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أثـــــــــر فــضــائـــــــح الـتــــالعــــب

اعلنت محكمة االنضباط
التابعة لالحتاد االيطالي
لكرة القدم انزال فرق
يوفنتوس والتسيو
وفيورنتينا الى الدرجة
الثانية وابقاء ميالن يف
االولى يف املوسم املقبل
لتورط االندية االربعة يف
فضيحة التالعب بالنتائج
التي تعصف بكرة القدم
االيطالية.

يوفنتوس والتسيو وفيورنتينا اىل الدرجة الثانية وعقوبات باجلملة
روما/اف ب

وقررت احملكمـة حسم
 30نقـطـة مـن رصيـد
يـ ــوفـنـت ـ ــوس وسحـب
لقـب ب ــطل الـ ــدوري
يف املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــني
االخيـرين منه ،و7
نقـاط من رصيـد
التـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــو ،و12
نـقـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
رصـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
فيورنتينا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت
احملـك ـمـ ـ ــة
اي ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ــا
حسم 44
نقـ ـط ـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
رصـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـي ــالن يف
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ــم -2005
 2006م ـ ـ ــا يع ـنــي عـ ـ ــدم
بقـائه وصيفا وبـالتالي
حــرمــانـه من املـشــاركــة
يف دوري ابـطــال اوروبــا
يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم -2006
2007.
وتـتهم االنـديـة االربعـة
بـت ــورطهــا يف فـضـيحــة
الــتالعــب خالل مـ ــوسـم
 2005-2004مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
احل ـ ـصـ ـ ـ ــول عـلـ ـ ـ ــى حت ـكـ ـي ــم
مـنــاسـب لف ــرقه ــا يف معـظـم
مبارياتها.
ومتـلـك االن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة االربـع ـ ـ ــة
مهلـة  3ايام الستـئناف حكم
احملـكـمـ ــة الـتـ ــأديـبـيـ ــة الـتـي
ستجـتمع يف نهـايـة االسبـوع
املقـبل الص ــدار ق ــرار نه ــائـي
ب ـش ــأن القـضـيــة يف  24متــوز
احلالي.

يوفنتوس سيستأنف
القرار

سعادة بوفون لم تكتمل

رغبة كلينسامن باملغادرة
تـهــزم أمـنـيـة  82مـلـيــــون أملـانـــي

برلني/ا ف ب

كلينسمان

 2004بــالـب ــرتغــال حتـت قـيــادة
رودي ف ـ ــولـ ـ ــر .وكـ ـ ــانــت هــنـ ـ ــاك
انـتقــادات وجهـت لكلـينــسمــان
النـه يـخ ــتـ ـ ـ ــار االس ــت ــمـ ـ ـ ــرار يف
االق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــلـ ـ ـتــه
بكــالـيفــورنيــا بــدال مـن العــودة
إل ـ ــى أمل ـ ــانــي ـ ــا ك ـ ــذلـك ب ـ ـس ـبــب
أس ـ ــالــي ــبه الــت ـ ــدري ـبــي ـ ــة ال ـتــي
تـضمـنت تعـيني مـدربـي ليـاقـة
أمـريكيني وخـبير نفـسي ضمن
اجلهـاز الفني.وكان البعض قد
طـالـب مبثـول كلـينـسمـان أمـام
جلـن ــة ب ــرمل ــانـي ــة بع ــد ه ــزمي ــة
املـنتـخب االمل ــاني أمــام نــظيــره
االيطالي  4-1يف املباراة الودية
الـتي جمعـت بينهـما قـبل كأس
الـع ـ ـ ــالــم  2006.ك ـ ـ ــذلـك ك ـ ـ ــان
انـضمـام دافيـد أودونكـور الـذي
لم يـسبق له املـشـاركـة الـدوليـة
إل ــى صف ــوف الف ــريق االمل ــانـي
املــش ــارك يف كـ ــأس الع ــالـم ه ــو
آخــر القـضــايــا املـثيــرة للجــدل
بـشــأن طــريقــة كلـينــسمــان مع
املـنــتخــب .ولكـن عـن ــدم ــا م ــرر
أودونكـور كرة متقنـة إلى زميله

نويفـيل الذي أحرز مـنها هدف
الفـ ـ ـ ــوز -1صف ـ ـ ــر يف الــث ـ ـ ــوانــي
االخ ــيـ ـ ـ ــرة م ــن امل ــبـ ـ ـ ــاراة أمـ ـ ـ ــام
مـنــتخـب بـ ــولـنـ ــدا يف اجلـ ــولـ ــة
الـث ــانـي ــة مـن مـب ــاري ــات ال ــدور
االول بكــأس الع ــالم تـبني مــرة
أخــرى أن كلـينــسمــان هــو رجل
البطـولة .وقـال جيـرهارد مـاير
فورفـيلدر شـريك زفيـنتسـايجر
يف رئاسـة االحتاد :إنه لم مينح
الـف ـ ـ ــريـق االملـ ـ ـ ــان ــي الـ ـتـفـ ـ ـ ــاؤل
فح ـسـب بل ك ــانـت اجلـم ــاهـي ــر
االملانيـة متحمسة وتقف خلف
الفـ ــريق وهـ ــذا مـ ــا كـ ــان يفـ ــوق
أحالمي .ولـم يغيـر كلـينـسمـان
تفكيـره رغم الهتـافـات الـتي لم
تـنقـطع بــاسـمه (كلـينــسمــان..
كلينـسمان) من قبل اجلـماهير
يف شـتوجتارت بعـد املباراة التي
تـغلـب فــيه ـ ــا الف ـ ــريق االملـ ــانـي
عـلى نظيره البـرتغالي  1-3يوم
الـسـبت امل ــاضي وأحــرز بعــدهــا
املــركــز الـثــالـث ورغـم احلـمالت
ال ـتــي ش ـنـه ـ ـ ــا حــت ـ ـ ــى أع ـ ـ ــداؤه
ال ـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــون م ـثـل صح ــيفـ ـ ــة
(بــيلـ ــد) مـن أجـل بقـ ــائه ورغـم
حمــاس  500ألف مــشجع لـدى
وداع املنـتخب االملــاني ملعـسكـره
يف بــرلني فـإن كل ذلـك لم يـكن
كـافيـا القنـاعه بـالبقـاء .وذكرت
صـح ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ــة (داي ف ـ ـيـلـ ــت) يف
نـسخـتهــا الـصــادرة يف مــوقعهــا
علــى االنتـرنـت :إن كلـينــسمـان
آلـة حـاسبـة هـادئـة وكـان كـذلك
عــن ـ ــدم ـ ــا ك ـ ــان العــب ـ ــا وه ـ ــؤالء
الذين يـعشقونه كـانوا يجب أن
يــدركــوا أنه لـن يـسـتـمــر كـثـيــرا
فقـط حــوالـي عــامـني وبعــدهــا
يـبحث كليـنسمـان عن مـنافـسة
أخرى وهو ما فعله.

قـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــادي يـ ـ ـ ــوفـ ـنـ ـتـ ـ ـ ــوس
االي ـط ــالــي لكـ ــرة القـ ــدم انه
سـي ـسـت ــأنف م ــا وصفه ب ــانه
قـرار "لم يـسمـع عنه" لهـيئـة
حتكيم ريـاضية تنظر قضية
التالعـب يف نتــائج املبـاريـات
بهـبـ ــوط الـنـ ــادي الـ ــى دوري
الــدرج ــة الث ــانيــة مع خــصم
نقاط يف بداية املوسم.
وقـ ــال فـيـ ــورنـتـيـنـ ــا يف بـيـ ــان
نـ ـش ـ ــره عل ـ ــى م ـ ــوقعـه عل ـ ــى
االنـت ــرنـت ان الق ــرار "ظ ــالـم
ظـلـ ـمـ ـ ـ ـ ـاً بـ ـيـ ـنـ ـ ـ ـ ـاً" .واض ـ ـ ـ ــاف
"سنقاتل بكـل وسيلة متـاحة
يف كل ساحة معنية".

سنوات عجاف

مع صـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار محـك ـمـ ـ ــة
االنـضبـاط التـابعـة لالحتـاد
االيطــالي لكـرة القـدم امـس
األول اجلــمعـ ــة انـ ــزال فـ ــرق
ي ـ ـ ـ ــوفـ ـنـ ـت ـ ـ ـ ــوس والتـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــو
وفـي ــورنـتـيـن ــا ال ــى ال ــدرج ــة
ال ـث ـ ــان ـي ـ ــة .ي ـ ـســتع ـ ــد ن ـ ــادي
يـ ـ ـ ــوفـ ـنـ ـتـ ـ ـ ــوس االي ـ ـطـ ـ ـ ــال ــي
للـتعــايــش مع القــرار الــذي
مـن ش ــأنه ان ي ــؤث ــر ت ــاثـي ــرا
بـ ــالغـ ــا يف دخل الـنـ ــادي مـن
اتفــاقــات الــرعــاي ــة وحقــوق
الـبث الـتلفـزيــوني ومـبيعـات
التذاكر لسنوات قادمة.
فـف ــي واحـ ـ ـ ـ ــدة م ــن اضـخ ــم
فـ ـ ـض ـ ـ ـ ــائـح ك ـ ـ ـ ــرة الـق ـ ـ ـ ــدم يف
ايطـاليا فان يوفنتوس الذي
تقــرر هبـوطـه للعب يف دوري
ال ــدرج ــة الـث ــانـي ــة سـي ــواجه
الكبير اندية بلدات صغيرة.
وق ــال ه ــاري فــيلــب الع ـض ــو
املـنتــدب لـشــرك ــة هي ــرميـس
سبـورتس بارتنـرز وهي شركة
اسـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة يف مـج ـ ـ ـ ــال
الـريـاضــة "اكبـر مـشكلــة هي
حقـ ــوق الـبـث الـتـلفـ ــزيـ ــونـي
حـيـث ان اع ــداد مـ ـش ــاه ــدي
دوري ال ــدرج ــة الـث ــانـي ــة اقل

بـكـثـيـ ــر مـن دوري الـ ــدرجـ ــة
االولى".
وأشـارت شــركتــا ميـديـاسـيت
وسـك ـ ــاي ايـ ـط ـ ــال ـي ـ ــا وه ـم ـ ــا
ال ـش ــركـت ــان ال ــرئـي ـسـت ــان يف
اتـف ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات حـق ـ ـ ـ ــوق الـ ـب ــث
التلفـزيوني الـبالغـة قيمـتها
عـ ــدة ماليـني مـن الـي ــورو ات
ال ـ ــى انهـ ــا ســتحـ ــاول اعـ ــادة
الــتف ـ ــاوض بـ ـس ـبــب ه ـب ـ ــوط
يوفنتوس.
لـكـن فــيلـب قـ ــال ان هـبـ ــوط
اربع ـ ــة مــن اك ـث ـ ــر االن ـ ــدي ـ ــة
شعبيـة يف ايطـاليـا قـد يغيـر
املــوازيـن ويجــذب املــزي ــد من
املشاهدين الى متابعة دوري
الــدرجــة الثــانيــة بيـنمــا قــد
يفقـد دوري الـدرجـة االولـى
بعـ ـضـ ـ ــا مــن جـ ـ ــاذب ـي ـتـه مع

غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاب جنـ ـ ـ ـ ــومـه .وقـ ـ ـ ـ ــال:
"هـبطـوط (يـوفـنتـوس) الـى
الـدرجـة الثـانيـة مع التـسيـو
واالخ ـ ـ ــريــن ف ـ ـ ــان ذلـك ق ـ ـ ــد
يـقل ــص يف الـ ـ ــواقع ع ـ ــوائ ـ ــد
الدرجة االولى".
غيـر ان هنـاك مشكلـة اخرى
اال وه ــي ان حـقـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـب ــث
الـتلفزيـوني اخلاصـة بدوري
الـ ــدرجـ ــة الـثـ ــانـي ـ ــة يجـ ــري
ال ــتف ـ ـ ــاوض عل ــيهـ ـ ــا ب ـ ـشــكل
جـمـ ــاعــي وتعـ ــرض مح ـطـ ــة
راي احلكـوميـة التلفـزيونـية
املـبـ ــاريـ ــات مبـ ــا يعـنـي ان اي
حقـوق بث حصريـة ال معنى
لها.
وتـنـ ــوي مـيـ ــديـ ــاسـيـت الـتـي
دفعـت نحــو  65مـليــون يــورو
( 82.39مليـون دوالر مقـابل

حـقـ ـ ـ ــوق الـ ـب ــث يف مـ ـ ـ ــوس ــم
 2007-2006وسكـاي ايطاليا
اتخـ ـ ــاذ ق ـ ـ ــرار بعـ ـ ــد صـ ـ ــدور
احلـكم الرسمي يف  25يوليو
مت ـ ـ ــوز يف اعقـ ـ ــاب اجـ ـ ــراءات
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاف.وتـغ ـ ـي ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االتفــاقــات سـيكــون عـملـيــة
مـعق ـ ـ ــدة الن حقـ ـ ــوق ال ـبــث
جـرى بيعهـا لعدة قـنوات بث
م ــن محـ ـطـ ـ ــات فـ ـضـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة
وشـبكــات انتــرنت ومحـطـات
بـث م ــدف ــوع مق ــدم ــا والـبـث
عبر الهاتف احملمول.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ـ ــاس ــم
ميـديـاسـيت ان حقـوق الـبث
االرضـيـ ــة يف مـ ــوسـم -2006
 2007س ـتـك ـ ـ ــون اول اتـف ـ ـ ــاق
جت ـ ـ ــري اع ـ ـ ــادة الـ ـتـف ـ ـ ــاوض
بـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــانـه .ومـع ه ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوط

الــــريــــال يــطــــارد ابــــراهـيـمــــو فــــوتـــش

يوفنتـوس الى دوري الـدرجة
الث ــانيــة وهــو م ــا سيــؤخــره
ب ــالـت ــالـي الع ــودة ال ــى دوري
الدرجـة االولى فـان اصحاب
حقـ ــوق الـبـث ق ـ ــد يعـيـ ــدون
ال ــتفـ ـ ــاوض ايـ ـضـ ـ ــا بـ ـ ـشـ ـ ــان
حـق ـ ـ ـ ــوق الـ ـب ــث يف م ـ ـ ـ ــوس ــم
2008.-2007
وقـال فرانـشيسكـو بورتـوالنو
محـ ــامـي وسـ ــائـل االعالم يف
مــؤسـســة بــورتــوالنــو كــولـيال
كـافـالــو القـانــونيــة ومقـرهـا
روم ــا "مـن الــصعــب تق ــدي ــر
حـجــم اخلـ ـ ـس ـ ـ ــائ ـ ـ ــر .ن ـ ـ ــادي
ال ــدرج ــة الـث ــالـث ــة ال ــوحـي ــد
الذي عـرضت محطـة سكاي
مـبــاري ــاته هــو نــابــولـي ومـن
هـنا يحـتاج املـرء للنظـر الى
ق ـي ـم ـ ـ ــة حـق ـ ـ ــوق بــث ن ـ ـ ــادي
نــاب ــولي ".ولـم تهــدد ش ــركتــا
ال ــرع ــاي ــة نـ ــايكـي وت ــام اويل
حتــى االن بـسحـب دعمـهمــا
لـك ـنـه ـم ـ ـ ــا س ـتـقـلـالن عـل ـ ـ ــى
االرجح حجم التمويل.
وبـالنـسبـة لـسعـر سهم نـادي
يــوفـنتــوس ال ــذي هبـط الــى
نـح ـ ـ ــو ال ـن ـ ـصـف يف اعـق ـ ـ ــاب
الـف ـ ـض ـيـح ـ ـ ــة ف ـ ـ ــان مـع ـ ـظــم
اخلـ ـسـ ــائـ ــر قـ ــد مت اخـ ــذهـ ــا
بالفعل يف احلسبان.
وب ــدأت االسهـم يف الـت ــراجع
يف مـايـو ايــار عنـدمـا نـشـرت
الـ ـصـحف نـ ــص مح ـ ــادث ـ ــات
تلــيفـ ــونـيـ ــة بـني لـ ــوشـيـ ــانـ ــو
م ـ ــوجــي ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـ ـشـغل
منصب مـدير عام يـوفنتوس
انـئـ ــذ ومـ ـسـ ــؤولـي كـ ــرة قـ ــدم
ايـطــالـيني نــاقـش ــوا خاللهــا
تـعـ ـي ــني ح ـكـ ـ ـ ــام .وزاد سـعـ ـ ـ ــر
ال ـ ــسه ــم  % 6.3ظهـ ـ ــر امـ ــس
االول اجلـمع ــة عل ــى امل ان
يـ ـ ـ ـ ــأتـ ــي الـقـ ـ ـ ـ ــرار بـه ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوط
ي ـ ــوف ـن ـت ـ ــوس ال ـ ــى ال ـ ــدرج ـ ــة
الثانية.

برشلونة وراء تواضع نجوم
مونديال املانيا

متـــــــــــســـك بــقــــــــــــــراره

رغـم رغـبـ ــة اجلـمـيـع يف بق ـ ــائه
بــدءا مـن امل ـسـت ـشــارة االملــانـيــة
وحتـى أطفـال املـدارس  .اتخـذ
يورجن كلينسمان قراره بحرية
وت ــرك مـن ـصـب املـ ــديـ ــر الفـنـي
لـلمـنتـخب االمل ــاني .وق ــال تيــو
زفـيـنـتــس ــايجــر رئـيــس االحتــاد
االمل ـ ــانــي لـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم :إن ـنــي
ح ــاولت مل ــدة دقيـقتـني تق ــريبــا
إقـن ــاعه بــتغـيـيـ ــر رأيه ولـكـنـنـ ــا
يجـب أن نحتـرم قـراره.وانـتصـر
احلـافـز الـشخـصي علـى أمـنيـة
 82مليـون أملــاني يف مقـدمـتهم
امل ـسـت ــشـ ــارة االملـ ــانـيـ ــة أجنــيال
مـي ــركل الـتـي ك ــانـت ت ــرغـب يف
بقــاء كلـينــسمــان بعــدمــا صـنع
أكـبـ ــر نـ ــوبـ ــة مـن احلـمـ ــاس يف
أمل ـ ــانــي ـ ــا إث ـ ــر قــي ـ ــادة امل ـنــتخــب
االملاني للفوز باملركز الثالث يف
كأس العالم 2006.
وقــال كلـيـن ـسـمــان :إنه لـم يكـن
قـ ــرارا سهـال عل ــى م ــدار االي ــام
املـاضيــة .ولكنه قـرار كـان يجب
علي اتخـاذه ..إن أكبــر أمنيـاتي
أن أكـون مع عـائلتي وأن أعـيش
حـيـ ــاة عـ ــاديـ ــة مـعهـ ــا .وصـ ــرح
كلـينــسمـان يف مـؤمتـر صـحفي
قــائال وهــو يـبكـي :إننـي فقــدت
الكـثي ــر من الـطــاقــة وال أشعــر
ب ــأنـنـي قـ ــادر عل ــى االسـتـم ــرار
بنفـس القــوة والطـاقــة .ويبـدو
أن االسـتقـالليــة الكـبيــرة الـتي
ات ـســم بهـ ــا كلـيـنـ ـسـمـ ــان خالل
م ـسـي ــرته كالعـب داخل أملــانـيــا
وخ ــارجهــا قــد تــأكــدت بـصــورة
أكـب ــر عـنـ ــدمـ ــا تـ ــولـ ــى تـ ــدريـب
امل ـ ــن ـ ـتـخ ـ ــب االمل ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــي عـق ـ ــب
االخف ــاق واخل ــروج املــبك ــر مـن
بـط ــول ــة ك ــأس االمم االوروبـي ــة
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بعــد م ــوسم طــويل ومــرهـق يف أسب ــانيــا وأوروبــا وبعــد
مـشاركـاتهم مع مـنتخبـاتهم الـوطنـية يف بـطولـة كأس
الع ــالم  2006بــأمل ــانيــا يـحت ــاج العبــو نــادي بــرشلــونــة
االسـباني لكـرة القدم لعـطلة صـيفية طـويلة ومـريحة
اال أنه ب ــدال مـن ه ــذه العــطل ــة ي ــوج ــد صـيف ط ــويل
وس ــاخـن مـن لق ــاءات ودي ــة وج ــوالت عـب ــر الـبح ــار يف
انـتظـار هــؤالء النجـوم حـيث عــاد الالعبـون الـذيـن لم
يشـاركوا يف نـهائيـات كأس الـعالم (وهـم أقل من نصف
الفـريق) بالفعل إلـى العمل مـن خالل معسكـر تدريب
مــا قبل املــوسم أمــا الالعبـون الــذين شـاركـوا يف كـأس
العــالم فــأمــامـهم عـطلــة متتــد ألسبــوع قـبل عــودتـهم
لـلت ــدريبــات والشك يف حــاجـتهـم له ــذا االسبــوع علــى
اعـتـبـ ــار مـ ــا يـنـت ـظـ ــرهــم يف بقـيـ ــة ال ـصـيـف  .ووفقـ ــا
حلـســابــات صحـيفــة (مــونــدو ديبــورتـيفــو) االسبــانيــة
سـيقـطع بــرشلــونــة بـقيــادة مــدربه الهــولنــدي فــرانك
ريكــارد م ــا ال يقل عـن 823ر 25كـيلــومـتــرا مـن الــسفــر
جـ ــوا خالل شه ــر أغ ـسـط ــس املقـبل وبـ ــذلك سـيـحقق
بــرشلـونــة رقمـا صـيفيــا قيــاسيـا جـديـدا بــالنــسبــة له
فخالل ال ـسـن ــوات الـثالث امل ــاضـي ــة قــطع ن ــادي ري ــال
م ــدري ــد نح ــو  300ألف كـيل ــو مـت ــر مـن الــسف ــر ح ــول
الع ــالــم يف مح ــاول ــة مـن الـن ــادي االسـب ــانــي العـ ــريق
لفــرض هيمـنته علـى السـوق االسيـويـة .وعلق النـاقـد
الـريــاضي سـانـتي نـوال يف عـامــوده بصـحيفـة (مـونـدو
ديبــورتـيفــو) علــى هــذا االمــر قــائال :دعــونــا نــأمل أال
يـسقط بـرشلونـة يف املصـيدة نفـسها الـتي سقط فـيها
ريـال مـدريـد عنـدمـا فـضل حملـة جتـاريـة عبـر البحـار
علـى إعـداد جيـد قبل املـوسم ولـم يكن غـريبـا أال يفـوز
ريـال مدريد بأي ألقاب طوال املواسم الثالثة املاضية.
وأصــر مــدرب ريــال مــدريــد اجلــديــد االيـطــالي فــابيــو
كـابيـلو عـلى إنـقاص عـدد ساعـات السفـر لفـريقـه هذا
الصيف مما أدى إلـى إلغاء جولة تـرويجية يف تشيلي.
بـيـنـمــا سـيـت ــوجه ب ــرشلــونــة يف جــولــة إلــى الــواليــات
امل ــتحـ ـ ــدة واملـكـ ـ ـس ـيـك مــن أول آب إلـ ـ ــى  13م ـنـه ومع
عــودتهـم إلــى أسـبــانـيــا سـيلـتقـي بــرشلــونــة مع فــريق
إسبـانيـول احلـائـز علـى لقـب بطـولـة كـأس أسبـانيـا يف
مبـاراتي ذهـاب وعودة يف بـطولـة كأس الـسوبـر احمللـية
ويف  25آب سيـتوجـه برشـلونـة إلى مـونت كـارلو ملـالقاة

مــواطـنه اشـبـيلـيــة (بــطل كــأس االحتــاد االوروبـي) يف
م ـب ـ ــاراة ال ـ ـس ـ ــوب ـ ــر االوروبــي مم ـ ــا جـعل الـ ــصح ـ ــاف ـ ــة
القطالـونية تشعـر بالقلق على نـاديها برشلـونة بسبب
هـذا اجلــدول املكـثف .وكـتبـت صحـيفـة (فـاجنـوارديـا)
احملليـة تقول :إن أغلب العبي بـرشلونة بلغـوا نهائيات
كـ ـ ــأس الع ـ ــالــم وهــم م ــتع ـب ـ ــون ج ـ ــدا
بــالـفعل ولـم يكـن مفــاجـئــا أن
يــظهـ ــر الالعـب ــون أمـث ــال
رونــالــديـني ــو (البــرازيل)
وديـك ـ ـ ــو (ال ـب ـ ـ ــرتـغ ـ ـ ــال)
وم ـ ــارك ف ـ ــان ب ـ ــومــيل
(ه ــولنــدا) مبــستــوى
م ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواض ــع يف
أملـ ــانـيـ ــا.وأضـ ــاف ــت
الــصحــيف ــة :م ــا
يحـتاجه هؤالء
الالعـبون االن
هـ ــو الـ ــراحـ ــة
ال ـ ـطـ ـ ـ ــويـل ـ ـ ـ ــة
وليس صيفا
مـن املطـارات
وامل ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــات
الـ ــوديـ ــة .كـمـ ــا
يـ ـ ــوجـ ـ ــد قـلق مــن
ع ـ ـ ـ ـ ــدم إب ـ ـ ـ ـ ــرام صـفـق ـ ـ ـ ـ ــات
صــيفـيـ ــة يف الـنـ ــادي وحـتـ ــى اآلن لـم ي ـضـم
برشلونة سوى املهاجم إيدور جوديونسني من
نـ ــادي تـ ـشــيلـ ـســي االجنلـيـ ــزي مقـ ــابل عـ ـشـ ــرة
ماليني يـورو .ويـسعـى ريكـارد إلـى ضم مـدافعي
نــادي يــوفـنتــوس االيـط ــالي جــانلــوك ــا زامبــروتــا
وليـليـان تـورام وإن كــان ال يبــدو علـى بــرشلـونـة
تـعجـله يف إب ـ ــرام ه ـ ــاتــني الـ ـصـفق ـت ــني  .ففــي
الـصـيف املــاضـي كــان ب ــرشلــونــة هــو الـنــادي
الكبيـر الوحيـد يف أوروبا الذي لـم ينفق يورو
واحـدا يف سـوق انتقــاالت الالعبني ولـم يضم
النـادي ســوى الالعـبني فـان بـومـيل وسـانـتي
إزكـويـرو وكــان ذلك دون مقـابـل نظــرا النتهـاء
تعاقد الالعبني مع نادييهما السابقني.

رونـالــدينـو خـيب
امـــال الــســـامـبـــا

ظـروف غـامـضــة أبــعـــدتــه وهـــو فـــي قــمـــة الـمـــجــــــد

اســـتقــــــالــــــة (لــيــبــي) تـــصــيــب مـــــشـجعــي (اآلزوري)بــــــاحلــرية
روما/الوكاالت

لـيبـي اختـار الــوداع يف حلظـات االنـتصـار

ج ــاءت اســتق ــال ــة م ــارشــيل ــو لـيـبـي م ــدرب
املـنتخـب االيطـالي لكـرة القـدم من تـدريب
الف ــريـق بعـ ــد ثالث ــة أيـ ــام فقــط مـن ف ــوزه
بـكـ ـ ــأس الع ـ ــالــم  2006ب ـ ــأمل ـ ــان ـي ـ ــا لــتعـ ـطــي
انطباعا بأنه قـرر التنحي وهو على القمة.
ومـا مـن شك يف أن فـوز مـنتـخب (اآلزوري)
بك ــأس الع ــالـم بع ــد الــتغلـب عل ــى نـظـي ــره
الفرنـسي بركالت الـترجيح  3-5كـان القمة
ال ـتــي ي ـن ـ ـشـ ـ ــدهـ ـ ــا ل ـي ـبــي لـكــن م ـ ـ ــا أعل ــنه
جـيـ ــانك ــارل ــو ابـيـتـي ن ــائـب رئـيــس االحت ــاد
االيـطالي لكرة القدم بـأن ليبي اتخذ قراره
بــاالسـتقــالــة منــذ عــدة أســابـيع ورمبــا قـبل
ب ــداي ــة مـ ـسـيـ ــرة الفـ ــريق يف كـ ــأس الع ــالـم
أعـط ــى انـطـب ــاع ــا مخــتلف ــا عـن اسـتق ــال ــة
ليـبي.ولم يكـشف ليبـي تفاصـيل كثيـرة عن
االسـباب الـتي دفعته لالسـتقالـة ففي بـيان
اسـتق ــالـته ق ــال املـ ــدرب الكـبـي ــر بـب ـس ــاط ــة
(انــتهـ ــى دوري) وهـ ــو ت ـص ـ ــريح غـ ــريـب مـن

مـدرب فاز لـتوه بـأكبـر لقب يف عـالم اللعـبة
ولـم يتعـرض فــريقه للهـزميـة يف  25مبـاراة
مـتت ــاليــة.وقــد يكــون الـبيــان الــذي أصــدره
ابيـتي أكثـر وضوحـا بشـأن اسبـاب استقـالة
ليبـي ففي هـذا البيـان أشـاد ابـيتي بـاملـدرب
وق ــدرته عل ــى أداء مهـمـته ال ــرائع ــة والفــوز
بـكـ ـ ــأس الع ـ ــالــم وس ــط ظ ـ ــروف عـ ـص ـي ـب ـ ــة
تعيـشها كـرة القدم االيطـالية يف اشـارة الى
قـضيـة فـضيحـة التالعـب بنتـائج املبـاريـات
الـتـي اكـتــشفـت قـبل م ـشــاركــة ايـطــالـيــا يف
كـأس العالم وينـتظر أن يصـدر احلكم فيها
يف وقـت الحق ومن املـؤكــد أن ليـبي لـم ينج
مـن غـبـ ــار الـت ـ ــورط يف الف ـضــيحـ ــة وســط
ادع ـ ــاءات بـ ــسعــي أربع ـ ــة أن ـ ــدي ـ ــة مــن دوري
الــدرجــة االولــى بــايـط ــاليــا لـلت ــأثيــر علــى
قـ ــرارات احلـكـ ــام ومـ ـسـ ــاع ـ ــديهــم يف بعــض
املبـاريات يف موسـم  2005-2004ويأتي نادي
ي ـ ــوف ـن ـت ـ ــوس ب ــطل ال ـ ــدوري االي ـط ـ ــالــي يف
املـوسمني املاضـيني كأبرز املـتورطني يف هذه

الفـضـيحــة وكــان ليـبي مــدربــا ليــوفـنتــوس
وقاده للفوز بلقب الدوري خمس مرات كما
فـ ــاز مـعه بـلقـب دوري أب ـطـ ــال أوروبـ ــا عـ ــام
 1996ورغم أن وقـائع هـذه الفـضيحـة تعـود
ال ـ ـ ــى وقــت لــم يـكــن ف ـيـه ل ـي ـبــي م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــا
لـيـ ــوفـنـتـ ــوس اذ تـ ــولـ ــى تـ ــدريـب املـنــتخـب
االي ـطـ ــالـي قــبل مـ ــوسـم  2005-2004اال أن
عالقــته ب ـ ــاثـنـني مـن أكـب ـ ــر املـت ـ ــورطـني يف
القـضيـة وهمـا لـوشيـانـو مـوجي مـديـر عـام
نادي يـوفنتـوس سابـقا وأنـطونـيو جـيراودو
الــرئـيــس ال ـس ــابق للـن ــادي ألقـت بــظاللهــا
على اجنـازات هذا املـدرب وكان ليـبي مهددا
بــاالنـغمــاس يف الفـضـيحــة بــشكـل أكبــر يف
آذار امل ــاضـي بع ــدم ــا خـضـع جنله دافـي ــدي
لـالس ـتـج ـ ـ ــواب مــن ق ـبـل ق ـ ـض ـ ـ ــاة يف روم ـ ـ ــا
يـحقق ــون يف م ــزاعـم ب ـش ــأن ت ــورط وك ــال ــة
(جيـا وورلـد) الـريــاضيــة التـي يعمـل فيهـا
دافـيدي يف منافسـة غير شريفـة باستخدام
الــتهـ ــدي ـ ــدات والعــنف يف سـ ــوق انــتقـ ــاالت

الالعـبــني.ووضع جـ ــويـ ــدو روســي مفـ ــوض
االحتـ ـ ــاد االيـ ـطـ ـ ــالــي لـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم حـ ـ ــدا
للـتكـهنــات ب ــأن ليـبي سـيعــزل مـن منـصـبه
قبل بـدايـة كـأس العـالـم بتجـديـد الثقـة يف
املدرب اخملضـرم بشكل علني وعـندما وصل
املـنتخـب االيطـالي الـى أملـانيـا كــانت هنـاك
مـؤشـرات علـى أن لـيبي الــذي يظهـر كجبل
جليـد بدأ يـذوب فلم يكن معـتادا أن يـظهر
ليـبي على مقـاعد اجلهـاز الفني وهـو يركل
زجـاجات املـياه عـندمـا يسجل فـريقه هـدفا
ولـم يكن مـن املعتــاد ايضـا أن يـسخـر ليـبي
مـن تعليقـات بـأن فـريقه كـان محظـوظـا يف
حتـقيق الفـوز علـى املـنتخـب االستــرالي يف
ال ــدور الث ــاني بـضــربــة جــزاء يف اللحـظــات
االخيرة من املبـاراة وحتدث ليبـي أيضا عن
افتقــاده العـمل اليـومـي مع الالعـبني علـى
عكــس م ــا كـ ــان علــيه كـم ــدرب يف االن ــدي ــة
االخـ ــرى وقـ ــد يـكـ ــون احلـنـني لـلعـ ــودة الـ ــى
العــمل يف االنـ ــديـ ــة هـ ــو الـ ـسـبـب يف قـ ــراره

بـ ـ ـ ــاالسـ ـتـقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ــن تـ ـ ـ ــدري ــب املـ ـنـ ـتـخ ــب
االيـطــالي.وحـاول لـيبـي علــى عكــس سلفه
جـي ــوف ــانـي ت ــراب ــات ــونـي أن ي ــدي ــر املـنـتخـب
االي ـطـ ــالـي كـ ــأحـ ــد االنـ ــديـ ــة وكـ ــان ي ــصف
م ـن ـتـخــب االزوري دائ ـم ـ ـ ــا بـق ـ ـ ــولـه (ن ـ ـ ــادي
ايطـاليا) .واعـتمد ليبـي على فلسـفة الفوز
يف حتويل املنتخب االيطـالي من مجموعة
مـن الالعـبـني امل ــوه ــوبـني ال ــذيـن ال ي ــؤدون
احيانا باملستوى املطلوب الى مجموعة من
الـالعـ ـب ــني ال ـ ـ ــذي ــن ال يـفـك ـ ـ ــرون س ـ ـ ــوى يف
حتقيق االنتصارات.
وقـ ــال لـيـبــي انه يـ ــرغـب يف االسـتـمـ ــرار يف
التــدريب ولـذلـك ستـتكــالب االنـديـة عـليه
للـتعــاقــد معه.وخــاض املـنتـخب االيـطــالي
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انتـصــارا وخـس ــر مبــاراتـني فقـط يف بــدايــة
عـملـه مع الف ــريق أمــام أيــسلـن ــدا بهــدفـني
مقـابل ال شيء وسلوفـينيا بهـدف مقابل ال
شيء عام 2004

