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الخميس 1  يوليو  2010  

فرحة العبي پاراغواي بالفوز والتأهل للدور ربع النهائي وأحزان يابانية باخلسارة بركالت الترجيح

)أ.ف.پ(حتية متبادلة بني مدرب پاراغواي خيراردو مارتينو ومدرب اليابان تاكيشي اوكادا عقب املباراة 

)أ.ف.پ(

مارتينو: لم نلعب جيدًا لكننا حققنا األهم
أكد أن تأهل پاراغواي لربع النهائي »إنجاز تاريخي«.. وأشاد بقدرات الكمبيوتر الياباني

أوكادا: أنا المسؤول عن الخسارة وعلى اليابان أن تفخر بالعبيها
ق����ال مدرب 
ملنتخ��������ب  ا
ن�������ي  با ليا ا
كيش�������ي  تا
اوكادا ان������ه 
املسؤول ع�ن 
خس����������ارة 

ام����ام  الپاراغ�واي بركالت فريق����ه 
الترجيح، مشيرا الى انه »على اليابان 

ان تفخر بالعبيها«.
وقال اوكادا في مؤمتر صحافي 
عقب املباراة »ال اش����عر بأي ندم، 
الالعبون كانوا رائعني ويجب على 
اليابان ان تفتخر بهم. انا املسؤول 
عن هذه الهزمية، وليس الالعبون، 
لم افع����ل كل ما يج����ب من اجل 

متكينهم من حتقيق الفوز«.
واضاف: من الصعب اعطاء 
س����بب واحد له����ذا االقصاء، 
فريقن����ا لم يكن ق����ادرا على 
خل����ق العديد م����ن الفرص، 
القليلة  الفرص  ولم نستغل 
التي سنحت امامنا. ماذا كان 
يتعني علي ان اقوم به اكثر 
مما قمت به؟ االكثر من ذلك 
انني شددت في خطابي الى 
الالعبني على ضرورة الفوز، 
لست راضيا الننا لم نتمكن 
من االنتص����ار، وتابع: اجد 
صعوبة في حتليل معمق ملا 
حصل هذا املساء، بخصوص 
مستقبلي، ليس لدي الكثير 
القوله سوى انني ال اعتقد 
بأنه اليزال امامي الكثير من 
االشياء التي ينبغي ان اقوم 

بها في هذا املنصب.

هوندا يفوز بجائزة »رجل المباراة« رغم الهزيمة
أحرز النجم الياباني كيسوكي هوندا جائزة رجل املباراة 
)أفضل العب( في اللقاء الذي انتهى بفوز پاراغواي على 
الياب����ان بضربات الترجيح. وكان����ت املباراة هي األولى 
في كأس العالم احلالية التي حتس����م من خالل ضربات 
الترجيح. وتأهل منتخب پاراغواي للمرة األولى في تاريخه 
إلى الدور ربع النهائي، وبذلك أصبحت منتخبات قارة 
أميركا اجلنوبية هي صاحبة اليد العليا في البطولة 
احلالية حيث أصبح منتخب پاراغواي هو الفريق 
الرابع من أميركا اجلنوبية الذي يتأهل لدور 
الثماني���ة بالبطولة احلالية. وش���اركت في 

البطولة احلالية خمسة منتخبات من أميركا اجلنوبية 
تأهلت جميعها لدور الستة عشر لتكون القارة الوحيدة 
التي حتقق جناح���ا تاما 100% في الدور األول ملونديال 

.2010
وجنحت منتخبات أوروغواي والبرازيل واألرجنتني 
وپاراغواي في العبور للدور ربع النهائي بينما س���قط 
منتخب تش���يلي في دور الستة عش���ر حيث التقى مع 
نظيره البرازيلي في مواجهة التينية خالصة. ومع تأهل 
منتخب باراجواي اليوم، ضمنت قارة أميركا اجلنوبية 
أربعة مقاعد مقابل مقعد واحد للقارة األفريقية كان من 

نصيب غانا وثالثة مقاعد أوروبية من نصيب هولندا 
وأملانيا وأسبانيا.

كما سيشهد دور الثمانية ثالث مواجهات ساخنة األولى 
ستكون بني البرازيل وهولندا والثانية بني األرجنتني 
وأملانيا. وفي املواجهة الثالثة يلتقي منتخب پاراغواي 
مع منتخب أسبانيا. أما املواجهة الرابعة فتجمع بني 

منتخبي أوروغواي وغانا وبالتالي تبدو فرصة قارة 
أميركا اجلنوبية سانحة للسيطرة على املقاعد 
األربعة في الدور قبل النهائي بشرط اكتس���اح 

جميع منافسيها في دور الثمانية.

أميركا الجنوبية صاحبة اليد العليا بـ 4 منتخبات في ربع النهائي

أوسكار كاردوزو صاحب 
ركلة الترجيح األخيرة 
والحاسمة التي قادت 

پاراغواي للفوز على اليابان 
والتأهل لربع النهائي

مهاجم اليابان 
كيسوكي هوندا 
تألق أمام پاراغواي رغم 

الهزيمة وفاز بجائزة أفضل 
العب في المباراة

أكد األرجنتيني خيراردو 
مارتينو مدرب الپارغواي ان 
فريقه لم يقدم مباراة جيدة 
أمام اليابان لكنه حقق األهم 
بالتأهل الى الدور ربع النهائي 
لنهائي���ات كأس العال���م في 
كرة القدم للم���رة األولى في 

تاريخه.
وقال مارتينيو »لم نلعب 
الذي  الفريق  جيدا لكننا كنا 
يبحث عن خلق الفارق على 
الرغم من انها ليست املباراة 
الناس ينتظرونها  التي كان 
اليابان لعبت بطريقتها  منا. 

وس���محت لن���ا باملبادرة 
بالهجمات  لتق���وم 

املرتدة. انها املرة 
األولى التي تبلغ 
الپاراغواي  فيها 
الدور ربع النهائي 
اجن���از  وه���ذا 
تاريخ���ي. اعتقد 

بأننا كنا ناجحني 
اليابان  من  اكثر 

في ركالت 

الترجي���ح. ال يتع���ني عل���ى 
الن���دم ألنهما قدما  الفريقني 
كل ما لديهما«. وفي معرض 
رده عن سؤال بخصوص ما 
اذا كانت الدموع التي يذرفها 
في نهاي���ة املباراة دليال على 
التأهل للدور  س���عادته وان 
رب���ع النهائي هو األفضل في 
مسيرته كمدرب، قال مارتينو 
»بالنسبة الى الپاراغواي هذا 
التأهل الى الدور ربع النهائي 
تاريخي، وأتخيل اآلن أجواء 
الفرحة هناك، يجب استغالل 
هذا النجاح. بالنسبة لي بلوغ 
ربع النهائي والتواجد بني 
افض���ل 8 منتخبات 
في العالم إحساس 
ق���وي، ولكني لن 
ان���ه افضل  اقول 
يوم في مسيرتي 

التدريبية«.
وتاب���ع »بع���د 
مشاهدتي للبرازيل 
ض��������د تش���يلي، 

واألرجنتني املرشحة للفوز بلقب 
هذه البطولة، فإننا نحن ايضا 
هنا في هذا الدور. ال أقول اننا 
سنحرز اللقب وندخل التاريخ، 
لكني اعتقد انه بإمكاننا تقدمي 
مباراة جيدة أمام إس���بانيا او 
البرتغال. ما يجعلني اقول هذا 
ألننا لن نأخ���ذ زمام املبادرة 
أمام  كثيرا مثلما كانت احلال 
اليابان وسلوڤاكيا ونيوزيلندا. 
ستكون أمامنا مساحات اكبر 

وهذا قد يناسب فريقي«.
وح���ول م���ا اذا كان يع���د 
الالعب���ني خلوض سلس���لة 
التدريب  الترجيح في  ركالت 
األخير قب���ل مواجهة اليابان، 
قال مارتينو »9 العبني سددوا 
5 ركالت ج���زاء ف���ي احلصة 
التدريبية االخيرة وبإمكاني 
القول ان باريتو )اول املسددين 
في ركالت الترجيح( أهدر أكثر 
مما سجل. كنا مستعدين ذهنيا 
ملواجهة حصة ركالت الترجيح. 
الضغط دائما يكون كبيرا في 

مثل هذه الركالت«.


