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مونديال جنوب أفريقيا   

من 11 يونيو وحتى 11 يوليو

»هندوراس«.. مجهول يبحث عن هوية
الكولومبي  امل����درب  أصبح 
رينالدو رويدا بطال قوميا في 
أوساط اجلماهير الهندورسية، 
حيث عرف كيف يخرج املنتخب 
من ظل عمالق����ة كرة القدم في 
أميركا الوسطى ليقوده بثبات 
إلى ثاني مش����اركة مونديالية 
له بعد مضي 28 سنة عن أول 
جتربة له في مونديال اسبانيا 
1982. وتأهل منتخب هندوراس 
بعد مرحلة تصفيات عس����يرة 
شهدت الكثير من املد واجلزر، 
حي����ث عاش����ت جماهيره على 
اإلثارة والتشويق حتى  إيقاع 
انته����اء مباراته األخيرة.  بعد 
فق����د ظ����ل مش����جعو والعبو 
وطاقم فريق »الكاتراتشوس« 
ينتظرون نتيجة مباراة اميركا 
أمام كوستاريكا، قبل أن يأتيهم 
اخلبر السار من بالد العم سام، 
التي سجل أبناؤها هدفا حاسما 
في األنفاس األخيرة، لتنطلق 

االحتف����االت الصاخبة في كل 
شوارع هندوراس بعدما ضمن 
بذلك منتخبهم تذكرة العبور إلى 
جنوب أفريقيا. وعانت هندوراس 
كثيرا قب����ل حتقيق تأهلها إلى 
العرس الكروي العاملي. ورغم 

أن منتخب هندوراس يعتمد على 
ترسانة من الالعبني احملترفني 
في أوروبا، إال أن كارلوس بافون 
كان الوجه الب����ارز في مرحلة 
التصفيات بال منازع. فقد كان 
ابن ال� 36 متألقا كعادته، ليختتم 

مش����واره الرائع في املنافسات 
بتسجيل هدف الفوز احلاسم في 
سان سلفادور الذي منح بطاقة 
التأهل ألبناء جلدته. وباإلضافة 
إلى خبرة بافون، سيس����تفيد 
املدرب رويدا من جتربة العبيه 
الفنية،  احملترف����ني ومهاراتهم 
وخاصة املتألق دافيد س����وازو 
وويلسون بالسيوس وخوليو 

ليون وأمادو غيفارا. 
تس����لم رويدا 42 سنة دفة 
منتخب هندوراس في بداية 2007 
وعرف كيف يحافظ على مكانه 
رغم توال����ي الضغوط وكثرة 
االنتقادات. فقد جنح في إعادة 
الثقة إلى نفوس العبيه في وقت 
حساس، ليقود الفريق بنجاح 
إلى ثاني مش����اركة مونديالية 
ف����ي تاريخه، بعدما قدم أفضل 
العروض ف����ي الهجوم ووقف 
س����دا منيعا أمام أب����رز هدافي 

املنافسني.

الماتادور اإلسباني يدخل »حلبة« جنوب أفريقيا للصراع على الفوز بالكأس
يعرف االسبان أكثر من غيرهم 
أن دخ����ول كأس العالم بصفتهم 
أبطال أوروبا ال يضمن لهم النجاح 
في املونديال بأي شكل من األشكال، 
إذ يكفي التذكير بتجربتهم األخيرة 
خالل كأس الق����ارات 2009 حيث 
ودعوا البطولة على يد اميركا في 
الدور نصف النهائي.لكن يبدو أن 
أبناء املدرب الداهية فيسنتي دل 
الدرس جيدا،  بوسكي استوعبوا 
حيث أتوا على األخضر واليابس 
في طريقهم إل����ى جنوب أفريقيا 
بعدما س����جلوا 10 انتصارات من 

أصل 10 مباريات.
كما يقف إل����ى جانبهم تاريخ 
مواجهاته����م م����ع خصومهم في 
الرحلة املونديالية، إذ لم يس����بق 
ألبن����اء جنوب غ����رب أوروبا أن 
انهزموا أمام تشيلي أو هندوراس 

أو سويسرا.
وال يش����ك أحد ف����ي أن أبطال 
أوروبا سيدخلون غمار الدور األول 
بفرص كبي����رة إلنهائه على رأس 

ترتيب املجموعة الثامنة.
لكن االس����بان واع����ون جيدا 
خلط����ورة الوقوع في فخ الغرور 
إذ يدركون متاما  الزائدة،  والثقة 
أن منتخب تش����يلي سيدخل هو 
اآلخر بعزمية وإرادة للتنافس على 
املركز األول بينما يدخل منتخبا 
هندوراس وسويس����را املنافسات 

بفرص أقل نسبيا.
وكان املنتخب االسباني أكثر من 
رائع في التصفيات املؤهلة لكأس 
أدائه فيها  العالم، واستحق على 
أن ينال درجة االمتياز مع مرتبة 
الشرف.ليس فقط ألنه حقق الفوز 
في مبارياته العشر كلها، أو ألنه 

كان املنتخب صاحب ثاني أقوى 
خط هجوم ف����ي أوروبا )برصيد 
28 هدفا( أو صاح����ب أحد أقوى 
خطوط الدف����اع )حيث لم يدخل 
مرماه إال خمسة أهداف(، بل أيضا 
ألنه ظه����ر كمنتخب ناضج، قادر 
على التعامل مع تقلبات النتيجة 
وحتقيق الفوز في النهاية.وقد يكون 
من الواضح أن العبيه األساسيني 
يشكلون مجموعة ممتازة، إال أن 
احلظ أسعده أيضا مبجموعة رائعة 
البدالء.وهكذا لم يتوقف هذا  من 
املنتخب املتألق عند اإلجناز الذي 
حققه في البطولة األوروبية، وإمنا 
ظل يسعى لتحقيق املزيد.واستهلت 

اسبانيا طريقها نحو املونديال وهي 
متربعة على عرش أوروبا.

وكان����ت املب����اراة األولى أمام 
البوسنة والهرسك مغلقة ال إثارة 
فيها، ولم يكس����ر حاجز التعادل 
فيها إال هدف داڤيد فيا.أما أرمينيا 
واستونيا فلم يش����كال عقبة في 
املاتادور االسباني.وكانت  طريق 
املهمة الصعبة أمام تركيا، ولكن 
اله����دف األول الذي أحرزه جيرار 
بيكي����ه مكن املنتخ����ب من حصد 
النق����اط الثالث ف����ي مدريد، وفي 
إس����طنبول حتقق النصر بش����ق 
األنفس بع����د أن كانت تركيا هي 

املتقدمة في النتيجة.

وكان هذا السيناريو هو نفسه 
الذي سارت وفقا له املواجهة األولى 
مع بلجيكا، ولكن في مباراة العودة، 
سحقت اسبانيا الشياطني احلمر 

بخمسة أهداف نظيفة.
وضمن الفوز احلاسم بنتيجة 
3-0 على اس����تونيا في اسبانيا 
تأهل االس����بان إل����ى كأس العالم 
قبل انته����اء التصفيات بجولتني، 
ولكن حتى بعد أن ضمن املنتخب 
التأهل لم تهدأ عزميته ففاز على 
أرمينيا واختت����م حملته بعرض 
متميز انتصر فيه على البوسنة 
5- 2.ويرج����ع الفضل في جناح 
الفريق إلى توازن خطوطه، فالقائد 

إيكر كاسياس هو أحد أفضل حراس 
املرمى في العالم، وهو بأدائه بني 
القائم����ني والعارضة مينح الثقة 

والطمأنينة للجميع.
أما أوركسترا املنتخب فيقودها 
ب����كل سالس����ة وحكمة تش����ابي 
هرنانديز، الذي يعتبر روح األداء 
في املنتخب االسباني ببصيرته 

النافذة في قراءة املباريات.
ويكتمل العقد بالثنائي القاتل: 
داڤيد فيا، وفرناندو توريس، اللذين 

يشكالن دائما مصدرا للخطر.

خبرة دل بوسكي

تس����لم فيس����نتي دل بوسكي 

الراية من لويس أراغونيس بعد 
الف����وز ببطولة »ي����ورو 2008«، 
ولكنه اتبع نفس فلس����فة سلفه 
التي  وأبقى على نفس املجموعة 
حقق����ت ذلك اإلجن����از، وبلغ هذا 
املدير الفني قم����ة النجاح عندما 
كان يتول����ى تدريب ريال مدريد، 
الذي فاز معه في أربع س����نوات 
ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتني 
)2000 و2002(، وبطولة الدوري 
االس����باني مرتني )2001 و2003(، 
وكأس السوبر االسباني )2001(، 
وكأس السوبر األوروبي )2002(، 
وكأس القارات )2002(.وراهن ديل 
بوسكي على فريق مثالي يستمد 
قوته من خط الوسط، وجنح بذلك 
في إنهاء التصفيات دون أن تضيع 

منه نقطة واحدة.
وميثل عصر دل بوسكي عصر 
توازن نادر، ومنذ توليه املسؤولية 
فاز الفريق بكل مبارياته إال واحدة 
في قبل النهائي بكأس القارات 2009 
أمام أميركا.وم����ن جانبه قال دل 
بوسكي »لدينا العبون ممتازون، 
وفريق جيد التكوين، ولكن أمامنا 
منافسني أقوياء. إن ما نتطلع إليه 
هو املنافس����ة على اللقب، ولكننا 
نعرف أنه أمر في غاية الصعوبة. 
لسنا مرشحني ولكننا من بني الفرق 

التي تتطلع للفوز«.
وش����اركت اس����بانيا في كأس 
العالم 12 مرة من قبل. ومنذ بطولة 
أملانيا ع����ام 1974 لم تتخلف عن 
املشاركة.وأفضل مركز حققته املركز 
الرابع في مونديال البرازيل 1950.

وعلى الصعيد الدولي، فاز منتخب 
اسبانيا األول ببطولتني، في األمم 

األوروبية عامي 1964 و2008.

التأسي����س واالنضم���ام   >
ل� »فيفا«: 1904-1895

< امل����درب: األملان����ي اومتار 
هيتسفيلد

< كابنت الفريق: فري
< أول مب����اراة دولي����ة: أمام 

فرنسا 1-0 )1905(
< أكبر فوز: عل����ى ليتوانيا 

)1924( 0-9
< أثقل هزمية: من املجر 9-0 

)1911(
< التأه����ل ل����كأس العالم: 9 

مرات
< أبرز اإلجنازات: ربع نهائي 

كأس العالم )3 مرات(
< تصنيف »فيفا«: 26

سويسرا

التأسي����س واالنضم���ام   >
ل� »فيفا«: 1913-1909

دل  ڤيس����نتي  امل����درب:   >
بوسكي

< كابنت الفريق: كاسياس
< أول مب����اراة دولي����ة: أمام 

الدمنارك 0-1 )1920(
< أكبر فوز: على بلغاريا 0-13 

)1933(
< أثقل هزمي����ة: من إيطاليا 

)1928( 7-1
العالم: 13  ل����كأس  التأهل   >

مرة
< أبرز اإلجنازات: بطل أوروبا 
)مرتان(، رابع مونديال 1950

< تصنيف »فيفا«: 2

إسبانيا

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1895 � 1913

امل���درب: االرجنتين���ي   >
مارسيلو بيلسا

< كابنت الفريق: براڤو
< أول مب���اراة دولية: امام 

األرجنتني 1 � 3 )1910(
< أكبر فوز: على ڤنزويال 7 

)1979( 0 �
< أثقل هزمية: من البرازيل 

)1959( 7 � 0
العال��م:  التأهل لك���أس   >

9 مرات
< أب���رز اإلجن���ازات: ثالث 

العالم 1962
< تصنيف »فيفا«: 15

تشيلي

< التأسي���س واالنضم���ام 
ل� »فيفا«: 1951

< املدرب: الكولومبي رينالدو 
رودا

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

غواتيماال 10-1 )1921(
< أكبر فوز: على نيكاراغوا 

)1946( 0-13
< أثقل هزمية: من غواتيماال 

)1921( 10-1
< التأه���ل ل���كأس العالم: 

مرتان
< أب���رز اإلجن���ازات: بطل 

الكأس الذهبية )مرتان(
< تصنيف »فيفا«: 40

هندوراس

سويسرا تعّول على خبرة هيتسفيلد وتألق فراي
تخوض سويسرا الدور األول 
بكأس العالم ف���ي جو تطغى 
عليه اللغة اإلس���بانية، حيث 
أبن���اء أوروبا  القرعة  أوقعت 
الوسطى في املجموعة الثامنة 
بنكهة التينية إلى جانب كل من 
اسبانيا وتشيلي وهندوراس. 
ف���ي  وس���تحضر سويس���را 
إفريقيا للمش���اركة  جن���وب 
التاس���عة في تاريخها  للمرة 
الكروي، كم���ا تتطلع لألفضل 
املدرب  مع صانع اإلجن���ازات 
املخضرم أومتار هيتس���فيلد. 
وميلك امل���درب توليفة رائعة 
مكونة من العبني ش���بان من 
قبيل إيرن ديرديفوك وترانكيلو 
بارنيتا وحارس املرمى دييغو 
بيناجليو، إضافة إلى عناصر 
مخضرمة على رأس���هم قلب 
الهجوم أليكسندر فراي وبليز 
نكوف���و، مما يزرع بذور األمل 
في قلوب السويسريني رغبة 
في إحياء ذكريات 1934 و1938 
و1954 عندم���ا تأهل منتخبهم 

إلى الدور ربع النهائي. 

التصفيات

لم يكن طريق هيتس���فيلد 
في التأهل إلى املونديال سهال، 
فقد مر السويس���ريون بأحلك 
الظروف بعد تعادل مع إسرائيل 
وهزمية أمام لوكسمبورغ 2-1 
في زيوريخ، لكن س���رعان ما 

انتفض املنتخب السويسري 
ليحص���د خمس���ة انتصارات 
متتالي���ة على التفي���ا )1-2( 
واليونان )2-1 و2-0( وعلى 
منتخب مولدافيا كذلك )0-2 
و2-0(، بينم���ا أهدر نقطتني 
بتعادل���ه مع منتخ���ب التفيا 
)2-2(. وتزعم ألكسندر فراي 
وزمالؤه املجموع���ة األوربية 
الثاني���ة بع���د انتصارهم في 
لوكس���مبورغ 3-0 وتعادلهم 

السلبي مع إسرائيل على أرضهم 
وأمام جمهورهم في مدينة بازل، 
مما أهلهم مباشرة للمشاركة 

في املونديال. 

المدرب والنجوم

ال شك أن ألكسندر فراي يعد 
زعيم املنتخب بدون منازع، إذ 
القناص السويسري  س���جل 
التصفيات،  خمسة أهداف في 
فمهاجم بازل ليس هداف الفريق 

فحسب، بل هو قائده كذلك، كما 
يشارك بليز نكوفو العب نادي 
توينتي الهولندي في تسجيل 

األهداف.
ويع���د أومتار هيتس���فيلد 
واحدا من أجن���ح املدربني في 
الفوز  إذ متكن م���ن  أوروب���ا 
بدوري أبطال أوربا مع ناديني 
مختلفتني )بوروسيا دورمتوند 
وبايرن ميونيخ( وهو إجناز 
شاركه إياه مدرب واحد فقط. 

وتس���لم الداهية األملاني مهام 
تدريب املنتخب السويس���ري 
ف���ي 1 يوليو 2008 وقاده على 
الرغم من بدايته املتعثرة للتأهل 
مباشرة إلى املونديال االفريقي. 
من جانبه قال هيتسفيلد: »لو 
علم أبي بنجاحي كمدرب، ليس 
مع بوروسيا دورمتوند أو بايرن 
ميونيخ، بل مع منتخب سويسرا 
لكان قد شعر بسعادة عارمة ألن 

سويسرا وطننا«.

تشيلي.. طموحات كبيرة بعد تصفيات ناجحة
متر كرة القدم التش���يلية 
اليوم بنهضة تنظيمية كبيرة 
بدأت تؤت���ي ثمارها بالعودة 
التاريخي���ة لكأس العالم بعد 
12 عام���ا من الغي���اب، فمنذ 
عروض مارس���يلو س���االس 
وإيفان زامورانو الشيقة في 
فرنسا 1998، باءت كل محاوالت 
املنتخب األحمر للوصول إلى 
املراحل النهائية بالفشل.ولكن 
يبدو أن تلك املرحلة الكئيبة 
انتهت وذهبت طي النس���يان 
وأصبح الفريق احلالي حتت 
القي���ادة املوفقة لألرجنتيني 
مارسيلو بييلسا ميلك إمكانيات 
تخوله إعادة إجناز 1998 الذي 

أدهش اجلميع.
وأصبح هذا املنتخب الواعد 
ظاهرة ك���رة القدم في أميركا 
اجلنوبية منذ أن تسلم دفته 
الداهي���ة بييلس���ا، فقد تأهل 
رفاق أومبيرتو س���وازو إلى 
العرس األفريقي بعدما احتلوا 
مركز الوصيف في التصفيات 
متخلف���ني بنقطة وحيدة عن 
البرازيل الت���ي حملت اللقب 
العاملي خمس م���رات، بينما 
تفوقوا على العمالق األرجنتيني 
بف���ارق كبير من النقاط، وقد 
أنهى سوازو املنافسات متربعا 
على عرش الهدافني في أميركا 

اجلنوبية.
وتش���ارك تش���يلي ف���ي 
املونديال للمرة الثامنة وكانت 
أفض���ل نتيج���ة حققتها في 
مونديال 1962، عندما نظمت 
البطول���ة واحتل���ت املرتبة 
الثالث���ة. وانتزعت تش���يلي 
املرور للمونديال يوم  تذكرة 

10 أكتوب���ر2009، بعد تغلبها 
خارج أرضها على كولومبيا 
4-2. وقد شكل ذلك الفوز دليال 
آخر على قوة املنتخب األحمر 
حتى في املباريات البعيدة عن 
سانتياغو، التي حصدوا فيها 
16 نقطة من أصل 33. كما أن 
امتالك التشيليني ثاني أحسن 
هجوم في التصفيات )بحصيلة 
32 هدفا(، وإحرازهم أكبر عدد 
من االنتصارات في تصفيات 
املنطق���ة )10 انتص���ارات(، 
وحض���ور الع���ب م���ن عيار 
هومبيرتو سوازو بني صفوفهم 
)وهو صاحب 10 أهداف في هذه 
التصفيات(، هي أدلة أخرى على 

قدرة ه���ذا الفريق على األداء 
الهجومي في أي مكان.وتكمن 
قوة الفرق الكبيرة ذات النزعة 
الهجومية البحتة، في فاعلية 

خطوط هجومها. 
وق���د س���طع جن���م ثالثة 
مهاجمني خالل هذه التصفيات 
التش���يليني هم:  بني صفوف 
ماتياس فيرنانديز، وأليكسيس 
سانشيز، وهومبيرتو سوازو، 
الذي���ن ب���رزوا بش���كل كبير 
بصحبة املنتخب األحمر والذين 
ميارسون كرة القدم في فرق 
كبي���رة ذائع���ة الصيت على 

املستوى الدولى.
ورمبا يكون اس���م بييلسا 
عالقا باألذهان باعتباره املدرب 
ال���ذي كان على رأس منتخب 
األرجنتني الذي خرج من الدور 
األول ف���ي كأس العالم كوريا 
والياب���ان 2002، ولكنه اآلن 
أمام فرصة تاريخية لتعويض 
خسارته. ويحظى هذا املدرب 
بتقدير العبي كرة القدم وزمالئه 

والصحافيني.
من جانبه قال بييلسا: »ال 
أعتبر هذه الفرصة انتقاما ملا 
جرى في 2002، فما من فرحة 
ميكن أن متح���و تلك الذكرى 
التعس���ة. أهم شيء في كأس 
العالم هو الوصول بالالعبني 
إلى أقصى درجة من اللياقة، 
وهذا شيء يتحقق بعوامل ال 
حصر لها، وهناك عوامل ميكن 
التحكم فيها، وعوامل أخرى 
تأتي نتيجة ملا عاشه الالعب 
في األشهر العشرة األخيرة، 
وأمتنى أن ينعك���س كل هذا 

بشكل إيجابي على تشيلي«.

مصارعو الثيران نالوا العالمة الكاملة في التصفيات.. وأبطال أوروبا مرشحون لصدارة المجموعة الثامنة بسهولة


