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العب األزرق عبداهلل معيوف يبعد الكرة 
من أمام اإلنجليزي بول مارينر )أ.ف.پ(

الفرنسي جوست فونتني هداف مونديال 1958        )أ.ف.پ(

أعرب املهاجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز عن 
عدم تفهمه لالنتقادات التي توجه لالعبي الكرة في 
الوقت الذي »تعد فيه الكرة األرجنتينية واملنتخب 
الوطني صفق���ات«، يتولى القائمون عليها »جني 
أموالها«. وأكد مهاجم مانشستر سيتي اإلجنليزي 
الذي استدعاه املدير الفني للمنتخب األرجنتيني 
دييغو مارادونا في القائمة املبدئية، أن دافعه للعب 

هو »حب القميص« وليس »من أجل املال«.
وقال تيڤيز في تصريح���ات إلحدى احملطات 
اإلذاعية في العاصمة االرجنتينية بوينس آيرس 
»إن كرة القدم األرجنتينية صفقة، وكل ش���خص 
يبحث عن اس���تفادته، يا له من أمر يؤلم أن يقوم 
البعض بانتقاد املنتخب وليس املسؤولني، الذين 

يجنون األموال في النهاية«.

تيڤيز يهاجم مسؤولي األرجنتين

)أ.ف.پ( رئيس »فيفا« جوزيف بالتر يتسلم من الوفد القطري برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ملف تنظيم مونديال 2022  

بالتر يشيد بملف قطر لمونديال 2022

تشارلتون صانع المجد وفونتين هداف النسخة السادسة كاكاو: ألمانيا تبنتني..   ولوف يشيد بقدراته 

تشيلي تلتقي المكسيك 

ڤان مارڤيك
اش���اد رئيس االحتاد الدولي لكرة الق���دم »فيفا« جوزيف بالتر  يقلص قائمة هولندا

بخطوة قطر ورغبتها في استضافة كأس العالم 2022، وقال: »يكفي 
امللف القطري فخرا ودعما انه يلقى كل مس���اندة من امير قطر وهو 

دعم كبير للملف ولقطر من اجل استضافة كاس العالم«.
واستطرد بالتر قائال: »قد تكون قطر دولة صغيرة في مساحتها 
وغير كبيرة، لكن الفيف���ا لديه 208 احتادا وهناك الكبير والصغير 
وفي نفس الوقت علينا ان نقول ان جلنة ملف قطر واالحتاد القطري 

قاما بجهد كبير«.
وكانت قطر قدمت رسميا ملفها الستضافة نهائيات كأس العالم 
2022 الى االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في مقره في زيوريخ، وقام 
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس جلنة ملف قطر 2022 بتسليم 
امللف الى رئيس الفيفا السويسري جوزيف بالتر بحضور اعضاء 
جلنة امللف وهم حسن الذوادي الرئيس التنفيذي والشيخ حمد بن 

خليفة بن احمد ال ثاني رئيس احتاد الكرة وعضو امللف.
واش���ار الى ان هناك طلبات اخرى الستضافة كأس العالم عامي 
2018 و2022، وقال »سيتم كل ش���يء حسب قوانني الفيفا وحسب 
االجراءات املتبعة«. من جهته، قال الش���يخ محمد بن حمد ال ثاني 
»ان ما نقدمه طلب فريد من نوعه السيما كبلد عربي يسعى ويطلب 

استضافة كأس العالم وهو يوم تاريخي لنا«.

قال املهاجم االملاني كاكاو بعد تسجيله هدفني في مرمى مالطا »ما 
حدث لي في السنوات القليلة املاضية امر ال يصدق على االطالق«. 
واضاف »قبل تسع سنوات كنت العب في دوري الدرجة التاسعة 
مع فريق غوغو ميونيخ. االن اشارك في النهائيات وهي اللحظة 

التي سأصل فيها لقمة سعادتي. املانيا تبنتني نوعا ما«.
بدوره، قال مدرب املانيا يواكيم لوف »ليس من قبيل املصادفة 
وجوده في الفريق. انه ميتلك االمكانات التي ال جتدها في الكثير 
من املهاجمني. انه يحصل على الكرة من خط الوسط كما ميتلك 

السرعة وينطلق دوما الى االمام«.

عندما كانت بريطانيا تبكي بعض افراد فريق 
مان يونايتد الذين قض����وا في حادث الطائرة 
املأساوي وهي تهم باالقالع من مطار ميونيخ 
في السادس من فبراير عام 1958، شاء القدر ان 
ينجو من بني الركاب ال� 39 ثمانية عشر شخصا 
احدهم بوبي تشارلتون الذي صار فيما بعد احد 

جنوم اجنلترا وصانعي امجادها.
وبعد ان حقق حلم اجنلترا في مونديال 1966، 
كان تشارلتون يرغب في ختام مشواره الرياضي 
بلقب عاملي آخر في املكس����يك 1970، حيث كان 
مايس����ترو الفريق، اال ان العبي منتخب املانيا 
الغربية س����ابقا ارادوا غير ذلك فأقصوا زمالء 
تشارلتون من الدور نصف النهائي بعد ان كان 

االجنليز متقدمني بهدفني فانهزموا 2 - 3.
يذكر ان تش����ارلتون يحمل الرقم القياسي 
احمللي من حيث عدد االهداف مع منتخب بالده 
اذ سجل 49 هدفا بفارق هدف واحد عن غاري 

لينيكر.
م����ن جانب آخر وعلى الرغم من مش����واره 
القصير الذي لم يتجاوز السبعة اعوام، اال انه 
ترك توقيعه بأحرف ب����ارزة على تاريخ كرة 
القدم، وصار اسمه مقترنا باالهداف ال� 13 التي 
سجلها في مونديال 1958 في السويد التي جعلته 
احسن هداف في تاريخ كؤوس العالم حتى اآلن 
وذلك على الرغم من التطور الرهيب الذي عرفته 

اللعبة، انه الفرنسي جوست فونتني.
كما اعتبر املهاجم انغلوس خاريس����تياس 
مهندس انتصار اليون����ان بلقب كأس اوروبا 
2004، خصوص����ا انه كان صاحب هدف الفوز 

في مرمى البرتغال في املباراة النهائية.
اال ان ه����ذا الالعب املميز والفارع الطول لم 
يتمكن بعدها من االرتقاء الى مستوى التحدي 
وسط املشكالت التي واجهها على صعيد االندية 

التي تنقل بينها في االعوام القريبة املاضية.

الجزائر تسقط أمام النمسا

 بع����د الفوز التاريخي عل����ى املانيا الغربية
 2 - 1 في اجلولة االولى من الدور االول ملونديال 
1982 في اسبانيا، سقط املنتخب اجلزائري في 
االختبار الثاني امام النمسا 0 - 2 في اجلولة 

الثانية.
وبدا التع����ب واضحا على عناصر املنتخب 
اجلزائري حيث اعتمد مدربه محيي الدين خالف 
على التشكيلة نفس����ها التي حققت االنتصار 
الباهر على االملان قبل خمسة ايام، وبدأ املنتخب 
اجلزائري املباراة بحذر كبير ولم يغامر، بالهجوم 
بينما استغل املنتخب النمساوي تأخر زمالء 
خلضر بلومي واستحوذوا على الكرة لكن دون 
ان يتمكنوا من مخادعة الدفاع اجلزائري املنظم 

بقيادة »الليبيرو« محمود قندوز.

أعلن مدرب املكس���يك خافيير أغيري اس���تبعاد العبني اثنني 
من القائمة املبدئية الت���ي كان أعلنها وضمت 26 العبا. وأدهش 
قرار اس���تبعاد خوان كارلوس فالنزويال العب أميركا وأدريان 
ألدريتي العب موريليا املتابعني نظرا ألن املدير الفني كان أشار 
إلى أنه سيقوم بأول عملية تقليص لصفوفه بعد آخر املباريات 
الودية التي يخوضها أمام جماهيره اليوم ضد تشيلي على ستاد 

»األزتيك«.
من جهة اخرى، توجه منتخب هن���دوراس إلى أملانيا، حيث 
يقيم معسكره اإلعدادي، ويعسكر املنتخب الهندوراسي بقيادة 
مديره الفني الكولومبي رينالدو رويدا مبدينة هيلدلبرغ، اعتبارا 
من غد االثنني، حيث سينضم إلى الفريق بعض العبيه احملترفني 

ببطوالت الدوري األوروبية.

قلص مدرب منتخ���ب هولندا بيرت ڤان 
مارڤيك التش���كيلة م���ن 30 العب���ا الى 27 

العبا.
واالسماء الثالثة التي ستغيب عن النهائيات 
هي عثم���ان بقال )ايندهوف���ن(، فوت براما 
)تڤينتي( وداڤيد منديس دا سيلڤا )ألكمار(. 
وس���ينضم الى التش���كيلة التي ستخوض 
معسكرا تدريبيا في النمسا االسبوع املقبل، 
كل من ويسلي سنايدر )انتر ميالن االيطالي(، 
مارك ڤان بومل واريني روبن )بايرن ميونيخ 
االملاني( في وقت الحق الراحتهم اثر انشغالهم 
في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 22 
مايو احلالي. وسيعلن ڤان مارفيك تشكيلته 
النهائية املؤلفة من 23 العبا في 27 احلالي.

يذكر أن ڤان مارفيك لم يس���تدع مهاجم 
هامبورغ األملاني رود ڤان نيستلروي والعب 

وسط ميالن اإليطالي كالرنس سيدورف.

 بوتفليقة  ينوي
حضور االفتتاح 

رفع العقوبة عن بلحاج

كش����فت مصادر ديبلوماسية 
أن الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليق����ة يعت����زم حضور حفل 
النهائي����ات، وترتب����ط  افتت����اح 
اجلزائر بعالقات قوية مع جنوب 
أفريقيا منذ عهد الرئيس السابق 
نيلسون مانديال، وتتنافس اجلزائر 
ضمن املجموعة الثالثة إلى جانب 

سلوڤينيا واجنلترا وأميركا.

وافق االحتاد االفريقي لكرة 
القدم )الكاف( خالل اجتماع مكتبه 
التنفيذي بالقاه���رة على إلغاء 
كل العقوب���ات التي صدرت عن 
جلانه في وقت سابق باستثناء 
االعتداءات التي طالت رسميني أو 
حكاما، ومبوجب هذا القرار ميكن 
للجزائري نذير بلحاج املشاركة 
مع منتخب بالده أمام سلوڤينيا 
في افتت���اح مباريات املجموعة 

الثالثة. 

� الكويت � اجنلترا 1-0
� امللعب: سان مامس في بلباو

� 25 يونيو
� اجلمهور: 30 ألفا

� احلكم: الكولومبي جيلبرتو اريستازابال 
مورسيا

األهداف: اجنلترا: تريفور فرنسيس )27(
اإلنذارات:  الكويت: نعيم سعد )44( 

اجنلترا: بول مارينر )41(
الكويت: احمد الطرابلس���ي � نعيم سعد 

ومبارك مرزوق وعب���داهلل معيوف ووليد 
اجلاس���م )حمود فليطح( وسعد احلوطي 
وعب���داهلل البلوش���ي ويوس���ف الس���ويد 
وفتحي كميل وفيصل الدخيل وعبدالعزيز 

العنبري.
اجنلت���را: بيتر ش���يلتون- فيليب نيل 
وستيف فوس���تر وفيل طومس���ون ونيك 
ميلز وس���تيف كوبل وراي ويلكينز وغلني 
هودل وغريام ريكس وبول مارينر وتريفور 

فرنسيس.

حلم األزرق في مونديال إسبانيا انتهى
بالخسارة أمام إنجلترا

االزرق  ودع  أ.ف.پ: 
ف����ي نهائيات  مباريات����ه 
كأس العالم في اس����بانيا 
82 بخس����ارة أمام نظيره 
اإلجنليزي 0-1 في اجلولة 
الثالثة االخيرة من الدور 
االول ف����ي 25 يونيو في 
مدينة بلباو ضمن مباريات 
املجموعة الرابعة. وكانت اخلس����ارة الثانية على 

التوالي لالزرق بعد االولى امام فرنسا 4-1، 
فخرج بنقط����ة واحدة من املونديال اثر 

تعادل����ه مع تشيكوس����لوڤاكيا في 
مباراته االولى. وس����جل تريفور 
فرانسيس هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 27 من كرة تسلمها من 
بول مارينر اطلقها صاروخية 
في الزاوية اليمنى للحارس 
احم����د طرابلس����ي. وق����دم 
منتخبن����ا عرضا جيدا رغم 

بدايته احل����ذرة معتمدا على 
التي  املرت����دة  الهجم����ات 

كان����ت قليل����ة ومتكن 
من تش����كيل خطورة 
على مرمى منافسه 
لكنه لم يجازف في 
الهج����وم حتى ال 

يس����مح لالعبني اإلجنليز بتهدي����د مرمى احلارس 
احمد الطرابلسي.

وفي الش����وط الثاني، بدأ العبينا بالتخلي عن 
حذرهم والتقدم الى العمق االجنليزي، وادت حتركات 
العبي����ه الى خلخلة خط الدفاع كما انهم لو عمدوا 
الى التسديد من خارج منطقة لكان بإمكانهم تهديد 
املرمى االجنليزي اكثر، كما عاب االزرق البطء في 
بناء الهجمات فكانت ن����ادرة احيانا باالضافة الى 
اع����ادة الكرة للوراء كثيرا فكانت الفرصة س����هلة 

لالعبي اجنلترا لتأمني منطقة الدفاع.
وكان بناء هجوم األزرق من الوسط بدال من 
اعتماد اللعب على اجلناحني سببا رئيسيا 
في قلة خطورته، في حني احكم دفاعه 
بنصب مصيدة التسلل فوقع مهاجمو 
املنتخب االجنليزي في شركها مرات 
عدة وقللت من فرصهم على مرمى 

الطرابلسي.
وشهدت تشكيلة منتخبنا مشاركة 
يوسف سويد في الوسط للمرة االولى في 
كأس العالم وكان ابرز العبي هذا اخلط الذي 
لم يحسن التصرف بالكرة بسرعة، 
ولم يستغل املنتخب جهود فتحي 

كميل ملشاركته في الوسط 
بدال من مركزه االساسي 

في اجلناح االمين.

المباراة في سطور


