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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 6  يونيو  2010  

المطوع: النجمة السادسة لـ »السيليساو«
عبدالعزيز جاسم

يبدو ان عشق مهاجم منتخبنا 
الوطني لك���رة القدم وجنم نادي 
القادسية بدر املطوع للون »األصفر« 
لم يأت من فراغ حيث يهوى املطوع 
كل ما هو أصفر اللون بفضل ناديه 
القادسية بجانب منتخبه العاملي 

املفضل البرازيل.
ورشح املطوع منتخب 
النجمة  البرازيل لتحقيق 
السادس���ة والفوز بكأس 
العالم ع���ن جدارة، فيما 
توقع ان تكون منتخبات 
واس���بانيا  البرازي���ل 
واجنلت���را وأملانيا هي 
اض���اع املرب���ع الذهبي 
النهائي  لل���دور نص���ف 
للبطولة، مشيرا إلى ان هذه 
املنتخب���ات ال� 4 هي األفضل 
من حيث االمكانيات عن بقية 
املنتخبات األخرى، متوقعا في 
الوقت ذاته حدوث مفاجآت 
في األدوار األولى سيحدثها 
منتخبا الدمنارك وصربيا 
املرشحان للقب »احلصان 

األسود«.

تألق دونغا وكابيللو

املدربني  اب���رز  وع���ن 
والاعبني ف���ي املونديال 
قال املطوع انه على صعيد 
املدربني من املقرر ان ينجح 
االيطالي فابيو كابيللو 
مدرب اجنلترا والبرازيلي 
كارل���وس دونغ���ا في 
قيادة منتخبي »االسود 
الثاثة« و»السيليساو« 

النهائية بينما  للتأهل للمب���اراة 
سينجح مدرب االرجنتني دييغو 
ماردونا في حتقيق نتائج ايجابية 
مع كتيبة النجوم ميسي وهيغوين 
وتيفيز وماسكيرانو لكنه سيفشل 
في التأه���ل للمباراة النهائية، اما 
الاعب���ون املتوق���ع تألقهم فقال 
ان االرجنتيني ليونيل  املط���وع 
ميس���ي والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو سيتنافس���ان على لقب 
أفضل العب ف���ي املونديال بينما 
يتصارع االجنليزي واين روني 
والبرازيل���ي لويس فابيانو على 

لقب هداف البطولة.

أبرز الغائبين

وأعرب املطوع عن أسفه لغياب 
منتخبات قوية مثل روسيا والسويد 
وايرلندا وتركيا بجانب املنتخبات 
العربية السعودية ومصر وتونس 
لعدم تأهلها للعرس العاملي، كما 
يغيب ايضا جنوم كبار في حجم 
ابراهيموڤيتش  السويدي زالتان 
والروسي اندريه ارشافني والويلزي 
ريان غيغز لعدم تأهل منتخباتهم، 
أبدى حزن���ه لغياب مواهب  كما 
كبيرة مثل البرازيليني رونالدينيو 
ورونالدو وادريانو واالرجنتيني 
ريكيلم���ي واالملاني ميكايل باالك 
واالجنليزي ديڤيد بيكام بسبب 
اإلصابة او االس���تبعاد من قوائم 

منتخباتهم.

مباريات مرتقبة

التي يترقب  املباري���ات  وعن 
املطوع مشاهدتها في الدور األول 
قال ان لق���اء البرازيل والبرتغال 

س���يكون األبرز في الدور األول، 
اما في األدوار األخ���رى فيتمنى 
مشاهدة مباراة جتمع بني البرازيل 
واس���بانيا واجنلترا وأملانيا في 

األدوار النهائية.
وأشار املطوع الى انه متفائل 
متام بنجاح جن���وب افريقيا في 
الرغم من  النهائيات على  تنظيم 
انتش���ار اجلرمية والسرقة اال ان 
االستعدادات التي تقوم بها جنوب 
افريقيا للبطولة والتي انطلقت منذ 
فترة ليس���ت بالقصيرة ستكون 
مبعثا للتفاؤل في جناحها بتنظيم 
بطولة جيدة، لكنه توقع فش���ل 
منتخب ال� »بافانا بافانا« في التأهل 

للدور الثاني.
وأكد املطوع ان أخطاء التحكيم 
في املباريات امر البد منه فاحلكم 
األفضل هو األقل خطأ في امللعب، 
لذلك من املتوقع جدا ان تكون هناك 
أخطاء حتكيمية خال كأس العالم 
ولكن هذه األخطاء لن تؤثر على 

سير مشوار الفرق في البطولة.

األسطورة رونالدو

وق���ال املط���وع ان البرازيلي 
رونالدو يس���تحق ان يكون هو 
أسطورة كأس العالم على اإلطاق 
بسبب تألقه في الفوز باللقب عام 
2002 وتصدره قائمة هداف بطوالت 
العالم برصي���د )15 هدفا(  كأس 
ويأتي بعده الساحر االرجنتيني 
مارادونا بطل مونديال »املكسيك 

.»1986

أقوى البطوالت 

وأكد مهاجم األزرق والقادسية 

أن أقوى بط����والت كأس العالم 
في املنافسة كانت في »مونديال 
فرنسا 1998« بينما كانت البطولة 
األكثر جناحا ف����ي التنظيم في 
أملانيا 2006. وعن أقوى املباريات 
في تاريخ بطوالت كأس العالم 
فكانت مباراة البرازيل وهولندا 
في نصف نهائي مونديال »فرنسا 
1998« والتي انتهت بفوز البرازيل 
بركات الترجيح بعد التعادل 1 � 
1. وتوقع املطوع ان يكون بطل 
كأس العالم تقليديا من املنتخبات 
الس����بعة التي سبق ان أحرزت 

كأس العالم.
وعن األسباب التي أدت الى 
املنتخب����ات اخلليجية  غي����اب 
عن املشاركة عن املونديال قال 
املطوع ان املنتخبات اخلليجية 
اآلن في مرحلة تطوير في جميع 
املستويات، لذلك فان غيابها عن 
النهائيات امر متوقع للغاية في 
ظل التطور الكبير في مستويات 
املنتخبات االس����يوية االخرى 
القارة،  وخصوصا من ش����رق 
بجانب ع����دم تطبيق االحتراف 

الكامل في دول اخلليج.
وق����ال املط����وع ان األزرق 
بحاجة الى أش����ياء كثيرة حتى 
يكون قادرا عل����ى التأه���ل الى 
البرازي����ل 2014 ومن  مونديال 
ضمن هذه األشياء االحتراف الكلي 
واالس����تقرار اإلداري والفن���ي 
والتخطيط السلي���م واالهتمام 
باملنشآت الرياضية واالهتم����ام 
بالاعب����ني وحتفي��زهم مادي��ا 

ومعنوي�ا.

رّشح البرازيل وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا للمربع الذهبي.. 
والدنمارك وصربيا للقب »الحصان األسود«


