
32
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الثالثاء 1  يونيو  2010  

نايف 

بوقريص:  الكأس لن يخرج من إنجلترا والبرازيل وإسبانيا

يرشح  إسبانيا و البرازيل للنهائي
توقع خروجًا مبكرًا لفرنسا وهولندا.. وتألق »األفيال« 

ح روني ليكون هداف البطولة وتوقع نجاح دونغا مع »السامبا« رشَّ

يحيى حميدان
استبعد العب وسط املنتخب الوطني ونادي النصر 
طالل نايف حدوث مفاجآت في مونديال جنوب افريقيا 
بالنسبة لسقوط الفرق الكبيرة امام الصغيرة، موضحا 
أن ساحل العاج ستكون املفاجئة الوحيدة املرتقبة في 
املونديال رغم وجودهم في مجموعة صعبة الى جانب 
البرازيل بطلة العالم خمس مرات والبرتغال وكوريا 
الش���مالية وذلك ملا يضمه »األفي���ال« من جنوم على 
مستوى عاملي وينشطون في أقوى الدوريات االوروبية 
وعلى سبيل املثال منهم ديدييه دروغبا وساملون كالو 

ويحيى توريه.
ورشح نايف وصول منتخبات البرازيل 

واس���بانيا واالرجنتني واملانيا الى الدور 
نصف النهائي للبطولة، متوقعا أن تتوج 

البرازيل او اسبانيا باللقب.
وأكد نايف أن االيطالي فابيو 

كابيلل���و مدرب املنتخب 
االجنلي���زي يعتب���ر 
االب���رز في  امل���درب 
املونديال وباستطاعته 
قيادة منتخب »األسود 

الى  الثالثة« للوصول 

أقصى االدوار والتحليق في سماء جنوب افريقيا نظرا ملا 
ميتلكه هذا املدرب العبقري من عقلية احترافية وتدريبية 
بامكانها أن تصنع االجن���ازات للمنتخب االجنليزي. 
وتوقع نايف خروج منتخبا فرنسا وهولندا من الدور 
االول بسبب تواجدهم في مجموعتني في غاية الصعوبة 

والتنافس فيهما سيكون محتدما.
كما توقع نايف تألق االرجنتيني ليونيل ميس���ي 
واالسبانيني ديڤيد ڤيا وتشابي هرنانديز والبرازيلي 
داني الفيس مع منتخباتهم، مشيرا الى أن هذا الرباعي 
س���يكون لهم البصمة االبرز في املونديال وذلك بعد 
تقدميهم ملوسم الفت مع أنديتهم وبامكانهم االستمرار 

على هذا التألق عند انطالق بطولة كأس العالم.
ويترقب نايف مواجهة برازيلية � اسبانية في االدوار 
الالحقة، مؤكدا أن هذه املباراة ستكون األقوى واألكثر 

شراسة في املونديال في حال التقيا وجها لوجه.
وأكد نايف أن املنتخب الروس���ي يعتبر املنتخب 
الغائب األبرز م���ن بني املنتخبات التي لم تنجح في 
التصفيات للوصول الى املونديال، وستفقد البطولة 

هذا املنتخب بعد متيزه الكبير في 
بطولة كأس اوروبا التي اقيمت 
في سويس���را والنمسا خالل 

صيف 2008.

وبالنس���بة حلظوظ ممثل العرب الوحيد في 
املونديال املنتخب اجلزائري، توقع نايف ان 

تعبر اجلزائر ال���دور االول في حال قدمت 
عروضها املعروفة عنها، مشيرا الى ان املنتخب 
اجلزائري يضم العبني تكونوا منذ صغرهم 
في البطوالت االوروبية ولديهم من اخلبرة ما 

يلزم للتعامل مع املباريات الكبيرة في املونديال.
وأش���ار نايف الى أن العبي املنتخب االرجنتيني 
سيس���اعدون مدربه���م دييغ���و مارادون���ا كثيرا في 
حتقي���ق نتائج ايجابية، مضيف���ا أن مارادونا املدرب 
غير املناس���ب لقيادة كتيبة جنوم »التانغو« وهناك 
مدربون أرجنتينيون أكثر خبرة منه في التعامل مع 

البطوالت العاملية.
وشدد نايف على أن جنوب افريقيا ستحقق جناحا 
الفتا في التنظيم وس���يقدم منتخبه���ا نتائج الفتة 
وس���يتأهل منتخبها من املجموعة االولى التي تضم 
فرنسا واملكسيك واورغواي، كما استبعد حدوث أي 
عمليات ارهابية وذلك للخطة األمنية التي وضعتها 

السلطات اجلنوب افريقية.
وعن أقوى البطوالت التي ش���اهدها، أكد نايف أن 
مونديال »فرنس���ا 1998« كان األبرز واألكثر قوة من 
بني بقية البطوالت التي ش���اهدها وذلك لتألق العديد 

من املنتخبات في ذلك املونديال اضافة الى بروز 
منتخبات جديدة مثل كرواتيا.

وحسب رأيه، يعتقد نايف أن مارادونا هو اسطورة 
املونديال بال منازع وال ميكن مقارنته مع أي العب، 
مضيفا أن ما قدمه مارادونا مع املنتخب االرجنتيني 
في كأس العالم لم يتمكن أي العب آخر من تقدميه 
وخصوصا في مونديال 1986 الذي قاد خالله منتخبه 
 للتتويج باللقب بعد مجهود خرافي وال يصدق ملارادونا.
وفي ختام حديثه، طالب نايف املسؤولني في الرياضة 
بضرورة توفير االج���واء املالئمة العداد »األزرق« 
في السنوات املقبلة اضافة الى تطبيق االحتراف 
الكامل وانشاء مالعب جديدة وذات ارضيات جيدة 
تساعد الالعبني على تقدمي ما لديهم وكذلك االهتمام 
باملواهب والعمل على صقلها وتطويرها، وفي حال 
توفرت كل هذه العوامل فإن »االزرق« سيكون من 

املنتخبات احلاضرة دائما في املونديال.

يحيى حميدان
رش���ح االعالمي محمد بوقريص منتخبات البرازيل 
واسبانيا واجنلترا وپاراغواي لبلوغ الدور النصف النهائي 
للمونديال، فيما سيكون املنتخب البرازيلي هو البطل 
نظرا لتفوقه في االمكانيات عن باقي املنتخبات االخرى، 
متوقعا في الوقت ذاته حدوث مفاجآت عدة في املونديال 
االفريقي حيث ستلعب فرق غير مرشحه بعض االدوار 
املهمة في مش���وار البطولة، فيما سيكون املنتخب الذي 
يستحق لقب »احلصان االسود« هو املنتخب الصربي، 
متوقعا ان تخرج فرق كبيرة من الدور االول للبطولة.

ام���ا عن ابرز الالعبني الذي يتوق���ع بوقريص بروز 
جنمهم في كأس العالم فإنه رشح العب املنتخب البرازيلي 
كاكا والع���ب املنتخب البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
واالجنليزي واين روني واالرجنتيني ليونيل ميس���ي، 
فيم���ا اعطى لقب هداف البطول���ة الى االجنليزي روني 
ملا يقدمه من مس���توى رائع هذا املوسم مع فريقه مان 
يونايتد، اما عن املدرب الذي يتوقع ان يكون قادرا على 
قيادة فريقه باقتدار ف���ي البطولة فإنه مدرب املنتخب 
البرازيلي دونغا، فهذا امل���درب اثبت خالل الفترة التي 
ق���اد بها منتخب بالده قدرة كبيرة في قيادة الفريق من 

على الدكة س���واء بالتكتيك املميز او في االختيارات او 
التبديالت بني صفوف الالعبني وهذا االمر يعتبر ميزة 

جيدة لها ستفيده كثيرا في مباريات كأس العالم.
وعن املباريات التي يرقب مشاهدتها في الدور االول 
فهي لقاء ايطاليا وپاراغواي، فهذان املنتخبان من مدرستني 
كرويتني مختلفتني، وسيكون اللقاء بينهما مثيرا للغاية، 
ام���ا عن املباراة التي يتمنى ان يراها في االدوار االخرى 
فهي لقاء اجنلترا واالرجنتني، فهذا املباراة متثل »ديربي« 
لكأس العالم ملا ميلكه املنتخبان من قوة كبيرة، مضيفا 
انه يعتبر لقاء هذه املباراة في حال حدوثها بني اجنلترا 
واالرجنتني مثل افضل لقاء شاهده في تاريخ كؤوس العالم 
ب���ني البرازيل وهولندا في كأس العالم 1994، متوقعا ال 
ينجح مارادونا في قيادة فريقة على الرغم من تشجيع 

بوقريص ل� »التانغو«.
اما عن ابرز املنتخب���ات الغائبة عن املونديال، فقال 
بوقريص انها منتخبات السويد وايرلندا وروسيا ومصر 
والسعودية، فيما على صعيد الالعبني فنجد ابراهيموڤيتش 

وارشاڤني وميكايل باالك.
وعن توقعاته لنجاح البطولة على الصعيد التنظيمي، 
اشار بوقريص الى ان االستعدادت التي قامت بها جنوب 

افريقيا س���تنجح البطولة بال شك ولن تكون هناك أي 
اعمال ارهابية على الصعيد االمني، اما عن امنياته على 
املس���توى العربي فتوقع بوقريص ان يتأهل املنتخب 

اجلزائري الى الدور الثاني من مجموعته الثالثة.
واعطى بوقريص صوته ملونديال املكسيك 1986 على 
انه االفضل ف���ي حني كان النج���م البرازيلي بيليه هو 

اسطورة كؤوس العالم.
وعن توقعاته في البطولة، قال بوقريص ان الكأس 
لن تخرج من منتخبات البرازيل واجنلترا واس���بانيا، 
وانه سيكون هناك اخطاء في التحكيم، وانه في حال ما 
وقعت املنتخبات الكبيرة مع بعضها البعض في الدور 
الثاني فانه يرش���ح فوز كل من االرجنتني على فرنسا 
واجنلترا على املانيا والبرازيل على اس���بانيا وهولندا 

على ايطاليا.
وعن اس���باب غياب املنتخبات اخلليجية الول مرة 
منذ عام 1982، أش���ار بوقريص ال���ى ان التراجع الفني 
ملنتخب���ات املنطقة كان له االث���ر االبرز في عدم تأهلها، 
متمنيا ان يتأهل االزرق الى كأس العالم، لكن هذا االمر 
يحتاج الى االستقرار ووجود خطة عمل طويلة وتطبيق 

االحتراف الكلي.


