسرت 
ايطالي����ا امام منتخب متواضع تف����وق عليه معظم فترات 
املباراة باس����تثناء ربع الساعة األخير«. وختمت »لم يسر 

v.»اي شيء كما يجب في املباراة

ڤايس: عشت أسعد يوم في حياتي.. وفخور بفريقي الرائع

السلوڤاكي ڤيتيك 
فخور بهدفيه في مرمى 

اآلزوري )رويترز(

مدرب اآلزوري
 مارتشيلو ليبي فشل

 في قيادة إيطاليا للتأهل 
الى الدور الثاني وخرج 

من المونديال مبكرا )أ.پ(


