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شمس مونديال أفريقيا تلهب العالم اليوم
حان الوقت وانتهى االنتظار، 
وها ه���ي األنظار تتوجه اليوم 
الى ملعب »س���وكر سيتي« في 
جوهانسبرغ، حيث تسطع شمس 
افريقيا لتلهب أرجاء  مونديال 
العالم، وسيكون فخر وكبرياء 
قارة بأكملها خلف منتخب جنوب 
افريقيا الذي يقص شريط افتتاح 
النسخة ال� 19 من كأس العالم 
في مواجهة نظيره املكس���يكي 
في اجلولة األولى من منافسات 

املجموعة األولى.
سيس���مع العال���م أجمع���ه 
صخب ملعب »س���وكر سيتي« 
ولن يكتفي مبشاهدة 22 العبا 
يفتتح���ون املوندي���ال، وذلك 
اآللة  بفضل...فوفوزي���ا، هذه 
التي ستكون ضيفا  املوسيقية 
مزعجا متام���ا لاعبني ومحور 
احتف���االت اجلمه���ور اجلنوب 
افريق���ي ال���ذي حتتضن باده 
العرس الك���روي العاملي األول 
على األراضي االفريقية حتى 11 

يوليو املقبل.
ومن أج���ل ان تبقى أصداء 
»فوفوزيا« تصدح في بلد قوس 
القزح، على منتخب »بافانا بافانا« 
بقيادة مدربه البرازيلي كارلوس 
البرتو باريرا ان يخرج من ملعب 
»سوكر سيتي« وفي جعبته ثاث 
نق���اط، خصوصا ان املجموعة 
تضم فرنسا واوروغواي اللذين 
تذوقتا طعم االنتصار العاملي 3 

مرات مجتمعني.
تبدأ رحلة »بافانا بافانا« نحو 
املجهول، وقد ينتهي الفصل االول 
من هذه الرحلة بطريقة ايجابية 
في حال جنح أوالد نيلس���ون 
ماندي���ا في تكرار س���يناريو 
املواجهة األخيرة التي جمعتهم 
بأحف���اد ال� »ازتيك���س« عندما 
تغلب���وا عليهم 2-1 عام 2005، 
فيما فاز املكسيكيون باملباراتني 
االخريني اللتني جمعتا الطرفني 
وديا ف���ي 1993 )4-0( و2000 

.)2-4(
لكن األمور ال تبدو ايجابية 
بالنسبة للمنتخب املضيف الذي 
لم يخض أي مباراة في بطولة 
رس���مية منذ أكثر من عام، أي 
منذ انتهاء التصفيات املشتركة 
لكأس األمم االفريقية انغوال 2010 
ومونديال 2010، علما انه فشل 
في التأهل الى البطولة القارية 
لكنه كان ضامنا ملشاركته في 
العرس الك���روي العاملي كونه 

البلد املضيف.

معنويات جيدة

يدخل أصح���اب األرض الى 
املب���اراة االفتتاحية مبعنويات 
جيدة ألنهم ل���م يتذوقوا طعم 
ف���ي 12 مب���اراة على  الهزمية 
التوالي، لك���ن املواجهات التي 
خاضوها خال حتضيراتهم الى 
العرس الكروي لم تشكل حتديا 
كبيرا لقدراتهم باستثناء املباراة 
األخيرة التي خاضوها السبت 

املاضي أمام الدمنارك )0-1(.
ومن املؤكد ان عودة باريرا 
لتدري���ب جن���وب افريقيا مرة 
أخرى أعطت مفعولها اإليجابي 

وثاندوييزي كوبوني على اكمال 
خماسي الوسط.

وس���يكون كاتليغ���و مفيا 
املهاجم الوحيد، وهي مسؤولية 
صعبة على ه���ذا الاعب الذي 
يلع���ب ف���ي ال���دوري احمللي، 
لكنه اثبت حت���ى اآلن جدارته 
بتسجيله 6 أهداف في 5 مباريات 

حتضيرية.

اغويري يأمل في التأهل

وفي املقاب����ل، وضع املدرب 
املكسيكي خافيير اغويري أمامه 
ه����دف قيادة ب����اده الى الدور 
اق����ل تقدير، وهو  الثاني على 
أمر جن����ح في حتقيقه منتخب 
»تريكولور« في النسخات األربع 
السابقة،  اال ان مدرب اتلتيكو 
السابق، يأمل  مدريد االسباني 
ف����ي ان ينجح حتقيق أكبر من 
ذل����ك أيضا وحمل ب����اده الى 
تكرار س����يناريو 1970 و1986 
عندما وصلت الى ربع النهائي 
مس����تفيدة من عاملي األرض 
واجلمهور كونها اس����تضافت 

تلك النسختني.
واصبح اغويري رجل املهمات 
انتش����ال  القادر على  الصعبة 
املكسيك من ورطاتها الكروية في 
العقد األخير، اذ انه بعد قيادته 
نادي باتشوكا الشهير الى لقب 
اليه االحتاد  1999 احمللي، جلأ 
املكس����يكي إلنع����اش املنتخب 
الوطني الباحث عن التأهل الى 

مونديال 2002.
وهك����ذا ق����اد أغوي����ري ال� 
»تريكولور« في العرس اآلسيوي 
العامل����ي في كوري����ا اجلنوبية 

ألن »بافانا بافانا« لم يخسر اي 
مباراة منذ نوفمبر عندما استعاد 
املهمة القيادية املدرب البرازيلي 
الذي سيدخل التاريخ ألنه أول 
مدرب يخوض 6 نس���خات من 

كأس العالم.
وواجه باريرا انتقادات كثيرة 
من وسائل اإلعام احمللية بسبب 
املباريات الودي���ة »الضعيفة« 
التي خاضها املنتخب حتضيرا 
الى النهائيات، فرد على وسائل 
اإلعام، مشيرا الى ان البرازيل 
القياس���ي  الرقم  التي حتم���ل 
من حي���ث عدد األلقاب خاضت 
مباراتني من العيار ذاته وحتى 
أضع���ف منه أم���ام زميبابوي 

وتنزانيا.
وأصر باريرا خال املؤمترات 
الصحافية التي عقدها على ان 
منتخب���ه حاضر للتحدي الذي 
ينتظره،  كما بدا ان البرازيلي قد 
حدد خياراته حول من سيحمل 
آم���ال وحلم البل���د الذي خرج 
من الدور األول في مش���اركتيه 

السابقتني عامي 1998 و2002.
سيتواجد ايتوميلينغ كونيه 
في املرمى بعد تعافيه من االصابة 
التي تعرض لها أمام كولومبيا 
)2-1(، ويلع���ب أمامه الرباعي 
الدفاعي سيبونيس���و غاكس���ا 
والقائد ارون موكوينا وبونغاني 
كومالو وتس���يبو ماس���يليا، 
فيما سيعتمد املدرب البرازيلي 
على 5 العبني في خط الوسط 
وهم تيكو موديسي ورينيلوي 
ليتس���هولونياني وسيفيوي 
تشاباالال وستيفن بينار بينما 
يتنافس كاغيش���و ديكغاكوي 

واليابان وتأهل الى الدور الثاني 
م����ن مجموعة صعب����ة ضمت 
ايطاليا وكرواتيا واألكوادور، 
الى ان خرج من الدور الثاني أمام 
الواليات املتحدة  اللدود  جاره 

األميركية )2-0(.
وع����اد اغويري ف����ي ابريل 
2009 لقيادة منتخب املكسيك 
املترهل في تصفيات مونديال 
2010، وأصبح املدرب الثالث الذي 
يتولى مهام ال� »ازتيكاس« فيها 
بعد هوغو سانشيس والسويدي 

زفن غوران اريكسون.
خلف����ا  تعيين����ه  وبع����د 
ألريكس����ون، لعبت املكسيك 7 
مباريات ف����ي التصفيات حتت 
قيادة هذا املدرب، ففازت في 5 
منها، وتعادلت مرة وخس����رت 

مرة واحدة فقط.
يعلم أغوي����ري )52 عاما( 
جيدا خفايا كأس العالم كاعب 
وكمدرب، فرغم طرده في الوقت 
االضافي من ربع نهائي مونديال 
1986 أمام أملاني����ا الغربية في 
املباراة التي خس����رها االخضر 
بركات الترجيح، اال انه خاض 
59 مباراة دولية بني عامي 1983 

و1992 مسجا 13 هدفا.
ويع����ول اغويري على قلب 
دفاع برشلونة االسباني والقائد 
رافايل ماركيز بشكل أساسي الى 
جانب جيوفاني دوس سانتوس 
وغييرمو فرانك����و وجيراردو 
تورادو واندري����س غواردادو، 
فيما من املرجح ان يتولى مهاجم 
مان يونايتد االجنليزي اجلديد 
خافيير هرنانديز مهمة اللعب 

وحيدا في خط املقدمة.

جنوب أفريقيا في افتتاح تاريخي بمواجهة المكسيك

مدرب املكسيك خافيير اغويري في امتحان مهممدرب جنوب افريقيا البرازيلي كارلوس البرتو باريرا مستعد للمواجهة

كون: حماس المشجعين دافع لنا

مفيال: لن نستهين بالخصم

باريرا: مشكلتنا في الهجوم

يدرك إيتومولينغ كون حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا أن 
حماس املشجعني سيكون دافعا وحافزا قويا لفريق »األوالد« خاصة 

أن معظمهم سيطلق أبواق الفوفوزيا الشهيرة.
وقال كون »مش���جعونا لهم طابع خاص وسيلعبون دورا بارزا، 
مشجعونا اخلاصون س���يلعبون دورهم، ال نسعى للتعادل ونريد 
النقاط الثاث للمباراة لنبدأ البطولة بتحقيق الفوز وبش���كل جيد، 
نعلم أهمية حتقيق الفوز، وسنس���عى جلع���ل املباراة صعبة على 

املنتخب املكسيكي ألنهم لن يجعلوها سهلة علينا«.

ويبدو املهاجم كاتليغو مفيا والعبا خط الوسط تيكو موديسي 
وستيفن بينار هم أبرز جنوم منتخب جنوب أفريقيا.

وقال مفيا إن فريقه يجب أال يستهني باملنتخب املكسيكي، وأوضح 
»شاهدت مباريات املنتخب املكسيكي أمام منتخبات إجنلترا وهولندا 
وإيطاليا وكان فريقا جيدا، إذا سنحت لي الفرصة لتسجيل هدف مثلما 
حدث في املباريات األخيرة سيكون ذلك رائعا ملعنوياتي ومعنويات 

باقي العبي الفريق، نحن مستعدون ملواجهة املكسيك«.

قال مدرب جنوب افريقي���ا البرازيلي كارلوس البرتو باريرا 
»هناك مش���كلة في خ���ط هجوم املنتخب اجلن���وب افريقي. في 
البرازيل، لم نصنع بيبيتو أو رونالدو، لقد اكتشفناهما واستعنا 
بخدماتهما في املنتخب«. خط الهج���وم اجلنوب افريقي يعتبر 
مش���كلة، لكن ذلك يعود أيضا الى األس���لوب التكتيكي لباريرا 
ال���ذي يرتكز على التنظيم اجليد داخ���ل امللعب، مبعنى العودة 

الى املساندة الدفاعية.

ظهور سادس وتاريخي لباريرا
عندما يطلق احلكم االوزبكستاني رافشان 
ارماتوف صفارته ايذانا بانطاق مباراة االفتتاح 
بني جنوب افريقيا واملكسيك، سينفرد مدرب 
الدولة املضيفة، البرازيلي الش����هير كارلوس 
البرتو باريرا بالرقم القياس����ي من حيث عدد 
املشاركات في املونديال، كونها ستكون السادسة 

له في العرس الكروي.

وكان باريرا يتقاس����م الرقم القياس����ي مع 
الصربي بورا ميلوتينوفيتش الذي اشرف على 
تدريب منتخبات املكسيك )1986( وكوستاريكا 
)1990( والوالي����ات املتحدة )1994( ونيجيريا 

)1998( والصني )2002(.
 اما باريرا فاشرف على منتخبات الكويت 
عام 1982 ثم االمارات عام 1990 والبرازيل عام 

1994 عندما قادها الى اللقب العاملي والسعودية 
عام 1998 ثم البرازيل عام 2006 وجنوب افريقيا 
في النسخة احلالية. ومن املؤكد ان عودة باريرا 
لتدريب جنوب افريقيا مرة اخرى اعطت مفعولها 
االيجابي الن »بافانا بافانا« لم يخسر اي مباراة 
منذ نوفمبر عندما استعاد املهمة القيادية املدرب 

البرازيلي.

نتائج المباريات االفتتاحية السابقة
4-1فرنسا – املكسيك1930

لم تقم مباراة افتتاحية1934

1-1سويسرا – املانيا1938

4-0البرازيل – املكسيك1950

لم تقم مباراة افتتاحية1954

3-0السويد – املكسيك1958

3-1تشيلي – سويسرا1962

0–0اجنلترا – اوروغواي1966

0-0املكسيك – االحتاد السوفييتي1970

0-0البرازيل – يوغوسافيا1974

0-0پولندا – املانيا1978

1-0بلجيكا – االرجنتني1982

1-1ايطاليا – بلغاريا1986

1-0الكاميرون – االرجنتني1990

1-0املانيا- بوليڤيا1994

3-0البرازيل – اسكوتلندا1998

1-0السنغال – فرنسا2002

4-2املانيا – كوستاريكا2006
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