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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو

»السيليساو«.. قوة عظمى ومرشحة أولى للفوز باللقب

آمال البرتغاليين معلقة على تألق رونالدو
قّدم املنتخب البرتغالي عروضا رائعة 
في السنوات األخيرة من خالل بلوغه نهائي 
»ي����ورو 2004«، ونصف نهائي مونديال 
»املانيا 2006«، من دون أن يصيب جناحا 
في إحراز أحد االلقاب الكبرى. ويسعى 
املنتخ����ب البرتغالي هذه املرة إلى بلوغ 
العالم.ويعرف  ل����كأس  النهائية  املباراة 
املدرب البرتغالي كارلوس كيروش جنوب 
أفريقيا جيدا بعد أن أشرف على تدريب 
الدولة املضيفة سابقا، ويعتبر هذا األمر 
مكسبا هاما لفريقه املفعم باملواهب أمثال 
كريس����تيانو رونالدو وديكو وسيماو، 
وبالتال����ي فإن كيروش ي����درك متاما أن 
التطلع����ات عالية جدا. وبع����د أن حقق 
فوزا واحدا فقط ف����ي مبارياته اخلمس 
األولى، كان املنتخب البرتغالي أقرب إلى 
اخل����روج مبكرا م����ن التصفيات. بيد أن 
األمور انقلبت رأسا على عقب في القسم 
الثاني من التصفيات حيث فاز في مبارياته 
األربع األخيرة مسجال 8 أهداف من دون أن 
يدخل مرماه أي هدف. على الرغم من غياب 

جنمه كريستيانو رونالدو عن مباراتي امللحق ضد البوسنة 
والهرسك، جنح املنتخب البرتغالي في حسم املباراتني في 
مصلحت����ه بفارق مريح 2-0 على مجموع املباراتني. وعلى 
الرغم من أن أنصار كرة القدم حول العالم ينتظرون بشغف 
رؤية رونالدو في بطولة العالم، بيد أن أفضل العب في العالم 
لعام 2008 لعب دورا ثانويا في التصفيات ولم يس����جل أي 
ه����دف في 7 مباريات خاضها. لك����ن جنم ريال مدريد دائما 
ما يكون على املوعد في املناس����بات الكبرى وال شك في أنه 

سيكون أحد جنوم كأس العالم. وصار 
املدرب كيروش يعرف مبهندس إجنازات 
اجليل الذهب����ي بعد أن قاد العبني أمثال 
لويس فيغو وروي كوستا وفرناندو كوتو 
للفوز بكأس العالم للناشئني والشباب 
عامي 1989 و1991، وعلى صعيد الكبار، 
فقد حقق كيروش جناحات أكبر عندما 
عمل مساعدا ألليكس فيرغسون مدرب مان 
يونايتد، علما بانه عمل لفترة 10 أشهر 
مدربا لريال مدريد قبل أن يعود مساعدا 
لفيرغس����ون مجددا. وكان كيروش حل 
مكان البرازيلي لويس فيليبي سكوالري 
بعد »يورو 2008«، وقد سبق له اإلشراف 
على منتخب بالده بني عامي 1991 و1993 
خالل فترة مخيبة لآلمال فش����ل خاللها 
في قيادته الى »يورو 1992« ومونديال 
»اميركا 1994«. وجنح املنتخب البرتغالي 
في مشاركته االولى في مونديال »اجنلترا 
1966« في احت����الل املركز الثالث بقيادة 
جنمه اوزيبيو الذي توج هدافا للبطولة. 
وتبقى هذه املشاركة األفضل للمنتخب 
البرتغالي في النهائيات. بعد فشله في تخطي دور املجموعات 
عامي 1986 و2002، واستعاد املنتخب البرتغالي تألقه في 
كأس العالم في املانيا 2006. فبعد أن حافظ على س����جله 
خاليا من الهزائم في الدور االول، وتخطي هولندا وإجنلترا 
في طريقه الى نصف النهائي الذي خس����ره أمام فرنس����ا 
0-1، ثم س����قط أمام أملانيا الدولة املضيفة في املباراة على 
املركزين الثالث والرابع. وتش����ارك البرتغال في املونديال 

للمرة اخلامسة في تاريخها.

أبان رد فعل اجلماهير البرازيلية حجم اآلمال امللقاة على عاتق 
هذا املنتخب. فرغم تصدر البرازيليني للتصفيات املؤهلة ملونديال 
جنوب افريقيا 2010، بتسعة انتصارات وسبعة تعادالت وهزميتني، 
وضمانهم تذكرة املرور إل����ى النهائيات على بعد ثالث جوالت من 
ختام التصفي����ات، فقد واجهوا انتقادات جماهيرية حادة بس����بب 
التعادالت الس����لبية املسجلة في عقر دارهم أمام كل من األرجنتني 

وبوليڤيا وكولومبيا.
وقد كانت االنطالقة احلقيقية للبرازيل في شهر أبريل 2009، عندما 
حصد جنوم السيليساو 5 انتصارات متتالية خارج قواعدهم، من 
بينها فوز كاسح على أوروغواي 40 مبونتيڤيديو وآخر في مدينة 
روزاريو بنتيجة 31 أمام الغرمي التقليدي، منتخب األرجنتني، وهو 

االنتصار الذي منح البرازيل تذكرة املرور إلى جنوب افريقيا. 
أبرز النجوم

لي����س م����ن الس����هل حتديد 
أسماء أبرز النجوم في بلد يعج 
باملواهب كالبرازيل، لكن امتازت 
سنة 2009 بسطوع جنم حارس 
املرمى، جوليو سيزار، الذي كان 
له دور كبير في تعزيز الدفاع. 
كما برز الالع����ب كاكا بقوة في 
كأس القارات 2009 وقاد الفريق 
إلى معانقة اللقب، قبل أن يفوز 
شخصيا بجائزة الكرة الذهبية. 
كما ذاع صي����ت املهاجم لويس 
فابيانو، صاحب خمسة أهداف في 
التصفيات، والذي سجل هدفني 
حاسمني في نهائي القارات ضد 
اميركا، ويزخر »السيليس����او« 
بنجوم كبيرة في حجم روبينيو 
والفيس وادريانو وفاغنر الف 
ولوس����يو بينما يعد الس����احر 
رونالديني����و واله����داف االول 
في تاريخ املوندي����ال رونالدو 
)15 هدف����ا( اب����رز الغائبني عن 

»السيليساو«. 

طموحات دونغا

لقد عاش كارلوس كايتانو بليدورم فيري، امللقب بدونغا، جتارب 
كرة القدم بحلوها ومرها، قبل تقلده مهام اإلش����راف على املنتخب 
البرازيلي شهر أغسطس 2006. وسبق ان قاد دونغا السيليساو للفوز 
بالكأس في مونديال اميركا 1994. ورغم أن مهمة اإلشراف على دفة 
منتخب البرازيل تبقى أول جتربة لدونغا في مس����ار التدريب، فقد 
جنح في جتاوز االنتقادات املوجهة إليه واستطاع الدفاع عن نفسه 
وحتقيق االنتصارات واإلجنازات التاريخية. فقد فاز بكأس »كوبا 

أميركا« 2007 وكأس القارات 2009 وتأهل بجدارة للمونديال. 
م����ن جانبه، صرح دونغا بعد التأهل جلن����وب افريقيا: »يتعني 
علينا أن نتأقلم مع صفة املرشح التي تطاردنا أينما حللنا وارحتلنا، 
ويجب أال ندع ذلك يؤثر علينا بشكل سلبي، كما حصل في السنوات 

السابقة«.

تعتبر البرازيل من املنتخبات املرشحة 
بق�وة لنيل كأس العال�م »جنوب افريقيا 
2010«، لذلك ليس هناك خيار آخر أمام 
أبناء دونغا سوى إضافة لقب سادس إلى 
سجل الفريق، وهو أمر يعيه هذا املدرب 
الداهية الذي دافع العبا عن ألوان منتخب 
السامبا والذي يعلم أن أي نتيجة عدا الفوز 
باللقب تعتبر فشال ذريعا وطامة كبرى في 
بالد الس�امبا. ويعد املنتخ�ب البرازيلي 
الوحيد الذي شارك في جميع الدورات 
املونديالي�ة، ومتثل مش�اركته املقبلة 
التاسعة عشرة، كما أنه البلد الوحيد الذي 
نال خمسة ألقاب، وسجل مبارياته »64 فوزا 

و14 تعادال و14 هزمية في 92 مباراة«. 

شمس البرازيل لم تغب يومًا عن كأس العالم.. و5 ألقاب خالل 18 مشاركة سابقة

برازيل أوروبا تشارك للمرة الخامسة.. والمنافسة على اللقب طموح مشروع

ساحل العاج.. أفيال تصارع الوحوش لعبور الدور األول

كوريا الشمالية.. سمكة صغيرة وسط الحيتان

يرى العديد من املراقبني ان منتخب س����احل 
العاج هو الوحيد بني عمالقة القارة السمراء القادر 
على مضاهاة أكبر املنتخبات العاملية في جنوب 
افريقيا. ولم يعد جنوم منتخب األفيال يحتاجون 
إلى أي تقدمي، وهم الذين يشكلون العمود الفقري 
ألغلب النوادي األوروبية وأبرزها. وسيس����عى 
أبناء غ����رب افريقيا إلى رد االعتبار ألنفس����هم 
بعد إقصائه����م املبكر في مونديال أملانيا 2006، 
حيث رمت بهم نتيجة القرعة في مجموعة املوت 
ليجدوا أنفسهم منهزمني أمام األرجنتني وهولندا، 

بينما لم يشفع لهم فوزهم 3 
� 2 على صربيا، ليودع رفاق 
دروغبا البطولة بشكل مبكر. 
املنتخب  وقد اكتسب عناصر 
العاجي م����ا يكفي من اخلبرة 
والتجربة على مدى 4 سنوات 
ليكونوا على أمت االس����تعداد 
خلوض غمار جتربة مونديالية 
جديدة، رغم أن القرعة لم تكن 
رحيمة بجماهير األفيال هذه 

املرة ايضا.
وس����يطر منتخب س����احل 
العاج بق����وة على مجموعته، 
ليعزز موقع����ه كأحد عمالقة 

القارة االفريقية.
فق����د أنهى رج����ال املدرب 
الس����ابق وحي����د  البوس����ني 
خليلوتزيتش التصفيات بسجل 
خال من الهزمية، حيث تصدروا 
ترتيب مجموعتهم بكل ارتياح، 
متقدمني على بوركينا فاس����و 

وماالوي وغينيا.ورمبا كانت مباراة العودة أمام 
التي  الوحيدة  اللحظ����ة  البوركينابي  املنتخب 
أحس فيها األفيال بشيء من القلق، لكن ديدييه 
دروغبا كان حاض����را كعادته ليقول كلمته في 

الوقت املناسب ومن املكان املناسب.
فقد سجل جنم تشلسي هدفا حاسما في الدقيقة 
70 ليمنح الفوز 3 � 2 ملنتخب بالده على أصحاب 
األرض، ثم حل بديال في املباراة التالية أمام ماالوي 
ليحرز ه����دف التعادل 1 � 1 الذي منح العاجيني 

تذكرة املرور إلى جنوب افريقيا.
وقد أنهى دروغبا التصفيات 
متربعا على قمة هدافي منتخب 
بالده بعدما متكن من هز الشباك 

في 5 مناسبات.
العاجي  ويعج املنتخ���ب 
بنج���وم عاملي���ني، يتقدمهم 
ثنائي تشلسي ديدييه دروغبا 

وسالومون كالو.
كما يزخر الفريق بخط وسط 
من الطراز الرفيع، يتقدمه يايا 
توريه، صمام أمان برشلونة، 
وديديه زوكورا، صانع ألعاب 
اش���بيلية، إضافة إلى باكاري 

كونيه جنم مرسيليا.
أمام خ���ط الدفاع، فيعتبر 
األبرز ف���ي افريقيا، إذ يقوده 
ثنائ���ي صل���ب مش���كل من 
إميانويل إيبويه وكولو توريه، 
احملترفني بإجنلترا، فضال عن 
أرثر بوكا املتألق في صفوف 

شتوتغارت.

خالف املنتخب الكوري الشمالي الترشيحات التي 
سبقت انطالق تصفيات القارة اآلسيوية املؤهلة إلى 
كأس العالم وخطف إحدى البطاقات ال� 4 املباشرة إلى 
مونديال جنوب أفريقيا.وسيعود املنتخب الكوري 
الشمالي الذي حقق املفاجأة، إلى كأس العالم للمرة 
األول����ى منذ عام 1966 عندما جنح املنتخب املغمور 
آن����ذاك في إحلاق هزمية تاريخي����ة بايطاليا بهدف 
نظيف ليبلغ الدور ربع النهائي الى الظهور مجددا 
في املونديال بعد قضاء نحو 44 عاما في املجهول.

وخاض املنتخب الكوري الشمالي تصفيات شاقة 
استمرت 20 شهرا خاض خاللها 16 مباراة. جنح في 
التخلص بسهولة من منغوليا في الدور التمهيدي 

األول بفوزه في مباراتي الذهاب 
والعودة، ليبلغ الدور الثالث كأحد 
املراكز  املنتخبات املصنف����ة في 

اإلحدى عشر األولى.
ثم خاض الدور الثالث وحل 
ثانيا وراء جاره الكوري اجلنوبي 
وبلغ الدور احلاس����م. واس����تهل 
املنتخب الكوري الشمالي مشواره 
بطريقة جيدة بفوزه خارج ملعبه 
على اإلمارات 2 � 1، قبل أن ينتزع 
التع����ادل من كوريا اجلنوبية 1 � 

.1
على الرغم من خسارته أمام 
إيران 1 � 2 ف����ي مباراته الثالثة، 
عاد إلى نغمة االنتصارات وهزم 

نظيره السعودي 1 � 0.
ل����م يتأثر الكوري الش����مالي 
بخس����ارته أمام نظيره الكوري 
اجلنوب����ي 1 � 2، ألنه تعادل بعد 
ذلك مع إي����ران ليبقى في املركز 

الثاني.

كان يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته األخيرة 
ضد السعودية فصمد أمام األخير طوال الدقائق ال� 90 
ليخرج بتعادل سلبي وبطاقة التأهل الى النهائيات. 
ويأتي ثلثا أفراد املنتخب من األندية احمللية، لكن 
العبيه املنتمني إلى أندية خارجية يش����كلون نواة 
املنتخب. يعتبر مهاجم روس����توف اخلطير هونغ 
يونغ � جو في كامل مستواه حيث جنح في تسجيل 
4 أهداف في 4 مباريات. ويلعب الى جانبه جونغ تاي 
� سي الذي يلعب في أحد األندية اليابانية وهو ميلك 
السرعة والقوة الختراق دفاعات املنتخبات املنافسة. 
أما مون اين � جوك الذي يلعب في الدوري احمللي 
فهو صانع األلعاب الذي متر به كل الكرات، في حني 
ميكن االعتماد على احلارس ري 
ميونغ-جوك الذي يتمتع برشاقة 
عالية. وكان مدرب كوريا الشمالية 
كيم يوجن-هون في العاشرة من 
عمره فقط عندما شاركت بالده 
في مونديال إجنلترا 1966، واآلن 
وبعد 43 عام����ا جنح في قيادته 
مجددا الى العرس الكروي. ونظرا 
أفراد فريقه يلعبون  ألن معظم 
ألندية محلية ومعظمهم يفتقد إلى 
اخلبرة على الصعيد الدولي، فإن 
املدرب سيعتمد أسلوبا براغماتيا 
ومقارب����ة دفاعي����ة مبنية على 

االنضباط وروح العمل.
وم����ن جانبه قال كيم يوجن � 
هون عقب التأهل: »عودتنا إلى 
كأس العال����م جاءت ثمرة جهود 
كبي����رة، وذلك بعد 44 عاما على 
بلوغنا الدور رب����ع النهائي في 
إجنلت����را 1966. وآم����ل أن نكرر 

إجنازات أسالفنا«.

< التأسي���س واالنضم����ام 
ل� »فيفا« 1923-1914

< املدرب: كارلوس كيروش
< كابنت الفريق: رونالدو

< أول مب���اراة دولية: أمام 
اسبانيا 3-1 )1921(

< أكبر فوز: على الكويت 0-8 
)2003(

< أثق���ل هزمية: من إجنلترا 
)1947( 10-0

< التأه���ل ل���كأس الع��الم: 
5 مرات

أب���رز اإلجن���ازات: ثالث   >
العالم 1966 – وصيف أوروبا 

2004
< تصنيف »فيفا«: 3

البرتغال

< التأسي��س واالنضم����ام 
ل� »فيفا«: 1960 � 1961

البوسني ڤاهيد  < املدرب: 
هاليهودزيتش

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

بنني 3 � 2 )1960(
< أكبر ف���وز: على مال���ي 

)1985( 0 � 6
< أثقل هزمية: من غانا 2 � 

)1971( 6
< التأه���ل ل���كأس العالم: 

مرتان
< أب���رز اإلجن���ازات: بطل 

افريقيا 1992
< تصنيف »فيفا«: 27

ساحل العاج

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1945 - 1958

< املدرب: كيم يونغ هون
< كابنت الفريق: هونغ بونغ 

جو
< أول مب���اراة دولية: أمام 

الصني 1-0 )1956(
< أكبر فوز: على غوام 0-21 

)2005(
< أثقل هزمية: من بلغاريا

< التأه���ل ل���كأس العالم: 
مرتان

< أبرز اإلجنازات: رابع آسيا 
1980، رب���ع نهائي مونديال 

1966
< تصنيف »فيفا«: 106

كوريا الشمالية

< سنة التأسيس واالنضمام 
ل� »فيفا«: 1914 � 1923

< املدرب: دونغا
< كابنت الفريق: لوسيو

< أول مب���اراة دولية: أمام 
األرجنتني 0 � 3 )1914(

< أكبر فوز: على نيكاراغوا 
)1975( 0 � 14

< أثقل هزمية: من أورغواي 
)1920( 6 � 0

< التأهل لكأس العالم: 19 مرة 
)لم يغب عن أي بطولة(

< أبرز اإلجنازات: بطل العالم 
)5 مرات(، بطل كوبا أميركا 

)8 مرات(
< تصنيف »فيفا«: 1

البرازيل


