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واملنتخب األرجنتيني، 
وأكد أنه ميتلك »الكاريزما« املناسبة 
لقيادة منتخب »التانغو« نحو الوصول 
الى نصف نهائي البطولة على األقل أو 
رمبا للحص���ول على اللقب الذي يحلم 
به أي العب في حال سارت األمور كما 

يتمناها عشاق »التانغو«.
وبسؤاله عن سبب غياب املنتخبات 
العربية، أج���اب بنيان بأن مس���توى 
املنتخبات العربية شهد تراجعا كبيرا 
في السنوات األخيرة وفي املقابل شهدت 
مستويات بقية املنتخبات املنافسة تطورا 
س���ريعا األمر الذي جعل للعرب ممثال 
وحيدا هو املنتخب اجلزائري، مضيفا 
أن منتخبنا الوطني يحتاج للتخطيط 
الس���ليم ولس���نوات طويل���ة وتوفير 
البنية التحتية الرياضية املالئمة والتي 
 تس���اعد على تطور الالعب لكي يكون

»األزرق« حاضرا في كل بطولة لكأس 
العالم.

كان���وا مين���ون النفس بوص���ول هذه 
املنتخبات التي دائما ما حتظى مبتابعة 
جماهيرية واس���عة خاصة في منطقة 

اخلليج.
وحول توقعاته عن حظوظ اجلزائر، 
أكد بنيان أن املنتخب اجلزائري يتفقد 
للكثير من العوامل لكي ينافس في هذا 
احملف���ل العاملي وال���ذي يحتاج لفريق 
مجهز وميتلك خبرة طويلة كافية على 
األقل في املستوى القاري، مشيرا الى أن 
اجلزائر كان بعيدا عن املنافسة على كأس 
أفريقيا طوال السنوات املاضية وبالتالي 
فإن الفري���ق يفتقد للخبرة الالزمة في 

املناسبات الكبيرة.
وأبدى بنيان إعجابه الكبير مبدرب 
أرماندو  املنتخب األرجنتين���ي دييغو 
مارادونا معتبرا أسطورة املونديال األولى 
وهو فعل كل ما هو ممكن بالكرة خالل 
مشواره الطويل كالعب مع األندية التي 
لعب له���ا وخاصة في نابولي اإليطالي 

عبدالعزيز جاسم
أكد مدافع القادسية واملنتخب الوطني 
السابق محمد بنيان أن منتخب سلوڤينيا 
س���يكون العالمة الفارقة واألبرز خالل 
املونديال وأنه سيكون احلصان األسود 
الذي سيصعب على أي منتخب الفوز 
عليه بسهولة الس���يما بعد املستويات 
الكبيرة التي قدمها املنتخب السلوڤيني 
في التصفيات املؤهلة الى كأس العالم.
أنه يتوق���ع كذلك  وأضاف بني���ان 
تألق منتخب »النجوم الس���وداء« غانا 
في البطول���ة وذلك لوجود جنوم كبار 
لهم ثقل ف���ي الدوريات األوروبية التي 

يلعبون بها.
وعن ترشيحاته حول هوية البطل، 
أوضح بنيان أن اسبانيا تعد املرشحة 
األولى بال شك وجميع محبي كرة القدم 
يتفقون على هذا األمر بسبب املستويات 
الكبيرة التي قدمها »املاتادور االسباني« 
خالل األعوام االخيرة والتي ظفر خاللها 
بكأس أوروبا »سويسرا والنمسا 2008«، 
مضيف���ا أن مدرب املنتخب االس���باني 
فيسنتي ديل بوسكي ميتلك مجموعة 
كبيرة من النج���وم وفي كل اخلطوط 
وهو بطبيعة احلال املرشح األبرز لكي 
يكون املدرب األكثر جناحا مع منتخب 

بالده في كأس العالم.
ورشح بنيان كذلك منتخبات اسبانيا 
والبرازيل واألرجنتني واجنلترا للوصول 
الى ال���دور نصف النهائ���ي للبطولة، 
وهم األبرز على حد وصفه في الساحة 
العاملية في الوق���ت احلالي، كما توقع 
خروج املنتخب البرتغالي بشكل مبكر 
من املونديال نظرا لوقوعه في املجموعة 
الس���ابعة القوية الى جان���ب البرازيل 

وساحل العاج وكوريا الشمالية.
ويترقب بني���ان تألق األرجنتينيني 
ليونيل ميس���ي وغونزال���و هيغوين 
واالس���باني ديڤيد فيا خ���الل مباريات 
منتخباته���م، حيث س���تكون الفرصة 
مواتية لهؤالء الالعبني إلظهار كفاءتهم 
ومهارتهم بعد موسم جناح الى حد كبير 
بالنسبة لهم، وكذلك يترقب بنيان مواجهة 
اجنلترا واجلزائر في الدور األول، كما 
متنى أن يتواج���ه املنتخبان البرازيلي 
واألرجنتيني ف���ي األدوار الالحقة لكي 
يستمتع عشاق اللعبة الشعبية األولى 
حول العالم بوجبة كروية دسمة مليئة 

بالفن الكروي واملهارات الفائقة.
وأشار بنيان الى أنه سيفتقد العديد 
من املنتخبات التي كانت من الفرق املتألقة 
في الفترة األخيرة وتأتي على رأس���ها 
منتخبات الس���عودية ومصر وروسيا 
والسويد، مؤكدا على أن عشاق اللعبة 

بنيـان: إسبانيا األجدر للظفر بالكأس 
ح سلوڤينيا للعب دور »الحصان األسود« في البطولة.. وتوقع تألق ميسي رشَّ


