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أميركا الجنوبية وبداية قوية..
املتع��ة احلقيقية 
ملباريات كأس العالم 
تكمن ف��ي املفاجآت 
لنتائج  املتوقعة  غير 
املباريات واحداثها، 
فال توجد حتى االن 
نتيجة ميكن توقعها 
او فريق ميكن الرهان 
عليه مس��بقا، لكن 
امرين مهمني  هناك 
يجب االنتباه لهما، 
املباري��ات  خ��الل 
السابقة فرق اميركا 
ب��دأت  اجلنوبي��ة 

البطولة بداية قوية جدا، في مستويات رائعة ونتائج مباريات 
غير متوقعة في مباراتي املكس��يك وفرنسا، واالرجنتني مع 
كوريا اجلنوبية باالضافة الى اداء اورغواي وپاراغواي وتشيلي 
والبرازيل الرائعة في مباراة ساحل العاج حيث تشق تشيلي 

طريقها بفوزين مهمني.
وحقيقة ان مس��توى الفرق في اميركا اجلنوبية عال جدا 
وم��ا تقدمه حتى االن يضعها في تنافس مس��تمر يؤدي الى 
تعاظم دورها الكبير في االدوار املقبلة الن اجلدية وااللتزام 
التكتيك��ي عند الالعبني كانا واضحني، مم��ا يؤكد على دور 
املجموع��ة بدل الالعب الواحد واللعب كمجموعة هو ما مييز 

اداء هذة الفرق مبا فيها االرجنتني. 
في املقابل، فان الف��رق االوروبية ابدت خيبة امل كبيرة 
فلم نشاهد متعة الفرنسيني وروح الطليان واالداء التكتيكي 
الراق��ي لالجنليز، بينما كان االملان أميز قليال وهم االس��ود 
االوروبيون لكن الظروف قهرتهم في مواجهتهم مع صربيا 
القوية رغم العرض الرائع امام اس��تراليا، لكن االوروبيني ال 
يعرفون سبب هذا االخفاق هل هو الالعب النجم املؤثر على 
املجموعة، ام االرهاق الذي اصاب الالعبني خالل موسم طويل 
شاق ومرهق او مشاكلهم مع املدربني؟ وال أستطيع ان انسى 

اسبانيا الدائها غير املقنع رغم ما تضمه من جنوم كبار.

 الرياضيون قبل البطولة كانوا مينون النفس باداء اوروبي 
عالي املستوى مع عرض قوي واخاذ من اميركا اجلنوبية متمثلة 
في البرازيل واالرجنتني فقط لكن االن انقلبت املوازين ففرق 
اميركا تتمتع باالداء الراقي، بينما االوروبية متنى بخيبة امل 
كبيرة متأل نفوس املشجعني..ولننتظر االدوار االخرى حتى 

نرى ملن تكون الغلبة في النهاية.
صالح العصفور 

صالح العصفور

 سيناريوهات التأهل

ناكازاوا وناغاتومو يحذران 

 روبن: جاهز %100

 تضمن هولندا املركز األول في املجموعة إذا فازت او تعادلت 
امام الكاميرون.

 إذا خسرت هولندا امام الكاميرون، سيكون بامكان الدمنارك 
أو اليابان االنقض���اض على الصدارة في حال الفوز وانقالب كفة 

فارق األهداف.
 اذا فازت اليابان أو تعادلت أمام الدمنارك، فانها س���تتأهل 

الى دور ال� 16.
 يجب على الدمنارك الفوز على اليابان مبا أن األخيرة متفوقة 

عليها بفارق األهداف لكي تضمن البطاقة الثانية.

اعترف الياباني مارينوس ناكازاوا بخطورة بندتنر وروميدال 
االول ف���ي الكرات العالية والتحرك في ارضية امللعب والثاني في 
التوغالت والتمريرات احلاسمة، بيد انه اكد استعداد الدفاع الياباني 
لكبح جماحهما وخطورتهما، لكنه قال »علينا اال نخاف، نعرف جيدا 

خطورة بندتنر وسنبذل كل ما في وسعنا من اجل عزلهما«.
من جهته، اكد مدافع طوكيو يوتو ناغاتومو الذي سيقوم برقابة 
روميدال »تفوقنا بشكل كبير في رقابة العبي املنتخب الهولندي، 

وأعتقد اننا سننجح في مهمتنا امام الدمناركيني«.
 اما مهاجم فيسل كوبي ياسوهيتو اوكوبو فقال ان املباراة امام 
الدمنارك ستكون »مسألة حياة أو موت. الدمنارك منتخب قوي.

قال الهولندي اريني روب���ن »انا جاهز 100%، تدربت في االيام 
االخيرة بشكل طبيعي دون ان اشعر باي آالم. االن انا بحاجة الى 
اللعب ألستعيد ايقاع املباريات«، مشيرا الى انه لم يتم اتخاذ اي 
قرار في هذا الصدد«. وسيحاول العبو املنتخب البرتقالي الظهور 
مبستوى افضل من مباراتيهما السابقتني حيث حققوا فوزين بشق 
النفس، واوضح ف���ان مارفييك »ان الضغوطات لعبت دورها في 
املباراتني االوليني النن���ا كنا نبحث عن التأهل املبكر، لكن االمور 

ستكون مختلفة امام الكاميرون«.
وأضاف »اعتقد ان املباراة س���تكون مفتوحة النه ال يوجد اي 
رهان بالنسبة الى املنتخبني.سنواصل تطورنا وحتسني مستوانا 

حتى نعزز الثقة في انفسنا في باقي مشوارنا في البطولة«.

هولندا مع الكاميرون في لقاء للصدارة وحفظ ماء الوجه 

اليابان والدنمارك في مواجهة نارية للظفر بالبطاقة الثانية 

ستكون املنافسة حامية الوطيس بني 
اليابان والدمنارك اليوم على ملعب »رويال 
بافوكينغ« في راستنبرغ من أجل الظفر 
بالبطاقة الثانية عن املجموعة اخلامسة 

املؤهلة الى الدور الثاني.
وفي املجموعة ذاتها، تخوض هولندا 
الضامنة تأهلها وصدارة املجموعة مباراة 
هامش���ية امام الكامي���رون التي فقدت 
امال املنافسة على البطاقتني بتعرضها 
اليابان  ام���ام  خلس���ارتني متتاليت���ني 

والدمنارك.
وحق���ق منتخبا الياب���ان والدمنارك 
فوزهما الوحيد على حساب الكاميرون، 
حيث فازت اليابان 1-0، والدمنارك 1-2، 
فيما خسرا معا امام هولندا 0-1 بالنسبة 
القارة  للمنتخب اآلسيوي و0-2 ملمثل 

العجوز.
يذكر انها املرة االولى التي يلتقي فيها 
املنتخبان الياباني والدمناركي في مباراة 
رسمية، وهما التقيا وديا في 28 يوليو 

1971 وفازت الدمنارك 3-2 وكان مدرب 
الدمنارك احلالي مورتن اولس���ن ضمن 
التش���كيلة حيث خاض وقتها مباراته 

الدولية ال� 71.
وت���درك الياب���ان التي تش���ارك في 
النهائيات العاملي���ة للمرة الرابعة على 
التوالي، جيدا ان حتقيق اجناز التأهل الى 
الدور الثاني للمرة االولى خارج قواعدها 
لن يتحقق اال بايقاف مفاتيح لعب املنتخب 
الدمناركي واملتمثلة على اخلصوص في 
مهاجمي ارس���نال االجنليزي نيكالس 
بندتن���ر واياكس امس���تردام الهولندي 

دينيس روميدال.
وساهم الالعبان في قلب تخلف منتخب 
بالدهما امام الكامي���رون 0-1 الى فوز 
غال 2-1 احيوا به اآلمال في التأهل الى 

الدور الثاني.
في املقابل، تأمل الدمنارك في مواصلة 
الثاني على  الف���وز  صحوتها وحتقيق 
التوالي ومن ثم التأهل الى الدور الثاني. 

ويغي���ب عن صفوف الدمن���ارك مدافع 
باليرمو االيطالي ساميون كايير بسبب 
اإليقاف وسيدخل مكانه مدافع فيورنتينا 
بر كرولدروب الذي اكد استعداده خلوض 
اللقاء احلاسم، وقال »تدربت فترة طويلة 
دون ان ألعب، أنا جاهز خلوض التحدي«، 
مضيفا »إنها أول مب���اراة لي في كأس 
العالم ولكنها حاسمة. اليابان منتخب 
جيد ومنظم بشكل جيد للغاية وبالتالي 
فإن املباراة ستكون صعبة ولكن نحن 
واثقون في مؤهالتنا وقدرتنا على حتقيق 

الفوز«.

هولندا ـ الكاميرون

يلتقي املنتخبان الهولندي والكاميروني 
عل���ى ملعب »غري���ن بوينت« في كيب 
تاون في مباراة هامشية بعدما ضمنت 
االولى تأهلها الى الدور الثاني بفوزين 
متتاليني على الدمنارك واليابان، وخسارة 
الثانية ملباراتيها امام املنتخبني انفسهما 

الرغم  وخرجت خالية الوفاض. وعلى 
من ان املباراة هامش���ية فإنها تكتسي 
اهمية بالنسبة الى املنتخبني، فهولندا 
ترغب في مواصل���ة انتصاراتها ورفع 
معنويات العبيه���ا قبل خوضها الدور 
الثاني، فيما تأمل الكاميرون في توديع 

البطولة بفوز معنوي.
وهي املرة االول���ى التي يلتقي فيها 
املنتخبان في مباراة رس���مية، لكنهما 
تواجها مرتني وديا سابقا فتعادال سلبا 
في ارنهم في 27 مايو 1998، وفازت هولندا 
1-صفر في روتردام في 27 مايو 2006. 
وس���تكون املباراة فرص���ة امام املدرب 
الهولندي بيرت ف���ان مارفييك العطاء 
الفرصة للب���دالء خلوض دقائق كثيرة 
من املباراة حتى يدخلوا بشكل كبير في 
اجواء النهائيات وتكون االستفادة منهم 

جيدة في ثمن النهائي.
ومن املتوقع ان يلعب جناح بايرن 
ميونيخ االملاني اريني روبن اساسيا بعد 

تعافيه من االصابة في فخذه اليس���رى 
والتي حرمت���ه من خ���وض املباراتني 

االوليني.
في املقابل، تخوض الكاميرون مباراتها 
االخيرة في العرس العاملي بعدما فشلت 
في تكرار اجنازها عام 1990 في ايطاليا 
عندما بلغت ربع النهائي، كما ان املباراة 
س���تكون االخيرة لها بإشراف مدربها 
الفرنس���ي بول لوغوين الذي اش���ارت 
وسائل االعالم االسترالية الى انه املرشح 
االوفر حظا لتسلم االدارة الفنية للمنتخب 

االسترالي بعد املونديال.
الى  الكاميرون  فباس���تثناء قيادته 
املونديال، لم يصب لوغوين جناحا مع 
االسود غير املروضة، حيث ودعوا كأس 
االمم االفريقية م���ن الدور ربع النهائي 
على يد مصر املتوجة باللقب، وخرجوا 
من ال���دور االول للمونديال على غرار 
مش���اركاتهم اعوام 1982 و1994 و1998 

و2002.
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