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أحمد حسين ـ عبدالعزيز جاسم
يترقب مدرب نادي القادس���ية لكرة القدم »اجلنرال« محمد ابراهيم 
كأس العالم كل 4 اعوام وينتظر املدرب املتوج بالدوري املمتاز وصاحب 
االجنازات والبطوالت غير املسبوقة »بو نواف« انطالق مونديال 2010 
لالس���تفادة من النواحي التكتيكية ومتابعة وتشجيع منتخبه املفضل 
»السيليس���او« البرازيلي. ورشح ابراهيم منتخبات اسبانيا والبرازيل 
واملانيا واجنلترا للتأهل للدور نصف النهائي )املربع الذهبي(، وتوقع 
تأهل البرازيل واسبانيا للمباراة النهائية ومتنى فوز البرازيل باللقب 
للمرة السادسة. ولم يتوقع مدرب القادسية حدوث أي مفاجآت في الدور 

االول للبطولة ومنح منتخب الدمنارك لقب احلصان االسود.

تفوق كاپيللو ودونغا

وتوق���ع ابراهيم ان االيطالي فابي���و كاپيللو مدرب منتخب اجنلترا 
قادر على قيادة »االس���ود الثالثة« للتحليق في س���ماء جنوب افريقيا 
والتأهل للمربع الذهبي على اقل تقدير، واشاد باملدرب البرازيلي دونغا 
ورش���حه لقيادة »السيليساو« للفوز بكأس العالم. وعن الالعبني الذي 
يرشحهم للتألق وتقدمي افضل املستويات في جنوب افريقيا واملنافسة 
على لقب هداف البطولة اكد ابراهيم ان الصراع س���يكون منحصرا بني 
الثالثي االرجنتيني ليونيل ميسي واالجنليزي واين روني والبرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو. وبالنسبة للمباراة التي يترقبها في الدور االول 
قال ابراهيم: أنتظر مباراة البرازيل والبرتغال في املجموعة الس���ابعة. 
ومتنى ان تلتقي البرازيل مع االرجنتني في الدور نصف النهائي. وعن 
افضل مباراة شاهدها في بطوالت كأس العالم اكد ابراهيم انه ال ينسى 

مباراة البرازيل مع اسكوتلندا )4-1(في مونديال اسبانيا 1982.

ابرز الغائبين

وقال مدرب منتخبنا الوطني الس���ابق ان الس���ويد وروسيا ابرز 
املنتخبات الغائب���ة عن املونديال وان املهاجم الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش والروسي اندريه ارشاڤني ابرز الالعبني الغائبني 
عن املش���اركة في البطولة بينما يع���د االجنليزي ديڤيد بيكام 

والبرازيليان رونالدو ورونالدينيو ابرز الغائبني عن منتخباتهم نظرا 
لالصابة وتواضع املس���توى. وتوقع »اجلن���رال« جناح مدرب التانغو 
مارادونا في قيادة النجوم ميسي وهيغواين وتيڤيز في الوصل لالدوار 
النهائية واملنافسة بقوة على اللقب. ومتنى ابراهيم عبور ممثل العرب 
الوحيد ف���ي املونديال منتخب اجلزائر عقبة الدور االول وحجز بطاقة 
التأهل لدور ال� 16 مع اجنلترا عن املجموعة الثالثة على حساب اميركا 
وس���لوڤينيا. واكد ابراهيم ان جنوب افريقيا تستطيع حتقيق املعادلة 
الصعبة وتأمني املونديال رغم التهديدات االرهابية، وستنجح في تنظيم 
بطولة جيدة لكن منتخب »البافانا بافانا« سيفشل في عبور الدور االول، 
وع���ن اكثر البطوالت جناحا في التنظيم اكد ابراهيم ان مونديال املانيا 
2006 كان االروع واالكث���ر جناحا في التنظيم بينما س���يظل مونديال 

اسبانيا 1982 االقوى في املنافسة واالثارة.

اساطير المونديال

وعن ابرز الالعبني في تاري���خ كأس العالم، منح ابراهيم البرازيلي 
بيليه واالرجنتيني مارادونا واالملاني بكنباور لقب أس���اطير املونديال 
وافضل الالعبني في تاريخ البطولة. وفي حالة حدوث مفاجآت في الدور 
االول فان طريق االرجنتني سيصطدم بفرنسا واجنلترا ستواجه املانيا 
بينما ستلعب هولندا مع ايطاليا والبرازيل مع اسبانيا وتوقع ابراهيم 
الفوز لالرجنتني واجنلت���را وهولندا والبرازيل.وتوقع ابراهيم حدوث 
اخطاء حتكيمية خالل البطولة ستكون مؤثرة ورمبا تساهم في خروج 
احد املنتخبات العريقة م���ن البطولة.وعن غياب املنتخبات اخلليجية 
ع���ن كأس العالم اكد ابراهيم ان عدم وجود قاعدة صلبة وعدم تطبيق 
االحتراف الكامل والصحيح في اغل���ب الدول اخلليجية والعربية ادى 
لضعف التمثيل العربي في املونديال.  وعن االشياء التي يجب توفيرها 
من اجل تأهل االزرق ملونديال »البرازيل 2014«، اكد ابراهيم ان تطبيق 
االحتراف الكامل)فني واداري والعبني( وبناء املنشآت الرياضية وتوفير 
االستقرار سواء خالل املس���ابقات الرياضية او خطط اعداد املنتخبات 
الوطنية قد يقود االزرق للتأهل ملونديال 2014 للمرة الثانية في تاريخ 

الكرة الكويتية.

توقع نجاح دونغا وكاپيللو ومارادونا.. ومنح الدنمارك لقب »الحصان األسود«.. 
وأكد أن الصراع على لقب الهداف بين ميسي ورونالدو وروني 

إبراهيم يرّشح البرازيل وإسبانيا 
لنهائي كأس العالم


