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اكد الرئيس البرازيلي لويز اينياسيو 50
لوال دا سيلڤا ان بالده تدعم بكل جوارحها 
ملف قطر الستضافة مونديال 2022، ويقوم 
دا س���يلڤا بزيارة الى الدوحة حيث التقى 
امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني 
بحضور رئيس الوزراء الش���يخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني، واعتبر دا سيلڤا 

ان البرازيل وقطر لديهما قاسم مشترك من 
الشغف بكرة القدم وهذا االمر يبشر باخلير 
البلدين. الثنائية بني  للترويج للعالقات 

وقال دا سيلڤا الذي يعشق الرياضة وساهم 
بشكل كبير في فوز بالده بشرف استضافة 
دورة االلعاب االوملبية عام 2016 على هامش 
اجتماع حضره رئي���س الوزراء القطري 

وابرز رجال االعمال القطريني واملؤسسات 
املالية واحلكومية »قد يكون هناك بعض 
االختالف���ات الثقافية وفي مجاالت اخرى 
بيننا وبني قطر، لكن شغفنا املشترك بلعبة 
كرة القدم يجمعنا، ونحن سعداء اذ نعلن 
دعم البرازيل مللف قطر بكل جوارحنا في 

سعيها الستضافة كأس العالم«.

دا سيلڤا: ندعم ملف قطر الستضافة مونديال 2022 بكل جوارحنا

تحديد اسم حارس ألمانيا األساسي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

لوف يعرب عن أمله في تعافي باالك قبل المونديال

فرنسا تفوز بكأس العالم »الرمزية« في غزة
بحضور نحو 20 الف متفرج انتهت بطولة كأس العالم الرمزية بنسختها 
الفلس����طينية في غزة بفوز منتخب فرنسا الذي ميثله فريق شباب رفح 
عل����ى املنتخب االردني الذي ميثله فريق ش����باب خان يونس على ارض 
ملعب اليرموك بغزة، وفاز الفريق الفرنسي ذو القمصان الزرقاء بركالت 
الترجي����ح على نظيره االردني بعد ان تعادل املنتخبان بهدف لكل منهما، 
وعلى مدى تسعني دقيقة تفاعل اجلمهور الذي ازدحمت به مدرجات امللعب 
وس����ط هتافات لالردن تارة ولفرنس����ا تارة اخرى وهم يرفعون االعالم 

الفرنسية واالردنية.

فوز بارغواي على كوريا الشمالية وديًا
فاز منتخب بارغواي على نظيره الكوري الشمالي 1 � 0 اول 
من امس في مدينة نيون السويسرية في اطار استعداداتهما 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وس���جل روكي سانتا كروز 
هدف املباراة الوحيد م���ن ركلة جزاء في الدقيقة 85، وتلعب 
بارغواي في مونديال جنوب افريقيا في املجموعة السادس���ة 
الى جانب ايطاليا حاملة اللقب ونيوزيلندا وس���لوفاكيا، في 
حني وقعت كوريا الشمالية في املجموعة السابعة مع البرازيل 

وساحل العاج والبرتغال.

الفني ملنتخب  املدي����ر  أعرب 
القدم، يواكيم لوف،  أملانيا لكرة 
عن أمله في تعافي قائد املنتخب، 
مايكل باالك من اصابته وحلاقه 
املاكينات  باس����تعدادات منتخب 
لكأس العالم. وقال لوف في معسكر 
اعداد املنتخب بجزيرة صقلية انه 
يتمنى أن تكشف األشعة ان تكون 
االصابة في كاحل الالعب طفيفة 
حيث تعرض لها خ����الل مباراة 
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي بني 
فريقه تشلسي وبورتسموث والتي 
انتهت بفوز تشلسي بهدف نظيف. 
وأضاف لوف »نحن بحاجة ماسة 
لقائد املنتخب وغيابه س����يكون 

خسارة فادحة للمنتخب«.
وتع����رض ب����االك )33 عاما( 
إلصابة في الكاحل إثر تدخل من 
قبل كيفن برينس بواتينغ العب 
بورتسموث قبل سبع دقائق من 
نهاية الش����وط األول ولم يتمكن 
من مواصل����ة اللعب وحل مكانه 
جوليانو باليتي. وكان باالك قائد 
املنتخب األملان����ي، والذي ينتهي 
عقده مع تشلسي بنهاية املوسم، قد 
اختير في السابع من مايو اجلاري 
ضمن القائمة املؤقتة التي أعلنها 

لوف.
من جانب آخر قرر لوف حتديد 
اس����م احلارس األساسي ملنتخب 
املاكينات خالل نهائيات كأس العالم 
بعد انتهاء مب����اراة نهائي دوري 
أبطال أوروبا بني بايرن ميونيخ 
األملان����ي وانتر مي����الن اإليطالي 
في الثاني والعشرين من الشهر 

اجل����اري بالعاصمة االس����بانية 
مدريد. وقال لوف للقناة الثانية 
في التلفزي����ون األملاني امس ان 
الثالثة  مستوى حراس املنتخب 
ثابت وأداءهم مرتفع وأضاف قائال: 
»نحن واثقون في مستوى حراس 
املرمى ونرى أنهم مينحون املنتخب 
الهدوء الالزم، ووجودهم ايجابي 

للغاية للمنتخب«.
أندرياس  ل����وف أن  وأوضح 
كوبكيه مدرب ح����راس املنتخب 
انتهى من تقييم أداء احلراس مبا 
ف����ي ذلك نقاط الق����وة والضعف 

ووضع تصورات����ه حول ترتيب 
احلراس الثالثة وهم: حارس نادي 
ش����الكه مانويل نوير )24 عاما( 
وحارس مرمى ڤيردر برمين تيم 
فايسه )28عاما( وحارس مرمى 
بايرن ميونيخ هانز يورغ بوت.

وم����ن املق����رر أن ينضم غدا 
إلى معسكر املنتخب األملاني في 
جزيرة صقلية العبو ڤيردر برمين 
املش����اركون مع املنتخب، بعد أن 
خسروا نهائي كأس أملانيا بأربعة 
أهداف نظيفة أمام بايرن ميونيخ.
وسينضم العبو بايرن ميونيخ 

ملعسكر منتخب أملانيا في مقاطعة 
بولسانو )جنوب تيرول( بإيطاليا 
في 24 اجلاري بعد خوضهم لنهائي 
دوري أبط����ال أوروبا. ويخوض 
منتخب أملاني����ا مباراة جتريبية 
أمام منتخب املجر في بودابست 
ف����ي 29 اجلاري ومب����اراة أخرى 
مبدينة فرانكفورت أمام منتخب 
البوسنة والهرسك في 3 يونيو 
املقبل. اجلدي����ر بالذكر أن أملانيا 
تلعب في املونديال ضمن املجموعة 
الرابعة التي تضم أيضا منتخبات 

استراليا وصربيا وغانا.

مدرب أملانيا يواكيم لوف مع حارس املرمى مانويل نوير في معسكر الفريق  )رويترز(

المونديالمن ذاكرة

مارادونا يريد تكرار إنجاز بكنباور وزاغالو.. وخليفته ميسي يحلم بالنجمة الثالثة 

األرجنتين قوة ضاربة ومرشحة قوية للفوز بكأس العالم 
ض  تخ���و
االرجنت���ني 
نهائيات كأس 
 2010 العالم 
ف���ي جنوب 
افريقيا وهي 
من  منهك���ة 
التصفيات االميركية اجلنوبية 
التي تأهلت منها بشق األنفس بعد 
خطفها البطاقة الرابعة املباشرة 
في الرمق األخير. تعتبر االرجنتني 
احدى الق���وى الضاربة في عالم 
القدم وبني أقوى املرشحني  كرة 
إلحراز لق���ب مونديال 2010 بعد 
تتويجها مرتني عامي 1978 و1986، 
السابق  وهي استعانت بنجمها 
وأحد أس���اطير اللعب���ة دييغو 
مارادونا لإلشراف على منتخبها 
االول في مونديال القارة السمراء. 
لك���ن مارادونا صاح���ب الطباع 
الغريبة واملشاكل االنضباطية، 
امتالكه مروحة واس���عة  ورغم 
من الالعبني احملترفني مع صفوة 
االندية االوروبية، قام باستدعاء 
عشرات الالعبني منذ تسلمه مهامه 
ما فتح عليه نيران وسائل االعالم 
التي طالبت بتنحيه من منصبه. 
واستبعد مارادونا قائد املنتخب 
ال���ذي أحرز موندي���ال 1986 في 
املكسيك، املدافع خافيير زانيتي 
واستيبان كامبياسو )انتر ميالن 
االيطالي( واستدعى بعض االسماء 
املفاجئ���ة أمثال العب الوس���ط 
الهجومي سيباس���تيان بالنكو، 
والظهير أرييل غارسي احملترفني 
في الدوري االرجنتيني مع فريقي 
النو وكولون على التوالي، كما ضم 
املهاجم املخضرم مارتن باليرمو 

)36 عاما(.
ويأت���ي ق���رار مارادونا بعد 
اس���تدعائه نح���و 180 العبا الى 
املنتخب منذ تعيينه مدربا، لكن 
الالئحة االولية ستتقلص الى 23 
العبا سيش���اركون في نهائيات 
جن���وب افريقيا. وباالضافة الى 
زانيتي وكامبياس���و جنمي انتر 
ميالن الذي تأهل الى نهائي دوري 
ابطال أوروبا وأحرز ثنائية الدوري 
والكأس احمللية، ومدافع برشلونة 

العبني ومدربني وهو ما جنح في 
حتقيقه اثنان فقط هما البرازيلي 
ماريو زاغالو )1958 العبا، و1970 
مدربا( والقيصر االملاني فرانتس 
بكنباور )1974 العبا، و1990 مدربا(. 
وكان مارادونا قاد مبفرده منتخب 
»ألبي سيليستي« الى احراز كأس 
العالم في مكسكيو عام 1986، وهو 
يؤمن بأن����ه بامكانه اعادة الكأس 
االغلى الى االرجنتني في مونديال 
جنوب افريقيا الذي ينطلق الشهر 
املقبل، خصوصا انه ميلك تشكيلة 
من الالعبني املميزين الذين يعدون 
من ابرز االسماء العاملية في الوقت 
احلالي.يقول مارادونا )50 عاما(: 
»اوال لدي ه����دف واحد هو الفوز 
العالم.لي����س هناك نقطة  بكأس 
جتعلني أفكر ف����ي الوصول الى 
دور االربعة )كأقصى حد(، اذ في 
ظل وجود هؤالء الالعبني سيكون 
هذا هدفنا وسأعمل على حتقيقه«. 
واضاف: »من الرائع العمل مع هؤالء 
الالعبني، وانا استمتع بلحظتي. 
التكتيكية  النواحي  سأعمل على 
املباري����ات، لكن  وكيف نق����ارب 
من املهم ج����دا انني دخلت قلوب 
الالعب����ني«. وتاب����ع: »اعتقد انهم 
الى احد ليرش����دهم وانا  بحاجة 
اس����تطيع فعل هذا االمر. اريد ان 
الالعبني يشعرون بالفخر  اجعل 

الرتداء قميص االرجنتني«.

وريث مارادونا

يعتب���ر ليونيل ميس���ي هو 
الوريث احلقيقي ملواطنه مارادونا، 
ال بل يعتقد البعض ان جوهرة 
نادي برشلونة االسباني ينقصه 
التتويج بلق���ب كأس العالم كي 
يتجاوز مارادونا ويصبح الالعب 
األهم في تاريخ االرجنتني ورمبا 

في تاريخ اللعبة.
االلق����اب والصفات  وتكاثرت 
والتشابيه، لكن وصف ميسي ب� 
»البعوضة« قد يكون األطرف، ألنه 
كالبعوضة ال يكل وال يتعب، ويبقي 
الك����رة ملتصقة بقدمه اليس����رى 
العجيب����ة، وال ينفك عن اختراق 
املدافع����ني واجتيازهم  صف����وف 

بأساليب استعراضية نادرة.

االسباني غابرييل ميليتو، كان 
فرناندو غاغو العب وسط ريال 
مدري���د ولوتش���و غونزاليس 
العب وس���ط مرسيليا الفرنسي 
وليساندرو لوبيز مهاجم ليون 
الفرنسي الذي أحرز االحد املاضي 
جائزة أفضل العب في فرنسا في 

الئحة ضحايا مارادونا.
مقابل ه����ذه املجزرة التي دفع 
العامليني،  الالعب����ني  ثمنها نخبة 
التزال صف����وف األزرق واالبيض 
تع����ج بأس����ماء ضخم����ة أبرزها 
على االطالق جوهرة برش����لونة 

االسباني وافضل العب في العالم 
إلى جانب هداف  ليونيل ميسي، 
ريال مدري����د غونزالو هيغواين، 
اتلتيكو مدريد االسباني  وهداف 
سيرجيو أغويرو »صهر« مارادونا، 
وكارلوس تيفيز مهاجم مانشستر 
سيتي االجنليزي، ودييغو ميليتو 
هداف انتر ميالن االيطالي والعب 
وسط ليڤربول االجنليزي »املدمر« 

خافيير ماسكيرانو.
لكن الالف����ت ان البروز الهائل 
له����ؤالء الالعبني م����ع انديتهم ال 
ينسحب على املنتخب االرجنتيني 

لدرجة وصف فيها تيفيز تواجده 
مع املنتخب بالكئيب.

وتبح����ث االرجنتني عن لقبها 
االول من����ذ 1993 عندم����ا أحرزت 
كوب����ا اميركا، وق����د تكون طريق 
التصفيات املؤملة مدخال لتحقيق 
اجنازها الثالث في العالم، على غرار 

مشوارها في تصفيات 1986.
استهلت االرجنتني التصفيات 
حتت راية املدرب ألفيو باسيلي 
ال���ذي ت���رك الس���احة ملارادونا 
بعد اخلس���ارة أمام تشيلي في 
اجلولة العاش���رة وهبوطها الى 

املركز الثالث. وبعد فترة من عدم 
االس���تقرار في حتقيق النتائج، 
انتظر مارادونا املباراتني االخيرتني 
ليحج���ز مقعدا له ف���ي أفريقيا 
بفوزه بف���ارق ضئيل على بيرو 

واوروغواي.
 حصد منتخب »ألبي سيليستي« 
28 نقطة وهو اسوأ رصيد له منذ 
اعتماد تصفيات املجموعة املوحدة، 
فحق���ق 8 انتصارات، 4 تعادالت 

و6 خسارات.
التصفيات خسارة  وش����هدت 
مذلة أم����ام بوليڤيا 1-6، وأخرى 

أمام الغرمي التقليدي البرازيل للمرة 
الثانية فقط على ارضها.وبلغت 
االرجنتني التي تشارك في احلدث 
العاملي للمرة اخلامس����ة عش����رة 
التوالي، نهائي  والعاش����رة على 
املونديال اربع مرات، فباالضافة الى 
لقب 1978 على ارضها حيث تغلبت 
على هولندا في املباراة النهائية 1-3 
والتي شهدت تألق هداف النهائيات 
ماريو كمبيس، خاضت االرجنتني 
نهائي النس����خة االولى عام 1930 
وخسرت أمام اوروغواي 2-4 في 
مونتيڤيديو، ثم خسرت النهائي 

الثاني لها بعد 60 سنة بركلة جزاء 
من ق����دم املدافع االملاني أندرياس 
ايطاليا.يقول مارادونا  برميه في 
لالعبي����ه: »ان التضحية ملدة 30 
يوما في سبيل تقبيل كأس العالم 
ال تقاس في حياة االنسان. لعبت 
في كأس العالم )اربع مرات( وبلغت 

النهائي مرتني.
اجناز كهذا هو مبنزلة التحليق 
في السماء«.حلم حتقيق النجمة 
الثالثة ويريد مارادونا ان يدخل 
النادي املصغر من االشخاص الذين 
متكنوا من إح����راز اللقب العاملي 

مدرب األرجنتني دييغو مارادونا يطمح إلى حتقيق كأس العالم ويعول على خليفته ليونيل ميسي

فوز ثاِنٍ للجزائر لم يشفع لبلوغ الدور الثاني في مونديال 1982

ڤاڤا قاد »السيليساو« للفوز باللقب مرتين 
رغم مرور 40 عاما على اول تتويج له بكأس 
العالم برفقة منتخب البرازيل ما زال اسم ڤاڤا 
مدونا بأحرف ذهبية في الالئحة الشرفية لكؤوس 
العالم برفقة مواطنه االسطورة بيليه بفوزهما 
مرتني باللقب العاملي، كما انهما الى جانب االملاني 
بول برايتنر الوحيدان اللذان سجال هدفا على 
االقل في مباراتني نهائيتني مختلفتني. وسجل 
ڤاڤا اربعة اهداف في مونديال تش����يلي 1962 
وص����ار احد الالعبني النادري����ن الذين توجوا 
مرتني بالكأس العاملية وس����جلوا في نهائيني 
مختلفني.ورغم املباريات الدولية القليلة التي 
لعبها )19 مباراة( حقق ڤاڤا مع منتخب البرازيل 
مشوارا المعا وشارك مرتني مع املنتخب الذهبي 
ف����ي نهائيات كأس العالم، فس����جل في االولى 

خمسة اهداف وس����اهم بقوة في نيل منتخب 
بالده اللق����ب وفي الثانية اربعة اهداف وتوج 
هدافا للمونديال ونالت البرازيل اللقب للمرة 

الثانية على التوالي.
ورغم اختالف املصادر الرياضية في حتديد 
هوية هداف كأس العالم في تش����يلي 1962، اال 
ان اغلبها تؤكد ان اليوغوسالفي يركوڤيتش 
هو من توج على عرش هدافي هذه النس����خة 
برصيد 5 اهداف، وهو الرقم املس����جل رسميا 
في االحت����اد الدولي ايضا، علم����ا بان مصادر 
اخرى تق����ول ان يركوڤيتش أحرز أربعة على 
البرازيليني غارينش����ا وڤاڤا والتشيلي  غرار 
ليونيل سانش����يز واملجري فلوريان البيرت 

والسوفييتي ايفانوف.

بعد األداء املتواضع للجزائر 
أمام النمسا في اجلولة الثانية 
من مونديال 1982 في اسبانيا، 
أجرى املدرب اجلزائري محيي 
الدين خالف تغييرات طفيفة 
على التشكيلة لكنها كانت فعالة 
وقادت الى الفوز على تشيلي 
3-2 دون ان ينج����ح منتخب 
بالده في التأهل الى الدور الثاني 
بسبب »مؤامرة« أملانيا الغربية 
والنمسا.احتفظ خالف بنفس 
املدافعني، بينم����ا أراح خلضر 
بلومي وجمال زيدان ومصطفى 
دحلب، ولم يتأخر اجلزائريون 
في هز الشباك التشيلية بواسطة 
املتألق صالح عصاد الذي افتتح 
التسجيل بعد 7 دقائق فقط من 
بداية املباراة.واستعاد املنتخب 
اجلزائري ثقته بنفسه بعد هذا 
الهدف،  وبدأت االلة اجلزائرية 
تعمل كم����ا كان منتظرا منها، 
فاظه����ر العبو الوس����ط كفاءة 
كبيرة في امتالك الكرة وحسن 
متريره����ا، واعتم����د املنتخب 
اجلزائري على اسلوبه التقليدي 
بتمريرات قصيرة ومركزة، وعلى 
مهارات العبيه الفنية إضافة الى 
الروح القتالية التي يلعب بها.

وبسط العبو اجلزائر سيطرتهم 
على املجريات وصالوا وجالوا 

في املي����دان، مذكرين اجلمهور 
بروائعهم خالل مباراتهم أمام 
أملانيا الغربي����ة، وعاد عصاد 
مجددا وس����جل هدفا ثانيا في 
الدقيقة 31 مؤكدا به س����يطرة 
»اخلضر« على املجريات، ولم 
متض إال أربع دقائق على هدف 
عصاد الثان����ي حتى متكن بن 
صاولة من إضافة هدف ثالث 
جعل اغلب املالحظني يراهنون 
على ان نتيجة املباراة ستكون 

ثقيلة ملصلحة اجلزائر طبعا.

غير ان املنتخب التش����يلي 
دخل الشوط الثاني عازما على 
تغيير النتيجة، بينما بدا وكأن 
اجلزائريني اكتف����وا بأهدافهم 
الثالثة، فتراجعوا الى منطقتهم 
وحاولوا تهدئة وتيرة اللعب 
للمحافظة على فارق األهداف.

واس����تغل العبو املنتخب 
التش����يلي تراج����ع نظرائهم 
اجلزائري����ني وراحوا ينظمون 
هجم����ات خطرة عل����ى مرمى 
احلارس سرباح، ومتكنوا من 

تقلي����ص الفارق ف����ي الدقيقة 
59 بع����د ان احتس����ب احلكم 
الغواتيمال����ي مندي����ز مولينا 
ركلة ج����زاء ملصلحتهم انبرى 
لها ميغيل انخيل نيرا وخادع 
احل����ارس اجلزائري.وانتفض 
العبو اجلزائر بعد هذا الهدف 
وحاولوا استرجاع املبادرة، غير 
ان العبي تشيلي حافظوا على 
تركيزه����م ومتكنوا من إضافة 
هدف ثان في الدقيقة 73 بواسطة 

خوان كارلوس ليتيلييه.

البرازيلي ڤاڤا

جنوم اجليل الذهبي للجزائر في مونديال »إسبانيا 1982«


