
وصف مارادونا باألفضل رغم حبه للبرازيل.. ويترقب تألق روني

يحيى حميدان
أكد العب خط وسط املنتخب العماني ونادي 
الكويت اس���ماعيل العجمي على أنه سيتابع 
مباريات املنتخب البرازيلي في املونديال بشغف 
كبير وذلك بسبب عشقه الكبير ل� »السيلساو« 

منذ زمن بعيد.
ويرف���ض العجمي التكه���ن بهوية الفائز 
باللقب العاملي وذلك ألميان���ه بأن البرازيل 
ستكون هي البطلة بال منازع نظرا ملا ميلكه 
املدرب دونغا من أسماء لها ثقلها على جميع 

املستويات.
والى جانب البرازيل، رشح العجمي وصول 
منتخبات اسبانيا واجنلترا واالرجنتني للدور 
نصف النهائي، مشددا على أن هذه املنتخبات 
االربعة هي االبرز واألفضل وسيكون لها بصمة 

بارزة خالل املونديال.
ويترقب العجمي مباراة املنتخب البرازيلي 
أمام البرتغال في الدور االول ضمن املجموعة 
السابعة، واصفا اياها باملواجهة األكثر شراسة 
من بني جميع مباريات الدور االول بس���بب 
وجود نخبة من جنوم الكرة العاملية في هذين 
املنتخبني وبالتالي فان مواجهتهما ستكون 

محط أنظار العالم.
واس���تبعد العجمي ح���دوث مفاجآت في 
مونديال القارة السمراء، موضحا بأن حظوظ 

الفرق الكبيرة ستكون أفضل من بقية املنتخبات 
والتي تفتقد نوعا للعناصر القادرة على مقارعة 
هذه املنتخبات الكبيرة كالبرازيل واسبانيا 

واجنلترا واالرجنتني اسبانيا.
واضاف بأن املفاج���أة الوحيدة قد تكون 
خروج فرنس���ا من الدور االول والتي تلعب 
الى جانب جنوب افريقيا البلد املس���تضيف 
واالورغواي واملكسيك، الفتا الى أن »الديوك« 
ستعاني الكثير خالل املونديال وحتى تأهلها 
مير مبراحل عصيبة وبفضل يد املهاجم تيري 

هنري.
وذكر العجمي بأن املدرب االيطالي فابيو 
كابيلل���و الذي س���يقود املنتخب االجنليزي 
س���يكون املدرب األكثر حظا ف���ي الوصول 
الى أبعد دور ممكن وذل���ك ملا يتمتع به هذا 
املدرب من حنكة ودهاء كبيرين وباستطاعته 
صناعة اجنازات جديدة مع منتخب »األسود 

الثالثة«.
وباالضافة الى كابيللو، فان العجمي يعتقد 
بأن وجود مهاجم م���ان يونايتد واين روني 
س���يضيف قوة كبيرة للمنتخب االجنليزي 
وسيكون أحد الالعبني الذين سينافسون على 
لقب هداف املونديال وبقوة خاصة بعد تألقه 
الالفت في املوسم املنقضي بتسجيل األهداف 
وحل باملرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري 

االجنليزي بتسجيله 26 هدفا وبفارق 3 أهداف 
عن الهداف العاج���ي ديدييه دروغبا مهاجم 

تشلسي.
وأضاف العجمي بأنه ينتظر تألق العديد 
من الالعبني ويأتي ف���ي مقدمتهم البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو واالس���بانيان تشافي 
وديڤيد فيا واالرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا 
بأن هؤالء الالعبني باستطاعتهم وضع بصمتهم 
في تاريخ بطوالت كأس العالم متى ما سارت 

األمور معهم على طبيعتها.
ومتنى العجمي صعود املنتخب اجلزائري 
ال���ى دور ال���� 16، مؤكدا عل���ى أن »محاربي 
الصحراء« لديهم امكانيات هائلة وباستطاعتهم 
احلصول على أحد املركزين االول أو الثاني في 
املجموعة الثالثة التي يلعب بها الى جانبهم 

اجنلترا واميركا وسلوڤينيا.
وأضاف املنتخب اجلزائري بإمكانه التأهل 
الى الدور الثاني متى ما تسلح العبوه بالروح 
القتالية والتركيز العالي وعليهم أن يبعدوا 

عن أنفسهم الرهبة واخلوف.
ورغم أنه برازيلي حتى النخاع، أكد العجمي 
بأن االس���طورة االرجنتينية دييغو ارماندو 
مارادونا هو الالعب االفضل في التاريخ وال 
مج���ال لعمل مقارنة مع بقي���ة الالعبني، ألن 

مارادونا االفضل حسب اعتقاده.
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العجمي يتمنى فوز »السيلساو« باللقب للمرة السادسة

السالمة مشجع إسباني يحلم باللقب للمرة األولى
توقع فشل مارادونا ونجاح كابيللو.. ورشح البرتغال والبرازيل واألرجنتين ومصارعي الثيران للمربع الذهبي

عبدالعزيز جاسم
رشح مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم 
السابق وهداف نادي القادسية خلف السالمة 
منتخب���ات البرازيل والبرتغال واس���بانيا 
واالرجنتني للتأهل للمربع الذهبي، ومتنى 
فوز اسبانيا بكأس العالم للمرة االولى في 
تاريخ »مصارعي الثيران«.وتوقع السالمة 
حدوث مفاجآت عديدة في مونديال جنوب 
افريقيا، ورشح منتخبي املكسيك والدمنارك 
للقب »احلصان االسود« في البطولة.وأكد 
مهاجم القادسية ان املدربني االيطالي فابيو 
كابيللو والبرازيلي كارلوس دونغا واالسباني 
فيس���نتي دل بوس���كي قادرون على قيادة 
منتخباته���م للتحلي���ق في س���ماء جنوب 
افريقيا وحتقيق نتائ���ج ايجابية. وتوقع 
الس���المة تألق االرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو واالسباني 
تشابي هرنانديز مع منتخباتهم في املونديال 
بينما رشح ماكينة االهداف البرازيلي لويس 

فابيانو للفوز بلقب هداف البطولة.
ويترقب السالمة مباراة البرازيل والبرتغال 

في املجموعة السابعة في الدور االول، مؤكدا 
ان هذه املباراة ستكون ممتعة نظرا لكثرة 
املواهب والنجوم ف���ي الفريقني.ومتنى ان 
تلتقي البرازيل م���ع االرجنتني في االدوار 

التالية.
وعن افضل مباراة في البطوالت السابقة 
أكد السالمة ان مباراة الدور نصف النهائي في 
مونديال 1998 بني البرازيل وهولندا )فازت 
البرازيل بركالت الترجيح(ومباراة البرازيل 
م���ع الدمنارك في ربع نهائي مونديال 1998 

كانتا االفضل واالكثر اثارة ومتعة.

أبرز الغائبين

وعن ابرز املنتخبات الغائبة عن املشاركة 
في مونديال 2010 ذكر الس���المة منتخبات 
روسيا والسويد والسعودية، ووضع الالعبني 
النجوم  ابراهيموڤيتش وارش���افني كابرز 
الغائبني عن مونديال 2010 مع منتخباتهم. 
وتوقع السالمة فشل مبكر ملدرب االرجنتني 
مارادونا في قيادة ميسي وهيغواين وتيفيز 

للفوز بكأس العالم.

وبالنس���بة ملمث���ل الع���رب الوحيد في 
املونديال منتخب اجلزائر توقع الس���المة 
تأهل »محاربو الصحراء« للدور الثاني. وأكد 
السالمة ان جنوب افريقيا ستنجح في تنظيم 
املونديال، كما ان االرض ستلعب مع اصحابها 
وتتأهل جنوب افريقيا للدور الثاني على اقل 
تقدير.وشدد السالمة على ان اللجنة املنظمة 
ملونديال »جنوب افريقيا 2010« قادرة على 

حماية املنتخبات واجلماهير.

مونديال 2006 االفضل

وعن افضل البطوالت منافسة وإثارة أكد 
السالمة ان مونديال »فرنسا 1998« كان االكثر 
منافسة بينما كان »املانيا 2006« االكثر تنظيما 
وجناحا.وعن النجم االجدر بلقب اسطورة 
املونديال اختار السالمة البرازيلي »الظاهرة« 

رونالدو واسطورة التانغو مارادونا.
وتوقع السالمة امكانية حدوث مفاجأة 
مدوية في حالة عدم فوز اسبانيا بالكأس حيث 
قال من املمكن ان يفوز بكأس العالم منتخب 
غير مرشح للفوز باللقب مثل البرتغال بفضل 

تألق رونالدو. واكد الس���المة انه في حالة 
حدوث مفاج���أت بالدور االول فقد تصطدم 
فرنسا باالرجنتني في دور ال� 16، وقد تواجه 
اجنلترا املانيا، ومن احملتمل ان تلتقي هولندا 
مع ايطاليا ورمبا تصطدم اسبانيا مع البرازيل 
ورشح االرجنتني واجنلترا وهولندا واسبانيا. 
وتوقع حدوث اخطاء حتكيمية مؤثرة في 

مونديال 2010.

عدم احترافية

وقال الس���المة ان نقص خبرة الالعبني 
العرب وعدم احترافهم بجانب غياب املدربني 
العاملي���ني املتميزين أدى لغياب العديد من 
املنتخبات اخلليجية والعربية عن املشاركة 
في كأس العالم 2010. وعن االش���ياء التي 
يج���ب توافرها لكي يتأهل االزرق ملونديال 
البرازيل 2014، قال الس���المة ان االحتراف 
الكلي واالهتمام االداري من خالل قيادة ادارية 
محترفة والدعم املادي واملعنوي واالستقرار 
الفني واالداري وبناء املنش���أت الرياضية 

احلديثة )البنية التحية(.


