
مصر والس�عودي�ة وروسيا والس�ويد أبرز الغائبين عن المونديال
االحتراف الكامل واالهتمام اإلداري واالستقرار الفني يقودنا للتأهل لمونديال 2014

مبارك الخالدي - أحمد حسين
رش����ح مهاجم املنتخب الوطني لكرة القدم السابق 
ونادي الكويت بشار عبداهلل منتخبات البرازيل واجنلترا 
واسبانيا واالرجنتني للتأهل للمربع الذهبي، ومتنى فوز 
اجنلترا ب����كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ منتخب 
»االسود الثالثة«. وتوقع عبداهلل عدم حدوث مفاجآت 
في مونديال جنوب افريقيا، ورشح منتخب ساحل العاج 

للقب احلصان األسود في البطولة.
وأكد عبداهلل ان االيطالي فابيو كابيللو سيكون املدرب 
القادر على قيادة فريقه للتحليق في سماء جنوب أفريقيا 

وحتقيق نتائج ايجابية.
وتوقع »بشاردو« تألق ماكينة األهداف االجنليزي واين 
روني واملاتادور االسباني فرناندو توريس ورشحهما 
للصراع فيما بينهما عل����ى لقب هداف مونديال جنوب 

افريقيا.
ويترقب عبداهلل جميع مباريات املنتخب االجنليزي 
مؤكدا ان اجنلترا ستكون قادرة على املنافسة بقوة على 
اللقب والصراع على الفوز بالكأس سيكون مزدوجا بني 
اجنلترا »مهد كرة القدم« واسبانيا بطل »يورو 2008«.

وعن أفضل مباراة في البطوالت السابقة أكد بشار ان 
مباراة فرنسا والبرازيل )فازت فرنسا بركالت الترجيح( 
في ربع نهائي مونديال »املكسيك 1986« ومباراة اجنلترا 
واالرجنتني في ثمن نهائي مونديال  1998 )فازت االرجنتني 
بركالت الترجيح( كانتا األفضل واألكثر إثارة ومتعة في 

تاريخ املونديال.

مصر والسعودية وروسيا والسويد أبرز الغائبين

وعن أبرز املنتخبات الغائبة عن املشاركة في مونديال 
2010 ذكر عبداهلل منتخبات مصر والسعودية وروسيا 
والسويد، ووضع الالعبني الويلزي ريان غيغز والسويدي 
زالتان ابراهيموفيتش والروسي ارشافني كابرز النجوم 
الغائبني عن مونديال 2010 مع منتخباتهم بجانب االجنليزي 
بيكام لإلصاب����ة والبرازيليني رونال����دو ورونالدينيو 

وروبيرتو كارلوس لتواضع املستوى. 
وبالنسبة ملمثل العرب الوحيد في املونديال منتخب 
اجلزائر توقع عبداهلل خروج »محاربو الصحراء«من الدور 
األول وفش����لهم في التأهل للدور الثاني بسبب الضغط 

النفسي وقلة اخلبرة.
وأكد »بشاردو« ان جنوب افريقيا ستنجح في تنظيم 
املونديال كما ان األرض س����تلعب مع أصحابها وتتأهل 
جنوب افريقيا للدور الثاني على اقل تقدير. وشدد عبداهلل 
على ان اللجنة املنظمة ملونديال »جنوب افريقيا 2010« 
ستكون قادرة على حماية املنتخبات واجلماهير من أي 

تهديدات إرهابية.

مونديال »فرنسا 1998« األفضل

وعن أفضل البطوالت منافسة واثارة اكد عبداهلل ان 

مونديال »فرنسا 1998« كان األكثر منافسة 
بينما كان »موندي����ال املانيا 2006« األكثر 

تنظيما وجناحا.

مارادونا أسطورة المونديال

وعن النج����وم األجدر بلقب أس����اطير 
املونديال اختار »بش����اردو« االرجنتيني 
مارادونا والفرنس����ي زي����دان والبرازيلي 
رونالدو للقب األفضل في تاريخ بطوالت 
كأس العالم. وأوضح عبداهلل ان ما حققه 
مارادونا في مونديال »املكسيك 1986« يعد 
اجنازا ب����كل املقاييس بينما تألق وأبدع 
زيدان في مونديال فرنسا 1998 وتفوق 
رونالدو على نفس����ه وقهر منافسيه في 

مونديال »كوريا واليابان 2002«.

بطل تقليدي

وتوقع عبداهلل ان يكون بطل كأس العالم 
2010 من األبطال التقليديني حيث من الصعب 
ان يخرج بطال جديدا وسيكون الفائز باللقب 
من احد املنتخبات الس���ابعة التي سبق لها 

احلصول على اللقب.
وأكد عبداهلل انه في حالة حدوث مفاجآت 
بالدور األول قد تصطدم فرنسا باألرجنتني 
في دور ال� 16..وق���د تواجه اجنلترا املانيا..
ومن احملتمل ان تلتق���ي هولندا مع ايطاليا 
ورمبا تصطدم اسبانيا مع البرازيل ورشح 
فوز االرجنتني واجنلترا وايطاليا والبرازيل. 
وتوقع حدوث أخط���اء حتكيمية مؤثرة في 

مونديال 2010.

عدم االحتراف

وقال عبداهلل ان تواضع مستوى املنتخبات 
الالعب���ني وعدم  العربي���ة ونقص خب���رة 
احترافيتهم أدى لغياب العديد من املنتخبات 
اخلليجية والعربية عن املشاركة في كأس 
العال���م 2010 في ظل التط���ور الرهيب في 
مستوى املنتخبات االخرى. وعن األشياء التي 
يجب توافرها لكي يتأهل األزرق ملونديال 
البرازي���ل 2014 قال عبداهلل ان االحتراف 

الكلي واالهتمام االداري واالس���تقرار 
الفني واإلداري واالعداد ملعسكرات 

خارجية واحلف���اظ على الفريق 
احلالي ش���روط لتحقيق احللم 

بعودة األزرق للمشاركة في 
كأس العالم.

بشار : قلبي مع إنجلترا ..
أكد أن مارادونا وزيدان ورونالدو األفضل في تاريخ المونديال..

 وتوقع نجاح كابيللو وتألق روني وتوريس

30
من 11يونيو وحتى 11 يوليو

كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 26  مايو  2010  


