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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو حتى 11 يوليو

السويدي  الرس الغريباك مدرب نيجيريا اجلديد

هوه يونغ ـ موو

العبو نيجيريا يحتفلون باحلصول على املركز الثالث في بطولة افريقيا»انغوال 2010«

< التأسيـــــس واالنضمـــام 
لـ »فيفا«: 1926 - 1927

< املــــدرب: االملانــــي اوتــــو 
ريهاغل

< كابنت الفريق: كاراغونيس
< أول مبــــاراة دوليــــة: أمام 

ايطاليا 4-1 )1929(
< أكبر فوز: على سورية 0-8 

)1949(
< أثقل هزمية: من املجر 11-1 

)1938(
< التأهــــل لــــكأس العالــــم: 

مرتان
< أبرز اإلجنازات: بطل اوروبا 

2004
< تصنيف »فيفا«: 10

اليونان

< التـــأسيس واالنضمـــام 
لـ »فيفا«: 1945 ـ 1960

< املدرب: الرس الغرباك
< كابـــنت الفريـــق: نوانكو 

كانو
< أول مبـــاراة دولية: امام 

سيراليون 2 ـ 0 )1949(
أكبر فــوز: علـــى بـنني   >

10 ـ 1 )1959(
< أثقل هزمية: من غانا 0 ـ 

)1955( 7
العالـــم:  التأهل لكــأس   >

4 مرات
< أبـــرز اإلجنـــازات: بطل 

افريقيا )مرتان(
< تصنيف »فيفا«: 21

نيجيريا

< التأسيـــس واالنضمـــام 
لـ »فيفا«: 1928 - 1948

< املدرب: هيو جونغ مو
< كابنت الفريق: سونغ

< أول مبـــاراة دولية: أمام 
هونغ كونغ 1-5 )1948(

< أكبر فوز: على نيبال 0-16 
)2003(

< أثقل هزمية: من السويد 
)1948( 12-0

< التأهل لـــكأس العالم: 8 
مرات

< أبـــرز اإلجنـــازات: بطل 
آسيا )مرتان(، رابع مونديال 

2002
< تصنيف »فيفا«: 53

كوريا الجنوبية

نيجيريا لتحقيق مفاجأة »سوداء« في المشاركة الرابعة للنسور
التطلعات بالنسبة  قد تبدو 
إلى منتخب نيجيريا خجولة في 
مونديـــال جنوب أفريقيا 2010، 
لكن لسنوات خلت كان املنتخب 
النيجيري األقوى حظوظا بني 
ســـائر املنتخبـــات األفريقيـــة 
ليحصل على شرف بلوغ الدور 
النهائي للمـــرة األولى.  نصف 
وعلى الرغم من حصول املنتخب 
النيجيري على نقطة واحدة فقط 
في مبارياته اخلمس األخيرة في 
النهائيات وغيابه عن مونديال 
أملانيا 2006، ســـيكون املنتخب 
النيجيري الذي ميثل أكبر دولة 
من ناحية عدد السكان في القارة 
األفريقية أخطر األحصنة السوداء 
خصوصا انه ال شـــيء يخسره 
أمام الكبار. هكذا دخل املنتخب 
النيجيري مونديال أميركا 1994 
عندما سحق بلغاريا 3 ـ 0 التي 
بلغت الدور نصف النهائي فيما 
بعد، قبل ان يخسر بصعوبة بالغة 
أمام نظيره اإليطالي 2ـ  1 في الدور 
الثاني. ثم ظهر إلى األضواء جيل 
ذهبي جديد مؤلف من صنداي 
اوليسيه وفيكتور ايكبيبا وغاي 
غاي اوكوشا وجورج فينيدي. 
وحقق املنتخب النجيري انطالقة 
قوية في مونديال فرنسا 1998 
بفوزه املفاجئ على اسبانيا أحد 
املنتخبات املرحشة إلحراز اللقب 
3 ـ 2، ثـــم تغلب على بلغاريا 1 
ـ 0، قبل أن يتعرض خلســـارة 

قاســـية أمام الدمنارك 4 ـ 1 في 
الثاني. لكـــن بعد تأهله  الدور 
الى نهائيات كأس  الدراماتيكي 
أفريقيا في  العالم في جنـــوب 
مباراته األخيرة في التصفيات، 
النســـور سيدخل  فإن منتخب 

النهائيات مبعنويات عالية.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

النيجيري في  املنتخب  سقط 
فخ التعادل السلبي مع موزمبيق 

في مباراته األولى في التصفيات 
األفريقية ودخل اجلولة األخيرة 
متخلفا عن منافسه التونسي بعد 
أن تعادال ذهابا وإيابا. لكن اجلولة 
األخيــــرة ابتســــمت للنيجيريني 
الفائزين على كينيا 3ـ  2، في حني 
التونسي بالهزمية  املنتخب  مني 
أمام موزمبيق0 ـ 1. وكان املهاجم 
النيجيري اوبافيمي مارتينز جنم 
اجلولــــة األخيرة، فبعــــد نزوله 
احتياطيا في مطلع الشوط الثاني 

التعادل،  جنح في تسجيل هدف 
ثم هدف الفوز قبل نهاية املباراة 
بتسع دقائق ليمنح منتخب بالده 
بطاقــــة التأهل الــــى كأس العالم 
املقبلة. وأســــكت املــــدرب احمللي 
السابق شــــعيبو أمودو منتقديه 
ببلوغ النهائيات. وسبق لهذا املدرب 
املخضرم أن قاد منتخب بالده مرتني 
بينها الفترة الناجحة في القســــم 
الثانــــي من مشــــوار املنتخب في 
تصفيات مونديال 2002، بيد أنه 

أقيل قبــــل انطالق هذه النهائيات 
الــــدور نصف  إثر خروجــــه من 
النهائي لكأس األمم األفريقية في 

ذلك العام.

النجوم

النيجيري  يستطيع املنتخب 
أن يســــجل العديد مــــن األهداف 
في جنــــوب أفريقيا بفضل القوة 
الهجومية الضاربة التي يتمتع بها 
بوجود مارتينز وياكوبو اييجبيني 

وبيتــــر اودميوينغــــي، والعبني 
صاعديــــن امثال فيكتــــور اوبينا 
وايكيشوكوو واملخضرم نوانكو 
كانو الذي سيخوض بال شك آخر 
بطولة كبيرة له.وميتاز املنتخب 
النيجيري بخط وسط جيد بقيادة 
جون اوبي ميكل وخط دفاع صلب 
بقيادة جوزيف يوبو. من جانبه 
قال مدرب نيجيريا  السابق شعيبو 
امودو قبل تعيني السويدي الرس 
الغرباك مدربا للنسور: »ستكون 

النهائيات في جنوب أفريقيا بطولة 
جلميع األفارقة. قد تكون جنوب 
أفريقيا هي الدولة املضيفة لكننا 
نلعب من اجل رفع لــــواء القارة 
املهمة األولى بالنسبة  األفريقية. 
الينا أن نشــــكل فريقا قادرا على 
الوقوف في وجــــه التحدي التي 
متثله كأس العالم. سيكون الشعب 
النيجيري تواقا لكي يترك أثرا في 
البطولة وهذا هو طموحنا أيضا. 
هدفي أن أبني فريقا متجانسا هو 

مزيج بني العبي اخلبرة والشباب 
وجعله منتخبا قويا أقوى من اي 

منتخب نيجيري سابق«.
وســــيفتتح منتخب نيجيريا 
فــــي جوهانســــبرغ ضد  حملته 
األرجنتــــني قبل أن يســــافر الى 
مانغاونغ/بلومفونتــــني ملواجهة 
اليونان. ثم يسافر الفريق النيجيري 
ملسافة 670 كلم للوصول الى مدينة 
السياحية ملواجهة كوريا  ديربن 

اجلنوبية في ختام الدور األول.

اليونان في المونديال للمرة الثانية في تاريخها.. وريهاغل يحلم بالمعجزةكوريا الجنوبية تشارك للمرة الثامنة وتحطم األرقام اآلسيوية

يواصل املنتخب اليوناني شق طريقة بأقدام ثابتة 
حتت قيادة املـــدرب األملاني أوتو ريهاغل. فها هو 
ينجح في تأمني املشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 
2010 بعد أن توج بطال لكأس األمم األوروبية 2004. 
ومن حق اليونانيني أن يشعروا باالعتزاز والفخر 
بعد تأهلهم للمرة األولى منذ 15 سنة إلى مونديال 
اميركا 1994، علما أن الفضل األكبر في ذلك يعود 
إلى جتديد الثقة في عمل املدرب األملاني املخضرم 
أوتـــو ريهاغل رغم إخفاقه في تأهيل املنتخب إلى 
مونديال أملانيا 2006 وفشله الذريع في الدفاع عن 
لقب بطولـــة األمم األوروبية على أثر اإلقصاء في 

دور املجموعات في يورو 2008.

طريق التأهل

استهل املنتخب اليوناني بأفضل طريقة ممكنة 
التصفيـــات املؤهلة إلى مونديـــال جنوب أفريقيا 

بتحقيقـــه ثالثة انتصارات متتالية في مبارياته الثالث األولى ضمن 
املجموعـــة الثانية أمام كل من لوكســـمبورغ )3ـ  0( والتفيا )2ـ  0( 
ومولدافيا )3ـ  0( مسجال ثمانية أهداف كاملة مع احلفاظ على شباكه 
نظيفا.بيد أن أبطـــال أوروبا 2004 تكبدوا في املبـــاراة الرابعة أول 
هزمية لهم أمام منافس مباشـــر هو املنتخب السويسري الذي متكن 
مـــن دحرهم في عقر دارهم بنتيجة 2ـ  1. ورغم الصحوة الســـريعة 
خارج أرضهم أمام املنتخب اإلســـرائيلي الذي أجبروه على التعادل، 
عاد اليونانيون مرة أخرى لالنحناء خارج مواقعهم في وجه سويسرا 
بهدفني دون رد. وساء وضع التصفيات بالنسبة للمنتخب اإلغريقي 
إثر سقوطه املفاجئ خارج أرضه في فخ التعادل مع مولدافيا )1 ـ 1(، 
األمر الذي سمح لسويسرا بتعزيز موقعها على رأس صدارة املجموعة 
بينما بدأت التفيا باالقتراب شـــيئا فشيئا من مراكز الطليعة. بيد أن 
انتصار املنتخب اليوناني الكاســـح على التفيا )5ـ  2( في اجلولة ما 
قبل األخيرة من التصفيات أمن له تقريبا مركز امللحق الذي حســـمه 

في املباراة األخيرة عبر الفوز على لوكسمبورغ )2 ـ 1(.

وجاءت قرعة امللحق لتضع املنتخب اليوناني 
إلى جانب نظيره األوكراني، علما أن األخير كان قد 
سد الباب أمام ولوج اليونان مونديال أملانيا 2006. 
وبعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب على أرض 
اإلغريق، حقق اليونانيون الفوز على األوكرانيني 
في دونيتسك بفضل هدف يتيم لكنه حاسم سجله 

الالعب دمييتريوس سالبينغيديس.

المدرب ونجوم الفريق

سيراهن املنتخب اليوناني قبل كل شيء على 
اخلبرة والتجربة وسيعتمد في ذلك على سوتيريوس 
كيرغياكوس، الذي لعب أكثر وقت في التصفيات، 
التشـــكيلة جيورجيـــوس كاراغونيس.  وقائـــد 
وســـيكون بوســـعه االتكال في خط الهجوم على 
تيوفانيـــس غيكاس، متصدر قائمـــة الهدافني في 
التصفيات األوروبية بعشرة أهداف كاملة، عالوة 
على الالعب املخضرم آنغلوس كاريستياس صاحب أربعة أهداف في 
نفس التصفيات. ودون شك سيحاول املنتخب اليوناني حتسني األداء 
والنتيجة باملقارنة مع مشاركته في نهائيات الواليات املتحدة 1994 
حني عاد أدراجه إلى الديار خالي الوفاض دون أن يســـجل أي هدف 
بعد خسارته في مبارياته الثالث أمام األرجنتني )0 ـ 4( وبلغاريا )0 

ـ 4( ونيجيريا )0 ـ 2(.
ويشـــارك أوتو ريهاغل )72 سنة( في أول مونديال له وسيكون 
أكبر املدربني سنا في هذا العرس الكروي العاملي.وسجل أوتو جناحا 
كبيـــرا كمدرب في كرة القدم األملانية إال أن التتويج انتظر وصوله 
إلى رأس اإلدارة الفنية للمنتخب اليوناني. وقد استطاع املدرب اآلن 
إعادة اإلغريق إلى مصاف النخبة العاملية بعد ست سنوات من انتزاع 
لقب بطولة األمم األوروبية و16 عاما من آخر مشاركة في املونديال. 
وعندما حل أوتو عام 2001 على رأس الطاقم الفني لم يكن املنتخب 
اليوناني منتخبا كبيرا على مستوى القارة ولم يكن قد تأهل سوى مرة 
واحدة إلى كأس العالم ومرة واحدة أيضا إلى كأس األمم األوروبية. 
إال أن املـــدرب األملاني متكن في 
غضون ثالث ســـنوات فقط من 
إيصال املنتخب إلى التتويج بلقب 
البطولة القاريـــة في البرتغال. 
ومن جانبه قـــال ريهاغل: »نال 
الالعبون املكافأة على شـــغفهم 
اخلارق للعادة وقدرتهم التنافسية 
الكبيرة. كنا قد أكدنا أن حتقيق 
النصر مرهون بوقوف اآللهة إلى 

جانبنا«.
مباريات اليونان في املجموعة 
الثانية: سيفتتح منتخب اليونان 
فـــي نيســـلون مانديال  حملته 
باي/بورت اليزابيث ضد كوريا 
اجلنوبيـــة قبل أن يســـافر الى 
قلب جنوب أفريقيا حيث مدينة 
مانغاونغ/بلومفونتـــني. بعدها 
يقوم برحلة الى أقصى الشمال 
ملدينة بولوكواني حيث سيواجه 
األرجنتني في املباراة األخيرة من 

دور املجموعات.

يعتبـــر املنتخـــب الكـــوري 
اجلنوبي الفريق اآلسيوي األكثر 
مشاركة في نهائيات كأس العالم 
إذ يستعد خلوض غمار البطولة 
للمرة الثامنة في تاريخه في جنوب 
أفريقيا. كانت أفضل نتيجة حققها 
املنتخب الكوري اجلنوبي عندما 
استضاف البطولة على أرضه 2002 
وتخطى منتخبات أوروبية قوية 
أمثال البرتغال وإيطاليا وأسبانيا 
ليبلغ الدور نصف النهائي محققا 

املركز الرابع.
وإذا كانت كوريا اجلنوبية أول 
فريق من القارة اآلسيوية يشارك 
في نهائيات كأس العالم عام 1954، 
فإنه انتظر بعد ذلك ثالثة عقود 
للعودة مجددا الى البطولة العاملية 
وحتديدا في نسخة املكسيك 1986. 
بيد أن املنتخب اآلسيوي انتظر 
حتى عام 2002 ليحقق أول فوز 
له في النهائيات وكان على پولندا 
2ـ  0 في البطولة التي استضافها 
على أرضه مـــع اليابان، قبل أن 
يتغلب أيضا على البرتغال 1 ـ 0 
ويبلغ الدور الثاني. وتابع املنتخب 
الكوري اجلنوبي عروضه الالفتة 
وأخرج إيطاليا ثم اسبانيا ليبلغ 
الدور نصف النهائي حيث خسر 
أمـــام أملانيا 0 ـ 1. أما مشـــواره 
فـــي أملانيا 2006، فـــكان قصيرا 
جدا ألنه فشـــل في تخطي دور 

املجموعات.
سيبقى مونديال املكسيك 1986 
محطة مضيئـــة ملنتخب كوريا 
اجلنوبيـــة الذي جنـــح منذ تلك 
النسخة في بلوغ جميع النهائيات 
فـــي العـــرس الكـــروي العاملي. 
والشخص الذي يدين له املنتخب 
اآلسيوي في بلوغ النهائيات للمرة 
أفريقيا 2010  الثامنة في جنوب 
ليس إال هـــوه يونغ ـ موو الذي 
كان أحد جنوم املنتخب الكوري 
اجلنوبي في الصيف املكســـيكي 
احلار قبل 24 عاما. منذ أن تولى 
هوه اإلشراف على املنتخب الكوري 
قبل سنتني، جنحت كوريا اجلنوبية 
في احملافظة على سجلها خاليا من 
الهزائم لفترة طويلة وتأهلت إلى 
نهائيـــات كأس العالم 2010 بثقة 
عالية. وباستثناء مشواره الرائع 
في مونديال كوريا واليابان 2002، 
عندما بلغ نصـــف النهائي، فإن 

املنتخب الكـــوري لم يتمكن من 
تخطي الدور األول على اإلطالق في 
املونديال. ولكن هوه الذي ساهم 
في إحراز منتخب بالده أول نقطة 
في كأس العالـــم وحتديدا خالل 
تعادل فريقه مع بلغاريا 1 ـ 1 في 
مكسيكو سيتي، يريد أن يغير هذه 
املعادلة من خالل قيادة املنتخب 
إلى األدوار االقصائية للمرة األولى 

خارج الديار.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

بلغت كوريا اجلنوبية نهائيات 
كأس العالم للمرة الســـابعة في 
تاريخهـــا، لكـــن طريقها لم يكن 

مفروشا بالورود هذه املرة. وبعد 
عروض مخيبة عموما في الدور 
الثالث، جنح املنتخب الكوري في 
احتالل املركز األول في مجموعته 
بعد تعادله مرتني سلبا مع جاره 
الكوري الشمالي. وجنح املنتخب 
الكوري الشمالي في انتزاع التعادل 
من جاره اجلنوبي 1ـ  1 في شنغهاي 
هذه املرة في الدور احلاسم، لكن 
األخير متكن بعد ذلك من حتقيق 
فوزين متتاليـــني على اإلمارات 
والسعودية قبل أن يحقق تعادال 
هاما مع إيـــران في طهران. وفي 
مباراة العودة ضد جاره الشمالي 
جنح املنتخب الكوري اجلنوبي في 
الفـــوز 2ـ  1 على أرضه، ثم أجنز 
املهمة بفـــوزه خارج أرضه على 

االمارات 2 ـ 0.

المدرب ونجم الفريق

لعب بارك جي ســـونغ دورا 
النســـختني األخيرتني  بارزا في 
2002 و2006 وفرض نفسه قائدا 
ملنتخب بالده في السنوات األخيرة. 
بات وجود جنـــاح مان يونايتد 
حاليا في صفوف منتخب بالده 
في غاية األهمية، ألنه يستطيع 
أن يشغل أكثر من مركز ويخلق 
أنه يقوم  املساحات لزمالئه كما 
بتمريرات متقنة. ويعول املنتخب 
كثيرا على املهاجم بارك تشو يونغ 

حلل مشكلة العقم الهجومي أمام 
املرمى. بعد أن قدم عرضا سيئا 
أمام سويسرا في مونديال أملانيا 
2006، ويبـــدو مهاجـــم موناكو 
مصممـــا على التعويض وفرض 
نفسه في صفوف منتخب بالده 
في ثاني نهائيات يشـــارك فيها 
وهو البالغ الرابعة والعشـــرين 

من عمره.
وأدى تعيني املدرب احمللي هوه 
يونغـ  موو في ديسمبر 2007 الى 
وضع حد لالســـتعانة باملدرسة 
الهولندية كما حصل في السابق 
مع غوس هيدينك وديك ادفوكات. 
ومن جانبه اكد هوه يونغـ  موو: 
النهائيات آخر فصل  »ســـتكون 
في حياتي الكروية. ســـأضع كل 
حيويتي لتحقيـــق نتائج جيدة 

في كأس العالم«.
مباريـــات كوريـــا اجلنوبية 
في املجموعة الثانية: ســـيفتتح 
منتخب كوريا اجلنوبية حملته 
في نيسلون مانديال باي/بورت 
اليزابيـــث ضد اليونـــان قبل أن 
الى  يســـافر ملســـافة 1060 كلم 
جوهانسبرغ ملواجهة األرجنتني 
على ملعب »ســـوكر سيتي«. ثم 
يقوم برحلة من جوهانسبرغ الى 
دوربن ملواجهة نيجيريا على ملعب 
ديربن ستاديوم في اللقاء األخير 

ضمن هذه املجموعة.

أوتو ريهاغل

طموحات العبي اليونان حتقيق مفاجأة في املجموعة الثانية وعبور الدور األول قائد كوريا اجلنوبية بارك جي سونغ تألق امام السعودية في التصفيات 

المرشحون للتأهل لدور الـ 16 عن المجموعة الثانية
أفرزت قرعة مونديال 2010 عن املجموعة الثانية 
التي تضم كال مــــن األرجنتني ونيجيريا وكوريا 
اجلنوبية واليونان. ويبدو أن جميع االحتماالت 
ســــتكون مفتوحة بالنظــــر للتكافؤ الواضح بني 
منتخباتها األربعة. ومازالــــت األرجنتني تعتبر 
قوة كروية هائلة بفضل النجوم الدوليني الكبار 
الذين تزخر بهم تشكيلة املدرب دييغو مارادونا 
رغــــم مشــــوارها املتذبذب في تصفيــــات أميركا 

اجلنوبية. 
وتتمتــــع نيجيريا بتشــــكيلة متوازنة تضم 
العبــــني مخضرمني من أصحاب اخلبرة الطويلة، 
إضافة إلى شباب مغمورين أمامهم مستقبل واعد 

رغم أنها ســــتأتي إلى العرس الكروي العاملي من 
دون أســــماء كبرى، كما كان احلال في مشاركاتها 
الســــابقة. وقد برهن عمالقــــة أفريقيا في الواقع 
على اإلصرار والتفاني أثناء التصفيات األفريقية 
املؤهلة للمونديال. وكل هذه امليزات تضع منتخب 
النسور اخلضر في موقع يؤهله للعبور إلى ثمن 
النهائــــي ورمبا ربع النهائي الــــذي لم يصل إليه 

الفريق من قبل. 
بينما شــــقت كوريا اجلنوبية طريقا متذبذبا 
في مسيرة التصفيات وأنهت املشوار في صدارة 
مجموعتهــــا لتتحول بذلك إلى أكثــــر املنتخبات 
اآلسيوية مشاركة في نهائيات كأس العالم. والسؤال 

الذي يطرح نفسه هنا هو هل بوسع املنتخب الذي 
يقوده هوه بونغ-مــــو أن يعكس على الصعيد 
العاملي هيمنته الواضحة على كرة القدم في القارة 
اآلسيوية؟ وعلى كل حال فإن اخلبرة الطويلة التي 
يتمتع بها املنتخب على صعيد املنافسات العاملية 
وطريقة لعبه املتنوعة تضعه في صميم السباق 
من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، ومع 
ذلك ســــيتعني على الكوريني اجلنوبيني مضاعفة 
اجلهود لتكرار امللحمة التي أوصلتهم إلى نصف 

نهائي مونديال 2002.
ويشارك املنتخب اليوناني املعروف بصالبته 
الكبيــــرة بقيادة املدرب األملانــــي أوتو ريهاجيل، 

في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بتشــــكيلة 
متماسكة في خط الدفاع وفعالة في خط الهجوم. 
وال ينقص اإلغريــــق العزمية واحلماس من أجل 
نسيان النتائج الســــيئة التي حصدوها في أول 
مشــــاركة لهم مبونديال اميركا 1994 حني انهزم 
املنتخب اليوناني مببارياته الثالث ضمن الدور 
األول. فبعــــد أن متكنوا خارج أرضهم من إقصاء 
أوكرانيا في مبــــاراة اإلياب من امللحق األوروبي، 
أصبــــح من الصعب حتديد املدى الذي ســــيكون 
بوسع اليونانيني الوصول إليه في العرس الكروي 
العاملي القادم وهم مرشحون أيضا إلى بلوغ دور 

ثمن النهائي. 


