
مهاجم الكاميرون صامويل ايتو

»األسود غير المرّوضة« تزأر في المونديال للمرة السادسة

الديناميت الدنماركي لالنفجار في جنوب أفريقيا»محاربو الساموراي« كالكيت رابع مرة في المونديال

الدمناركي من  الديناميت  عاد 
جديد لنخبة كرة القدم العاملية، بعد 
فترة فراغ غاب فيها عن كأس العالم 
في أملاني����ا وكأس أوروبا »يورو 
2008« الت����ي أقيمت في النمس����ا 
وسويسرا، حيث أظهر عضو »فيفا« 
املؤسس براعة فائقة في التصفيات 
التي حجز فيها تذكرة الذهاب إلى 

جنوب افريقيا 2010.
وسيكون على زمالء توماسون 
تأكيد نتائجهم اجليدة في العرس 
العاملي في رأس الرجاء الصالح. 
بعد مشاركات عديدة متكنوا فيها 
من بلوغ دور الستة عشر مرتني 
ودور الثمانية مرة واحدة، وشارك 
الكؤوس  أم  االسكندينافيون في 
ألول مرة سنة 1986 في املكسيك، 
حيث توقفوا عند الدور الثاني، أما 
أكبر إجناز حققته الكرة الدمناركية 
فهو الفوز بلقب بكأس أوروبا 1992 
التي نظمت عل����ى أرض جارتها 
السويد. وبعد ذلك كان هذا البلد 
الصغير املهووس بكرة القدم قاب 
قوسني أو أدنى من حتقيق جناحات 
أخرى، حي����ث خرج الدمناركيون 
من الدور ربع النهائي في مونديال 
فرنسا 1998 على يد منتخب السامبا 
الذي بلغ املباراة النهائية بعد ذلك، 
ث����م خرجوا من الدور الثاني أمام 
املنتخب اإلجنليزي في مونديال 
كوري����ا اجلنوبي����ة واليابان عام 
2002، ونال إعجاب اجلماهير في 
»يورو2004 » حيث مت اعتباره من 
بني املنتخب����ات التي قدمت أجمل 
الع����روض، وكانت مس����يرته في 
البطولة قد توقفت إثر خس����ارته 

أمام املنتخب التشيكي 3-0.
ويسعى فريق دال توماسون 
للظهور مجددا بوجه مشرف في 
جنوب افريقيا بعد مسيرة شاقة 
دامت ست سنوات، وبالنظر لكفاءة 
الطاقم الفني ال����ذي يتولى إدارة 
املنتخ����ب، فإن أحف����اد الفيكينغ 
يس����تطيعون تفجير املفاجأة في 
حال متكنهم من تفادي مش����كلة 
اإلصاب����ات التي أرقت مضاجعهم 

في التصفيات.

بالرغم من املنافسة القوية التي 
لقيه����ا الدمناركيون من البرتغال 
والسويد، فقد متكنوا من االنفراد 
بص����دارة املجموع����ة األولى من 
التصفيات بفضل مش����وار ناجح 

لم تتخلله سوى هزمية واحدة.
وقدم الفري����ق الدمناركي أداء 
قويا في مباراتيه مع رابع املونديال 
األخير )3-2 و1-1(، حيث متكن 
من هز ش����باك البرتغاليني أربع 
مرات، وهو م����ا جعله يتقدم عن 
باقي فرق املجموعة بفارق كبير 
من النقاط، وكان قد انتزع ثالث 
نقاط ثمينة من لشبونة بعدما قلب 
النتيجة لصاحله بتسجيله ثالثة 
أهداف في الدقائق العشر املتبقية 
من عم����ر املباراة. أما النزال الذي 
التقليدي منتخب  جمعه بغرميه 
الس����ويد فقد شهد تفوقا صريحا 

ذهاب����ا وإيابا بنفس النتيجة )1-
0(، ولم يس����تطع مدرب الفريق 
الدمناركي مورتن أولسن فك رموز 
ش����فرة املنتخب املجري، فانتهى 
اللقاء االفتتاحي بينهما بالتعادل 
ب����دون أهداف، وخس����ر املنتخب 
الدمناركي 0-1 في مباراة ختامية 
ليست ذات تأثير كبير، وكانت هذه 
أسوأ نتيجة يحققها أبطال أوروبا 

1992 في التصفيات.

المدرب وأبرز النجوم

س����يحتفل مورتن أولسن في 
جنوب افريقيا مبرور عشر سنوات 
على تنصيب����ه على رأس الطاقم 
الدمن����ارك. حيث  الفني ملنتخب 
بدأ تدريب االس����كندينافيني منذ 
سنة 2000، وقادهم إلى نهائيات 
املونديال األسيوي و»يورو 2004«. 

وهو لم يحسم بعد أمر متديد عقده 
بعد مونديال 2010، ودافع املدافع 
السابق خالل مسيرته الكروية عن 
ألوان أندي����ة عدة من بينها نادي 
كولن األملاني واندرخلت البلجيكي 
الذي حقق مع����ه أروع إجنازاته 
س����نة 1993 بفوزه بكأس االحتاد 
األوروبي. وأنهى أولسن مشواره 
الكروي كالعب في سن األربعني، 
ثم حتول إلى ميدان التدريب حيث 
درب مجموع����ة من النوادي منها 

نادي كولن وأياكس أمستردام.
وتلع����ب عناص����ر املنتخ����ب 
الدمنارك����ي ف����ي أرق����ى النوادي 
األوروبية، مثل يوڤنتوس وأرسنال 
وليڤربول وفيردر برمين. ويتولى 
قيادتهم عل����ى أرض امللعب قلب 
الهجوم وعميد الفريق توماسون، 
الذي يلعب حاليا لنادي فينورد 
روتردام الهولندي. ولدى أولسن 
في تشكيلته العديد من النجوم، 
كاملدافع دانيي����ل أغر )ليڤربول( 
وثالثي وسط امليدان دانيال ينسن 
)فيردر برمين( وكريستيان بولسن 
)يوڤنت����وس( ودني����س رومدال 
)أياك����س أمس����تردام(، باإلضافة 
املهاجم نيك����والس بيندتنر  إلى 
)أرس����نال(. وسيش����هد مونديال 
جن����وب افريقيا 2010 املش����اركة 
الرابع����ة للمنتخب الدمناركي في 
نهائيات كأس العالم. ومن جانبه 
قال مدرب الدمنارك مورتن أولسن: 
»كل مونديال هو حدث استثنائي، 
وإنه ألمر رائع أن ينظم ألول مرة 
في افريقيا، وذلك ليقترب أكثر من 
الناس هناك، فكل مونديال يكون له 
سحر مميز وأجواء مختلفة. مازلت 
أتذكر جيدا احلماسة في آسيا 2002، 
حيث كانت جتربة رائعة للجميع، 
بالنسبة لي وجلميع الالعبني. إن 
املشاركة في نهائيات كأس العالم 
ش����رف عظيم«. ويس����تهل فريق 
الدمنارك مشواره مبواجهة هولندا 
في تشواني/بريتوريا 14 يونيو قبل 
مواجهة الكاميرون في 19 يونيو 
ثم يواجه اليابان في روستنبرغ 

يوم 24 يونيو املقبل.

يض����م املنتخب الياباني، الفائز بكأس األمم اآلس����يوية ثالث مرات 
في النسخ اخلمس األخيرة، مجموعة من أفضل الالعبني في كرة القدم 
اآلس����يوية، مما يجعله يطمح إلى حتقيق نتائج جيدة في كأس العالم 
جنوب أفريقيا 2010 الذي سيشهد الظهور الرابع ل� »محاربي الساموراي« 

في هذا احملفل العاملي.
ويأتي االرتقاء باألداء على صدر أجندة املنتخب الياباني خصوصا 
عقب الظهور املخي����ب لآلمال في نهائيات أملانيا 2006 حني ودع رفاق 
ناكامورا البطولة من املرحلة األولى عقب خسارة أمام املنتخب األسترالي 
بنتيجة 1 - 3 وتعادل س����لبي مع املنتخب الكرواتي وخس����ارة مذلة 
بنتيجة 1 - 4 أمام جنوم »الس����امبا«. ومن املقرر أن يخوض املنتخب 
الياباني أول نهائيات له دون جنم خط الوسط هيدوتيشي ناكاتا. فقد 
مثل الالعب السابق في صفوف روما اإليطالي بالده في نهائيات فرنسا 
1998 وفي كوريا واليابان 2002 وفي أملانيا 2006، قبل أن يعلن اعتزاله 

عن عمر ال يتجاوز 29 عاما.
ستش����هد نهائيات جنوب أفريقيا 2010 املشاركة الرابعة للمنتخب 
الياباني ف����ي كأس العالم وهي الرابعة له على التوالي. ويعود أفضل 
حضور ياباني في املونديال إلى الدورة التي أقيمت على أرضه مناصفة 
مع كوريا اجلنوبية سنة 2002، حيث اعتلى صدارة املجموعة الثامنة 
متفوقا على منتخبات بلجيكا وروس����يا وتونس ليصعد إلى املرحلة 
الثانية للمرة األولى والوحيدة في تاريخه. وفي مباراة ثمن النهائي قدم 

الفريق أداء قويا ليخسر في النهاية أمام 
املنتخب التركي، الذي أنهى البطولة في 
املركز الثالث، حيث سقط بنتيجة 1 - 0 
بهدف أحرزه أوميت داڤاال بعد مرور 12 

دقيقة من صافرة البداية.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

عق����ب التأه����ل الس����هل ملنتخ����ب 
»الساموراي« إلى املرحلة األخيرة من 
تصفيات قارة آس����يا املؤهلة جلنوب 
أفريقي����ا 2010، خ����اض الفريق ثماني 
مباريات ضمن املجموع����ة األولى فاز 
في أربع منها وتعادل في ثالث وتعرض 
خلسارة واحدة. وخالل املرحلة األخيرة 
حقق الفريق نتيجتني متواضعتني، حيث 
خسر أمام املنتخب األسترالي بنتيجة 
2 - 1 وتعادل معه سلبا على أرضه ومع 
ذلك أنهى أبناء املدير الفني تاكيش����ي 
أوكادا املجموعة متفوقني على منتخبات 
البحرين وقطر وأوزبكستان في املجموعة 

التي ضمت خمسة منتخبات.

نجوم الفريق والمدرب

يعد شونسوكي ناكامورا أبرز جنم 
في املنتخب الياباني حيث سبق له اللعب 
لنادي س����يلتيك اإلسكوتلندي قبل أن 
ينتق����ل في صي����ف 2009 إلى الدوري 

االسباني ليدافع عن ألوان إسبانيول، ويبرز من بني الالعبني احملترفني 
في أوروبا صانع األلعاب الشاب كيش����وكي هوندا الذي يلعب لنادي 
فينلو في الدوري الهولندي املمتاز ويش����ترك مع ناكامورا في اللعب 
بالرجل اليس����رى. ويقود الفريق من اخلل����ف صخرة الدفاع والكابنت 
يوجي ناكازاوا، البالغ من العمر 31 عاما والذي يحتل املركز الثالث في 
قائمة أكثر الالعبني خوضا للمباريات الدولية حيث شارك مع املنتخب 

الياباني األول في أزيد من 90 مباراة رسمية.
ويعتب����ر الكثيرون أوكادا أحد أفضل املدرب����ني اليابانيني، فهو من 
أشرف على دفة منتخب محاربي الساموراي في أول ظهور لبالده في 
كأس العالم فرنسا 1998 بعدما قاد الفريق للتأهل إلى النهائيات عقب 
مواجهة صعبة ضد املنتخب اإليراني في ملحق التصفيات. كما تولى 
القيادة الفنية على مس����توى األندية في كل من كونسادولي سابورو 
ويوكوهاما إف مارينوز. واس����تطاع املدافع الدولي الس����ابق والبالغ 
من العمر 53 عاما قيادة نادي س����ابورو للصعود من القس����م الثاني 
إلى ال����دوري املمتاز، كما قاد املدير الفني احملنك نادي مارينوز للفوز 
بنسختني متتاليتني لبطولة الدوري في 2003 و2004. وبعد مرور سنة 
واحدة على إنهاء مهمته مع يوكوهاما في 2006، تولى مسؤولية تدريب 
املنتخب الوطني للمرة الثانية وذلك عقب تعرض إيڤيكا أوسيم املدير 

الفني آنذاك لسكتة دماغية أبعدته عن قيادة الفريق.

السجل

في أول مشاركة ألوكادا كمدير فني في 
نهائيات كأس العالم فرنسا 1998، خسر 
املنتخ����ب الياباني مبارياته الثالث في 
املجموعة حيث سجل محاربو الساموراي 
هدفا واحدا بينما اهتزت شباكهم أربع 
مرات.أحرز ماساشي ناكياما أول أهداف 
املنتخب الياباني ف����ي تاريخ نهائيات 
كأس العالم، حيث اس����تطاع هز شباك 
الفريق اجلامايك����ي في الدقيقة 74 في 
مباراة خسرها الفريق الياباني بنتيجة 

.1 - 2
من جانبه، قال املدرب تاكيشي أوكادا 
»لن نغير من أسلوب لعبنا شيئا، ألنني 
حني اخترت هذا األسلوب، فقد وضعت 
في اعتباري إمكانية حتقيق الفوز على 
أكبر منتخبات العالم. إن هدفنا األساسي 
يتمثل ف����ي الصعود إلى املربع الذهبي 

في نهائيات جنوب أفريقيا«.
ويستهل منتخب اليابان مبارياته ضد 
الكاميرون في مانغونغ/ بلومفونتني 14 
يونيو املقبل، قبل أن يقطع رحلة طولها 
670 كيلومترا إلى ديربن ملواجهة هولندا. 
في 19 يونيو، ثم ينتقل الفريق الياباني 
بع����د ذلك من ديربن إلى روس����تنبرغ 
خلوض آخر مبارياته في املجموعة ضد 

الدمنارك في 24 يونيو املقبل.

على الرغم من أن بريقه خفت بعض الشيء منذ أن ضرب بقوة 
في نهائيات كأس العالم عام 1990، فإنه ال ميكن االستهانة مبنتخب 
الكاميرون الذي سيخوض غمار كأس العالم في جنوب افريقيا 2010 
للمرة السادسة، فمنتخب »األسود غير املروضة« هو الفريق األعلى 
في تصنيف »فيفا« على الصعيد األفريقي كما هو األكثر مش����اركة 
في النهائيات. سبق للمنتخب الكاميروني أن خاض نهائيات كأس 
العال����م خمس مرات، ولم يتمكن أحد من تخطي إجنازه الذي حقق 
ف����ي كأس العالم في ايطاليا عام 1990 عندما بلغ الدور ربع النهائي 
علما بأن الس����نغال عادلت هذا اإلجناز في كأس العالم 2002، ومنذ 
إجن����از مونديال إيطاليا 1990، لم ينج����ح املنتخب الكاميروني في 
تخطي دور املجموعات ثالث مرات بعد ذلك حيث سجل فوزا واحدا 
فقط في تسع مباريات، وفش����ل في بلوغ كأس العالم األخيرة في 
أملانيا بعد أن أهدر ركلة جزاء في الثواني األخيرة من مباراته ضد 
مصر في التصفيات، بي����د أن الطريق الطويل إلى نهائيات جنوب 
افريقيا 2010 جعل جمهور املنتخب يشعر بأن اجليل احلالي ميلك 
اخللطة املثالية وجيال جديدا قادرا على خالفة روجيه ميال وفرانسوا 

اومام بيك.

الطريق إلى جنوب أفريقيا

على الرغم من أن الفوز عل����ى املغرب 2-0 في اجلولة األخيرة 
ضم����ن له بطاقته الى النهائيات، فإن انطالقة املنتخب الكاميروني 
في التصفيات كانت متعثرة حيث تعادل في مباراتيه األوليني. لكن 
الفوز املزدوج على الغابون في مدى أربعة أيام ثم االنتصار الالفت 
على توغو 3-0 وضع املنتخب الكاميروني على السكة الصحيحة 
حيث أضاف الى سجله فوزا آخر على املغرب في نهاية التصفيات 
لينتزع البطاقة الى جنوب أفريقي����ا. وفي النهاية لم يدخل مرمى 
املنتخب الكاميروني بقيادة خط الدفاع القوي املكون من املخضرمني 
جيرميي جنيتاب وريغوبرت س����ونغ واحلارس ادريس كارلوس 

كاميني سوى هدفني في ست مباريات في الدور احلاسم.

المدرب والنجوم

يدين املنتخب الكاميروني بالفضل في التأهل الى املدرب الفرنسي 

بول لوغوين الذي تسلم تدريبه في يوليو املاضي خلفا لألملاني املخضرم 
اوتو فيس���تر بعد بداية بطيئة بإشراف األخير. وكان سبق للوغوين 
أن أشرف على تدريب أندية كبيرة مثل ليون ورينجرز وباريس سان 
جرمان، وجنح في إح���داث تغيير جذري من ناحية مقاربة املباريات 
وحتضير أفراد املنتخب نفس���يا. كان قراره الذي أثار جدال والقاضي 
مبنح شارة القائد الى صامويل ايتو أفضل العب في أفريقيا ثالث مرات 
بدال من ريغوبرت سونغ، ضربة معلم في النهاية وهو ما كان يحتاج 
اليه املنتخب، وسجل ايتو تسعة أهداف في 11 مباراة، وبالتالي سيكون 
أح���د أخطر املهاجمني في جنوب أفريقيا، أما املهاجم الواعد بيار ويب 
فهو األخر سيشكل خطرا كبيرا الى جانب ايتو، في حني يعطي ثالثي 
خط الوسط جان ماكون وسيتفان مبيا والكسندر سونغ الضمانة 

أمام ريغوبرت سونغ وجيرميي وكاميني.

السجل

خرج منتخب الكاميرون من الدور االول لكأس العالم في اسبانيا عام 
1982 على الرغم من إنه لم مين بأي هزمية فتعادل في مبارياته الثالث 
لتتأهل إيطاليا على حسابه بفارق األهداف، وخاض املنتخب الكاميروني 
17 مب����اراة في نهائيات كأس العالم وهي أعلى نس����بة ملنتخب أفريقي. 
يعتبر فوز الكاميرون على األرجنتني في املباراة االفتتاحية لكأس العالم 

في إيطاليا عام 1990 من أكبر املفاجآت في تاريخ النهائيات.
يعتبر روجيه ميال أكبر العب سنا يسجل هدفا في النهائيات عندما 
هز شباك منتخب روسيا في كأس العالم في الواليات املتحدة عام 1994 

وكان ف����ي الثانية واألربعني من عم����ره و39 يوما، كما أن ميال هو اول 
العب أفريقي يشارك في ثالث نهائيات لكأس العالم.

ومن جانبه قال مهاجم الكاميرون صامويل ايتو: »جعلنا الش����عب 
الكاميروني يؤمن بهذه الفريق. إنه إجناز كبير بالنسبة إلينا أن نخوض 
كأس العالم خصوصا أن النسخة املقبلة ستقام في القارة األفريقية. منلك 
منتخبا خطيرا ألنه مزيج من اخلبرة والشباب وقد تعلمنا على اللعب مع 
بعضنا البعض«. ويستهل منتخب الكاميرون مشواره في البطولة ضد 
اليابان في مانغونغ/بلومفونتني 14 يونيو قبل أن يذهب إلى تشواني/ 
بريتوريا ملواجهة الدمنارك في ثاني مبارياته في 19 يونيو ثم يس����افر 
الفريق الكاميروني بعد ذلك إلى »املدينة األم«، حيث حتتضن كايب تاون 

آخر مبارياته في املجموعة ضد هولندا في 24 يونيو املقبل.

الكاميرون مرشحة للتأهل للدور الثاني مع هولندا عن المجموعة الخامسة

أحفاد الفيكينغ تفوقوا على البرتغاليين والسويديين في التصفيات ومستعدون لتحقيق المفاجآتزلزال ياباني لإلطاحة بالكبار والتأهل لدور الـ 16

مهاجم ارسنال االجنليزي واملنتخب الدمناركي نيكوالس بيندتنر ناكامورا ورقة اليابان الرابحة في مونديال 2010

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1904-1889

< املدرب: مارتن اولسن
< كاب���نت الفريق: جون دال 

توماسون
< أول مب���اراة دولية: أمام 

)1908( 0-9 B فرنسا
< أكبر فوز: على فرنس���ا 

)1908( 1-17 B
< أثقل هزمي���ة: من أملانيا 

)1937( 8-0
< التأهل ل���كأس العالم: 4 

مرات
< أبرز اإلجنازات: بطل أوروبا 

1992 � ربع نهائي 1986
< تصنيف »فيفا«: 34

الدنمارك

التأسي����س واالنضم���ام   >
ل� »فيفا«: 1959 � 1962

الفرنس����ي بول  امل����درب:   >
لوغوين

< كابنت الفريق: ايتو
< أول مب����اراة دولي����ة: امام 

جيبوتي 9 � 2 )1960(
< أكبر فوز: على جيبوت���ي 

)1960( 2 � 9
< أثقل هزمية: من روسي���ا 

)1994( 6 � 1
< التأه����ل ل����كأس العالم: 6 

مرات
< أبرز اإلجنازات: بطل افريقيا 

)4 مرات(
< تصنيف »فيفا«: 19

الكاميرون

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1921 - 1929

< املدرب: تاكيشي اوكادا
< كابنت الفريق: تاكيش���ي 

ناكازاوا
< أول مب���اراة دولية: أمام 

الصني 5-0 )1917(
< أكبر ف���وز: على الفلبني 

)1967( 0-15
الفلبني  أثقل هزمية: من   >

)1917( 15-2
العال���م:  التأهل لك��أس   >

4 مرات
< أبرز اإلجنازات: بطل آسيا 

)3 مرات(
< تصنيف »فيفا«: 45

اليابان

السبت
1  مايو  2010

ك����أس 24
العالم 
ة  لك���ر
القدم

2 0 1 0
مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو


