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طريق الكبار لربع النهائي مفروش بالورود.. والمفاجآت قائمة في الدور الثاني

أحمد حسين
عقب اعالن قرعة نهائيات كأس 
العالم 2010 بجن���وب افريقيا.. 
انطلق الس���باق لش���راء تذاكر 
البطولة مع  حلضور منافسات 
اعالن اللجنة املنظمة عن طرح 
ملي���ون تذكرة للبي���ع. وإن لم 
تشهد نتائج الدور األول سوى 
بعض املفاجآت الكبيرة بتواجد 
البرازي���ل والبرتغال وس���احل 
العاج ف���ي مجموع��ة واح��دة. 
ف���إن دور ال� 16 رمبا يكون دور 
»االقصاء« فقد يشهد لقاءات بني 
فرق مرشحة للفوز باللقب. فرمبا 
املنتخب���ان األرجنتيني  يلتقي 
والفرنسي مع بعضهما البعض 
ف���ي دور ال� 16 ف���ي حال احتل 
احدهما املركز االول واآلخر املركز 
الثاني ف���ي املجموعتني األولى 
والثانية. وفي حالة فوز املنتخب 
األملاني بصدارة املجموعة الرابعة 
وإحراز املنتخب اإلجنليزي املركز 
الثاني باملجموعة الثالثة، فإنهما 
سيلتقيان في دور ال� 16. كذلك 
رمبا يوجه املنتخبان البرازيلي 
واالسباني بعضهما البعض في 
الدور الثان���ي إذا احتل أحدهما 
املركز األول واحتل اآلخر املركز 
الثاني في املجموعتني السابعة 
والثامن���ة. وينطب���ق ذلك على 
املنتخبني اإليطالي والهولندي 
في حالة تأهلهما عن املجموعتني 

السادسة واخلامسة.
على سبيل املثال لن تتقابل 
املنتخبات القوية في املجموعات 
األربع االولى )االرجنتني وفرنسا 
واجنلت���را واملاني���ا( م���ع احد 
املنتخبات القوية في املجموعات 
األربع الثانية )البرازيل واسبانيا 
وهولندا والبرتغال( اال في الدور 

ربع النهائي.

ترشيحات »فيفا«

وجاءت ترش���يحات االحتاد 
الدولي لكرة الق���دم »فيفا« في 
صالح منتخبي فرنسا واوروغواي 
حلجز بطاقتي التأهل عن املجموعة 
األولى على حساب جنوب أفريقيا 
واملكسيك. وفي املجموعة الثانية 
تتأهل األرجنتني ونيجيريا على 
حساب كوريا اجلنوبية واليونان، 
وفي املجموعة الثالثة يرى »فيفا« 
ان إجنلترا واميركا االقرب للتأهل 
على حساب اجلزائر وسلوڤينيا، 
وفي املجموع���ة الرابعة تتأهل 
أملانيا وغانا على حساب أستراليا 
وصربي���ا بينما رش���ح »فيفا« 
هولندا والكاميرون للتأهل في 
املجموعة اخلامسة على حساب 
الدمنارك واليابان. وفي املجموعة 
السادسة تعتبر إيطاليا وپاراغواي 
االقرب للتأهل للدور الثاني على 
حساب نيوزيلندا وسلوڤاكيا. 
وفي املجموعة الس���ابعة تتأهل 
البرازيل والبرتغال على حساب 
العاج  الشمالية وساحل  كوريا 
)احلصان االس���ود( كم���ا يراه 
اخلبراء. ورشح »فيفا« منتخبي 
اسبانيا وسويسرا للتأهل على 
حساب تشيلي وهندوراس في 

املجموعة الثامنة.
وفيما يلي قراءة فنية لفرق 
الثالث���ة والرابعة  املجموعتني 

حسب موقع »فيفا«. في املجموعة 
الثالث���ة )اجنلت���را � امي���ركا � 
اجلزائر� س���لوڤينيا(، تخوض 
إجنلترا النهائيات الثالثة عشرة 
في تاريخها وهي مرشحة فوق 
العادة لتصدر املجموعة الثالثة 
حيث جنح املنتخب اإلجنليزي 
في تخطي الدور االول مبشاركاته 
العشر األخيرة في نهائيات كأس 
العالم. لكن قد ال تسير األمور كما 
يش���تهي املنتخب اإلجنليزي إذ 
سبق للمنتخب األميركي أن قلب 
التوقعات ضد إجنلترا في السابق 
ويأمل أن يكرر هذا اإلجناز وبلوغ 
الدور الثاني نظرا المتالكه عناصر 
موهوبة وخبيرة. ويكمل املنتخب 

الذي يشارك للمرة  السلوڤيني 
الثانية في النهائيات، واجلزائر 
التي تخوض غمار البطولة للمرة 
الثالثة هذه املجموعة وسيحاوالن 
أن يحققا املفاجأة. ويرشح »فيفا« 
منتخب إجنلترا لصدارة املجموعة 
حيث جند املعنويات عالية جدا 
في املعس���كر اإلجنلي���زي بعد 
تصفيات رائعة حتت إش���راف 
امل���درب القدير فابي���و كابيللو 
حيث أنهى املنتخب اإلجنليزي 
التصفيات مسجال أعلى نسبة من 
األهداف في التصفيات األوروبية 
)34 هدفا( وحقق الفوز في تسع 
من أصل عشر مباريات. وجنح 
وين روني في تس���جيل تسعة 

أهداف وهو سيكون نقطة الثقل 
في املنتخب اإلجنليزي. وفرض 
وجود كابيللو النظام والتركيز 
وال شك في أن إجنلترا ستكون 
مرشحة حلسم صدارة املجموعة 
بسهولة. كما رشح »فيفا« أميركا 
حلجز بطاقة التأهل الثانية حيث 
تخوض أميركا النهائيات للمرة 
التوالي وستثق  السادسة على 
بقدرات العبيها على بلوغ الدور 
الثاني للمرة األولى منذ عام 2002 
عندما تأهل إل���ى ربع النهائي. 
ويستطيع املنتخب األميركي أن 
يستلهم الكثير من عروضه اجليدة 
في كأس القارات على أرض جنوب 
أفريقيا هذا الع���ام عندما فاجأ 

نظيره االسباني بالفوز عليه في 
نصف النهائي، قبل أن يتقدم على 
املنتخب البرازيلي 2-0 في املباراة 
النهائية ثم خسرها 2-3. بينما 
رشح »فيفا« منتخب اجلزائر لكي 
يكون احلصان األسود باملجموعة 
الثالثة حيث تعود اجلزائر إلى 
املس���رح العاملي بعد غياب 24 
الفاصلة مع  عاما إثر مبارات���ه 
املنتخب  نظيره املصري. يضم 
الذي يشرف عليه املدرب رابح 
س���عدان والذي أخرج السنغال 
من الدور الثاني في التصفيات 
الالعبني  األفريقية، نخب���ة من 
أصح���اب اخلب���رة املنتمني إلى 
أندية أوروبية عريقة بينهم العب 

الوسط كرمي زياني في صفوف 
أملانيا  نادي ڤولفسبورج بطل 
املوسم املاضي والظهير األيسر 
السريع نذير بلحاج في صفوف 
بورتسموث. في املقابل سيواجه 
عنتر يحيى الذي س���جل هدف 
الفوز في مرم���ى مصر، زميله 
بصفوف نادي بوخوم األملاني، 
السلوڤيني زالتكو ديديتش في 
املباراة االفتتاحية لهذه املجموعة 
مبدينة بولوكوين وهي أفضل 
فرصة للمنتخبني حلصد ثالث 
نقاط. وكان منتخب سلوڤينيا 
الذي يشرف على تدريبه ماتياش 
كيتش مفاجأة مباريات امللحق 
بالتأهل على حساب روسيا. ساهم 

هدف ديديتش الوحيد مبباراة 
العودة في صعود منتخب بالده 
إلى النهائيات بفارق األهداف عن 
روسيا بعد اخلسارة ذهابا 1-2 

في موسكو.

مجموعة الموت

الرابع���ة )املانيا  املجموعة 
� اس���تراليا � صربي����ا � غانا( 
قد تك����ون »مجموع����ة املوت« 
تس����مية قدمية ولكنها تنطبق 
على هذه املجموعة. إن أملانيا، 
التي تش����ترك مع البرازيل في 
املباريات  القياسي لعدد  الرقم 
النهائية التي لعبتها في بطولة 
كأس العالم، ستخطف األضواء 

من منافسيها في املجموعة مبا 
حققته من إجن����ازات في هذه 
الذين  البطولة. ولكن ه����ؤالء 
بلغوا ال����دور قبل النهائي عام 
2006 لم يتألق����وا وحدهم في 
السباق الس����ريع نحو جنوب 
أفريقيا، حيث ظهرت منتخبات 
أستراليا وغانا والصرب أيضا 
مبظهر رائع في التصفيات. كما 
أن أستراليا وغانا قدما عروضا 
ساحرة منذ أربع سنوات، ولن 
يلعبا هذه املرة من أجل املشاركة 
فقط، في حني يحتفظ مخزون 
املواه����ب الصربي����ة مبكانته 

املعروفة منذ القدم.
ورشح »فيفا« أملانيا لصدارة 
املجموعة حيث لم يكتسب فريق 
يواكيم لوف مكانته من فراغ. 
فلقد شقوا طريقهم بكل هدوء 
وق���وة في املجموع���ة الرابعة 
من التصفيات، وجنح صاحب 
الس���بعة أهداف ميروس���الف 
القائد مايكل  كلوزه وزميل���ه 
باالك ورفاقهما في التعامل مع 
الفريق الروس���ي الذي يقوده 
جوس هيدينك. وبالنظر أيضا 
إلى جهودهم في نهائيات بطولة 
األمم األوروبية املاضية، في عام 
2008، ميكننا أن نتوقع عرضا 
راقيا آخر م���ن املنتخب الذي 
وصل إل���ى نهائي كأس العالم 
س���بع مرات، وف���از بها ثالث 

مرات.
كما رشح »فيفا« غانا النتزاع 
بطاقة التأهل الثانية حيث كان 
الغان����ي أول منتخب  املنتخب 
أفريق����ي يتأهل لنهائيات 2010، 
وهو املنتخب الوحيد الذي مثل 
القارة السمراء في الدور الثاني 
بآخر دورات كأس العالم، عندما 
شارك للمرة األولى في تاريخه 
وأثار إعجاب اجلميع. وهو بذلك 
يستحق عن جدارة أن يكون ثاني 
املرشحني عن هذه املجموعة. ولقد 
شق فريق النجوم السوداء مع 
املدرب ميلوفان راجيفاك طريقه 
بس����هولة في مباريات املرحلة 
النهائية من التصفيات األفريقية، 
فلم يخسر إال هدفا واحدا ومباراة 
واحدة، وكان ذلك بعد أن تأهل 
بالفعل. ويبرز ثالثي خط الوسط، 
مايكل إيسيان، وسولي مونتاري، 
وستيفان أبياه، ليجعلوا فريقهم 

ندا ألي فريق كان.
ورشح »فيفا« منتخب صربيا 
للحصول عل���ى لقب احلصان 
األسود باملجموعة بعدما تفوق 
رجال امل���درب رادومير أنتيك 
على فرنس���ا ف���ي التصفيات، 
وسحقت رومانيا بخمسة أهداف 
نظيفة، ثم جاءت لتشارك في 
كأس العال���م ألول م���رة بعد 
استقاللها. إن أي فريق يتمتع 
مبواهب العبني مث���ل نيمانيا 
فيديتش، وديان ستانكوفيتش، 
وميالن يوفانوفيتش يستحق 

االحترام.
أضف إلى ذلك التاريخ املجيد 
ألمة ش���اركت في كأس العالم 
عشر مرات من قبل )حتت اسم 
يوغوسالفيا، وصربيا واجلبل 
األسود(، وستجد أمامك حصانا 

أسود بالفعل.

قراءة للمجموعات الـ 8 في مونديال 2010 ومواجهات محتملة بين األرجنتين وفرنسا.. وألمانيا وإنجلترا.. البرازيل وإسبانيا.. وإيطاليا وهولندا في دور الـ 16

»فيف�ا« يرش��ح س�احل الع�اج وصربي��ا وغان��ا والكامي�رون 
والجزائرللقب»الحصان األس�ود« ويس�تبعد جن�وب أفريقيا من التأهل

جانب من حفل قرعة مونديال 2010 بجنوب أفريقيا وجيروم فالكه وديڤيد بيكام وتشارلز ثيرون يجرون مراسم القرعة

من يحمل كأس العالم 2010؟ سنعرف إجابته يوم 11 يوليو املقبل

صراع املاني ـ برتغالي بني رونالدو وشفينشتايغر مهاجم إسبانيا فرناندو توريس يسعى لقيادة منتخب بالده النتزاع كأس العالم من اإليطاليني

مكاتب المراهنات ترشح إسبانيا والبرازيل للفوز بكأس العالم
ذكرت مكاتب املراهنات أن فرص إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا تقدر ب� 1-4 
)5.0( بعدما أس����فرت عنه قرعة البطولة، لتصبح فرصة إسبانيا بذلك أقوى من فرصة البرازيل. 
وقدرت ش����ركة »كورال« اللندنية للمراهنات فرصة البرازيل ب� 5-1 )6.0( بعدما أوقعتها القرعة 
في مجموعة واحدة مع البرتغال وساحل العاج وكوريا الشمالية. وتبدو إسبانيا أمام مهمة سهلة 
للتأه����ل إلى دور ال� 16 حيث أوقعتها القرعة مع منتخبات سويس����را وهندوراس وش����يلي بينما 
تقلصت فرص إجنلترا من 6-1 )7.0( إلى 2-11 )6.5( بعدما وقعت في مجموعة أميركا واجلزائر 
وس����لوڤينيا. وقال املتحدث باسم شركة »كورال« ديفيز ستيفنز: »املراهنون االجنليز سيكونون 
س����عداء بالقرعة ألنه على األقل م����ن الناحية النظرية، لن جتد إجنلت����را صعوبة في التأهل من 
مجموعتها«. وأضاف »رغم أن املنتخب سيواجه بعدها مهام أصعب في حالة التأهل، نعتبر املنتخب 
الذي يدربه املدير الفني فابيو كابيللو مرش����حا قويا للفوز في جنوب أفريقيا، وهو ما س����يكلف 
املراهنني املاليني«. أما األرجنتني التي وقعت في مجموعة نيجيريا وكوريا اجلنوبية واليونان فتعد 
املرشحة الرابعة للفوز، وتبلغ فرصتها 11-1 )12.0( بينما بلغت فرصة إيطاليا 13-1 )14.0( بعدما 
وقعت في مجموعة باراغواي ونيوزيلندا وس����لوڤاكيا. وتبلغ فرصة أملانيا 14-1 )15.0( وفرصة 
كل من نيوزيلندا وفرنسا 16-1 )17.0( وقدرت فرصة ساحل العاج ب� 311 )32.0( وجنوب أفريقيا 
1201 )121.0( ورشحت »بادي باور« الالعب اإلسباني داڤيد ڤيا للقب هداف البطولة وبلغت فرصته 

9-1 )10.0( مع البرازيلي لويس فابيانو 1-10 )11.0(.

فاينانشيال تايمز: التمييز العنصري يلقي بظالله على المونديال
»سياس���ة التمييز العنصري تلقى بظاللها السوداء على مباريات كأس العالم«، كان هذا هو 
عنوان تقرير نش���رته صحيفة »فاينانشيال تاميز« البريطانية ضمن حلقة تقارير واسعة عن 
املونديال ومدى املكاسب واخلسائر التي ستحدث في جنوب أفريقيا، نتيجة تنظيمها أكبر حدث 
كروي في العالم. وقالت الصحيفة: إذا نظرت من فوق اجلبل في كيب تاون باملساء فسترى مدينة 
النور وبجوارها محطة القطار، ومن خلفها ما يسمى »النقاط السوداء«، وهي املناطق التي يقيم 
فيها بعض الذين يطلقون عليهم اس���م »امللونني«، والتي تعيش دون أضواء، وأفرزت مجموعة 
من أفضل العبي كرة القدم في تاريخ جنوب أفريقيا. واوضحت الصحيفة ان الفصل العنصري 
لن يختفي خالل كأس العالم بجنوب أفريقيا، خصوصا أن جتربة املساواة التزال سطحية حتى 
في عالم كرة القدم بجنوب أفريقيا. وأكدت الصحيفة اإلجنليزية أن هذه االنقسامات املصطنعة، 
التي تفرق بني الش���عب اجلنوب أفريقي هي العامل القبي���ح من بقايا الفصل العنصري، ورغم 
أنه من النادر أن تتم مناقش���ته، فإنها تستمر في التأثير على احلياة داخل الوطن بصفة عامة. 
خصوصا أن كل جماعة عرقية مازالت تعيش مبعزل عن غيرها. وأوضحت »فاينانشيال تاميز« 
أن جميع مشجعي األندية الكروية في جنوب أفريقيا من السود، وهم الذين يشجعون املنتخب 
اجلنوب أفريقي دائما، وعندما تقدمت جنوب افريقيا بطلب استضافة كأس العالم هم من ساندوا 
امللف بقوة، إال أن معظم املؤسس���ات اجلنوب أفريقية ال تتعامل بهذا الش���كل ومازال السود في 

أسفل اجلانب االقتصادي بجنوب أفريقيا.

اعتبر املهاجم الدول����ي اإلجنليزي جيرمان ديفوه 
املنتخب اإلسباني هو التحدي احلقيقي ملنتخب بالده في 
نهائيات كأس العالم 2010 الصيف املقبل. ورفض ديفوه 
جتاهل القوى التقليدية كالبرازيل وأملانيا وإيطاليا، مؤكدا 
ترشحيهم أمرا طبيعيا للمباريات النهائية في البطولة، 
لكنه يش����عر أن أكثر منتخب يستطيع هزمية إجنلترا 
هو املنتخب اإلسباني. وقال »إسبانيا هي أكبر منتخب 

رأيته، ميتلك العبون على مستوى عال، لقد فازوا ببطولة 
األمم األوروبية املاضية وميكنهم املواصلة على نفس 
النسق، وأمتنى مواجهتهم في املباراة النهائية«، وتابع 
»بالنسبة ألملانيا، فهذا منتخب عظيم أما البرازيل فهذا 
منتخب صلد ويلعب مبتعة مثل هولندا، ومن الصعب 
كسره مثل إيطاليا، وأعتقد أن ساحل العاج متثل تهديدا 

حقيقيا على كل املنتخبات املشاركة«.

ديفوه يتمنى مواجهة إسبانيا في النهائي
أكدت صحيفة »ميرور« اإلجنليزية أن املدرب اإليطالي ملنتخب إجنلترا 
فابيو كابيللو يستعد لتدريب منتخبه على ركالت الترجيح منذ اآلن.ويعد 
منتخب إجنلترا واحدا من اس����وأ املنتخبات في تنفيذ ركالت الترجيح في 
كأس العالم، حيث أهدر 7 ركالت في 3 بطوالت. يذكر أن إجنلترا خرجت من 
كأس العالم 1990 وكأس أووربا 1996 بركالت الترجيح أمام أملانيا في املرتني 
من الدور نصف النهائي، كما أنها خرجت من مونديال 1998 أمام األرجنتني 

بالطريقة نفسها وكذلك احلال في مونديال 2006 أمام البرتغال.

كابيللو يقرر تدريب إنجلترا على ركالت الترجيح مبكرًا


