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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 4  يونيو  2010  

 أحمد حسين
متنى مهاجم نادي الكويت خالد عجب 
فوز املنتخب االسباني بلقب كأس العالم بعد 
املستويات الالفتة التي يقدمها »مصارعو 
الثيران« في األعوام االخيرة والتي توجوا 

خاللها بلقب كأس اوروبا 2008.
ويقول عجب أن التشكيلة املوجودة لدى 
املدرب االسباني فيسنتي دل بوسكي يصعب 
تكرارها في املستقبل البعيد والفرصة تبدو 
مهيأة لدل بوسكي لوضع اسمه في الئحة 
شرف املدربني املتوجني بلقب أكبر بطولة 
على املستوى العاملي، مضيفا أن ديل بوسكي 
يعتب���ر محظوظا لتواجد نخبة من افضل 
الالعبني في جميع اخلطوط بدءا من مركز 
حارس املرمى ومرورا بخط الدفاع ثم الوسط 

وخط الهجوم الذي يعتبر ناريا.
ورشح عجب أن يصل منتخبا اسبانيا 
واجنلترا الى املباراة النهائية، مؤكدا أن هذين 
املنتخبني يعدان األفضل من بني املنتخبات 
ال� 32 املتأهلة وذلك لتواجد نخبة من افضل 
الالعبني ف���ي صفوفهم وكالهما قادر على 

خطف لقب كأس العالم.
وعن املباراة التي يترقب مشاهدتها في 
الدورة، أجاب عجب بأن مواجهة البرازيل 
والبرتغال ضمن املجموعة السابعة ستكون 
هي األبرز وذلك ملا ميتلكانه من عدد كبير 

من النجوم.
وأضاف أن الدور االول سيشهد خروج 
املنتخب الفرنس���ي لوقوعه في مجموعة 
صعب���ة تضم الى جانب���ه جنوب افريقيا 
واملكس���يك واالورغواي، مؤكدا أن جميع 
هذه املنتخبات ستركز بشكل خاص على 
مبارياتها امام املنتخب الفرنسي واجلميع 
سيسعى لالطاحة به االمر الذي سيسبب 
مشاكل كبيرة ملنتخب »الديوك« والذي يعد 
أحد اكبر املنتخبات على املستوى العاملي 

اال أنه حاليا يعاني بصورة كبيرة.
كما توقع عجب تألق املنتخب الهولندي 
في جنوب افريقيا وسيكون أحد املنتخبات 
التي ستقدم مستويات الفتة ويتألق العبوها 

بشكل خاص خالل مباريات منتخبهم.

وبني عجب أنه س���يكون حزينا خالل 
املونديال لعدم مشاهدة »الظاهرة البرازيلية« 
رونالدو، مؤكدا على أن املدرب البرازيلي 
كارلوس دونغا أخطأ كثيرا في عدم استدعاء 
االسطورة رونالدو، موضحا أنه حتى في 
حال فقدانه للمعانه الس���ابق اال انه قادر 
على خوض مباريات على املستوى الكبير 
وكان وجوده س���يكون اضاف���ة قوية ل� 

»السيلساو«.
وبعيدا عن التوقعات، متنى عجب أن يقدم 
ممثل العرب الوحيد اجلزائر مستويات رائعة 
خالل مبارياته في املجموعة الثالثة خاصة 
أنه سيكون مدعوما بتشجيع وأمنيات جميع 
العرب. وأضاف قائال: املنتخب اجلزائري 
يضم العبني موهوبني وميتلكون من اخلبرة 
ما يكفي ملقارع���ة أكبر املنتخبات العاملية 
الس���يما أن اغلبهم يلعب في أكبر االندية 
االوروبية أمثال املدافع مجيد بوقرة »رينجرز 
االسكوتلندي« ونذير بلحاج »بورتسموث 
االجنليزي« وكرمي زياني »ڤولفس���بورغ 

االملاني« وغيرهم العديد من الالعبني.
وعن اسطورة املونديال، اختلف عجب مع 
جميع من يضع البرازيلي بيليه واالرجنتيني 
دييغو مارادونا فقط في خانة الترشيحات 
ويتناسون »الظاهرة البرازيلية« رونالدو 
وال���ذي يس���تحق أن يحص���ل على لقب 
االسطورة خاصة بعد حصوله على لقب 
الالعب االكثر تسجيال في جميع بطوالت 

كأس العالم برصيد 15 هدفا.
وبعي���دا عن كل ذل���ك، توقع أن يحوز 
تنظيم جن���وب افريقي���ا للمونديال على 
اعجاب واش���ادة واس���عة خاصة أن البلد 
املنظم يسعى إلعطاء صورة مثالية عن القارة 
االفريقية وبالتالي فإن جميع االمكانيات 
ستكون مسخره الخراج كأس العالم بالشكل 
املتوقع وبأفضل مم���ا كان عليه التنظيم 

في السابق.
وأخيرا، رأى عجب أن غياب األزرق عن 
املونديال سيطول في حال لم يقم املسؤولون 
بتطبيق نظ���ام االحتراف الكامل وحتفيز 

الالعبني على أداء افضل ما لديهم.

خالد عجب
إسباني العشق.. 
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