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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

الجمعة 16  يوليو  2010  

 أحمد حسين
قب����ل انطالق أي بطولة كروية يفضل البعض إطالق الترش����يحات 
ومنح التوقعات لفرق ومنتخبات يفضلونها حسب ميولهم وأهوائهم.. 
وكانت »األنباء« قد خصصت صفحات لترش����يح املنتخب الفائز بكأس 
العالم قبل انطالق املونديال بأيام مع ابرز الشخصيات الرياضية وجنوم 
كرة القدم من إداريني ومدربني والعبني محليني وأجانب، وجاءت أغلب 
توقعات جنوم »األنباء« صائبة بينما خابت بعض الترشيحات بسبب 
إخفاق منتخبات البرازيل واجنلترا وهولندا واألرجنتني وأملانيا في الفوز 

باللقب، وفي ظل املفاجآت التي شهدها مونديال جنوب افريقيا.

ترشيحات صائبة

وعلى طريقة االخطبوط »بول« الذي كانت توقعاته سليمة بنسبة 
100%، توقع بع����ض املدربني واإلداريني والالعب����ني الذين أجرت معهم 
»األنباء« حوارات بشأن ترشيح املنتخب القادر على الفوز بكأس العالم 
قبل انطالق البطولة بأيام فوز اس����بانيا بالكأس ألول مرة في تاريخها 
وجاءت ترش����يحاتهم سليمة بنسبة كبيرة حيث رشح مدرب منتخبنا 
الوطني لكرة القدم الصربي غوران تڤاريتش ومدرب نادي خيطان فوزي 
ابراهيم ومدافع منتخبنا الوطني والقادسية السابق محمد بنيان ومهاجم 
نادي القادس����ية خلف السالمة والعب نادي الكويت خالد عجب وجنم 
وسط األزرق ونادي النصر طالل نايف والعب األزرق واجلهراء املوهوب 
عادل حمود واإلعالمي املتألق محمد بوقريص منتخب اس����بانيا للفوز 

باللقب للمرة األولى في تاريخه وهو ما حتقق وصدقت توقعاتهم.
بينما خاب����ت توقعات رئيس احتاد كرة القدم الش����يخ طالل الفهد 
ومدرب القادسية محمد ابراهيم ومهاجم األزرق والقادسية بدر املطوع 
والعب العربي علي مقصيد واحملترف العماني اسماعيل العجمي ومدرب 
نادي الكويت محمد عبداهلل ومدرب العربي اجلديد البرازيلي مارسيلو 
كابو وإداري نادي الساملية علي عبدالرضا ومدرب األزرق االوملبي ماهر 
الشمري الذين توقعوا فوز البرازيل بالكأس وحتقيق النجمة السادسة، 
لكن أدى خروج البرازيل من الدور ربع النهائي بعد اخلسارة أمام هولندا 

إلى خيبة أملهم وفشل توقعاتهم.

اإلنجليز طاحوا

من جانبه كان جنم منتخبنا الوطني ومهاجم الكويت بشار عبداهلل 
من انصار ومشجعي املنتخب االجنليزي ورشحه لتحقيق اللقب للمرة 
الثانية في تاريخ »األسود الثالثة« لكن مشاركة االجنليز في املونديال 
كانت مخيبة لآلم����ال والطموحات وتأهل املنتخ����ب االجنليزي للدور 
الثاني بصعوبة قبل ان يتعرض خلسارة قاسية ومذلة 1 � 4 أمام أملانيا 
في دور ال� 16 ليودع البطولة بخفي حنني، وش����ارك بشار عبداهلل في 
ترش����يح االجنليز للفوز باللقب مهاجم األزرق والقادسية احمد عجب 
وجنم وس����ط األزرق والن����ادي العربي محمد ج����راغ اللذان متنيا فوز 
اجنلترا باللقب وراهنا على تألق واين روني وستيفن جيرارد وفرانك 
المبارد إال ان ترش����يحاتهم ذهبت سدى وطاحت بعد سقوط االجنليز 

املدوي في البطولة.

توقعات نجوم »األنباء«.. أغلبها صاب وبعضها خاب
غوران وبنيان والسالمة ونايف وحمود وخالد عجب وفوزي إبراهيم رّشحوا إسبانيا للفوز بكأس العالم.. وصدقوا

المبك�ر  وخروجه�م  اإلنجلي�ز  فش�ل 
أط�اح بتوقعات بش�ار وج�راغ وعجب

خروج البرازيل خّيب ترشيحات الفهد وإبراهيم 
وعب�داهلل وكابو وفاض�ل والش�مري ومقصيد


