
توقع منافسة شرسة بين ميسي وهيغوين ورونالدو لسحب بساط النجومية من بقية الالعبين

فوزي إبراهيم:  حظوظ إسبانيا األعلى لوجود مدرب داهية
يحيى حميدان

أكد مدرب الفريق االول لك���رة القدم بنادي خيطان فوزي ابراهيم 
أن حظ���وظ املنتخب اجلنوب افريقي ضعيف���ة للتألق في بطولة 
كأس العالم رغم انها تس���تضيفها على ارضها وبني جماهيرها، 
مضيفا أن األرض ال تلعب م���ع اصحابها دائما وذلك للعديد 
من العوامل وابرزها وقوعها في مجموعة صعبة الى جانب 
املكسيك واالورغواي وفرنسا وكل هذه املنتخبات تفوق 
املنتخب اجلن���وب افريقي خبرة ومترس���ا في بطولة 

كأس العالم.
واضاف ابراهيم أنه يتوقع جناح جنوب افريقيا 
في تنظيم املونديال واخراجه بالشكل الذي يليق 
بأهمية هذه البطولة الت���ي تعتبر أكبر بطولة 
رياضية على الصعيد العاملي ملا لها من متابعة 
من كل أطياف الشعوب في العالم، الفتا الى أنه 
من خالل متابعته لألخبار الواردة من بالد 
نيلسون مانديال فانه يترقب جناحا منقطع 
النظير للب���الد على الصعيد التنظيمي 

واألمني.
وعن امكانية قيام عمليات ارهابية، 
قال ابراهيم: ال أعتقد حدوث أي امور 

ارهابية تعكر اجواء املونديال بسبب االجادة االمنية الكبيرة من قبل 
املنظمني في ضبط األمن والنظام ليكون العالم على موعد مع مونديال 

ناجح على الصعيد األمني.
وفيما يخ���ص توقعاته حول هوية البطل، أكد ابراهيم أن حظوظ 
اسبانيا تعتبر األعلى من بني املنتخبات املشاركة ملا يضمه هذا املنتخب 
من العبني ميتلكون قيمة فنية عالية اضافة الى خبرتهم الواسعة في 
البطوالت الكبيرة، كما أن نتائج املاتادور االسباني في اآلونة االخيرة 
جتعله املرشح رقم واحد للحصول على اللقب العاملي. وأضاف ابراهيم 
قائال: متتلك اس���بانيا مدربا محنكا هو االسباني فيسنتي دل بوسكي 
الذي ميتلك سجال حافال وطويال في صناعة االجنازات وكل ذلك يعود 
المتالكه عقلية تدريبية فذة بإمكانه أن يوصل من خاللها منتخب بالده 

نحو لقب كأس العالم الذي لم حتققه اسبانيا طوال تاريخها.
وإلى جانب هوية البطل، توقع ابراهيم وصول منتخبات اسبانيا 
واملانيا وايطاليا والبرازيل للدور نصف النهائي، مضيفا أن املنتخب 
الهولندي مرش���ح كذلك للوصول لدور االربعة الكبار في حال حالفه 
التوفيق وقدم العبوه مس���تويات مضاعفة ومتكنوا من تخطي عقبة 

املنتخبات الكبيرة في دور الثمانية.
ولفت ابراهيم الى أنه يتوقع كذلك أن تكون املنافسة مشتعلة بني 
االرجنتينيني ليونيل ميسي وغونزالو هيغوين والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو لسحب بساط النجومية من بقية الالعبني، مؤكدا أنه يترقب 

بصفة خاصة تألق هذا الثالثي بعد املس���تويات املذهلة التي قدموها 
في املوسم املنصرم مع أنديتهم.

واشار الى أنه يتوقع ان يساعد الثنائي االرجنتيني ميسي وهيغوين 
منتخب بلدهما على التألق ومس���اعدة مدربهما دييغو مارادونا على 
صنع نتائج جيدة على الرغم من أنه يتوقع أن يحالف الفشل الكبير 
املدرب مارادونا بس���بب افتقاده للخبرة املطلوبة للمشاركة في كبرى 
البطوالت، الس���يما أنه ال ميتلك ذاك السجل التدريبي الذي ميكنه من 

مناطحة مدربني في غاية الدهاء في املنتخبات الكبيرة االخرى.
وذكر ابراهيم أن بطوالت كأس العالم كانت في الس���ابق أفضل من 
حيث املستوى واالداء عندما كان عدد املنتخبات املشاركة 16 منتخبا 
وبعد أن رفع »فيفا« العدد الى 24 شهد املستوى تراجعا بسيطا، وبعد 
أن أصبح العدد 32 منتخبا أصبحت البطولة ضعيفة املستوى بشكل 
ملحوظ وافتقد املتابعون حالوة املباريات السابقة عندما كانت البطولة 

تضم نخبة من أفضل 16 منتخبا حول العالم.
وعن غياب منتخبنا الوطني عن هذه البطولة الكبيرة لس���نوات 
طويلة، أكد ابراهيم أن »األزرق« بحاجة الى كثير من العوامل، أبرزها 
االس���تقرار االداري والفني ووضع منظومة جديدة للبطوالت احمللية 
اضافة الى العم���ل على رفع وتطوير مس���توى الالعبني من القاعدة 
وحتى القمة وفي حال مت تطبيق كل ذلك فان األزرق س���يكون ضيفا 

دائما في كل مونديال.

محمد عبداهلل:
لقب »الحصان األسود« سيكون من نصيب ساحل العاج وكوريا الجنوبية

مبارك الخالدي
توقع مدرب نادي الكويت محمد 
عبداهلل أن يشكل منتخبا ساحل العاج 
الكبرى  املفاجئة  وكوريا اجلنوبية 
خالل اقام���ة بطولة كأس العالم في 
جنوب افريقيا الذين سيصلون خالله 
على أق���ل تقدير للدور ربع النهائي 
وذلك يعود لضم كال املنتخبني العبني 
على مستوى مهاري كبير وبامكانهم 
ازعاج املنتخب���ات الكبيرة في حال 

لقائها.
وأضاف عبداهلل تعتبر حظوظ 
منتخبا ساحل العاج وكوريا اجلنوبية 
األوفر للعب دور احلصان األسود في 
البطولة، هذان املنتخبان لن يكونا 
لقمة سائغة للفرق الكبيرة سواء في 
الدور األول أو في األدوار الالحقة في 

حال تأهلهما.
وعن توقعاته حول هوية البطل، 
أوض���ح عبداهلل أنه يتوقع حصول 
املنتخب البرازيلي على لقب البطولة 
نظرا مل���ا يتمتع به هذا املنتخب من 
خبرة واسعة في البطوالت الكبيرة 
والتي يعتبر خاللها أحد املنتخبات 
القليلة التي ال تعاني الضغط النفسي 
من خالل تس���ليط وس���ائل اإلعالم 
األنظار عليهم طوال فترة تواجدهم 

في محل إقامة أي بطولة كبيرة.
وبخالف ذلك، رشح عبداهلل مدرب 
املنتخب االجنليزي االيطالي فابيو 
كابيللو ليكون املدرب األبرز، واصفا 
إياه باملدرب األنسب لقيادة منتخب 
»األسود الثالثة« نحو اجنازات جديدة 
لتمتعه بس���يرة ذاتية في التدريب 
زاخرة باالجنازات والبطوالت. ومنح 
عبداهلل األفضلي���ة لالعب املنتخب 
البرازيلي لويس فابيانو ليكون هداف 
البطولة نظرا لتمتعه مبهارات فائقة 
في ترجمة الف���رص الى أهداف من 
خالل حاسة تهديفية عالية الدقة، كما 
توقع أن يكون البرتغالي كريستيانو 

الوحيد على لقب  رونالدو منافسه 
هداف املونديال.

وتوق���ع عبداهلل أن املونديال لن 
يكون باملستوى املأمول من الناحية 
الفنية وذل���ك لكثرة اإلصابات التي 
عصفت باملنتخبات الكبيرة املشاركة، 
ال���ى غياب جن���وم آخرين  إضافة 
كالبرازيلي رونالدينيو والغاني ميكايل 
ايسيان والنيجيري جون اوبي ميكيل 
والس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
وكل هذه العوامل ستجعل البطولة 

غير جيدة املستوى.
ومنح عبداهلل صوته للبرازيلي 
بيلي���ه لتتويجه بلقب أس���طورة 
املونديال على مر العصور، مضيفا 
أن ما حققه بيليه مع »السيلساو« من 

الصعب أن يحققه العب آخر.
وعن أفضل بطولة شاهدتها، أكد 
عبداهلل أن مونديال فرنس���ا 1998 
هو األفضل وكانت البطولة مرتفعة 
املس���توى بصورة ملحوظة إضافة 
الى تألق املنتخبات الكبيرة ودخول 
منتخبات جديدة على خط املنافسة 
الكرواتي في  ومن بينها املنتخ���ب 
تلك الفترة إضاف���ة الى الباراغواي 

ورومانيا.
وحول أس���باب غي���اب التمثيل 
العربي في املونديال، أوضح عبداهلل 
أن املنتخبات العربية تفتقد للكثير 
من العوامل التي بامكانها ان توصلها 
لتكون ضمن أفضل 32 منتخبا عامليا، 
وأبرز هذه العوامل هي عدم تطبيق 
االحتراف بالشكل الصحيح والذي 
يطور من مستوى األندية واملنتخبات 
والالعبني واإلداري���ني، وكل الدول 
العربية التي تطبق االحترام ال يرتقي 
نظامها االحترافي مع ما نشاهده 
ف���ي الدول األوروبية أو حتى في 

اليابان وكوريا اجلنوبية.
وأض���اف قائ���ال: املنتخبات 
العربية بحاجة للعمل بصورة 

أكبر وأكثر دقة لتطوير منتخباتها 
حينه���ا ميكننا أن نفك���ر في زيادة 
عدد املنتخبات العربية في املونديال 
إضافة الى امكانية املنافس���ة على 
الوصول لألدوار الثانية والتي بال 
ش���ك تعتبر أقصى طموحات أي 

منتخب عربي.
وبالنس���بة ملا ينقص منتخبنا 
الوطني، أوضح عبداهلل أننا بحاجة 
ماسة لتطبيق نظام االحتراف الكامل 

ليعود بالفائدة على »األزرق«.
وع���ن حظ���وظ اجلزائ���ر ممثل 
العرب الوحيد، قال عبداهلل: املنتخب 
اجلزائري يعتبر أفضل منتخب عربي 
حاليا إال انه من الصعب أن ينافس في 
مجموعته الثالثة الصعبة التي تضم 
الى جانبه اجنلترا وأميركا وسلوڤينيا 
وهذه املنتخبات متلك أفضلية كبيرة 

عن منتخبنا العربي الذي نأمل منه 
الظهور بصورة طيبة 

ال أكثر وال أقل.
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