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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

السبت 5  يونيو  2010  

عبد العزيز جاسم
رشح مهاجم املنتخب الوطني لكرة القدم ونادي القادسية 
احمد عجب منتخبات البرازيل واجنلترا واسبانيا واملانيا 
للتأهل للمربع الذهبي، ومتنى فوز اجنلترا بكأس العالم 
2010 للمرة الثانية في تاريخ منتخب »االس���ود الثالثة«. 
وتوقع عجب حدوث مفاجآت في مونديال جنوب افريقيا 
ابرزها خروج فرنسا من الدور االول، ورشح منتخب 
هولندا للقب »احلصان االس���ود« ف���ي البطولة.واكد 
عج���ب ان االيطالي فابيو كابيللو س���يكون املدرب 
القادر على قيادة فريقه للتحليق في سماء جنوب 

افريقيا وحتقيق نتائج ايجابية.
وتوقع عجب تألق الفتى الذهبي االجنليزي 
واين روني ومواطنه ستيفن جيرارد والساحر 
االرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو واملوهوب االسباني تشابي 
هرنانديز مع منتخباتهم ف���ي املونديال بينما 
رشح ماكينة االهداف االسباني فرناندو توريس 

للفوز بلقب هداف البطولة.
ويترقب مهاجم القادسية مباراة البرازيل والبرتغال في 
املجموعة السابعة في الدور االول.. مؤكدا ان هذه املباراة 

ستكون ممتعة نظرا لكثرة املواهب والنجوم في الفريقني. 
ومتنى ان تلتقي االرجنتني مع البرازيل في االدوار التالية. 
وشدد عجب على ان الدور االول سيشهد خروج فريق كبير 

قد يكون فرنسا أو البرتغال.
وعن افضل مباراة في البطوالت السابقة اكد عجب ان 
نهائي مونديال 1998 بني فرنسا والبرازيل )3-0(، ونهائي 
مونديال املانيا 2006 بني ايطاليا وفرنس���ا )فازت ايطاليا 

بركالت الترجيح( كانا االفضل واالكثر اثارة ومتعة.
وعن ابرز املنتخبات الغائبة عن املشاركة في مونديال 
2010 ذكر عجب منتخبات روس���يا والسويد والسعودية، 
ووضع عجب الالعبني ابراهيموڤيتش وارشافني كابرز النجوم 
الغائبني عن مونديال 2010 مع منتخباتهم وبالنسبة ملمثل 
العرب الوحيد في املونديال منتخب اجلزائر توقع عجب 
خروج »محاربو الصحراء«من الدور االول وفشلهم في التأهل 

للدور الثاني بسبب الضغط النفسي وقلة اخلبرة.
واكد عجب ان جنوب افريقيا ستنجح في تنظيم املونديال 
كما ان االرض ستلعب مع اصحابها وتتأهل جنوب افريقيا 
للدور الثاني على اقل تقدير. وشدد على عجب ان اللجنة 
املنظمة ملونديال »جنوب افريقيا 2010« قادرة على حماية 

املنتخبات واجلماهير.

وعن افضل البطوالت منافس���ة واث���ارة اكد عجب ان 
مونديال »فرنس���ا 1998« كان االكثر منافس���ة بينما كان 
»مونديال املانيا 2006« االكثر تنظيما وجناحا.وعن النجم 
االجدر بلقب اسطورة املونديال اختار عجب االرجنتيني 
مارادونا للقب »االس���طورة« ويتبعه البرازيلي رونالدو 

والفرنسي زيدان.
واكد مهاجم االزرق انه في حالة حدوث مفاجآت بالدور 
االول قد 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 
االرجنت���ني واجنلترا وهولندا واس���بانيا. وتوقع حدوث 

اخطاء حتكيمية مؤثرة في مونديال 2010.
وق���ال عجب ان نق���ص خبرة الالعب���ني العرب وعدم 
احترافيتهم بجانب غياب املدربني العامليني املتميزين 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 عجب عن طريق 
االحتراف الكلي واالهتمام االداري من خالل قيادة ادارية 
محترفة والدعم املادي واملعنوي واالستقرار الفني واالداري 

وبناء املنشآت الرياضية احلديثة )البنية التحية(.

يرشح إنجلترا لتحقيق عـجـب
النجمة الثانية

توقع نجاح كابيللو وتألق ميسي ورونالدو وجيرارد وروني وتشابي.. وفوز توريس بلقب الهداف


