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أكد أن البرازيل وإسبانيا وهولندا وإيطاليا األجدر للتأهل للمربع الذهبي.. 

وتوقع تألق كاكا وفابيانو ودروغبا

عبدالعزيز جاسم
أكد مس���اعد مدرب املنتخب البرازيل���ي ومدرب النادي 
العربي لكرة القدم احلالي مارسيلو كابو ان منتخب بالده 
بقيادة امل���درب »الصارم« كارلوس دونغا قادر على الفوز 
بكأس العالم للمرة السادسة، واعتالء قمة املجد في جنوب 
افريقيا ف���ي ظل التطور الكبير الذي تش���هده كرة القدم 
البرازيلية والتألق في التصفيات بجانب استعادة صدارة 

تصنيف »فيفا«.
وتوقع كابو تأهل منتخبات البرازيل وإسبانيا وهولندا 
وإيطاليا للدور نصف النهائي )املربع الذهبي( في ظل النتائج 
اجليدة التي حققتها تلك املنتخبات في البطوالت الس���ابقة 

وتصفيات التأهل للمونديال.
ورشح مدرب النصر السابق منتخب ساحل العاج للقب 
»احلصان األس���ود« في البطولة بينم���ا لم يتوقع مفاجآت 

صارخة في البطولة.
وأكد كابو انه عمل مساعدا ملواطنه دونغا ويعرف جيدا 
قدرات املدرب البرازيلي احملنك ورشحه لقيادة فريقه للتحليق 
في سماء جنوب أفريقيا. وتوقع تألق جنوم »السيليساو« 
كاكا ولويس فابيانو وروبينيو بجانب األرجنتيني ميسي 
والبرتغالي كريس���تيانو رونالدو واالس���باني تش���ابي 

واالجنليزي واين روني.
ويترقب كابو مباراة البرازيل والبرتغال في املجموعة 
الس���ابعة بالدور األول، مؤكدا ان هذه املباراة ستكون 
ممتعة نظرا لكثرة املواهب والنجوم في الفريقني، كما 
يفضل مدرب العربي اجلديد متابعة جميع املباريات 
خصوص���ا مباريات منتخب بالده لالس���تفادة من 

اجلوانب التكتيكية.
وأعرب كابو عن تفاؤله بقدرة املنتخبات الكبيرة 
في التأهل لدور ال���� 16 دون أي معاناة تذكر، ولم 
يتوقع خروج أي فريق كبير من الدور األول بينما 

أكد حدوث أخطاء حتكيمية مؤثرة في البطولة.
وعن أفضل مباراة شاهدها خالل متابعته لبطوالت 
كأس العالم الس���ابقة قال كابو ان مباراة البرازيل 
وايطاليا في نهائي مونديال »أميركا 1994«من أقوى 

املباريات وأكثرها إثارة وقوة.

أبرز الغائبين

وبالنسبة ألبرز املنتخبات الغائبة عن 
املش���اركة في كأس العالم ذكر كابو ان 
املونديال س���يفتقد منتخبات اإلكوادور 

والسويد وروسيا والتشيك بجانب جنوم تلك املنتخبات انطونيو ڤالنسيا 
وزالتان ابراهيموڤيتش واندريه ارشافني وبيتر تشيك الذين يعتبرون أبرز 

النجوم الغائبة عن كأس العالم.
وأكد كابو ان مدرب األرجنتني مارادونا قادر على حتقيق نتائج ايجابية 
في كأس العالم وقيادة النجوم ميسي وهيغواين وتيڤيز للتأهل للدور ربع 
النهائي على أقصى تقدير رغم حتقيقه نتائج متواضعة في التصفيات.كما 
توقع كابو فشل ممثل العرب الوحيد في املونديال منتخب اجلزائر في عبور 

الدور االول عن املجموعة الثالثة مع اجنلترا وأميركا وسلوڤينيا.
ورغم انتشار اجلرمية في جنوب افريقيا وكثرة حوادث القتل والسرقة، 
اال ان كابو أكد جناح جنوب افريقيا في تنظيم املونديال، وأوضح ان اللجنة 
املنظم���ة قادرة على حماية اجلماهير من أي تهدي���دات إرهابية، وذكر ان 
االرض س���تلعب مع اصحابها وستتأهل جنوب افريقيا للدور الثاني على 

أقصى تقدير.

ألمانيا 2006 األفضل

وعن أفضل بطوالت كأس العالم منافس���ة وإثارة اختار كابو مونديال 
أملاني���ا 2006 كأكثر البط���والت جناحا في التنظيم نظ���را لكثرة املالعب 
الرائعة واجلماهير التي تابعت العرس العاملي بجانب القوة في املنافسة 

بني املنتخبات.
وبعدما اختلف الكثيرون حول أحقية بيليه في لقب العب القرن وأسطورة 
املونديال حيث رأى البعض ان مارادونا األحق باللقب، فيما رشح آخرون 
الفرنسي زيدان ومواطنه بالتيني والبرازيلي رونالدو ومواطنه روماريو 
واألملان���ي بكنباور والهولندي كرويف للحصول على اللقب، واختار كابو 
من جانبه مواطنه بيليه كأسطورة املونديال نظرا لكونه الالعب الوحيد 

الذي حقق اللقب )3 مرات(.

مفاجآت محتملة

وفي حالة حدوث مفاجآت بالدور االول قد تصطدم فرنسا باألرجنتني 
ف���ي دور ال� 16، وقد تواجه اجنلترا أملانيا، ومن احملتمل ان تلتقي هولندا 
مع ايطاليا ورمبا تصطدم اس���بانيا مع البرازيل، ورشح كابو األرجنتني 

وأملانيا وايطاليا والبرازيل للفوز والتأهل لربع النهائي.
وعن أس���باب غياب املنتخبات اخلليجية عن املشاركة في كأس العالم 
قال كابو ان ذلك بس���بب وجود احتراف في جميع دول العالم باس���تثناء 
الدول العربية التي يغيب فيها االحتراف والتخطيط واإلعداد بجانب تطور 

مستوى باقي منتخبات القارة اآلسيوية.
وبالنس���بة لألش���ياء التي يجب توافرها لكي يتأهل األزرق ملونديال 
البرازي���ل 2014 أكد كابو أن االحتراف الكلي واالهتمام االداري والتخطيط 
املستقبلي واإلعداد اجليد والعقلية االحترافية لالعبني واملدربني واإلداريني 
رمبا يس���اهم هذا في تأهل األزرق لكأس العال���م للمرة الثانية في تاريخ 

الكرة الكويتية.

كابو: دونغا قادر على قيادة 
»السيليساو« للمجد


