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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو

جنوم أستراليا يسعون لكتابة تاريخ جديد ملنتخب بالدهم والتأهل لربع النهائي في مونديال 2010

مهاجم استراليا تيم كاهيل هداف التصفيات

قائد غانا مايكل إيسيان ورقة النجوم السوداء الرابحة في املونديال

العب صربيا دايان ستانكوڤيتش فرحا بعد فوز منتخب صربيا وتأهله الى مونديال 2010

بعد غياب 32 عاما عن مسرح كأس 
العالم، وجهت استراليا رسالة قوية 
خالل مونديال أملانيا 2006 عندما بلغت 
دور الـــــ 16، حيث احتاجت إيطاليا 
إلى هدف من ركلة جزاء مشكوك في 
صحتها في الدقيقة األخيرة لتخرج 
املنتخب الذي كان يشرف عليه املدرب 
الهولندي غوس هيدينك. أما املنتخب 
اآلن فهو بإشراف مدرب هولندي آخر 
هو بيم فيربيك، ويضم في صفوفه 
أكثر من العب شارك في كأس العالم 
في أملانيــــا وأصبح أكثر خبرة هذه 
املرة. وخالفــــا ملا كانت عليه احلال 
قبل 4 سنوات عندما خاض املنتخب 
األسترالي تصفيات قارة أوقيانوسيا 
ثم مباراة فاصلة مع أوروغواي، فإنه 
هذه املرة تأهل مــــن خالل خوضه 
التصفيات في القارة اآلسيوية التي 

انضم إليها قبل 4 سنوات.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

قدم املنتخب األسترالي عروضا 
الفتة في املباريات الـ 14 التي خاضها 
ضمن التصفيات اآلسيوية حيث متكن 
من التفوق على منتخبات قوية عدة 
لينهي تصفيات الدور احلاســــم في 
املركــــز األول ويصبح أول منتخب 

من القارة اآلسيوية يحجز مكانه في 
نهائيات جنوب أفريقيا 2010. وكان 
املنتخب األســــترالي أنهى تصفيات 
الدور األول فــــي الصدارة أيضا في 
مجموعة ضمت أيضا منتخبات قطر 
والصني والعراق بطل آسيا على الرغم 
من خسارته مباراتني أمام املنتخبني 
األخيرين. وأصاب املدرب بيم فيربيك 
جناحا كبيرا بفضل حنكته التكتيكية 
حيث لم يخسر فريقه في مبارياته 
الثماني ضمن هذا الدور الذي أنهاه 
متقدما بفارق خمس نقاط عن اليابان 
ثم جاءت البحرين وأوزبكستان وقطر 

في املراكز التالية.

كاهيل نجم التصفيات

بال شــــك، أكــــد تيــــم كاهيل أنه 
املنتخب األسترالي بال منازع  جنم 
ألن العــــب الوســــط املهاجم جنح 
في تســــجيل عدد كبير من األهداف 
بفضل ذكائه فــــي التمركز وقدرته 
في األلعاب الهوائية. ويعتبر هاري 
كيويل الذي يلعب في صفوف غلطة 
اليسرى  التركي على اجلهة  سراي 
أيضا أحد امللهمني لفريقه باإلضافة 
إلى وجود بريت إميرتون وتقاسم 
اميرتون وكاهيل صدارة الهدافني في 

التصفيات برصيد أربعة أهداف لكل 
منهما. في املقابل يبرز في خط الوسط 
اجلنديــــان املجهوالن فينس جريال 
وجايسون كولينا، ويتميز املنتخب 
احلالي بصالبتــــه الدفاعية بوجود 
قلــــب الدفاع لوكاس نيل واحلارس 
مارك شفارتس حيث لم يدخل مرمى 
املنتخب األسترالي سوى 4 أهداف، 
علما بات مشواره نحو جنوب أفريقيا 
تضمن 7 مباريات من دون أن يدخل 

مرماه أي هدف.

المدرب

بعد أن تتلمذ لفترة طويلة على 
يد غوس هيدينك، خرج األخير من 
ظل مواطنه ليقــــود منتخب كوريا 
اجلنوبية إلى كأس آســــيا، قبل أن 
يتولــــى اإلشــــراف علــــى املنتخب 
األسترالي في ديســــمبر عام 2007 
قبيل بدء تصفيات كأس العالم 2010. 
وينتهج فيربيك أســــلوبا براغماتيا 
حيث يعتمد على دفاع صلب، لكن 
مع قدرة على بنــــاء الهجمات على 
األطــــراف. ويحظى املدرب باحترام 
كبير من العبيه وقد أوجد فيربيك 
فريقا متماسكا يتمتع بعزمية كبيرة. 
وكشــــف فيربيك أسباب تخليه عن 

مهام تدريب منتخب استراليا لكرة 
القدم بعد مونديال 2010، معتبرا ان 
بعد اســــتراليا اجلغرافي كان سببا 
رئيســــا في اتخاذ هذا القرار. وقال 
فيربيك الذي ينتهي عقده مع االحتاد 
االسترالي بعد املونديال مباشرة: »ان 

تكون مدربا ملنتخب اســــتراليا هو 
بدون أي شك أحد أصعب الوظائف 
في العالم. ملاذا؟ حاولوا السفر نحو 
مليــــون كلم خــــالل عامني ونصف 

العام«.

تاريخ متواضع

شاركت أستراليا في نهائيات كأس 
العالم مرتني فقط، لكنها اآلن عوضت 
الوقت الضائع من خالل تأهلها للمرة 
الثانية على التوالي. فبعد مشاركة 
أولى عام 1974 فــــي أملانيا الغربية 
خرجت فيها من الدور االول مبشاركة 
العبني معظمهم مــــن الهواة، انتظر 
املنتخب األسترالي 32 عاما للعودة 
الى املسرح العاملي وحتديدا إلى أملانيا 
بالذات حيث كانت مشاركته ناجحة 
ألنه أنهى دور املجموعات في املركز 
الثاني خلــــف البرازيل متقدما على 
كرواتيا واليابان. واحتاج املنتخب 
اإليطالي الى ركلة جزاء في الوقت بدل 
الضائع ليتخطى نظيره األسترالي 
في الدور الثاني ومتابعة طريقه نحو 
اللقب. وعن حظوظ اســــتراليا في 
جنوب افريقيا قال فيربيك: »يتوجب 
علينا أن نذهب إلى جنوب أفريقيا 
ونقدم أداء أفضل مما قدمناه في أملانيا. 

اعتقــــد انه يجب ان تضع أهدافا في 
احلياة وأعتقد ان الالعبني سيقومون 
بهذا األمر أيضا، نريد أن نحقق نتيجة 
أفضل من املرة األخيرة، وســـنبذل 
قصارى جهدنا لتحقيق هذا األمر«. 
وعن املجموعة الرابعة قال فيربيك: ال 
شك أن املنتخب األملاني مرشح فوق 
العادة لتزعم مجموعتنا، فهو منتخب 
في غاية القوة، ولديه خبرة كبيرة، 
كما يعتبر من أبرز املنتخبات العاملية. 
وسنسخر كل مجهودنا في سبيل 
التأهل إلى الدور الثاني. واضاف ال 
أعرف الكثير عن املنتخب الصربي، 
لكنه بالتأكيد منافس قوي، باعتبار 
أنه كان أفضل من الفريق الفرنسي 
خالل التصفيات. وتعتبر غانا من 
بني أفضل املنتخبات األفريقية، ومبا 
القارة السمراء  أننا ســـنلعب في 
فســـيكون خصما صعبا بالتأكيد، 
عالوة على أنه يشتهر، مثلنا، بالقوة 
البدنية. يبدأ منتخب أستراليا رحلته 
باملونديال في ديربن، أمام أملانيا، 
قبل أن يسافر ملسافة 711 كيلومترا 
إلـــى مدينة روســـتنبرغ ملواجهة 
غانا، ثم يتجه الفريق األســـترالي 
إلى نيلسبروت ليواجه صربيا في 

مبومبيال.

نسور صربيا البيضاء الستكمال مسلسل المفاجآت طموحات نجوم غانا السوداء بال حدود
يعتبـــر منتخب غانا الفريق 
األفريقي الوحيد الذي متكن من 
التأهل إلـــى املرحلة الثانية من 
كأس العالم أملانيا 2006 وكذلك 
أول منتخب من القارة السمراء 
يصـــل إلـــى مونديـــال جنوب 
أفريقيا 2010. ولهذه األســـباب، 
الغاني متعطشا  املنتخب  يبدو 
إلثبـــات أفضليته على الصعيد 
األفريقي. ورغم أن هذا سيكون 
الظهور الثاني فقط في املونديال، 
إال أن النجوم الســـمراء حققوا 
جناحات كبيرة على مستويات 
فـــي عالم املســـتديرة  متعددة 
الساحرة، فقد فازوا بكأس األمم 
األفريقيـــة 4 مرات كانت آخرها 
عـــام 1982، ورفعوا كأس العالم 
حتت 17 سنة مرتني، وأصبحوا 
أول فريـــق أفريقي يحصل على 
لقب كأس العالم للشباب حتت 
20 سنة عندما أسقطوا املنتخب 
الترجيح في  البرازيلي بركالت 
أكتوبر 2009. وبالنظر إلى اخلبرة 
التي البد أن يكون جنوم غانا قد 
اكتسبوها من املشاركة السابقة 
في كأس العالم، عندما سقطوا أمام 
كل من إيطاليا والبرازيل وتغلبوا 
على جمهورية التشيك والواليات 
املتحدة األميركية، يبدو جليا أن 
املنتخب الغاني سيشكل قوة ال 
يستهان بها في النسخة األفريقية 
األولى من العرس الكروي العاملي.  
وضمن منتخب غانا الوصول إلى 
كأس العالم بعد أن فاز في أول 4 
مباريات له في املرحلة األخيرة 
التصفيات األفريقية، بينما  من 
لم تهتز شـــباكه في أي من تلك 
الهزمية  إلى أن أتت  املواجهات، 
املفاجئـــة على يـــد بنني بهدف 
مقابل ال شيء، لكن عواقب تلك 
اخلسارة لم تكن كبيرة بالنظر 
إلى أن املنتخـــب كان قد ضمن 

تأهله سلفا. ، جتدر اإلشارة إلى 
أن حظوظ غانا التأهل إلى جنوب 
أفريقيا كادت أن تتالشى في الدور 

التمهيدي من التصفيات األفريقية 
عندما تأهلت منها بفارق األهداف 
فقط بعد أن خسرت مباراتني مع 

الغابون وليبيا. 

المدرب وأبرز الالعبين

بعد االســـتغناء عن خدمات 
املدرب الفرنسي كلود لوروا عقب 
األداء املخيب لآلمال في نسخة عام 
2008 التي استضافتها غانا، تسلم 
الصربي ميلوفـــان راجيڤيتش 
دفة منتخب »النجوم السوداء«. 
وكان معدل أعمار العبي املنتخب 
الغاني هو األصغر في كأس العالم 
أملانيا، حيث بلغ نحو 24 سنة 
فقط. ورغم أن املنتخب الغاني 
يفتقر إلى القوة الهجومية التي 
تتمتع بها الكثير من املنتخبات 
األفريقية، إال أنه يعتمد بشـــكل 
أساسي على العبني مخضرمني 
في خط الوســـط يتقدمهم جنم 
تشلسي مايكل إيسيان، الذي عادة 

ما يشكل مع ســـولي مونتاري 
وكابنت املنتخب ستيفن أبياه خط 
وسطا قويا قادرا على صد هجمات 
اخلصوم وخلق فرص للتهديف. 
من جانبه قال راجيڤيتش: »إن 
منتخـــب غانـــا متعطش للعب 
مجددا في نهائيات كأس العالم. 
كما ان الالعبـــني يدركون جيدا 
طبيعة املهمة التي عليهم إجنازها، 
وهم يتمتعون بكل املواصفات 
واإلمكانيات التي تؤهلهم للمضي 
قدما في البطولة. وأنا متفائل جدا 
مبا يخبئه املستقبل للفريق«. وعن 
املجموعة الرابعة قال راجيڤيتش: 
»ال يســـرني وجودنـــا في هذه 
املجموعة، فأملانيا منتخب كبير 
الفريق الصربي، لكنني  وكذلك 
أعتقـــد أننا منلك نفس الفرص. 
فبالنســـبة لي، املانشـــافت هو 
أفضل فريق في القارة العجوز، 
ولكنني واثق من أننا ســـنبلغ 

املرحلة التالية«. 

كان يوم 16 أغسطس 2006 شاهدا على 
أول مباراة رسمية تخوضها صربيا بعد 
انفصالها عن مونتينيغرو، وقد انتهت تلك 
املباراة التاريخية بفوز رفاق ستانكوڤيتش 
3-1 على جمهورية التشيك. ويعتبر هذا 
املنتخب الوريث الشـــرعي لسلفه الذي 
لعب حتت مظلـــة صربيا ومونتينيغرو 
ويوغوسالفيا سابقا. وفي نهائيات أملانيا 
2006، خسر منتخب صربيا ومونتينيغرو 
مبارياته الثالث فـــي مجموعة غاية في 
الصعوبة ليودع البطولة من الباب الضيق.
وبينما كان العبو يوغوسالفيا وبعدهم 
جنوم صربيا ومونتينيغرو يخوضون 
الزي  مبارياتهم بقميـــص أزرق، أصبح 
األحمر مبثابة اللون الرسمي ملنتخب صربيا 
في حلته اجلديدة، كما اختار لنفسه لقب 
الذي يعني »النســـور  »بيلي أورلوفي« 

البيضاء«.
الطريق إلى جنوب إفريقيا

بعد إجراء قرعة التصفيات األوروبية أجمع أغلب النقاد واملراقبني 
على أن منتخبات النمسا وصربيا ورومانيا ستكتفي بالتنافس فيما 
بينهـــا على بطاقة التأهل إلـــى مباراة امللحق، بينما لم يشـــكك أحد 
في قدرة جنوم فرنســـا على حجز تذكرة العبور املباشر إلى جنوب 

أفريقيا. لكن أبناء املدرب الداهية رادومير أنتيتش 
قلبوا كل املوازين وأربكوا كل احلسابات باعتالئهم 
صدارة املجموعة عن جدارة واستحقاق. فرغم الهزمية 
2-1 أمام الديوك في باريس، انتفض جنوم صربيا 
فيما تبقى من املنافسات محققني خمسة انتصارات 
متتالية ليوســـعوا الفارق بينهم وبني الفرنسيني 
إلـــى أربع نقاط كاملة، وهو ما اســـتطاعوا احلفاظ 
عليه بتعادلهم 1-1 أمـــام تييري هنري ورفاقه في 
مباراة حامية الوطيس في بلغراد. وقد جعلتهم تلك 
النتيجة في وضع مثالي، إذ كان يكفيهم فوز واحد 
من مباراتني لتأمني التأهل املباشر إلى أول مونديال 
على أرض افريقية. وهو ما تأتى لهم بالفعل عندما 
سحقوا منتخب رومانيا بخماسية نظيفة على ملعب 

ماراكانا معقل نادي النجم األحمر.

المدرب ونجوم الفريق

بعد تألقه املستمر برفقة مان يونايتد واملنتخب 
الصربي، بات نيمينا فيديتش من أبرز الالعبني الذين 

يشـــغلون مركز قلب الدفاع في العالم. فهـــو يتميز بقوته وصالبته 
الفوالذية في اخلط اخللفي، حيث أظهر ابن الثامنة والعشرين تفوقا 
كبيرا على أغلب املهاجمني سواء في االشتباكات األرضية أو في الكرات 
العالية، ما جعله ينال لقب أفضل العب في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
خالل موســـم 2008-2009. كما يفخر منتخب النسور البيضاء بضم 
العب من طينة الكابنت ديان ستانكوڤيتش، صانع 
ألعاب إنتر ميالن اإليطالي، والذي بدأ مسيرته الدولية 
عام 1998، بينما يشـــكل ماركو بانتيليتش وميالن 
يوفانوفيتش ثنائيا مرعبا في خط الهجوم. وميلك 
املدرب رادومير أنتيتش ســـجال حافال في املالعب 
فقد صنـــع أمجاد بارتيزان بلغراد على مدى ثماني 
سنوات كاملة، قبل أن ينتقل للعب في تركيا وإسبانيا 
وإجنلترا. ورغم جناح أنتيتش في مســـيرته فوق 
املستطيل األخضر، فإن تألقه في عالم التدريب قد 
ال يجد ما يضاهيه، وعن حظوظ صربيا في التأهل 
قال أنتيتش: أعتقد أن املنتخب األملاني مرشح للفوز 
بالصدارة في مجموعتنا، وسيكون أمرا مثيرا أن نلعب 
مع فرق أساليبها مختلفة، ففريقنا شاب ويلعب بشكل 
جيد على املستوى التقني، كما أنه قوي من الناحية 
البدنية، حيث يعتبر أفضل فريق أجنبته صربيا على 
اإلطالق، كما أننا نتمتع بروح إيجابية، ونسعى دائما 
لتحسني طريقة لعبنا، وأثق كليا بقدرة فريقي على 

تقدمي عرض جيد في املونديال األفريقي.

نجوم أستراليا قادرون على التحليق عاليًا وصياغة تاريخ جديد
الكنغارو مرّشح بقوة للتأهل مع ألمانيا للدور الثاني عن المجموعة الرابعة على حساب صربيا وغانا

ـ »فيفا«:  < التأسيس واالنضمام ل
1919-1921 )يوغوسالڤيا(

< املدرب: رادومير انتيتش
< كابنت الفريق: ستانكوڤيتش
< أول مبــــاراة دوليــــة: أمام 

التشيك 1-3 )2006(
أذربيجان  أكبر فوز: على   >

)2007( 1-6
أثقل هزمية: من أوكرانيا   >

)2008( 2-0
< التأهل لكأس العالـم: 12 مرة

< أبرز اإلجنازات: رابع العالم 
1962-1930

< تصنيف »فيفا«: 13

صربيا

التأســـيس واالنضمـــام   > 
لـ »فيفا«: 1961 - 1963

الهولنـــدي بيم  املـــدرب:   >
ڤيربيك

< كابنت الفريق: نيل
< أول مبـــاراة دوليـــة: أمام 

نيوزيلندا 3-1 )1922(
< أكبـــر فوز: علـــى اميركان 

ساموا 0-31 )2001(
أثقل هزميـــة: من جنوب   >

افريقيا 8-0 )1955(
العالـــم:  التأهل لكـــــأس   > 

3 مرات
< أبـــرز اإلجنـــازات: بطـــل 

اقيانوس )6 مرات(
< تصنيف »فيفا«: 19

أستراليا

التأسيــس واالنضمـــــام   >
لـ »فيفا«: 1957 ـ 1958

< املدرب: الصربي ميلوڤان 
راجيڤيتش

< كابنت الفريق: ابياه
< أول مبــــاراة دوليــــة: أمام 

نيجيريا 1 ـ 0 )1950(
 < أكبـــر فوز: علـــى كينيا 

13 ـ 0 )1965(
البرازيل  أثقل هزمية: من   >

2 ـ 8 )1996(
< التأهل لكأس العالم: مرتان

< أبرز اإلجنازات: بطل افريقيا 
)4 مرات(

< تصنيف »فيفا«: 27

غانا


