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)أ.پ( اإلصابة حرمت حارس مرمى باير ليڤركوزن رينيه ادلر من املشاركة في املونديال مع املانيا 

صراع على الكرة بني العب الزمالك حسني ياسر وقائد املصري عاشور األدهم

عربية متفرقات

خطا العربي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف 
النهائي ملس���ابقة كأس األردن لكرة القدم بفوزه الكبير 
على البقعة 4 � 1 في اياب ربع النهائي، وحقق اجلزيرة 

فوزا ثمينا على شباب االردن 1 � 0.
استعاد الوداد البيضاوي الصدارة من غرميه التقليدي 
الرجاء البيضاوي حامل اللقب بفوزه الثمني على ضيفه الكوكب 
املراكشي 2ـ  0 وخسارة الثاني امام مضيفه اوملبيك خريبكة 

1 ـ 2 في املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري املغربي.
ث���أر الريان من الغرافة بط���ل الدوري وكأس ولي 
العهد وجرده من لقب بطل مسابقة كأس األمير وحرمه 
م���ن حلم حتقيق الثالثية بع���د ان تغلب عليه 2 � 1 في 
ختام الدور ربع النهائي. وأذاق الريان منافسه العتيد من 
نفس الكأس التي س���قاه منها الغرافة في نهائي املوسم 
املاضي عندما هزمه في الدقيقة األخيرة في الوقت الذي 

كان اجلميع يتوقع وقتا إضافيا.
ــب العراقي عماد محمد ان بيروزي  أكد مهاجم املنتخ
اإليراني أبدى رغبته بالتعاقد معه وقدم له عرضا لتمثيله في 

املوسم املقبل من دون يكشف عن أي تفاصيل مالية.

الرفاع يتخطى الحالة
مباريات الجولة األخيرة ستحسم الصراع

السالمية يهزم الشباب
 ويبقي على آماله في »ممتاز اليد«

االتحاد يجتاز الشباب ويتأهل
لنهائي كأس الملك

إصابات وفضائح »المجموعة األولى« منح تذاكر مجانية للعمال

»فيفا« ينتقد البرازيل

اليابان تركز
على مونديال 2022

المنامة ـ ناصر محمد
فاز فري���ق الرفاع بطل كأس 
امللك لكرة القدم باملركز الثالث بعد 
أن رفع رصيده الى 35 نقطة إثر 
تغلبه على احلالة الذي يصارع 
للهروب من املؤخرة 4-3 ليبقى 
مصير الفريق معلقا حتى مباراته 
األخيرة بالدوري مع فريق الرفاع 
الشرقي القابع في املؤخرة برصيد 

12 نقطة.
وبذل���ك ستحس���م مباريات 
اجلولة األخي���رة الصراع على 
الهبوط والفريق الذي سيلعب مع 
صاحب املركز التاسع في الدرجة 
األولى، حيث سيتقابل املالكية )16 
نقطة( مع الشباب التاسع برصيد 
13 نقطة واحلالة مع الشرقي، فيا 
سيحدد لقاءي األهلي مع املنامة، 
احملرق مع الرفاع بطل الدوري 
الذي يتنافس عليه احملرق )40 

نقطة( واألهلي )38 نقطة(.
وكان لقاء الرفاع مع احلالة 
ق���د ش���هد ارب���ع ركالت جزاء 
احتسبها حكم املباراة الكرواتي 
سيكازوك وانتهى الشوط األول 

لصالح الرفاع بهدفني مقابل هدف 
ومتكن مهاجم الرفاع عبدالرحمن 
مبارك من احراز »هاتريك« رغم 
اضاعته ركلة جزاء مرتني األولى 
خارج املرمى لدخول العب ماالوي 
والثانية صده���ا احلارس حمد 
الدوسري، فيما سجل اهدافه في 
الدقائ���ق 15و 28و 80 ومحمود 
العجمي من ركلة جزاء في الدقيقة 

.56
وس���جل للحال���ة احملترف 
عبداحلفيظ عبدالسالم )42( من 
ركلة جزاء و)64(واختتم البديل 
محمد صالح من ركلة جزاء في 

الوقت بدل الضائع.
هذا وسيغادر البالد يوم غد 
اخلميس وفد نادي الرفاع متوجها 
إلى هونغ كون���غ ملقابلة فريق 
جنوب الصني يوم 11 مايو اجلاري 
ومن املؤم���ل ان يلتحق بالوفد 
مهاجمه اس���ماعيل عبداللطيف 
الذي يخض���ع لعالج مكثف من 
إصابة في ظهره بالكويت وغاب 
عن الفريق منذ مباراة الوحدات 
االردني التي اقيمت بالبحرين.

حامد العمران
أبقى الس����املية على أمله في 
املنافس����ة على بطولة الدوري 
املمت����از لكرة الي����د بعد تغلبه 
على الش����باب 28-26 )الشوط 
األول 11-13( ف����ي اللق����اء الذي 
جرى امس على صالة الش����هيد 
فهد األحمد ضمن اجلولة اخلامسة 
واألخيرة ف����ي املرحلة األولى. 
وبذلك رفع الس����ماوي رصيده 
الى 6 نقاط محتال املركز الثاني 
مؤقتا وينتظر نتائج منافسيه 
انتهت مبارياتهما امس  اللذين 
في وقت متأخر فيما بقي الشباب 
في املركز األخير دون رصيد من 
النقاط. قدم الشباب في الشوط 
األول مس����توى جيدا وسيطر 
على مجريات الثالثني دقيقة من 
خالل ادائه القوي وإن كان مدرب 
الس����املية عمر عازب قد اعطى 
فرصة للشباب ألن يفرض اداءه 
حيث طبق الش����باب في الدفاع 
طريقة 1/5 بخروج عبداهلل جنف 
ملراقب����ة عبدالعزيز جنيب إلى 
جانب تطبيق دفاع سلبي وهذا 
ما جعل الشبابيني يتقدمون في 
النتيجة ويص����ل الفارق الى 4 
أهداف مع تأل����ق العب الدائرة 
حميد نعمة والعبي اخلط اخللفي 
الى جانب  حمد وسعد يالوس 
الواسعة  استغالل املس����احات 
والثغرة في دفاع الساملية ناحية 
اجلناح االمين مبارك الزيد الذي 
سجل 6 اهداف في الشوط األول 
ال يس����أل عنها حارس الساملية 

ناجي الشطي الذي عانى من تفكك 
دفاع فريقه والبطء في العودة 
الدفاع ولوال  ال����ى  الهجوم  من 
هبوط اداء الش����باب في نهاية 
الش����وط األول لكان الفارق قد 
وصل الى 5 اهداف ولكن وضح 
في الدقائق االخيرة أن ابراهيم 
صنقور س����تكون له كلمة في 
الشوط الثاني. بعد االستراحة 
بني الشوطني دخل الساملية الى 
امللعب بشكل افضل خاصة بعد 
مش����اركة العب الدائرة عبداهلل 
الذي يعرف جيدا كيف  الذياب 
يتحرك ويوجد مساحات في دفاع 
اخلصم وهذا ما شجع صنقور 
الذي سجل اسمه كنجم للشوط 
الثاني الى جانب هروب جنيب 
من الرقابة والتسجيل مع ظهور 
اجلن����اح األمين محم����ود علي 
الزعابي في  وسجل عبدالعزيز 
الساملية  املهمة ليحقق  األوقات 
التعادل 20-20 وهذا ما اعطى 
احلافز للساملية ليستغل خبرته 
ويواصل تفوقه سواء من خالل 
الدفاع او الهجوم ولكن هذا لم 
مينع الشباب من محاولة اللحاق 
بالنتيج����ة واحراج خصمه من 
خالل تصويبات سعد احليدري 
الهجومية  ويالوس والطلعات 
السريعة من عبداهلل جنف وهذا 
ما ابقى النتيجة متقاربة ولكن في 
النهاية تفوقت خبرة املباريات 
احلساسة على حماس الشباب 
لينهي السماوي اللقاء لصاحله 

بفارق هدفني.

الرياض ـ خالد المصيبيح
أكد االحتاد فوزه السابق على الشباب في ذهاب الدور نصف النهائي 
ملس���ابقة كأس امللك 2-0 وكرر فوزه ايابا ايضا 2-1، ليعلن نفسه 

طرفا ثانيا في النهائي اجلمعة املقبل امام الهالل في الرياض.
فوسط امطار غزيرة هطلت على العاصمة استمرت لعدة ساعات 
لعب بعدها الفريقان اللقاء فكان الوضع مختلفا حيث املطلوب من 
الش���باب البحث عن الفوز والتسجيل من اجل كسر فرق الهدفني اال 
ان الوضع كان في افضلية البداية لالحتاد الذي احكم سيطرته وهدد 
مرمى وليد عبداهلل كثيرا بعدة فرص حتى الدقيقة 41 عندما سجل 
سعود كريري هدف االحتاد األول من تسديدة قوية من خارج منطقة 
اجلزاء فاراح كثيرا العبي االحتاد وضاعف من مهمة العبي الشباب 
الذين أدركوا ان تسجيل اربعة اهداف اذا ما أرادوا التأهل يبدو أمرا 
صعبا لذلك كان الشوط الثاني في منزلة تأدية واجب من جانب الشباب 
حتى وهو يدرك التعادل عن طريق االنغولي فالڤيو في الدقيقة 52، 
اال ان الهدوء االحتادي س���اعده على اكمال هذا الشوط دون خطورة 
على مرماه حتى الوقت بدل الضائع الذي س���جل فيه االحتاد هدفه 

الثاني بواسطة نايف هزازي مؤكدا تأهل الفريق للنهائي.
وسيلعب الشباب مع النصر غدا اخلميس على املركزين الثالث 

والرابع.
من جهة اخرى، انهت ادارة األهلي اجراءات انتقال مدافع الوحدة 
كامل املوس���ى لصفوف فريقها مقابل عشرة ماليني ريال ملدة ثالث 
س���نوات ويأتي ذلك في اطار دعم الفريق مبدافعني بعد ان كان خط 
دفاع الفريق هذا املوس���م أسوأ خطوطه وأسهم في خسارة الفريق 

لعدة مباريات.
م���ن جانب آخر، أنهى اجلهاز الفني للمنتخب الس���عودي األول 
بقيادة البرتغالي خوسيه بيس���يرو اختيار قائمة األخضر املكونة 
من 30 العبا س���يتم االعالن عنها االسبوع املقبل بعد انتهاء املوسم 

الكروي السعودي.

تهدد الفضائح والشكاوى وصراعات السلطة وإصابات النجوم االستعدادات 
النهائية للمنتخبات التي تضمها املجموعة األولى في البطولة وهي فرنسا 
وأوروغواي واملكسيك فضال عن البلد املضيف. وكان بطل الفضيحة األشد 
تأثيرا على املستوى اإلعالمي هو النجم الفرنسي فرانك ريبيري. وحتديدا 
»العالقة اجلنسية« التي دخل فيها مع فتاة ليل. وال تقل األجواء اضطرابا 
داخل أوساط منتخب جنوب افريقيا، للدرجة التي دفعت البرازيلي كارلوس 
ألبرتو باريرا الى اللجوء لوسائل اإلعالم ملطالبة املسؤولني باملزيد من احتاد 
الكرة لتحقيق األه���داف املرجوة في البطولة. كما عرفت الزوابع طريقها 
الى أج���واء منتخب أوروغواي بعد ان قام مداف���ع الفريق وقائده دييغو 
لوغانو قبل يومني بانتقاد مس���ؤولي الكرة احمللية لعدم اتخاذهم قرارا 
بشأن مصروفات انتقاالت الالعبني وكذلك مكافآتهم عن املشاركة في كأس 
العالم. وتبحر س���فينة املنتخب املكسيكي رابع فرق املجموعة في أجواء 
أكثر هدوءا، لكن هناك قلق ايضا يتعلق بإصابة املهاجم ميغل صباح التي 

قد تبعده عن اللحاق باملونديال اذا لم يتعاف قبل ذلك.

بدأ »فيفا« في مكافأة العمال الذين شاركوا في بناء عشرة ستادات 
بجنوب أفريقيا بتذكرتني لكل عامل حلضور مباريات البطولة، ليفي 
ال� »فيفا« بالعهد الذي قطعه على نفس���ه. ومن املفترض أن يحصل 

إجمالي 27 ألف عامل على تذكرتني لكل منهم.

وجه االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( انتقادات حادة الستعدادات 
البرازيل اخلاصة باس���تضافة بطول���ة كأس العالم لكرة القدم، 
ع���ام 2014. وقال جيروم فالك، األم���ني العام لفيفا أمام جمع من 
الصحافيني البرازيليني في جوهانسبرغ: »ليست البرازيل على 

الطريق الصحيح«.

ذكرت وسائل إعالم محلية 
ان اليابان ستركز بشكل اكبر 
ــتضافة  ــرف اس على نيل ش
ــم لكرة  العال ــات كأس  نهائي
القدم عام 2022 بعدما أبلغت 
بأن نهائيات 2018 سيتم إسناد 
ــا. وقال  ــا الى أوروب تنظيمه
موتواكي اينوكاي رئيس االحتاد 
الياباني لكرة القدم في زيوريخ 
ان جوزيف بالتر رئيس االحتاد 
الدولي )فيفا( نصحه بالتركيز 
على استضافة كأس العالم 2022 

في آسيا.

قمة »التعادل« بين األهلي واإلسماعيلي 
والزمالك يجتاز المصري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
خط���ف الزمالك األضواء في اجلولة 28 
من س���باق الدوري املمتاز لكرة القدم بعد 
فوزه املثير على املصري 3-1 في بورسعيد، 
لينفرد فريق الزمال���ك باملركز الثاني في 
ترتيب الدوري، وهذا يعني ان اجلهاز الفني 
للزمالك اقترب من حتقيق هدفه الكبير في 
احلصول على وصافة الدوري، ويحق له 
بالتالي املشاركة في دوري ابطال افريقيا 
املوسم املقبل، كما لعب الزمالك مباراة كبيرة، 
وأحرز جنمه شيكاباال هدفا من أروع اهداف 
املوسم. ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة 
ف���ي املركز الثاني بف���ارق أربع نقاط أمام 
أقرب مالحقيه، بتروجيت الذي تعادل مع 
إنبي سلبيا. وأصبح الزمالك في حاجة إلى 
ثالث نقاط فقط م���ن مباراتيه املتبقيتني 
أمام بترول أسيوط، ثم املنصورة، اللذين 
هبطا الى القسم الثاني، لكي يحتفظ باملركز 
الثاني ويضمن املشاركة في دوري أبطال 
أفريقيا املوسم املقبل. ويبقى املصري بعد 
الهزمية في منطق���ة اخلطر بعد أن جتمد 
رصي���ده عند 32 نقطة ف���ي املركز الثاني 
عشر. افتتح حسن مصطفى، العب األهلي 
السابق، التسجيل للزمالك بعد مرور ربع 
س���اعة من متابعة للتسديدة القوية التي 

نفذها محمود عبد الرازق )شيكاباال( والتي 
ارتدت من يد احلارس لتجد حسن مصطفى 

في انتظارها.
أعلن���ت الدقيقة 30 ع���ن الهدف الثاني 
للزمالك عن طريق شيكاباال الذي قام مبجهود 
فردي رائع قبل أن يسدد كرة خادعة عرفت 

طريقها للشباك حلظة خروج احلارس.
ورد عبدالسالم جناح بهدف للمصري 
في الش���وط الثاني بعدما سدد كرة زاحفة 
من على حدود منطق���ة اجلزاء لتلمس يد 
عبدالواحد السيد حارس الزمالك وتتهادى 
داخل الشباك. واختتم العاجي مارسيل أديكو 
أهداف الزمالك مستغال التمريرة النموذجية 

لصبري رحيل.
وجاء لقاء االهلي واالس���ماعيلي الذي 
انتهى بالتعادل 1-1 معبرا عن حالة االهتمام 
من الفريق���ني بجولتهما املقبلة في بطولة 
دوري ابط���ال افريقي���ا، وان لقاء الدوري 
لم تكن له نفس األهمية، فجاء مبس���توى 
متوسط، وارتضى البدري وعماد سليمان 
بالتعادل. وكانت املباراة مبنزلة حتصيل 
حاصل لألهلي الذي حسم لقب البطولة للمرة 
السادسة على التوالي منذ اجلولة املاضية 
بعد الفوز على املنصورة. تقدم أحمد شكري 
بهدف لألهلي في الدقيقة 14 ثم تعادل أحمد 

علي لإلس���ماعيلي ف���ي الدقيقة 60. ورفع 
األهلي رصيده إلى 61 نقطة، مقابل 44 نقطة 
لالسماعيلي في املركز الرابع. وخيم احللم 
األفريق���ي على أجواء املباراة حيث تنتظر 
الفريقني مهمة مرتقبة في إياب دور الستة 
عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 
األحد املقبل عندما يلتقي األهلي مع ضيفه 
االحتاد الليبي بعد هزميته 0-2 ذهابا في 
الوقت الذي يستضيف فيه االسماعيلي فريق 
الهالل الس���وداني مبعنويات مرتفعة بعد 

فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
وتأكد هبوط املنصورة وبترول أسيوط 
إل���ى دوري الدرجة الثانية ولكن الفريقني 
حققا نتائج جيدة على ملعبه، حيث تعادل 
املنصورة م���ع املقاولون العرب 1-1، فيما 
سحق بترول أسيوط ضيفه االحتاد 2-4. 
وتعادل غزل احمللة مع مضيفه طالئع اجليش 
سلبيا، وتعادل اجلونة مع مضيفه حرس 
احلدود 1-1، وتع���ادل إنبي مع بتروجيت 
سلبيا. وظل غزل احمللة في املركز الثالث 
من القاع برصيد 29 نقطة بفارق نقطتني 
خلف املقاولون صاحب املركز الثالث عشر 
وثالث نقاط خلف املصري صاحب املركز 
الثاني عشر وثالث نقاط ايضا خلف اجلونة 

صاحب املركز احلادي عشر.

 شباك »المانشافت« تفتقد أدلر.. وڤان نيستلروي يغيب.. وغاالس جاهز للمونديال
يفتقد املنتخب األملاني خدمات 
حارس مرمى باير ليڤركوزن رينيه 
ادلر ف���ي نهائيات كأس العالم في 
جنوب افريقيا التي تنطلق في 11 
يونيو وتستمر حتى 11 يوليو املقبل 

بسبب اإلصابة.
وكان ادلر )9 مباريات دولية( 
تعرض لكس���ر في اضالعه في 17 
أبريل املاضي سيحرمه من التواجد 
ال�  املرم���ى ملنتخب  في حراس���ة 
»مانشافت« خالل العرس الكروي 
العاملي ألنه يحتاج لعملية جراحية 
حسب ما كشفت وكالة »سيد« امس. 
وقال ادلر في بيان »هذا القرار كان 

األصعب في حياتي«.
لكن لو شاركت في كأس العالم 
سيكون ببساطة امرا غير مسؤول 
من قبلي جت���اه فريقي واملنتخب 
الوطني. من الناحية الطبية، كان 

باإلمكان املشاركة.
وسيعلن مدرب املنتخب يواكيم 
لوف غدا اخلميس عن التش���كيلة 
التي ستخوض النهائيات، ويشكل 
غياب احلارس البالغ من العمر 25 
عاما ضربة قاسية ل� »مانشافت« 
ألنه كان اخليار األول للمدرب الذي 
استدعاه الى املنتخب الول مرة في 
اكتوبر 2008 وجنح في فرض نفسه 

ضمن التشكيلة.

وكان لوف يعتزم اختيار ادلر 
لنهائيات املونديال الى جانب مانويل 
نيوير وتيم فيزه حارسي شالكه 
وفيردر برمين على التوالي، دون 
ان يحدد هوية احلارس األول، لكن 
األفضلية كانت حلارس ليفركوزن. 
وفي ظل غياب ادلر عن النهائيات، 
فسيكون نيوير متواجدا في املباراة 
االول���ى ألملانيا في جنوب افريقيا 
2010 ضد اس���تراليا في 13 يونيو 
املقبل. وقد فوجئ لوف حارس بايرن 
ميونيخ املخضرم هانز � يورغ بوت 
باستدعائه الى التشكيلة، علما بان 
حارس النادي الباڤاري خاض ثالث 
مباريات دولية فقط وآخرها يعود 
إلى حوالي سبعة اعوام، كما يعتبر 
حارس بوروسيا دورمتوند رومان 
ويدنفيلر من اخليارات املوجودة 

امام لوف.

غياب ڤان نيستلروي

أعلن مدرب املنتخب الهولندي 
بيرت ڤان مارڤيك تش���كيلة اولية 
من 26 العبا للدخول من معس���كر 
تدريب���ي اول م���ن 10 الى 14 مايو 
احلالي في هويندرلو )وسط هولندا( 
استعدادا للنهائيات، ويغيب عنها 
مهاجم هامبورغ االملاني رود فان 

نيستلروي.

وكان ڤان نيس����تلروي اعلن 
اعتزاله اللعب دوليا عقب نهائيات 
كأس أوروبا في سويسرا والنمسا 
2008، بيد انه اكد في اآلونة األخيرة 
انه يرغب في الدف����اع عن الوان 
البرتقالي.واس����تدعى  املنتخ����ب 
ڤان مارفيك الالعبني الذين انهوا 
املوسم مع األندية التي يدافعون عن 
ألوانها، وهم سيلحقون باملعسكر 
التدريبي الثاني املقرر ابتداء من 
19 ماي����و اجلاري في سويس����را، 
وهم ويسلي شنايدر )انتر ميالن 
االيطالي( واريني روبن ومارك ڤان 
بومل )باي����رن ميونيخ االملاني( 
وكالس ي����ان هونتي����الر )ميالن 
االيطالي( ورافائيل فان در فارت 

)ريال مدريد االسباني(.
وسيعلن ڤان مارفيك تشكيلة 
اولية من 30 العبا في 11 مايو املقبل، 
على ان يعلن عن التشكيلة النهائية 

في االول من يونيو املقبل.
وأعلن مدرب املنتخب اجلزائري 
رابح سعدان الئحة اولية من 25 
العبا للدخول في معسكر تدريبي. 
ف����ي مؤمت����ر صحافي في  وقال 
العاصمة اجلزائر »اختيار هؤالء 
الالعب����ني كان صعب����ا للغاي����ة، 
لكني كنت ارغب ف����ي االحتفاظ 
بالعم����ود الفقري للمنتخب الذي 

بلغ دور االربع����ة في كأس االمم 
انغوال«.  االفريقية األخي����رة في 
وأوضح س����عدان ان الالعبني ال� 
25 سيدخلون في معسكر تدريبي 
في كران � مونتانا في سويسرا من 
13 ال����ى 26 اجلاري ثم في مدينة 
نورمبرغ االملانية من 31 اجلاري 

الى 6 يونيو املقبل.

غاالس جاهز

أكد مدافع ارس���نال االجنليزي 
وليام غاالس الذي يتعافى من إصابة 
في ربلة الساق، أنه سيكون جاهزا 
خلوض النهائيات، وذلك قبل اسبوع 

على إعالن تشكيلة »الديوك«.
وقال غاالس في تصريح لصحيفة 
»لو باريزيان« الفرنسية: »اذا لم يكن 
األمر ممكنا )مشاركته في النهائيات( 
ألعلنت غيابي، في الوقت احلالي، 
اشعر انني في وضع جيد، وسأكون 

جاهزا للمنتخب الفرنسي«.

ضغوط على دونغا

يعيش مدرب البرازيل »السامبا« 
كارلوس دونغا حلظات من الشك 
والضغ���وط املكثف���ة م���ن جانب 
الصحافة كي يضم جانسو ونيمار 
جنمي س���انتوس.وظهرت بوادر 
الشكوك خالل األش���هر األخيرة، 

وحتديدا بع���د أن أعلن دونغا أن 
القائمة لن تتضمن »مفاجأت«، وأنها 
ستكون اخلالصة املنطقية لثالثة 
أع���وام ونصف الع���ام من جتربة 
الالعبني، منذ تولي تدريب املنتخب 

الوطني عام 2006.

األرجنتين مع ترينيداد وتوباغو

أعل���ن األرجنتيني مارس���يلو 
بييلسا املدير الفني ملنتخب تشيلي 
قائمة من 16 العبا خلوض مباراة 
ودي���ة أم���ام تريني���داد وتوباغو 

اليوم.
من جانب آخر، رش���ح صانع 
األلعاب األرجنتيني خوان رومان 
ريكيلم���ي، أح���د أب���رز الغائبني 
عن املونديال، منتخبي اس���بانيا 
والبرازيل للمنافس���ة على اللقب، 
إال أنه اعتبر منتخب بالده املرشح 
األبرز للق���ب، حيث يضم ليونيل 

ميسي أفضل العبي العالم.
وق���ال في تصري���ح لصحيفة 
»أس«: »اسبانيا لديها منتخب كبير، 
واألمر نفسه مع البرازيل املرشحة 
دوما، كما أن لديها حارسا كبيرا هو 
جوليو سيزار«. واستدرك قائال ان 
»األرجنت���ني لديها ليونيل الالعب 
األفضل، كما أن لدينا عددا من أفضل 

العبي العالم«.

مطالبة دونغا بضم جانسو ونيمار لـ »السامبا«.. وريكيلمي يرشح إسبانيا والبرازيل للقب


