
عبداهلل العنزي 
رش���ح العب االزرق والنادي العربي علي 
مقصيد منتخب البرازي���ل إلحراز لقب كأس 
العالم، فيما توقع ان تكون منتخبات البرازيل 
واسبانيا واالرجنتني واجنلترا هي اضالع املربع 
الذهبي للدور نصف النهائي للبطولة، مشيرا 
الى ان هذه املنتخبات ال� 4 هي االفضل من حيث 
االمكانيات عن بقية املنتخبات االخرى، متوقعا 
في الوقت ذاته ان تكون هناك مفاجآت عديدة 
في االداور االولى م���ن النهائيات مثل خروج 
منتخب فرنسا، اال ان هذه املفاجآت ستختفي 
مع وصول البطولة الى االدوار النهائية، وان 
املنتخب اجلزائري سيكون احلصان االسود 
ف���ي البطولة وس���يقدم اداء جيدا ويصل الى 

الدور الثاني.
وعن ابرز املدربني والالعبني في املونديال 
ق���ال مقصيد انه على صعي���د املدربني فهناك 
مارشيللو ليبي مدرب ايطاليا وكاپيللو مدرب 
اجنلترا وهما ميثالن خبرة كبيرة على العكس 
من مارادونا مدرب االرجنتني الذي لن ينجح 
في قيادة فريقه ف���ي النهائيات، اما الالعبون 
فهناك كريستيانو رونالدو وميسي وروني، 
اال ان لقب الهداف فيتوقع ان يكون من نصيب 
البرازيلي روبينيو، معربا في الوقت ذاته عن 
اسفه لغياب جنوم كبار من امثال ديڤيد بيكام 

وريكيلمي ومايكل اوين.
وعن املباريات التي ترقب مش���اهدتها في 
الدور االول من النهائيات بني مقصيد ان لقاء 
البرازيل والبرتغال هو االبرز في الدور االول، 
اما في االدوار االخ���رى فيتمنى رؤية مباراة 
االرجنت���ني والبرازيل، متوقعا ايضا ان تفوز 
االرجنتني على فرنس���ا واجنلترا على املانيا 
وهولندا على ايطاليا والبرازيل على اسبانيا اذا 
ما التقوا في الدور الثاني من النهائيات. وأكد 
مقصيد أن منتخب السويد يعد أبرز الغائبني 
عن املونديال وأن اجلماهير ستحرم من مشاهدة 

ابداعات زالتان إبراهيموڤيتش.
واشار مقصيد الى انه متفائل متام بنجاح 
جنوب افريقيا في تنظيم النهائيات على الرغم 
من انتشار اجلرمية والسرقة اال ان االستعدادت 
التي تقوم بها جنوب افريقيا للبطولة والتي 
انطلقت منذ فترة ليس���ت بالقصيرة ستكون 
مبعث���ا للتفاؤل في جناحه���ا بتنظيم بطولة 
جيدة، مضيفا ان اخطاء التحكيم في املباريات 
امر البد منه فاحلكم االفضل هو االقل خطأ في 
امللع���ب، لذلك من املتوقع جدا ان تكون هناك 
اخطاء في التحكيم خالل مباريات كأس العالم 
ولكن هذه االخطاء لن تؤثر على سير مشوار 

الفرق في البطولة.
وقال مقصيد ان البرازيلي رونالدو يستحق 
ان يكون هو اسطورة كؤوس العالم على االطالق، 
فيما كانت بطولتا 1994 في أميركا و2006 في 
املانيا االفضل من حيث التنظيم والتنافس بني 
املنتخبات، واما عن ابرز اللقاءات فكانت مباراة 
البرازيل واملانيا في نهائي 2002 وايضا نهائي 
1994 بني البرازيل وايطاليا، متوقعا ايضا ان 
يكون بطل هذه البطول���ة تقليديا من الفرق 

التي سبق ان احرزت كأس العالم.
اما االسباب التي ادت الى غياب املنتخبات 
اخلليجية عن املشاركة في النهائيات العاملية 
منذ ان شاركت الكويت في 1982 فقال مقصيد 
ان املنتخبات اخلليجية االن في مرحلة تطوير 
في جميع املس���تويات، لذلك فان غيابها عن 
النهائيات امر متوقع للغاية في ضل التطور 
الكبير في مستويات املنتخبات اآلسيوية االخرى 

وخصوصا من شرق القارة.
وقال مقصيد ان االزرق بحاجة الى اشياء 
كثيرة حتى يكون قادر على التأهل الى نهائيات 
2014 ف���ي البرازيل ومن ضمن هذه االش���ياء 
االحتراف الكلي والتخطيط السليم واالهتمام 
باملنشآت واالهتمام بالالعبني والطاقم الفني 

واالداري اجليد.

مقصيد: البرازيل 
األقرب إلحراز اللقب.. 
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