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روما/اف ب
وقررت احملكمـة حسم
30 نقـطـة مـن رصيـد
يــــوفـنـتـــــوس وسحـب
لقـب بـــطل الــــدوري
ـــــــــــــــــــوســـــــمـــــــني يف امل
االخيـرين منه، و7
نقـاط من رصيـد
التـــــســـيـــــــو، و12
نـقـــــطــــــــــة مــــن
رصـــــــــيـــــــــــــــــــــــد

فيورنتينا.
وقـــــــــــــــــــررت
احملـكــمـــــة
ايـــــــضــــــــــــا
حسم 44
نقـــطـــــــــة
مــــــــــــــــــــــــــن
رصـــــيــــــــــــــد
مــــــــيـــالن يف
مــــــــــــــوســـــم 2005-
2006 مـــــــا يعــنــي عــــــدم
بقـائه وصيفا وبـالتالي
حــرمــانـه من املـشــاركــة
يف دوري ابـطــال اوروبــا
يف مـــــــــــــــــــوســــــــم 2006-

2007.
وتـتهم االنـديـة االربعـة
بـتـــورطهــا يف فـضـيحــة
الــتالعــب خالل مــــوسـم
2004-2005 مـــــــــــــــــــن خـــــــالل
احلــــصــــــــول عـلــــــــى حتــكـــيـــم
مـنــاسـب لفـــرقهـــا يف معـظـم

مبارياتها.
ومتـلـك االنـــــــديـــــــة االربـعـــــــة
مهلـة 3 ايام الستـئناف حكم
احملـكـمــــة الـتــــأديـبـيــــة الـتـي
ستجـتمع يف نهـايـة االسبـوع
املقـبل الصـــدار قـــرار نهـــائـي
بــشـــأن القـضـيــة يف 24 متــوز

احلالي.
يوفنتوس سيستأنف
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أثـــــــــر فــضــائـــــــح الـتــــالعــــب
يوفنتوس والتسيو وفيورنتينا اىل الدرجة الثانية وعقوبات باجلملة 

يوفنتـوس الى دوري الـدرجة
الثـــانيــة  وهــو مـــا سيــؤخــره
بـــالـتـــالـي العـــودة الـــى دوري
الدرجـة االولى فـان اصحاب
حقــــوق الـبـث قـــــد يعـيــــدون
الـــتفــــــاوض ايـــضــــــا بـــــشــــــان
حـقـــــــــوق الـــبـــث يف مـــــــــوســـم

2008.-2007
وقـال فرانـشيسكـو بورتـوالنو
محــــامـي وســــائـل االعالم يف
مــؤسـســة بــورتــوالنــو كــولـيال
كـافـالــو القـانــونيــة ومقـرهـا
رومـــا "مـن الــصعــب تقـــديـــر
حـجــم اخلـــــســـــــائـــــــر. نـــــــادي
الـــدرجـــة الـثـــالـثـــة الـــوحـيـــد
الذي عـرضت محطـة سكاي
مـبــاريـــاته هــو نــابــولـي ومـن
هـنا يحـتاج املـرء للنظـر الى
قــيــمـــــــة حـقـــــــوق بــث نـــــــادي
نــابـــولي." ولـم تهــدد شـــركتــا
الـــرعـــايـــة نــــايكـي وتـــام اويل
حتــى االن بـسحـب دعمـهمــا
لـكــنـهــمـــــــا ســتـقـلـالن عـلـــــــى

االرجح حجم التمويل.
وبـالنـسبـة لـسعـر سهم نـادي
يــوفـنتــوس الـــذي هبـط الــى
نـحـــــــو الــنــــصـف يف اعـقـــــــاب
الـفــــضــيـحـــــــة فـــــــان مـعــــظــم
اخلـــســــائــــر قــــد مت اخــــذهــــا

بالفعل يف احلسبان.
وبـــدأت االسهـم يف الـتـــراجع
يف مـايـو ايــار عنـدمـا نـشـرت
الـــصـحف نــــص محـــــادثـــــات
تلــيفــــونـيــــة بـني لــــوشـيــــانــــو
مـــــوجــي الـــــذي كـــــان يــــشـغل
منصب مـدير عام يـوفنتوس
انـئــــذ ومـــســــؤولـي كــــرة قــــدم
ايـطــالـيني نــاقـشـــوا خاللهــا
تـعـــيـــني حــكــــــــام. وزاد سـعــــــــر
الـــــسهـــم 6.3 % ظهــــــر امــــس
االول اجلـمعـــة علـــى امل ان
يــــــــــأتــــي الـقــــــــــرار بـهــــبــــــــــوط
يـــــوفــنــتـــــوس الـــــى الـــــدرجـــــة

الثانية.

حـقــــــــوق الـــبـــث يف مــــــــوســـم
2006-2007 وسكـاي ايطاليا
اتخــــــاذ قـــــــرار بعــــــد صــــــدور
احلـكم الرسمي يف 25 يوليو
متـــــــوز يف اعقــــــاب اجــــــراءات
االســــتــــئــــنـــــــــــاف.وتـغــــيــــيـــــــــــــر
االتفــاقــات سـيكــون عـملـيــة
مـعقـــــــدة الن حقــــــوق الــبــث
جـرى بيعهـا لعدة قـنوات بث
مـــن محـــطــــــات فـــضــــــائــيــــــة
وشـبكــات انتــرنت ومحـطـات
بـث مـــدفـــوع مقـــدمـــا والـبـث

عبر الهاتف احملمول.
وقــــــــــال مـــتـحــــــــــدث بــــــــــاســـم
ميـديـاسـيت ان حقـوق الـبث
االرضـيــــة يف مــــوسـم 2006-
2007 ســتـكـــــــون اول اتـفـــــــاق
جتـــــــري اعـــــــادة الـــتـفـــــــاوض
بـــــــــشــــــــــــانـه. ومـع هــــبــــــــــــوط

ـ

غــــيــــــــــاب جنــــــــــومـه. وقــــــــــال:
"هـبطـوط  )يـوفـنتـوس( الـى
الـدرجـة الثـانيـة مع التـسيـو
واالخـــــــريــن فـــــــان ذلـك قـــــــد
يـقلـــص يف الــــــواقع عـــــوائـــــد

الدرجة االولى."
غيـر ان هنـاك مشكلـة اخرى
اال وهـــي ان حـقــــــــــوق الـــبـــث
الـتلفزيـوني اخلاصـة بدوري
الــــدرجــــة الـثــــانـيـــــة يجــــري
الـــتفـــــــاوض علـــيهــــــا بــــشــكل
جـمــــاعــي وتعــــرض محــطــــة
راي احلكـوميـة التلفـزيونـية
املـبــــاريــــات مبــــا يعـنـي ان اي
حقـوق بث حصريـة ال معنى

لها.
وتـنــــوي مـيــــديــــاسـيـت الـتـي
دفعـت نحــو 65 مـليــون يــورو
)82.39 مليـون دوالر مقـابل

بـكـثـيــــر مـن دوري الــــدرجــــة
االولى."

وأشـارت شــركتــا ميـديـاسـيت
وسـكـــــاي ايـــطـــــالــيـــــا وهــمـــــا
الــشـــركـتـــان الـــرئـيــسـتـــان يف
اتـفـــــــــاقـــــــــات حـقـــــــــوق الـــبـــث
التلفـزيوني الـبالغـة قيمـتها
عــــدة ماليـني مـن الـيـــورو ات
الـــــى انهــــا ســتحــــاول اعــــادة
الــتفـــــاوض بـــســبــب هــبـــــوط

يوفنتوس.
لـكـن فــيلـب قــــال ان هـبــــوط
اربعـــــة مــن اكــثـــــر االنـــــديـــــة
شعبيـة يف ايطـاليـا قـد يغيـر
املــوازيـن ويجــذب املــزيـــد من
املشاهدين الى متابعة دوري
الــدرجــة الثــانيــة بيـنمــا قــد
يفقـد دوري الـدرجـة االولـى
بعـــضــــــا مــن جــــــاذبــيــتـه مع

قــــــــال نــــــــادي يــــــــوفـــنـــتــــــــوس
االيــطـــالــي لكــــرة القــــدم انه
سـيــسـتـــأنف مـــا وصفه بـــانه
قـرار "لم يـسمـع عنه" لهـيئـة
حتكيم ريـاضية تنظر قضية
التالعـب يف نتــائج املبـاريـات
بهـبــــوط الـنــــادي الــــى دوري
الــدرجـــة الثـــانيــة مع خــصم

نقاط يف بداية املوسم.
وقــــال فـيــــورنـتـيـنــــا يف بـيــــان
نـــشـــــره علـــــى مـــــوقعـه علـــــى
االنـتـــرنـت ان القـــرار "ظـــالـم
ظـلـــمـــــــــاً بـــيـــنـــــــــاً". واضـــــــــاف
"سنقاتل بكـل وسيلة متـاحة

يف كل ساحة معنية."
سنوات عجاف

مع صــــــدور قـــــــرار محـكــمــــــة
االنـضبـاط التـابعـة لالحتـاد
االيطــالي لكـرة القـدم امـس
األول اجلــمعــــة  انــــزال فــــرق
يـــــــــوفـــنـــتـــــــــوس والتـــــــســـيـــــــــو
وفـيـــورنـتـيـنـــا الـــى الـــدرجـــة
الــثـــــانــيـــــة. يــــســتعـــــد نـــــادي
يــــــــوفـــنـــتــــــــوس االيــــطــــــــالـــي
للـتعــايــش مع القــرار الــذي
مـن شـــأنه ان يـــؤثـــر تـــاثـيـــرا
بــــالغــــا يف دخل الـنــــادي مـن
اتفــاقــات الــرعــايـــة وحقــوق
الـبث الـتلفـزيــوني ومـبيعـات

التذاكر لسنوات قادمة.
فـفـــي واحــــــــــدة مـــن اضـخـــم
فـــــضـــــــــائـح كـــــــــرة الـقـــــــــدم يف
ايطـاليا فان يوفنتوس الذي
تقــرر هبـوطـه للعب يف دوري
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة سـيـــواجه
الكبير اندية بلدات صغيرة.
وقـــال هـــاري فــيلــب العــضـــو
املـنتــدب لـشــركـــة هيـــرميـس
سبـورتس بارتنـرز وهي شركة
اســـتـــــــشـــــــــاريـــــــــة يف مـجـــــــــال
الـريـاضــة "اكبـر مـشكلــة هي
حقــــوق الـبـث الـتـلفــــزيــــونـي
حـيـث ان اعـــداد مـــشـــاهـــدي
دوري الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة اقل

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.

برشلونة/اف ب
بعــد مـــوسم طــويل ومــرهـق يف أسبـــانيــا وأوروبــا وبعــد
مـشاركـاتهم مع مـنتخبـاتهم الـوطنـية يف بـطولـة كأس
العـــالم 2006 بــأملـــانيــا يـحتـــاج العبــو نــادي بــرشلــونــة
االسـباني لكـرة القدم لعـطلة صـيفية طـويلة ومـريحة
اال أنه بـــدال مـن هـــذه العــطلـــة يـــوجـــد صـيف طـــويل
وســـاخـن مـن لقـــاءات وديـــة وجـــوالت عـبـــر الـبحـــار 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
لـلتـــدريبــات والشك يف حــاجـتهـم لهـــذا االسبــوع علــى
اعـتـبــــار مــــا يـنـتــظــــرهــم يف بقـيــــة الــصـيـف . ووفقــــا
حلـســابــات صحـيفــة )مــونــدو ديبــورتـيفــو( االسبــانيــة
سـيقـطع بــرشلــونــة بـقيــادة مــدربه الهــولنــدي فــرانك
ريكــارد مـــا ال يقل عـن 823ر25 كـيلــومـتــرا مـن الــسفــر
جــــوا خالل شهـــر أغــسـطـــس املقـبل وبــــذلك سـيـحقق
بــرشلـونــة رقمـا صـيفيــا قيــاسيـا جـديـدا بــالنــسبــة له
فخالل الــسـنـــوات الـثالث املـــاضـيـــة قــطع نـــادي ريـــال
مـــدريـــد نحـــو 300 ألف كـيلـــو مـتـــر مـن الــسفـــر حـــول
العـــالــم يف محـــاولـــة مـن الـنـــادي االسـبـــانــي العــــريق
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 سـيـتـــوجه بـــرشلــونــة يف جــولــة إلــى الــواليــات
املـــتحــــــدة واملـكـــــســيـك مــن أول آب إلــــــى 13 مــنـه 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 25 آب سيـتوجـه برشـلونـة إلى مـونت كـارلو ملـالقاة

برشلونة وراء تواضع نجوم
مونديال املانيا 

مــواطـنه اشـبـيلـيــة )بــطل كــأس االحتــاد االوروبـي( يف
مــبـــــاراة الــــســـــوبـــــر االوروبــي ممـــــا جـعل الــــصحـــــافـــــة
القطالـونية تشعـر بالقلق على نـاديها برشلـونة بسبب
هـذا اجلــدول املكـثف. وكـتبـت صحـيفـة )فـاجنـوارديـا(
احملليـة تقول: إن أغلب العبي بـرشلونة بلغـوا نهائيات

كــــــأس العـــــالــم وهــم مـــتعــبـــــون جـــــدا
بــالـفعل ولـم يكـن مفــاجـئــا أن

يــظهــــر الالعـبـــون أمـثـــال
رونــالــديـنيـــو )البــرازيل(
وديـكـــــــو )الــبـــــــرتـغـــــــال(
ومـــــارك فـــــان بـــــومــيل
)هـــولنــدا( مبــستــوى
مـــــــــتــــــــــــــــــــــواضـــع يف
أملــــانـيــــا.وأضــــافــت
الــصحــيفـــة: مـــا
يحـتاجه هؤالء
الالعـبون االن
هــــو الــــراحــــة
ــــــــة الــــطــــــــويـل
وليس صيفا
مـن املطـارات
واملــبـــــــاريـــــــــات

الــــوديــــة. كـمــــا
يــــــوجــــــد قـلق مــن

عـــــــــــدم إبـــــــــــرام صـفـقـــــــــــات
صــيفـيــــة يف الـنــــادي وحـتــــى اآلن لـم يــضـم

برشلونة سوى املهاجم إيدور جوديونسني من
نــــادي تـــشــيلـــســي االجنلـيــــزي مقــــابل عـــشــــرة

ماليني يـورو. ويـسعـى ريكـارد إلـى ضم مـدافعي
نــادي يــوفـنتــوس االيـطـــالي جــانلــوكـــا زامبــروتــا
وليـليـان تـورام وإن كــان ال يبــدو علـى بــرشلـونـة

تـعجـله يف إبـــــرام هـــــاتــني الـــصـفقــتـــني . ففــي
الـصـيف املــاضـي كــان بـــرشلــونــة 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.
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برلني/ا ف ب
رغـم رغـبـــة اجلـمـيـع يف بقــــائه
بــدءا مـن املــسـتــشــارة االملــانـيــة
وحتـى أطفـال املـدارس . اتخـذ
يورجن كلينسمان قراره بحرية
وتـــرك مـنــصـب املـــديـــر الفـنـي
لـلمـنتـخب االملــاني. وقــال تيــو
زفـيـنـتــســايجــر رئـيــس االحتــاد
االملـــــانــي لـكــــــرة القـــــدم :إنــنــي
حــاولت ملــدة دقيـقتـني تقــريبــا
إقـنـــاعه بــتغـيـيـــر رأيه ولـكـنـنـــا
يجـب أن نحتـرم قـراره.وانـتصـر
احلـافـز الـشخـصي علـى أمـنيـة
82 مليـون أملــاني يف مقـدمـتهم
املــسـتــشـــارة االملـــانـيـــة أجنــيال
مـيـــركل الـتـي كــانـت تــرغـب يف
بقــاء كلـينــسمــان بعــدمــا صـنع
ـــة مـن احلـمـــاس يف ـــوب أكـبـــر ن
أملــــانــيــــا إثــــر قــيــــادة املــنــتخــب
االملاني للفوز باملركز الثالث يف

كأس العالم .2006
وقــال كلـيـنــسـمــان: إنه لـم يكـن
قـــرارا سهـال علــى مــدار االيــام
املـاضيــة. ولكنه قـرار كـان يجب
علي اتخـاذه.. إن أكبــر أمنيـاتي
أن أكـون مع عـائلتي وأن أعـيش
حـيـــاة عـــاديـــة مـعهـــا. وصـــرح
كلـينــسمـان يف مـؤمتـر صـحفي
قــائال وهــو يـبكـي: إننـي فقــدت
الكـثيــر من الـطــاقــة وال أشعــر
بــأنـنـي قـــادر علــى االسـتـمــرار
بنفـس القــوة والطـاقــة. ويبـدو
أن االسـتقـالليــة الكـبيــرة الـتي
اتــســم بهـــا كلـيـنــسـمـــان خالل
مــسـيــرته كالعـب داخل أملــانـيــا
وخــارجهــا قــد تــأكــدت بـصــورة
ـــولـــى تـــدريـب أكـبـــر عـنـــدمـــا ت
ــــي عـقــــب املــــنــــتـخــــب االملــــــــــــان
االخفــاق واخلــروج املــبكــر مـن
بـطــولــة كــأس االمم االوروبـيــة
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متـــــــــــســـك بــقــــــــــــــراره 
رغبة كلينسامن باملغادرة 

تـهــزم أمـنـيـة 82 مـلـيــــون أملـانـــي
نويفـيل الذي أحرز مـنها هدف
الفـــــــوز 1-صفــــــر يف الــثــــــوانــي
االخــيـــــــرة مــن املــبـــــــاراة أمـــــــام
ـــولـنـــدا يف اجلـــولـــة مـنــتخـب ب
الـثــانـيــة مـن مـبــاريــات الــدور
االول بكــأس العــالم تـبني مــرة
أخــرى أن كلـينــسمــان هــو رجل
البطـولة. وقـال جيـرهارد مـاير
فورفـيلدر شـريك زفيـنتسـايجر
يف رئاسـة االحتاد: إنه لم مينح
الـفـــــــريـق االملـــــــانــي الــتـفـــــــاؤل
فحــسـب بل كــانـت اجلـمــاهـيــر
االملانيـة متحمسة وتقف خلف
الفـــريق وهـــذا مـــا كـــان يفـــوق
أحالمي. ولـم يغيـر كلـينـسمـان
تفكيـره رغم الهتـافـات الـتي لم
تـنقـطع بــاسـمه )كلـينــسمــان..
كلينـسمان( من قبل اجلـماهير
يف شـتوجتارت بعـد املباراة التي
تـغلـب فــيهــــا الفــــريق االملـــانـي
عـلى نظيره البـرتغالي 3-1 يوم
الـسـبت املــاضي وأحــرز بعــدهــا
املــركــز الـثــالـث ورغـم احلـمالت
الــتــي شــنـهــــــا حــتــــــى أعــــــداؤه
الــــســــــابقـــــون مــثـل صحــيفـــــة
ـــد( مـن أجـل بقـــائه ورغـم )بــيل
حمــاس 500 ألف مــشجع لـدى
وداع املنـتخب االملــاني ملعـسكـره
يف بــرلني فـإن كل ذلـك لم يـكن
كـافيـا القنـاعه بـالبقـاء. وذكرت
صـحـــيـفـــــــــــة )داي فـــيـلـــت( يف
نـسخـتهــا الـصــادرة يف مــوقعهــا
علــى االنتـرنـت: إن كلـينــسمـان
آلـة حـاسبـة هـادئـة وكـان كـذلك
عــنــــدمــــا كــــان العــبــــا وهــــؤالء
الذين يـعشقونه كـانوا يجب أن
يــدركــوا أنه لـن يـسـتـمــر كـثـيــرا
فقـط حــوالـي عــامـني وبعــدهــا
يـبحث كليـنسمـان عن مـنافـسة

أخرى وهو ما فعله.
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2004 بــالـبــرتغــال حتـت قـيــادة
رودي فـــــولـــــر. وكـــــانــت هــنـــــاك
انـتقــادات وجهـت لكلـينــسمــان
النـه يـخــتـــــــار االســتــمـــــــرار يف
ــــتــه االقـــــــــــــامـــــــــــــة مــع عـــــــــــــائــل
بكــالـيفــورنيــا بــدال مـن العــودة
إلــــى أملــــانــيــــا كــــذلـك بـــســبــب
أســــالــيــبه الــتــــدريــبــيــــة الــتــي
تـضمـنت تعـيني مـدربـي ليـاقـة
أمـريكيني وخـبير نفـسي ضمن
اجلهـاز الفني.وكان البعض قد
طـالـب مبثـول كلـينـسمـان أمـام
جلـنــة بــرملــانـيــة بعــد هــزميــة
املـنتـخب االملــاني أمــام نــظيــره
االيطالي 1-4 يف املباراة الودية
الـتي جمعـت بينهـما قـبل كأس
الـعــــــالــم .2006 كــــــذلـك كــــــان
انـضمـام دافيـد أودونكـور الـذي
لم يـسبق له املـشـاركـة الـدوليـة
إلــى صفــوف الفــريق االملــانـي
املــشــارك يف كـــأس العــالـم هــو
آخــر القـضــايــا املـثيــرة للجــدل
بـشــأن طــريقــة كلـينــسمــان مع
املـنــتخــب. ولكـن عـنــدمــا مــرر
أودونكـور كرة متقنـة إلى زميله
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 روما/الوكاالت
جـــاءت اســتقـــالـــة مـــارشــيلـــو لـيـبـي مـــدرب
املـنتخـب االيطـالي لكـرة القـدم من تـدريب
الفـــريـق بعــــد ثالثـــة أيــــام فقــط مـن فـــوزه
بـكــــــأس العـــــالــم 2006 بـــــأملـــــانــيـــــا لــتعـــطــي
انطباعا بأنه قـرر التنحي وهو على القمة.
ومـا مـن شك يف أن فـوز مـنتـخب )اآلزوري(
بكـــأس العـــالـم بعـــد الــتغلـب علـــى نـظـيـــره
الفرنـسي بركالت الـترجيح 5-3 كـان القمة
الــتــي يــنــــشــــــدهــــــا لــيــبــي لـكــن مـــــــا أعلـــنه
جـيــــانكـــارلـــو ابـيـتـي نـــائـب رئـيــس االحتـــاد
االيـطالي لكرة القدم بـأن ليبي اتخذ قراره
بــاالسـتقــالــة منــذ عــدة أســابـيع ورمبــا قـبل
بـــدايـــة مـــسـيــــرة الفــــريق يف كــــأس العـــالـم
أعـطـــى انـطـبـــاعـــا مخــتلفـــا عـن اسـتقـــالـــة
ليـبي.ولم يكـشف ليبـي تفاصـيل كثيـرة عن
االسـباب الـتي دفعته لالسـتقالـة ففي بـيان
اسـتقـــالـته قـــال املــــدرب الكـبـيـــر بـبــســـاطـــة
)انــتهــــى دوري( وهــــو تــصـــــريح غــــريـب مـن

ظـروف غـامـضــة أبــعـــدتــه وهـــو فـــي قــمـــة الـمـــجــــــد
اســـتقــــــالــــــة )لــيــبــي( تـــصــيــب مـــــشـجعــي )اآلزوري(بــــــاحلــرية

بــــــــاالســـتـقــــــــالــــــــة مـــن تــــــــدريـــب املـــنـــتـخـــب
االيـطــالي.وحـاول لـيبـي علــى عكــس سلفه
جـيـــوفـــانـي تـــرابـــاتـــونـي أن يـــديـــر املـنـتخـب
االيــطــــالـي كــــأحــــد االنــــديــــة وكــــان يـــصف
مــنــتـخــب االزوري دائــمـــــــا بـقـــــــولـه )نـــــــادي
ايطـاليا(. واعـتمد ليبـي على فلسـفة الفوز
يف حتويل املنتخب االيطـالي من مجموعة
مـن الالعـبـني املـــوهـــوبـني الـــذيـن ال يـــؤدون
احيانا باملستوى املطلوب الى مجموعة من
الـالعـــبـــني الـــــــذيـــن ال يـفـكـــــــرون ســـــــوى يف

حتقيق االنتصارات. 
وقــــال لـيـبــي انه يــــرغـب يف االسـتـمــــرار يف
التــدريب ولـذلـك ستـتكــالب االنـديـة عـليه
للـتعــاقــد معه.وخــاض املـنتـخب االيـطــالي
29 مبـاراة حتـت قيــادة ليـبي حقـق فيهـا 17
انتـصــارا وخـســـر مبــاراتـني فقـط يف بــدايــة
عـملـه مع الفـــريق أمــام أيــسلـنـــدا بهــدفـني
مقـابل ال شيء وسلوفـينيا بهـدف مقابل ال

شيء عام 2004 

الالعـبــني.ووضع جــــويــــدو روســي مفــــوض
االحتــــــاد االيـــطــــــالــي لـكـــــــرة القــــــدم حــــــدا
للـتكـهنــات بـــأن 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
الـــدور الثـــاني بـضــربــة جــزاء يف اللحـظــات
االخيرة من املبـاراة وحتدث ليبـي أيضا عن
افتقــاده العـمل اليـومـي مع الالعـبني علـى
عكــس مـــا كــــان علــيه كـمـــدرب يف االنـــديـــة
االخــــرى وقــــد يـكــــون احلـنـني لـلعــــودة الــــى
العــمل يف االنــــديــــة هــــو الـــسـبـب يف قــــراره

الفـضـيحــة وكــان ليـبي مــدربــا ليــوفـنتــوس
وقاده للفوز بلقب الدوري خمس مرات كما
فــــاز مـعه بـلقـب دوري أبــطــــال أوروبــــا عــــام
1996 ورغم أن وقـائع هـذه الفـضيحـة تعـود
الـــــــى وقــت لــم يـكــن فــيـه لــيــبــي مـــــــدربـــــــا
لـيــــوفـنـتــــوس اذ تــــولــــى تــــدريـب املـنــتخـب
االيــطــــالـي قــبل مــــوسـم 2004-2005 اال أن
عالقــته بـــــاثـنـني مـن أكـبـــــر املـتـــــورطـني يف
القـضيـة وهمـا لـوشيـانـو مـوجي مـديـر عـام
نادي يـوفنتـوس سابـقا وأنـطونـيو جـيراودو
الــرئـيــس الــســـابق للـنـــادي ألقـت بــظاللهــا
على اجنـازات هذا املـدرب وكان ليـبي مهددا
بــاالنـغمــاس يف الفـضـيحــة بــشكـل أكبــر يف
آذار املـــاضـي بعـــدمـــا خـضـع جنله دافـيـــدي
لـالســتـجـــــــواب مــن قــبـل قــــضـــــــاة يف رومـــــــا
يـحققـــون يف مـــزاعـم بــشـــأن تـــورط وكـــالـــة
)جيـا وورلـد( الـريــاضيــة التـي يعمـل فيهـا
دافـيدي يف منافسـة غير شريفـة باستخدام
الــتهــــديـــــدات والعــنف يف ســــوق انــتقــــاالت

مـدرب فاز لـتوه بـأكبـر لقب يف عـالم اللعـبة
ولـم يتعـرض فــريقه للهـزميـة يف 25 مبـاراة
مـتتـــاليــة.وقــد يكــون الـبيــان الــذي أصــدره
ابيـتي أكثـر وضوحـا بشـأن اسبـاب استقـالة
ليبـي ففي هـذا البيـان أشـاد ابـيتي بـاملـدرب
وقـــدرته علـــى أداء مهـمـته الـــرائعـــة والفــوز
بـكــــــأس العـــــالــم وســـط ظـــــروف عـــصــيــبـــــة
تعيـشها كـرة القدم االيطـالية يف اشـارة الى
قـضيـة فـضيحـة التالعـب بنتـائج املبـاريـات
الـتـي اكـتــشفـت قـبل مــشــاركــة ايـطــالـيــا يف
كـأس العالم وينـتظر أن يصـدر احلكم فيها
يف وقـت الحق ومن املـؤكــد أن ليـبي لـم ينج
مـن غـبــــار الـتـــــورط يف الفــضــيحــــة وســط
ادعـــــاءات بــــسعــي أربعـــــة أنـــــديـــــة مــن دوري
الــدرجــة االولــى بــايـطـــاليــا لـلتـــأثيــر علــى
قــــرارات احلـكــــام ومـــســــاعـــــديهــم يف بعــض
املبـاريات يف موسـم 2004-2005 ويأتي نادي
يـــــوفــنــتـــــوس بـــطل الـــــدوري االيــطـــــالــي يف
املـوسمني املاضـيني كأبرز املـتورطني يف هذه

الــــريــــال يــطــــارد ابــــراهـيـمــــو فــــوتـــشسعادة بوفون لم تكتمل

رونـالــدينـو خـيب
امـــال الــســـامـبـــا

لـيبـي اختـار الــوداع يف حلظـات االنـتصـار

كلينسمان


