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نجوم انجلترا جيرارد وتيري 
والمبارد وروني يتطلعون 

للفوز بكأس العالم
أسهم اإلنجليز مرتفعة للفوز بالكأس 

في بنك »جاي بي مورغان« األميركي

»الماتادور« المرشح األول للقب المونديال.. وميسي أفضل العب في استفتاء إسباني

تخطت هس����تيريا املونديال كل احلدود، وبدت قبل أيام قليلة على 
انطالق احلدث كأنها احلديث الوحيد في املجتمعات مبختلف طبقاتها 
ومجاالتها، فانغمس فيها حتى أصحاب املالبس الرسمية الذين اعتادوا 
التعام����ل مع عالم املال واألرقام بكل جدي����ة بعيدا عن إهدار أي دقيقة 

من وقتهم الثمني.
ورغم انهماكهم في األزمة املالية التي التزال ارتداداتها تهز العالم، 
ذهب بعض رجال املال إلى حتليل نتائج منتخبات كرة القدم في املونديال 
املقبل، وقد خلص مصرف »جاي بي مورغان« الغني عن التعريف في 
دراس����ة من 69 صفحة وزعها على دائرة ضيقة من كبار املستثمرين 
لتحديد هوية الفائز باللقب ووصيفيه، إضافة إلى املنتخب الذي سيكون 
»احلصان األسود« في البطولة. كذلك ذهب الباحثون إلى حتديد نتائج 
مباري����ات البطولة منذ اليوم األول ووصوال إلى املباراة النهائية في 11 
يوليو املقبل، التي س����يحمل بعدها منتخ����ب واحد الكأس الغالية إلى 

بالده خالل تقرير نشرته جريدة »األخبار« اللبنانية.
ومعلوم أن »جاي بي مورغان« كان املصرف األقل تضررا جراء األزمة 
االقتصادية، وذلك بعدما اس����تند في خطواته إلى أحد مناذجه الرقمية 
)Quant Model( التي عادت عليه بأرباح اس����تثمارية هائلة، حتى قيل 
إنه استغل األزمة ليعزز وضعه في السوق العاملية، ال بل عدت النماذج 

التي اعتمدها أشبه بتنبؤات »نوستراداموس«.

ارتفاع أسهم اإلنجليز 

س����تقصي س����لوڤينيا منتخبي أملانيا واألرجنتني على التوالي من 
هن����ا، أدخل باحثو »جاي ب����ي مورغان« إلى النظ����ام معايير كروية، 
إذ اس����تبدلوا سعر الس����هم ومنوه والتدفق املالي بترتيب كل منتخب 
على الئحة التصنيف الش����هري الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، وبالنتائ����ج التي حققها كل منتخب في التصفيات املؤهلة إلى 
املونديال، إضافة إلى ترش����يحات مكاتب املراهنات. وانطالقا من هذه 
املعادلة تبني أن إجنلترا س����تكون سعيدة احلظ بفوزها على إسبانيا 
بركالت الترجيح في املباراة النهائية، علما أن مكاتب املراهنات أعطت 
احتمال 25% إلس����بانيا للفوز باللقب مقابل 16% إلجنلترا. أما صاحب 
املركز الثالث، فسيكون املنتخب الهولندي، وذلك على حساب سلوڤينيا 
مفاجأة املوندي����ال ويبدو الفتا أن هذا النموذج وضع أربعة منتخبات 
أوروبي����ة في الدور نصف النهائي، رغم اعتباره أن املنتخب البرازيلي 
هو األقوى، لكن »السيليساو« سيتعثر بفعل البرنامج املفروض عليه، 
حيث س����يودع البطولة من الدور ربع النهائي بخس����ارته أمام هولندا 

بركالت الترجيح أيضا.
وتلتق����ي النتيجة النهائية لنموذج »جاي بي مورغان« مع رأي 
قس����م كبير من اخلبراء الكرويني، الذين رش����حوا اإلجنليز لبسط 
سيطرتهم املطلقة على املجموعة الثالثة في املونديال، وذلك استنادا 
إلى األداء الرائع الذي قدمه منتخب »األسود الثالثة« في التصفيات 
األوروبية، حيث كان أحد أفض����ل املنتخبات في »القارة العجوز« 

وكش����ر عن أنيابه هجوميا بتس����جيل العبيه 34 هدفا مكنتهم من 
الفوز بتسع مباريات من أصل عشر.

ماذا بين عالم المال والكرة؟

س����ؤال مهم يطرح عن جدوى جتنيد مصرف بهذا احلجم فريقا من 
باحثيه اعتادوا التنقيب عن »الذهب« في املساحات االستثمارية، وليس 
في مجاالت بعي����دة عن املال وبالتالي ذهبوا إلى البحث في مجال كرة 
القدم البعيد كل البعد عن مجالهم املعروف.وال يخفى أن أولئك املجتهدين 
في العالم االقتصادي عم����دوا في األعوام األخيرة إلى محاولة تطبيق 
مناذجهم في كل املجاالت، وذلك إلثبات أن االقتصاد هو علم بحد ذاته 
ميكن اعتماده أساس����ا في أي عملية ضمن حياتنا التي أضحت رقمية 

بفعل التأثير الذي تركه نظام املعلوماتية واملال في نواح رئيسية.
ل����ذا قد يكون توجه »جاي بي مورغان« ضمن هذا اإلطار، إذ إنه إذا 
رست نتائج املونديال على الشكل الذي أفرزه النموذج الرقمي اخلاص 
باملصرف األميركي، فإن األخير سيذهب بالتالي إلى نشرها في أوسع 
مجال إعالمي ممكن س����عيا وراء كس����ب املزيد من الثقة عند شركائه 
املستثمرين وكبار املتعاملني معه، ال بل قد يجذب إليه فئات أخرى في 
املجتمع، ومنها أولئك املراهنون الذين سيجدون مبررا »إلدمانهم«، حيث 
س����يعدونه خطوة استثمارية ترتكز على معطيات مدروسة، ال يوجد 

فيها الكثير من عناصر املخاطرة التي تلحق بهم خسائر قاسية.
البرازيل هي األقوى لكنها س����تخرج أمام هولندا بركالت الترجيح 
لكن رغم أن نتائج بحث »جاي بي مورغان« المست إلى حد ما املنطق 
الكروي انطالقا من وضعه إجنلترا وإسبانيا وهولندا في موقف قوي، 
وهي التي تألقت ف����ي التصفيات األوروبية املؤهلة إلى املونديال، فإن 
املفاجأة الكبرى كانت في منحه أحد أصغر املنتخبات، أي س����لوڤينيا، 
صفة »احلصان األسود«، وذلك عبر ترجيح كفته على بعض املنتخبات 
الت����ي تعد من العيار الثقيل، إذ وض����ع التقرير هذا املنتخب الفتي في 
دور األربعة على حس����اب أملانيا، التي س����تخرج أمامه من دور ال� 16 
قب����ل أن تالقي األرجنتني املصير عينه في رب����ع النهائي وتبرز ثغرة 
لم تؤخذ في احلس����بان وهي أن وقف أو إصابة جنم معني سيترك أثرا 
على منتخبه، وبالتالي، فإن الظروف املس����تجدة قد تبدل من معايير 
أي مباراة فتس����قط بالتالي نتائج النم����اذج الرقمية التي لم تأخذ في 
احلسبان مسائل كروية أساسية، إضافة إلى أن كرة القدم والبطوالت 
الكبرى عودتنا على مفاجآت ضخمة تتخطى أحيانا ما رس����مه منوذج 

»جاي بي مورغان« عن منتخب سلوڤينيا.
والبد من الس����ؤال هل ينجح حكام املال الذين يديرون العالم اآلن 
بسياساتهم االقتصادية في »التس����لل« إلى املجال الرياضي ليكرسوا 
بالتالي أنفس����هم »حكاما« للعبة أينما حلت، وبأي شكل تكون عليه، 
أم أن اللعبة الش����عبية في العالم ستتصدى لهم لتؤكد أن لديها منطقا 
خاصا بها، وال تعترف إال بلغة أرقامها، حيث ال تسجل النقاط أو األهداف 

عادة سوى عبر هز الشباك؟

»جاي بي مورغان«: تصنيف »فيفا« غير عادل

معادلة دنماركية تتوج البرازيل باللقب

لطاملا أثار تصنيف املنتخبات الصادر 
عن »فيفا« شهريا جدال واسعا في األوساط 
الكروي���ة، وقد جاءت دراس���ة »جاي بي 
مورغان« لتضع القيمني على االحتاد الدولي 
في موقف حرج آخر. وأوضح بحث املصرف 
األميركي أن هذا التصنيف يعطي حجما ال 
تستحقه بعض املنتخبات، أمثال البرتغال 

التي عانت خ���الل التصفيات األوروبية 
حيث حجزت بطاقتها املونديالية من بوابة 
امللحق، وقد تقدمت على إجنلترا وهولندا 
اللتني لم جتدا صعوب���ة لبلوغ العرس 
العاملي. أضف الى ذلك أن نتائج س���احل 
الع���اج في األعوام القريبة املاضية كانت 
كافية لتضعها بني أفضل 20 منتخبا على 

األق���ل، إذ يقف »االفيال« حاليا في املركز 
ال� 27. كذلك، أشار التقرير الى أن املركز 
املتقدم لليون���ان )13( يتضارب كليا مع 
حظوظها في الف���وز باملونديال، وهذا ما 
ينطبق أيض���ا على البرتغال التي تتقدم 
على اجنلت���را في التصنيف، لكنها متلك 

حظوظا أقل منها إلحراز اللقب.

أشارت دراسة ملصرف »دانسكه بنك« الدمناركي إلى أنه 
ال يجب أخذ مسألة مس���توى املهارات املوجودة أو تاريخ 
املنتخب���ات عند حتليل حظوظها ف���ي املونديال، بل يجب 

 التط���رق أيضا إل���ى الوضع االقتص���ادي واالجتماعي في
كل بل���د، وبالتالي فإن هذه املعادل���ة تضع البرازيل بطلة 

للعالم!

صحيفة »نيويورك تايمز« تستبعد فوز األفارقة بكأس العالم

تصدر املنتخب اإلسباني قائمة املنتخبات املرشحة 
للف���وز بكأس العالم الذي ينطل���ق بعد أيام في جنوب 
أفريقيا، في االستفتاء الذي أجراه التلفزيون اإلسباني 
ونش���رته صحيفة ماركا. وحصل املاتادور، على نسبة 
83.4% من الترشيحات، متفوقا على املنتخب البرازيلي 
الذي جاء في املركز الثاني، وحصل على 7.6% من إجمالي 
األصوات، ثم األرجنتني في املركز الثالث بنسبة %6.3.

ورشحت اجلماهير اإلس���بانية، الالعب األرجنتيني 
ليونيل ميس���ي للفوز بجائ���زة أفضل العب في العالم، 
وحتصل على نسبة 36.9% من إجمالي األصوات، بفارق 
كبير عن البرتغالي كريس���تيانو رونالدو الذي جاء في 
املركز الثاني بعد حصوله على نسبة 17.5% من إجمالي 

األصوات.
وفي املركز الثالث جاء اإلس���باني ديڤيد ڤيا وحصل 
على نسبة 6.4%، ثم مواطنه إيكر كاسياس وحصل على 

4% من أصوات املشاركني في االستفتاء.
يذكر أن إسبانيا كانت صاحبة أقوى أداء في التصفيات 

املؤهلة للمونديال، حيث حتصلت على 30 نقطة من 10 
مباريات، وتلعب في املجموعة الثامنة من كأس العالم 

مع منتخبات هندوراس وتشيلي وسويسرا.

فقر األفارقة

استبعدت صحيفة نيويورك تاميز فوز أي من الفرق 
ال� 6 األفريقية املش���اركة باللقب، وقالت: إنه مع افتتاح 
أكبر حدث رياضي في القارة الس���وداء، يأمل كثير من 
األفريقيني فوز إحدى هذه الفرق باللقب. وبررت الصحيفة 
وجهة نظرها تلك، مشيرة إلى أن التاريخ يثبت أن الفرق 
األفريقية لطاملا اتسمت بالفوضوية، خاصة عندما يتعلق 
األمر باإلعداد اجليد، وتغيير املدربني املتتابع، فضال عن 
تفش���ى الفقر والفساد، األمر الذي سيقوض بالضرورة 

فرص الفرق األفريقية. 
وأشارت نيويورك تاميز إلى أن إصابات أفضل الالعبني 
في القارة يتآمر كذلك ضد فوز أفريقيا باللقب، خاصة أن 
مشاركة ديدييه دوروغبا الذي يلعب لساحل العاج في 

املباريات باتت غير مؤكدة، بعدما تعرض ذراعه للكسر 
يوم اجلمعة املنصرم، في حني خرج مايكل إيسيان الغاني 

ملدة شهر بسبب إصابة في الركبة. 
ولفت���ت الصحيفة إلى أهمية الف���وز بهذا اللقب ألي 
من الدول املشاركة، مشيرة إلى أن الهيئة املنظمة لهذه 
البطولة تضم 200 فريق قومي، لم يفز منها خالل ال� 18 
دورة منذ بدايتها عام 1930، سوى فرق أوروبا وأميركا 

اجلنوبية. 
وتنبأ أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، أن يفوز 
فريق أفريقي بلقب بطولة كأس العالم مع بداية القرن، 
لذا تريد الدولة املضيفة، جنوب أفريقيا، أن تس���تخدم 
هذه البطولة لتوحيد صف���وف الدولة، وتغيير النمط 
املعروف عن أفريقيا كمكان ينتشر فيه الصراع، والفقر 

املدقع، واألمراض واألوبئة. 
ومع ذلك، رأت الصحيفة أن فريق جنوب أفريقيا رمبا 
يفش���ل في الوصول إلى اجلولة الثانية، لتصبح بذلك 

جنوب أفريقيا أول دولة مضيفة تفعل ذلك.

نجم األرجنتين ليونيل ميسي مرشح 
للفوز بجائزة أفضل العب

العب أسبانيا لورنتي تألق
في مباراة تجريبية امام انجلترا


