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» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 30  مايو  2010  

توقع نجاح دل بوسكي 
وليبيي ودونغـا.. وتألــــق 
روني وغوركوف.. ورشح 
البرازيل وإيطاليا وفرنسا 
وإسبـانيا لنصف النهائي

رشح إسبانيا وإنجلترا وصربيا والبرازيل للمربع الذهبي.. وتوقع تألق كاكا وميسي وروني وستانكوفيتش وفيديتش 

غوران قلبه مع صربيا.. وعقله مع إسبانيا

الشمري يشجع »اآلزوري«  في رحلة  الدفــاع  عن اللــــقب

مبارك الخالدي
رشح مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الصربي 
غوران تفاريتش منتخبات البرازيل واسبانيا واجنلترا 
وصربيا للتأهل للمربع الذهبي، ومتنى فوز اسبانيا 
بكأس العالم للمرة االولى في تاريخ مصارعي الثيران. 
وأكد غوران أن املدربني االسباني دل بوسكي والبرازيلي 
دونغا والصربي املخضرم رادومير أنتيتش قادرون على 
قيادة منتخبات بالدهم للتحليق في سماء جنوب افريقيا 
وحتقيق نتائج ايجابية.وتوقع تألق الصربي نيمانيا 
فيديتش ومواطنه ديان ستانكوفيتش واالرجنتيني 
ميسي والبرازيلي كاكا، بينما رشح االجنليزي واين 

روني للقب هداف البطولة.

مفاجآت عديدة

وتوقع م����درب األزرق حدوث مفاجآت عديدة في 
جنوب افريقيا وان الفائز باللقب لن يكون بطال تقليديا 
من االبطال السبعة السابقني ورشح اسبانيا لتحقيق 

ال����كأس للمرة االولى في تاريخه����ا رغم ان قلبه مع 
منتخب بالده اال ان الواقع واملنطق والقوة تقف في 
صف اإلسبان »ابطال اوروبا«. وأكد غوران ان خروج 
فرنس����ا وايطاليا واالرجنتني من الدور ربع النهائي 
على أقصى تقدير من ابرز املفاجآت التي ستشهدها 
البطولة بجان����ب تأهل منتخب بالده صربيا للمربع 
الذهبي، ورشح ساحل العاج للقب احلصان االسود 

في البطولة.
ويترقب غ����وران مباراة صربيا واملانيا في الدور 
االول، بينما يتمنى ان تلتقي ايطاليا مع البرازيل في 
الدور ربع النهائي من اجل االس����تمتاع مبباراة قوية 
جتمع بني اسلوبني مختلفني في اللعب. وأكد غوران 
ان منتخبي صربيا واملانيا س����يتأهالن على حساب 
اس����تراليا وغانا في املجموع����ة الرابعة. وعن افضل 
مباراة شاهدها خالل متابعته لبطوالت كأس العالم 
السابقة قال غوران إن مباراة ايطاليا والبرازيل )2-3( 
في مونديال اس����بانيا 1982 كانت من أقوى املباريات 

في التاريخ وأكثرها اثارة وقوة.

أبرز الغائبين

وبالنس����بة البرز املنتخبات الغائبة عن املشاركة 
ف����ي كأس العالم ذكر غوران ان املونديال س����يفتقد 
منتخبات السويد وروسيا والتشيك وايرلندا، وكان 
يتمنى مش����اهدة جنوم في حجم الس����ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش والروسي اندريه ارشاڤني والتشيكي 
بيتر تشيك الذين يعتبرون ابرز النجوم الغائبة عن 
كأس العالم. وتوقع غوران فشل مارادونا في قيادة 
النجوم ميسي وهيغواين وتيڤيز للفوز بكأس العالم 
واخلروج من الدور ربع النهائي على اقصى تقدير، كما 
توقع فشل اجلزائر في عبور الدور االول عن املجموعة 
الثالثة مع اجنلترا واميركا وسلوڤينيا. وأكد غوران 
جناح جنوب افريقيا في تنظيم املونديال، لكنه توقع 
فشل منتخب جنوب افريقا )بافانا بافانا( في التأهل 
للدور الثاني عن املجموعة االولى مع فرنسا واملكسيك 

واوروغ����واي. وعن أفضل بطوالت كأس العالم 
منافس����ة واثارة، اختار غ����وران مونديال املانيا 

2006 كأكثر البطوالت جناحا.

مارادونا.. أسطورة المونديال 

ومنح غوران االرجنتيني دييغو مارادونا لقب 
»اسطورة املونديال« بفضل املوهبة الفطرية التي 
كان يتمتع بها بجانب تألقه في مونديال »املكسيك 
1986« وقيادت����ه االرجنتني للفوز باللقب. وعن 
أسباب غياب املنتخبات اخلليجية عن املشاركة 
في كأس العالم قال غوران ان ذلك بسبب غياب 
االحتراف في دول اخلليج بجانب عدم التخطيط 
املستقبلي واالعداد اجليد.  وبالنسبة لألشياء التي 
يجب توافرها لكي يتأهل االزرق ملونديال البرازيل 
2014، أك����د غوران أن االزرق زاخر باملواهب لكنه 
يتمنى تطبيق االحتراف الكلي واالهتمام اإلداري 
واإلعداد اجليد من اجل تأهل األزرق لكأس العالم.

أحمد حسين 
رشح مدرب املنتخب االوملبي 
لكرة القدم ماهر الشمري منتخبات 
البرازيل وايطاليا واسبانيا وفرنسا 
للتأهل للمرب����ع الذهبي، ومتنى 
العالم للمرة  ايطاليا بكأس  فوز 
اخلامسة في تاريخ »اآلزوري«. ولم 
يتوقع الشمري حدوث أي مفاجآت 
في مونديال جنوب افريقيا، بينما 
رشح منتخب صربيا للقب احلصان 

االسود في البطولة.
وأك����د الش����مري أن املدربني 
االيطال����ي مارتش����يلو ليب����ي 
والبرازيل����ي دونغا واالس����باني 
دل بوس����كي قادرون على قيادة 
منتخبات بالده����م للتحليق في 
س����ماء جنوب افريقيا وحتقيق 
ايجابية. وتوقع الشمري  نتائج 
تألق ماكينة االهداف االجنليزي 
واين رون����ي والفرنس����ي يوان 

غوركوف.
الش����مري مباراة  ويترق����ب 
البرازيل والبرتغال في املجموعة 
الس����ابعة واملاني����ا وصربيا في 
الرابعة بالدور االول،  املجموعة 
ويتمن����ى ان تلتق����ي ايطاليا مع 

اسبانيا في املباراة النهائية.
وأعرب الشمري عن أمله في 
قدرة املنتخبات الكبيرة على التأهل 
لدور ال� 16 دون أي معاناة تذكر، 
ولم يتوقع خروج أي فريق كبير 
من الدور االول بينما اكد حدوث 
اخطاء حتكيمي����ة مؤثرة. وعن 
التي  املباريات  افضل 
شاهدها 

خالل متابعته لبطوالت كأس العالم 
السابقة، قال الشمري إن مباراة 
املانيا وفرنس����ا في نصف نهائي 
مونديال »اس����بانيا 1982« والتي 
انتهت بفوز املانيا بركالت الترجيح 
بعد التعادل 3 - 3 بجانب مباراة 
البرازيل وفرنس����ا في مونديال 
املكسيك 1986 والتي انتهت بفوز 
الترجيح كانتا  فرنس����ا بركالت 
من أقوى املباريات وأكثرها اثارة 

وقوة.

أبرز الغائبين

الغائبة  املنتخبات  ابرز  وعن 
عن املشاركة في كأس العالم، ذكر 
الش����مري ان املونديال سيفتقد 
منتخب����ات مصر والس����عودية 
والسويد وروسيا والالعبني محمد 
ابوتريكة وياسر القحطاني وزالتان 
ابراهيموڤيتش واندريه ارشاڤني 
الذي����ن يعتبرون اب����رز النجوم 

الغائبة عن كأس العالم.
وتوقع الش����مري فشال مبكرا 
ملارادونا في قيادة النجوم ميسي 
وهيغواين وتيڤيز للفوز بكأس 
العالم ورشحهم للخروج من الدور 
ربع النهائي على اقصى تقدير، كما 
توقع فشل اجلزائر في عبور الدور 
االول عن املجموع����ة الثالثة مع 

اجنلترا واميركا وسلوڤينيا.
ورغ����م انتش����ار اجلرمية في 
افريقي����ا وكثرة حوادث  جنوب 
القتل والس����رقة، اال ان الشمري 
أكد جناح جنوب افريقيا في تنظيم 
املونديال بجان����ب تأهل منتخب 
»االوالد« للدور الثاني على أقصى 

تقدير.
الش����مري  واخت����ار 
املاني����ا  موندي����ال 

2006 كأكثر البطوالت جناحا في 
التنظيم، بينم����ا اختار مونديال 
»االرجنتني 1978« و»إسبانيا 1982« 

كأقوى البطوالت منافسة.

األسطورة بيليه

بينما اختلف الكثيرون حول 
احقية بيليه في لقب »العب القرن« 
واسطورة املونديال، رأى البعض 
ان مارادونا االح����ق باللقب. من 
جانبه، اختار الشمري اجلوهرة 
السمراء بيليه اسطورة املونديال 
نظ����را لتمتعه مبواه����ب عديدة 
وعقلية احترافية، بجانب جناحه 
في قيادة »السيليساو« في الفوز 

بكأس العالم )3 مرات(.

مفاجآت محتملة

وف����ي حالة ح����دوث مفاجآت 
بالدور االول، قد تصطدم فرنسا 
باالرجنتني ف����ي دور ال� 16، وقد 
تواجه اجنلترا املانيا، ومن احملتمل 
ان تلتقي هولندا مع ايطاليا ورمبا 
البرازيل.  تصطدم اس����بانيا مع 
ورشح الشمري اجنلترا وهولندا 
واسبانيا واالرجنتني للفوز والتأهل 

لربع النهائي.
وعن أسباب غياب املنتخبات 
اخلليجية عن املشاركة في كأس 
العال����م، ق����ال الش����مري ان ذلك 
ألسباب ادارية وفنية بجانب غياب 

االحتراف والتخطيط.
وبالنسبة لالشياء التي يجب 
توافرها لكي يتأهل االزرق ملونديال 
البرازيل 2014، أكد الش����مري أن 
االستقرار االداري والفني بجانب 
تطبي����ق االحت����راف الكلي رمبا 
يس����اهم في تأهل األزرق لكأس 
العالم للم����رة الثانية في تاريخ 

الكرة الكويتية.


