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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 28  مايو  2010  

عبدالعزيز جاسم
متنى مدافع منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي القادسية 
حسني فاضل فوز منتخب البرازيل بكأس العالم وتوقع تأهل 
منتخبات البرازيل واجنلترا واسبانيا واالرجنتني للمربع 

الذهبي واكد ان بط����ل العالم منتخب ايطاليا )حامل اللقب( 
سيودع البطولة مبكرا وسيخرج خالي الوفاض من الدور االول 
في مفاجأة مدوية، بينما رشح صربيا للقب احلصان االسود.

واكد فاضل ان البرازيلي دونغا واالرجنتيني مارادونا سيكونان 
املدرب����ني القادرين على قيادة فريقيهما للتحليق في س����ماء جنوب 

افريقيا وحتقيق نتائج ايجابية.
وتوقع املدافع املوهوب تألق الس����احر االرجنتيني ليونيل ميسي 
واملهاجم االسباني داڤيد ڤيا والبلدوزر االجنليزي واين روني واالرجنتيني 

دييغو ميليتو ورشح االخير للفوز بلقب هداف البطولة.
ويترقب فاضل مباراة البرازيل والبرتغال في املجموعة السابعة في 
الدور االول، مؤكدا ان هذه املباراة س����تكون ممتعة نظرا لكثرة املواهب 
والنجوم في الفريقني.ومتنى ان تلتقي هولندا مع إس����بانيا في االدوار 

التالية.
وعن افضل مباراة في البطوالت الس����ابقة اكد فاضل ان مباراة الدور 
قبل النهائي ف����ي مونديال 1998 بني البرازي����ل وهولندا)فازت البرازيل 

بركالت الترجيح( كانت االفضل واالكثر اثارة ومتعة.
وعن ابرز املنتخبات الغائبة عن املشاركة في مونديال 2010 ذكر فاضل 

منتخبات روسيا والسويد وكرواتيا، ووضع فاضل السويدي ابراهيموفيتش 
كابرز النجوم الغائبني عن مونديال 2010 مع منتخباتهم.

واالجنلي����زي بيكام اب����رز الغائبني لالصابة. وتوق����ع فاضل جناح مدرب 
االرجنتني مارادونا في قيادة ميسي وهيغواين وتيڤيز للتأهل لالدوار النهائية 

وحتقيق نتائج ايجابية. 
وبالنس����بة ملمثل العرب الوحيد في املوندي����ال منتخب اجلزائر توقع فاضل 
خروج »محاربو الصحراء« من الدور االول وفش����لهم ف����ي التأهل للدور الثاني 
بسبب قلة اخلبرة. واكد فاضل ان جنوب افريقيا ستنجح في تنظيم املونديال لكن 
االرض لن تلعب مع اصحابها ولن تتأهل جنوب افريقيا للدور الثاني وس����تودع 

الدور االول.
وعن افضل البطوالت منافسة واثارة اكد فاضل ان مونديال »فرنسا 1998« كان 

االكثر منافسة واالفضل تنظيما وجناحا.
وعن النجم االجدر بلقب اسطورة املونديال اختار فاضل ماكينة االهداف البرازيلي 
رونالدو للقب اس����طورة املونديال بفضل قيادته للسيليساو للفوز مبونديال 2002 

بجانب تسجيله 15 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي املونديال في تاريخ كأس العالم.
وتوقع فاضل حدوث مفاجأة مدوي����ة في الدور االول وخروج ايطاليا من البطولة 
خالية الوفاض.واكد فاضل انه في حالة حدوث مفاجأت بالدور االول قد تصطدم فرنسا 

باالرجنتني في دور ال� 16. 
وقد تواجه اجنلترا املانيا، ومن احملتم����ل ان تلتقي هولندا مع ايطاليا ورمبا 
تصطدم اسبانيا مع البرازيل ورشح فوز االرجنتني واجنلترا وهولندا والبرازيل، 

وتوقع حدوث اخطاء حتكيمية مؤثرة في البطولة.
وق����ال مدافع االزرق والقادس����ية ان نقص خبرة الالعب����ني العرب وعدم 

احترافيتهم أدى لغياب العديد من املنتخبات اخلليجية عن املشاركة 
في كأس العالم.وعن االشياء التي يجب توافرها لكي يتأهل االزرق 
ملونديال البرازيل 2014 قال فاضل ان االحتراف الكامل واالهتمام 
االداري في وضع خطة مستقبلية واعداد جيد رمبا يساهم في 

تأهل االزرق ملونديال 2014.

عادل حمود
مشجع إسباني في المونديال

عبداهلل العنزي
رشح العب وسط املنتخب الوطني 
لكرة القدم ونادي اجلهراء عادل حمود 
منتخبات البرازيل واجنلترا واسبانيا 
واالرجنت����ني للتأهل للمربع الذهبي، 
ومتنى فوز اس����بانيا ب����كأس العالم 
للم����رة االولى في تاريخ »املاتادور«. 
وتوقع حمود تألق العب وسط ارسنال 
واملنتخ����ب االس����باني فرانسيس����ك 
فابريغاس ورشحه للقب أفضل العب 
في البطولة، كما اكد على قدرة تشابي 
هرنانديز واندرياس انييستا في قيادة 
اس����بانيا للفوز بالكأس، بينما توقع 
حصول مهاج����م املنتخب االجنليزي 
واين روني على لقب هداف البطولة. 
وأكد حمود ان االسباني دل بوسكي 
سيكون املدرب القادر على قيادة فريقه 
للتحليق في س����ماء جنوب افريقيا 
وحتقيق نتائج ايجابية، ورشح حمود 
منتخب جنوب افريقيا للقب احلصان 
االسود في البطولة، واكد ان الدور االول 
لن يش����هد أي مفاجأت حيث ستتأهل 
املنتخبات املرشحة للتأهل لدور ال� 16. 
ويترقب حمود مباراة اجلزائر واجنلترا 
في املجموع����ة الثالثة، مؤكدا ان هذه 
املباراة ستك�ون ممتعة ومثي�����رة، 
ومتن����ى ان تلتق�ي املاني�ا مع اجنلترا 
في االدوار النهائي����ة. وتوقع حمود 
فشل مدرب االرجنتني دييغو مارادونا 
ف����ي قيادة منتخ����ب »التانغو« للفوز 
بكأس العالم وقد يودع البطولة من 
الدور ربع النهائي. وعن افضل مباراة 
في البطوالت السابقة اكد ان نهائي 
مونديال 1998 بني فرنسا والبرازيل 
)3-0(، كان االفض����ل واالكثر اثارة 
ومتعة. وعن ابرز املنتخبات الغائبة 
عن املش����اركة في مونديال 2010 ذكر حمود 
منتخبي روسيا والسويد وايرلندا، ووضع 
حمود الالعبني ابراهيموڤيتش وارش����افني 

وروبي كني كأب����رز النج����وم الغائبني عن 
مونديال 2010 م����ع منتخباتهم بينما وضع 
االجنليزي ديڤيد بيكام والهولندي رود فان 
نيستلروي وااليطالي كاسانو ابرز الغائبني 
لالصابة وتواضع املستوى. وبالنسبة ملمثل 
العرب الوحيد في املونديال منتخب اجلزائر 
توقع حمود تأهل »محاربو الصحراء« للدور 
الثاني مع اجنلترا عن املجموعة الثالثة. واكد 
حمود ان جنوب افريقيا ستنجح في تنظيم 
املونديال، كما ان االرض ستلعب مع اصحابها 
وتتأهل جنوب افريقي����ا للدور الثاني على 
اقل تقدير. وشدد حمود ان اللجنة املنظمة 
ملونديال »جنوب افريقيا 2010« قادرة على 
حماية املنتخب����ات واجلماهير. وعن افضل 
البطوالت منافسة واثارة اكد الفهد ان مونديال 
»فرنسا 1998« كان االكثر منافسة واالفضل 
تنظيم����ا وجناحا. وعن النجم االجدر بلقب 
اس����طورة املونديال اختار حمود الفرنسي 
زي����ن الدين زيدان عل����ى رأس قائمة افضل 
الالعبني في تاريخ كأس العالم متقدما على 
االرجنتيني مارادون����ا والبرازيليني بيليه 

ورونالدو وروماريو.
واكد انه في حالة حدوث مفاجأت بالدور 
االول فقد تصطدم فرنس����ا باالرجنتني في 
دور ال� 16.. وقد تواجه اجنلترا املانيا..ومن 
احملتمل ان تلتقي هولندا مع ايطاليا ورمبا 
تصطدم اس����بانيا مع البرازيل ورشح فوز 
االرجنتني واجنلترا وهولندا واسبانيا.وتوقع 
حدوث اخطاء حتكيمية لكنها لن تكون مؤثرة. 
وقال حمود ان نقص خبرة الالعبني العرب 
وس����وء احلظ بجانب غي����اب االعداد اجليد 
أدى لغياب العديد من املنتخبات اخلليجية 
والعربية عن املشاركة في كأس العالم 2010. 
وعن االشياء التي يجب توافرها لكي يتأهل 
االزرق ملونديال البرازيل 2014 قال حمود ان 
تطبيق االحت����راف الكلي واالهتمام االداري 
والتخطيط اجليد وبناء املنشأت الرياضية 
احلديثة قد يساهم في تطور الكرة الكويتية 

وتأهل األزرق ملونديال »البرازيل 2014«.

توقع تألق فابريغاس وحصوله على لقب أفضل 
العب.. وأعطى زيدان لقب أسطورة المونديال

أكد أن إيطاليا ستودع الدور األول 
وتوقع نجاح مارادونا 

ومنح رونالدو لقب األسطورة

حسين فاضل:
دونغا قادر علىقيادة البرازيل  

لتحقيق النجمة السادسة


