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من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 13  يونيو  2010  

جماهير الكرة في العالم غير متفائلة بكأس العالم الذي انطلق ألول مرة على األراضي األفريقية 
ليس لسوء التنظيم أو للحالة األمنية غير املستقرة املعروفة عن دول القارة السمراء، بل لإلصابات 
الكثيرة التي حلقت بنجوم املنتخبات املشاركة قبل البطولة لكن حلسن الطالع لم تلحق إصابة مؤثرة 
مبهاج����م من الوزن الثقيل اللهم إال دروغبا الذي تعرض لكس����ر في الذراع لن يؤثر على تواجده في 
املباريات. وقدم موقع »غول« أهم املهاجمني أصحاب القلوب القاسية منزوعة الرحمة داخل صندوق 
العمليات، يتوقع اخلبراء تألقها وتعملقها في املونديال، ومن املؤكد ان األس����ماء التي اخترناها لكم 
ليست فقط من سيتألق، بل يوجد جنوم آخرون مثل لوكاس جنم پاراغواي الذي يسجل في كل مباراة 
وكراوتش العب إجنلترا وتوريس من إسبانيا ولويس سواريز من أروغواي ومن املمكن أن يفاجئنا 
آخرون مجهولني بالنس����بة للعالم وللجمهور كديڤيد وأمبورتو سوزازو العبا هندوراس وتشيلي � 
على الترتيب � ورمبا نوفاكوفيتش جنم سلوڤينيا أو روبرت فيتيك جنم سلوڤاكيا، ونيكوال زيغيتش 
العمالق الصربي الذي قال: »ه����ذا مونديالي«، وخالل هذا التقرير نلقي الضوء على هؤالء القناصني 

الذين يعول عليهم املشاهد الكثير:

كلوزه خليفة مولر

ش����ارك كلوزه في 96 مباراة وس����جل 48 هدفا وس����يكون من أهم الوجوه في كأس العالم املقبلة 
بصفته هداف كأس العالم الس����ابقة برصيد خمس����ة أهداف ووصيف هدافي كأس العالم 2002 بعدما 
سجل خمسة أهداف جاء بها ثانيا بعد ريفالدو البرازيلي، بل سيكون مطالبا بالتهديف بعدما أصبح 
ثان����ي الع����ب أملاني في التاريخ يفوز بلقب هداف كأس العالم بعد األس����طورة جيرد مولر خاصة أن 
كل����وزه يفصله 6 أهداف عن هداف كأس العالم عبر التاريخ وال����ذي يحمل لقبه الظاهرة البرازيلية 

رونالدو برصيد 16 هدفا.

 األسد الشرس إيتو

قائ����د الكاميرون )28 عاما( وهو أفضل العب في تاريخ بالده، وبالتأكيد املتس����ابق ألفضل العب 
أفريقي في جميع األوقات. وميتاز ايتو بالس����رعة واملهارة ورجوعه لوسط امليدان واللعب في مركز 
صان����ع األلعاب، لكن في املدة األخيرة تعرض ايتو ملوجة من االنتقادات من الصحافة احمللية متهمة 
إي����اه بتفضيل ناديه على منتخب بالده في حني على ايت����و أن يثبت العكس في كاس العالم القادمة 

خاصة مع تذبذب مستواه مع األسود غير املروضة.

المجتهد جيالردينو

املهاجم األساس����ي في تشكيل املنتخب اإليطالي ومدربه مارتش����يلو ليبي، وإن كان قبلها وأثناء 
وجوده مع امليالن قد س����اهم في تتويج اآلزوري مبونديال 2006 وقد سجل هدفا وحيدا ويحسب له 

كذلك تسجيل هدف تأهل املنتخب الى مونديال 2010 وكان في مرمى إيرلندا.

فابيانو »ريفالدو الجديد«

مركز خط الهجوم من أكثر املراكز التي كانت تؤرق املدرب كارلوس دونغا حتى جاء لويس فابيانو 
ليحصل على فرصته في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم حيث قاد منتخب بالده للفوز على 

أوروغواي 2 � 1 بعد أن كانت البرازيل خاسرة 1 � 0 ليضمن مركزا أساسيا في تشكيلة السيليساو.

فورالن العقرب السام

دييغ����و فورالن هو أفضل العب في أوروغواي واآلن هو أفضل ممثل لبالده في كرة القدم العاملية 
وليس هناك نقاش أصال بشأن تواجده أساسيبا في تشكيلة منتخبه. من املعلوم أن دييغو لم يسبق 
له أن لعب في دوري الدرجة األولى بأوروغواي كما حدث متاما مع ليونيل ميسي الذي لم يسبق له أن 

لعب في الدوري األرجنتيني.دييغو يصل اآلن إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010 وهو في 
أفضل املراحل من مسيرته الكروية احلافلة. إنه الالعب الوحيد داخل تشكيلة منتخب 

أوروغواي والتي شاركت في مونديال 2002 إلى جانب زميله سيباستيان أبرو.

السهم الذئبقي رونالدو

كريستيانو رونالدو من دون شك واحد من أعظم املواهب التاريخية في العصر احلديث 
وفي أسوأ األحوال ثاني أفضل العب كرة قدم على هذا الكوكب إذ يتمتع بالقوة والسرعة 

املدمرة باإلضافة إلى أنه يعرف السيطرة على الكرة ومراوغة املنافسني وميلك القدرة على 
تس����ديد الكرة بكلتا القدمني كما أنه ماهر جدا في تس����ديد الكرات الثابتة مما يجعله العبا 

متكامال. أصبح رونالدو العب كرة القدم األغلى في التاريخ عندما مت شراؤه مبا يصل إلى 80 
مليون جنيه استرليني من مان يونايتد الى ريال مدريد حيث تألق لكن دون أي بطولة.

تيفيز األباتشي

كارلوس تيفيز � هو الرمز الثاني حاليا للكرة األرجنتينية بعد ليونيل ميس����ي. ش����خصيته 
وأداؤه على أرض امللعب أس����رت قلوب املاليني من مش����جعي األرجنتني. سرعته في الثلث األخير 

من أرض امللعب فتاكة، وإذا ما اقترب من مرمى املنافس يصبح مدمرا. ميتلك مهارات ممتازة وقوة 
بدنية جيدة للغاية، وكلها أمور جتعله أحد أفضل املهاجمني في العالم. قدم تيفيز مس����تويات مذهلة 
مع مانشس����تر سيتي ليصبح النجم األول للسيتيزنس ويقود فريقه للترشح إلى الدوري األوروبي 

بعد حتقيق املركز اخلامس في الدوري اإلجنليزي املمتاز.

القاتل فيا

مهاجم ڤالنسيا الس����ابق الذي انضم منذ أيام لبرش����لونة هو الهداف األول للمنتخب اإلسباني 
ويتف����وق على زميله فرناندو توريس. أرقامه فقط جعلته املصدر األول لألهداف في تش����كيلة 

فيسنتي ديل بوسكي التي يضع الكثيرون عليها آمال كبيرة لرفع كأس العالم للمرة األولى 
في تاريخ هذا البلد.فيا يذهب ل����كأس العالم 2010 وهو بحالة ممتازة.وتاريخه مع »ال 

روخا« ليس بأقل من البراق خصوصا في يورو 2008.

الفتى الذهبي روني

قدم جنم نادي مان يونايتد »واين روني« مستوى راقيا على جميع 
األصعدة من بعد رحيل كريس����تيانو رونال����دو إلى ريال مدريد 

صيف 2009، فبرع في تسجيل األهداف بشتى الطرق، ولعب 
بحرية أكبر على اليمني واليس����ار وكرأس حربة صريح، 

وبات من أكثر املهاجمني ترويعا ألي دفاع مهما كانت 
قوته فيكفي ما فعله في دفاع ميالن اإليطالي بإحرازه 
هدفني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال 
أوروبا ومثلهما في اإلياب على ملعب أولد ترافورد، 
ومن املنتظ����ر أن يكون واحدا من أفضل العبي 
العالم لع����ام 2010 إذا حدث وبرز في نهائيات 
كأس العالم بنفس الصورة التي برز بها مع 
الشياطني احلمر. وتضم قائمة أبرز الهدافني 
في املونديال جنوم في حجم العاجي ديدييه 

دروغبا واألرجنتيني دييغو ميليتو. 

مهاجمون أصحاب قلوب ال تعرف الرحمة 

صراع الهدافين بين رونالدو 
وروني وكلوزه وفابيانو 
وتيڤيز وإيتو ودروغبا 
وجيالردينو وڤيا 

وميليتو
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من اختصـاصــنــا


