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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو

إنجلترا مرشحة بقوة لتحقيق الكأس الثانية بفضل تألق روني وجيرارد والمپارد وخبرة كاپيللو

أحمد حسين
تخوض إجنلترا نهائيات كأس العالم 
للمرة الثالثة عش���رة ف���ي تاريخها وهي 
مرشحة فوق العادة لتصدر املجموعة الثالثة 
التي تضم إلى جانبه���ا الواليات املتحدة 
وس���لوڤينيا واجلزائر، لكن قد ال تسير 
األمور كما يشتهي املنتخب اإلجنليزي إذ 
سبق للمنتخب األميركي أن قلب التوقعات 
ضد إجنلترا في السابق ويأمل أن يكرر هذا 
اإلجناز وبلوغ الدور الثاني نظرا المتالكه 
عناصر موهوب���ة وخبيرة في منتخب ال 
ميت بصلة إلى املنتخب الذي ش���ارك في 
مونديال إيطاليا 1990 والذي كان مؤلفا من 
شباب جامعات. ويكمل املنتخب السلوڤيني 
الذي يشارك للمرة الثانية في النهائيات، 
واجلزائر التي تخوض غمار البطولة للمرة 
الثالثة هذه املجموعة وسيحاوالن أن يحققا 

املفاجأة.
ولم يس���بق ملنتخب »األسود الثالثة« 
أن أحرز اللقب العاملي خارج أرضه، لكنه 
يتوجه إلى جنوب أفريقيا وهو يثق بأن 
مغامرته ستس���تمر إلى ما بعد الدور ربع 
النهائي هذه املرة. املعنويات عالية جدا في 
املعس���كر اإلجنليزي بعد تصفيات رائعة 
حتت إشراف املدرب االيطالي القدير فابيو 
كاپيللو حيث أنه���ى املنتخب اإلجنليزي 
التصفيات مسجال أعلى نسبة من األهداف 
في التصفيات األوروبية )34 هدفا( وحقق 
الفوز في تس���ع من أصل عشر مباريات. 
وجنح واين روني في تسجيل تسعة أهداف 
وسيكون نقطة الثقل في املنتخب اإلجنليزي. 
وفرض وجود كاپيللو النظام والتركيز وال 
ش���ك أن إجنلترا ستكون مرشحة حلسم 

صدارة املجموعة بسهولة.

روح جديدة

بعد فش���ل »اجليل الذهبي« في حتقيق 
الهدف املنشود في بطولة األمم األوروبية 
»يورو 2004« ومونديال 2006، يرى جنوم 
املنتخب اإلجنليزي في نهائيات جنوب افريقيا 
2010 فرصته���م األخيرة لترك بصمتهم في 
الس���احة الدولية واعتالء منصة التتويج 
العاملية. ويب���دو أن تعيني اإليطالي فابيو 
كاپيللو عل���ى رأس اإلدارة الفنية ملنتخب 
»األسود الثالثة« بعث روحا جديدة في جسد 
الفريق وجعل اجلماهير احمللية تتطلع إلى 
مس���تقبل أفضل، بعد الفشل الذريع الذي 
عاشته كرة القدم اإلجنليزية في عهد زفن 

غوران إريكسون وستيف ماكالرين.
وأضاف كاپيلل���و للمنتخب االجنليزي 
االنضباط واحلزم والشدة مع الالعبني بجانب 
تطبيق مبدأ الث���واب والعقاب مثلما حدث 
مع الالعب جون تيري الذي مت جتريده من 
شارة القيادة على خلفية تورطه في قضية 
خيانة لزوجته وزميله السابق واين بريدج 
كما رفض كابيللو مبدأ اصطحاب زوجات 
الالعبني وطب���ق نظاما صارما في صفوف 

املنتخب.
ومن املرجح أن تصب الظروف املناخية 
في مصلحة بيكام ورفاقه، ذلك أن النهائيات 
س���تجري خالل فصل الش���تاء في جنوب 
افريقيا، وهي ظ���روف اعتاد عليها جنوم 
املنتخ���ب اإلجنليزي الذي���ن يلعبون جل 
مبارياتهم في أجواء باردة وحتت تساقط 

أمطار غزيرة.

الطريق إلى جنوب افريقيا

بعد موجة االس���تياء التي سادت البالد 
بس���بب اإلخفاق املفاجئ في بلوغ »يورو 
2008«، ع���اد املنتخب اإلجنليزي بقوة إلى 

مع العد التنازلي النط���الق كأس العالم 
الع�ديد من  أفريقي���ا خ�رج�����ت  بجن���وب 
البورصات العاملية بتقييم ألسعار املنتخبات 
ال� 32 املشاركة في املونديال من خالل تقارير 
اقتص��اد�ي���ة، مؤكدة أن 5 ملي���ارات يورو 
ستجري على العش���ب األخضر في الفترة 
من 11 يونيو إلى 11 يوليو املقبلني وهي فترة 

إقامة البطولة.
 وجاء املنتخب االسباني في الصدارة وفقا 
للتقرير الذي أعده موقع »فوتبول فاينانس« 
البرتغالي املتخصص في مجال اقتصاديات 

وتس���ويق كرة القدم، حي�����ث تق��در قيمة 
العبيه ب� 565 مليون يورو، يلي��ه الب�رازي��ل 
وإجنلترا، فيما جاء املنتخ��ب اجل�زائري ممثل 
الع���رب الوحيد في املون�د��يال في املركز ال� 
26، واحتل املركز األخير منتخبا نيوزيلندا 

وكوريا الشمالية. 
وعل�����ى مس���ت��وى املجم�وع�����ات تعد 
املجم�وع��ة الس���ابع��ة األغل��ى بقيمة مليار 
و50 ملي��ون ي��ورو، في��ما حل��ت املجموعة 
الثالثة التي يلعب فيها املنتخب اجلزائري في 

املركز قبل األخير بقيمة 55 مليونا.

الواجهة، حيث أتى على األخضر واليابس في 
مرحلة التصفيات املؤهلة إلى جنوب افريقيا 
2010 ليضمن بطاقة املرور بكل ارتياح إلى 
أول مونديال على أرض افريقية. فقد حقق 
أبناء كاپيللو تسعة انتصارات من أصل 10 
مباريات ضمن املجموعة السادس���ة، حيث 
سجل واين روني ورفاقه 34 هدفا بالتمام 
والكمال، علما أن اخلس���ارة الوحيدة التي 
تكبدها الفريق جاءت في اجلولة األخيرة أمام 
أوكرانيا بعدما كان جنوم منتخب األسود 

الثالثة قد ضمنوا تأهلهم بشكل رسمي.

نجوم الفريق

تألق جنم مان يونايتد واين روني بشكل 
الفت خالل مش���وار املنتخب اإلجنليزي في 
تصفيات مونديال 2010، حيث سجل تسعة 
أهداف في تسع مباريات. كما بزغ جنم فرانك 
المپارد في وسط امللعب إلى جانب ستيفن 
جيرارد، إذ سجل األول أربعة أهداف بينما 
متكن الثاني من هز الشباك في ثالث مناسبات. 

وباإلضافة إلى هذا الثالثي املتميز، جنح بيتر 
كراوتش في استغالل قامته الطويلة من جديد 
ليح���رز أربعة أهداف في أربع مباريات، في 
حني برهن زميله في نادي توتنهام، جيرمان 
ديف���وه، على فاعليته املدهش���ة أمام مرمى 
اخلصوم، حيث سجل ثالثة أهداف في 135 

دقيقة فقط.

خبرة كاپيللو

بات كاپيللو غنيا عن التعريف، فقد فاز 

بلقب الدوري اإليطالي مع كل من ميالن وروما 
ويوڤنتوس، فيما اعتلى منصة التتويج في 
إسبانيا مرتني مع ريال مدريد. وفور تعيينه 
على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب اإلجنليزي، 
جنح الداهية اإليطالي ف���ي خلق جو رائع 
يسوده التضامن والتآزر والروح اجلماعية بني 
الالعبني، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على 
نتائج الفريق، الذي ضمن تأهله إلى مونديال 
»جنوب افريقيا 2010« على بعد جولتني من 

نهاية مرحلة التصفيات األوروبية.

من جانبه اكد كاپيللو انه سيكون من 
اجليد بالنسبة لنا أال ننتقل من مكان إقامتنا 
للعب املباراة االفتتاحية في مجموعتنا، لكن 
خصومنا أقوي���اء، ويجب أال ننتقص من 
مستواهم، فمنتخب اميركا جيد، وميكننا 
قول الش���يء ذاته بشأن منتخبي اجلزائر 
وسلوڤينيا. كل منتخب سنواجهه سيكون 
خصما قويا. سنخوض املباراتني األخيرتني 
في املجموعة في مستوى البحر، وسيكون 
ذلك حتديا مختلفا عن ذلك الذي سنواجهه 
في أول مباراة لنا في روستنبرغ، لكن رغم 
ذلك، ال مجال لألعذار. كل منتخب مجبر على 
مواجهة خصوم مختلفني، وعلي اللعب في 
ظروف صعبة، والفوز مبباريات في سبيل 
الظفر بكأس العالم. لقد خضنا مباريات ضد 
اميركا وسلوڤينيا مؤخرا وأحلقنا الهزمية 
بهما. املنتخب���ان يتميزان بتنظيم محكم 
ويعتمدان على التمريرات، وسيكونان ندين 
قويني. أما املنتخب اجلزائري فقد انتصر 
على نظيره املصري وهو يعد منتخبا قويا 
أيضا، لكن علي أن أعرف املزيد عنه. أعلم 
من خالل جتربتي كالعب أنك عندما تلعب 
هنا تشعر بأن الضغط والعقلية السائدين 
مختلفان، لكن هل سنفوز بكأس العالم؟ 

يجب أن نفوز به.

12 مشاركة سابقة ولقب واحد

ش���اركت إجنلترا في النهائيات 12 مرة 
سابقة كانت أوالها في البرازيل عام 1950. 
وبعد فوز منتخب اجنلترا بلقبه الوحيد 
عندما استضاف البطولة عام 1966، يعد 
الوصول إلى نص���ف النهائي أبرز إجناز 
حققه الفريق خارج أرضه بقيادة املدرب 
الراحل بوبي روبسون الذي متكن من إيجاد 
موقع له في املربع الذهبي خالل نهائيات 
1990، قبل أن يسقط بركالت الترجيح أمام 
نظيره األملاني الذي تابع مسيرته بنجاح 
ليفوز باللقب في نهائ���ي روما. يذكر أن 
املنتخب االجنليزي كان يعج آنذاك بنجوم 
كبار مثل غاري لينيكر وكريس وادل وبول 

غاسكوين وديڤيد بالت.

استعدادات قوية

ومن املقرر يخوض املنتخب اإلجنليزي 
مبارات���ه التحضيرية األخي���رة ملونديال 
2010 ف���ي مواجهة نظيره الياباني في 30 
مايو املقبل في مدينة غراتس النمسوية.

وتستعد اجنلترا للنهائيات مبعسكر تقيمه 
في إيردنينغ النمسوية بني 17 و29 مايو، 
وسيترك منتخب »األس���ود الثالثة« هذا 
املعسكر مؤقتا خلوض مباراة ودية على 
ملعب وميبلي في لندن في 23 او 24 مايو 

ضد طرف لم حتدد هويته حتى اآلن.

مباريات إنجلترا

سيفتتح منتخب إجنلترا حملته على 
ملعب رويال بافوكنغ في روستنبرغ ضد 
أمي���ركا يوم 12 يونيو املقبل في املواجهة 
األقوى باملجموعة قبل أن يقطع مس���افة 
طويل���ة نحو مدينة كيب ت���اون ملواجهة 
اجلزائر. ويسافر بعدها الفريق اإلجنليزي 
من كيب تاون إلى بورت إليزابيث ملواجهة 
سلوڤينيا في مباراته األخيرة باملجموعة. 
وكانت اجنلترا قد منيت بخسارة نكراء في 
إحدى أكبر املفاج���آت في تاريخ نهائيات 
كأس العالم عندما سقطت أمام أميركا بهدف 
نظيف في مونديال »البرازيل 1950«. يذكر 
ان املنتخب اإلجنليزي قد جنح في تخطي 
دور املجموعات مبشاركاته العشر األخيرة 

في نهائيات كأس العالم.

»األسود الثالثة« تشارك للمرة الـ 13.. وتسعى لصدارة المجموعة الثالثة والتحليق عاليًا في سماء جنوب أفريقيا

وفقًا لتقرير أعده موقع »فوتبول فاينانس« المتخصص في مجال اقتصاديات وتسويق الكرة 

المجموعة األولى
35 مليون يوروجنوب افريقيا

95 مليونااملكسيك

145 مليونااالوروجواي

450 مليونافرنسا

725 مليونااملجموع

المجموعة السادسة
400 مليونايطاليا

15 مليوناباراجواي

145 مليونانيوزيلندا

70 مليوناسلوڤاكيا

575 مليونااملجموع

المجموعة الثانية
390 مليونااالرجنتني

115 مليونانيجيريا

50 مليوناكوريا اجلنوبية

45 مليونااليونان

595 مليونااملجموع

المجموعة السابعة
35 مليون يوروالبرازيل

15 مليوناكوريا الشمالية

180 مليوناساحل العاج

340 مليوناالبرتغال

1050 مليونااملجموع

المجموعة الثالثة
440 مليونااجنلترا

55 مليوناالواليات املتحدة

55 مليونااجلزائر

450 مليوناسلوڤينيا

725 مليونااملجموع

المجموعة الثامنة
565 مليونااسبانيا

115 مليوناسويسرا

          45 مليوناهندوراس

        85 مليوناشيلي

810 مالينياملجموع

المجموعة الخامسة
280 مليوناهولندا

85 مليوناالدمنارك

70 مليونااليابان

140 مليوناالكاميرون

575 مليونااملجموع

المجموعة الرابعة
305 مالينياملانيا

40 مليونااستراليا

185 مليوناصربيا

115 مليوناغانا

645 مليونااملجموع

العبو إسبانيا األغلى بـ 565 مليون 
يورو.. والبرازيليون بـ 515 مليون يورو 

وإنجلترا في المركز الثالث

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1905-1863

< امل���درب: اإليطالي فابيو 
كاپيللو

< كابنت الفريق: فرديناند
< أول مب���اراة دولية: أمام 

اسكوتلندا 0-0 )1972(
< أكبر ف���وز: على أيرلندا 

)1882( 0-13
< أثقل هزمية: من املجر 7-1 

)1954(
< التأهل ل���كأس العال���م: 

13 مرة
< أبرز اإلجنازات: بطل العالم 

1966
< تصنيف »فيفا«: 8

إنجلترا


