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قبل الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون أن يكون 50
رئيس���ا ش���رفيا مللف الواليات املتحدة الستضافة كأس 
العالم لكرة القدم عام 2018 أو 2022 بحسب ما ذكر االحتاد 

احمللي للعبة.
وجاء في بيان لالحتاد االميركي: »س���يلعب كلينتون 
دورا في تسويق امللف األميركي خالل األشهر املقبلة قبل 

القرار النهائي في ديسمبر 2010«.

فاجأ مدرب منتخب ايطاليا مارتشيلو ليبي اجلميع باستبعاده الظهير االيسر 
ليوڤنتوس فابيو غروسو من التشكيلة، بعد ان قلص العدد الى 28 العبا. وتعتبر 
اخلطوة مفاجأة الن غروس����و ش����غل مركز الظهير االيسر االساسي في السنوات 
االخيرة، وتوج بطال للعالم في صفوف منتخب بالده. لكن يبدو ان غروسو دفع 
ثمن العروض الباهتة خلط دفاع »السيدة العجوز« هذا املوسم، علما ان زميليه 
في مركز قلب الدفاع فابيو كاناڤارو وجورجيو كيليني بقيا في التش����كيلة، كما 

استبعد ليبي زميل غروسو في يوڤنتوس، اندريا كانيفا كما كان متوقعا.

كلينتون رئيساً شرفياً لمونديال 2018 و2022 ليبي يفاجئ غروسو باستبعاده 

مدرب اجنلترا فابيو كابيللو يعول على تألق املهاجم واين روني في كأس العالم

)أ.ف.پ( مدرب أملانيا يواكيم لوف خالل تواجده مع الالعبني في معسكر صقلية  

المونديال من ذاكرة
كرويف أسطورة هولندا مولر هداف النسخة التاسعة بجدارة

يعتبر يوهان كرويف الهولندي 
الطائر اسطورة الكرة في هولندا 
واياكس وبرش���لونة وسيبقى 
الرقم 14 الذي حمله طوال مسيرته 
رمزا لفن كرويف الذي كان ميلك 
انطالقة سريعة وذكاء حادا في 
التعامل مع الكرة حتى اطلق عليه 
لقب »بيلي���ه االبيض«، ويقينا 
لو قدر لكرويف ان يحرز كأس 
العالم ولو مرة واحدة لنافس بال 
شك امللك بيليه على لقب افضل 

العب في العالم.
وتربع اياكس بقيادة كرويف 
عل���ى الع���رش االوروبي ثالث 

سنوات متتالية في 1971 و72 و73، كما جنح في قيادة منتخب بالده 
الى نهائي مونديال 1974 في املانيا وخس���ر امام الدولة املضيفة مع 
انه قدم عروضا افضل، وميلك كرويف سجال ناصعا مع اياكس حيث 
فاز معه ببطولة هولندا تسع مرات وبالكأس احمللية 4 مرات وسجل 
في صفوفه 215 هدفا في 307 مباريات قبل ان ينتقل الى برش���لونة 
االسباني مقابل مبلغ خيالي في 25 اكتوبر عام 1973، وكان برشلونة 
يحتل مركزا وس���طا في الترتيب ويبحث عن لقب غاب عن خزائنه 
طويال،  وخاض كرويف اول مباراة له ضد غرناطة وس���جل هدفني 
قبل ان يقود فريقه بعد سبعة اشهر الى اللقب الغالي بعد غياب 14 
عاما ليصبح معبود اجلماهير، ولعب كرويف في صفوف برشلونة 

من 1973 الى 1978 وسجل له 48 هدفا في 140 مباراة.
ولم ينقص سجل كرويف احلاصل على جائزة الكرة الذهبية الفضل 
العب في البطوالت االوروبية ثالث مرات »رقم قياس���ي بالتساوي 
مع مواطنه ماركو ڤان باسنت والفرنسي ميشال بالتيني« اال احراز 
كأس العالم، وقد س���جل كرويف 33 هدفا في 48 مباراة دولية حمل 

فيها شارة القائد 33 مرة ايضا.

االجناز«، وجنح املنتخب املغربي في 
انتزاع نقطته الثاني����ة في النهائيات 
وبات وضعه افضل من االجنليز الذين 
انهوا اجلولة الثانية في املركز االخير 

بنقطة واحدة.

لدينا ما نخس����ره ومباراتنا ضدهم ال 
تختلف كثيرا عن مواجهتنا االولى ضد 
پولندا«، وتابع: »وجودنا في املكسيك من 
أجل تشريف الكرة االفريقية والعربية، 
ولدينا العب����ون بامكانهم حتقيق هذا 

بع����د تخطيه االختب����ار االول امام 
پولندا بنج����اح كان املنتخب املغربي 
على موعد مع اختبار اصعب بعد اربعة 
ايام فقط وبالتحديد ضد اجنلترا امام 
20200 متفرج وجنح في انتزاع نقطة 
ثمين����ة وضعته على مش����ارف اجناز 
تاريخي، وكانت صعوبة املباراة تكمن 
في كون االجنليز كانوا مطالبني بالفوز 
لالبقاء على امالهم في بلوغ الدور الثاني 
خصوصا انهم خسروا املباراة االولى 
امام البرتغ����ال 0 � 1، وكانت مواجهة 
االجنليز حلما بالنسبة للمغاربة الذين 
كانوا على عل����م بكل صغيرة وكبيرة 
عنهم وعن جنومهم خصوصا احلارس 
العمالق بيتر شيلتون وروبسون وراي 
ويلكينز وغلني هودل وغاري لينيكر 
وكريس وودل وتيري فنويك، وبهذه 
املعطيات كانت كفة االجنليز راجحة 
لتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة اال ان 
التسرع واالس����تهانة باخلصم ساهما 
بشكل كبير في التعادل السلبي الذي 
أس����قط فيه املغاربة االجنليز، اضافة 
الى االرادة القوية والكبيرة التي ابداها 

»أسود االطلس«.
واكد مدرب املغرب، البرازيلي املهدي 
فاريا قبل املب����اراة »نحترم االجنليز، 
وندرك جي����دا قوتهم«، مضيفا »ليس 

لقب املهاجم االملاني غيرد مول�ر 
ب� »در بومبير« اي »املدفعجي«، لم 
يكن موهوبا وال انيقا، لكنه كان فعاال 
امام املرمى، ويبقى من بني افضل 
الهدافني في تاريخ الكرة املستديرة، 
ويستطيع البقاء طيلة املباراة ال 
يعمل شيئا، يتمشى داخل امليدان 
حتى ينس����اه اجلميع، وفي ثوان 
يستطيع ان يقلب مجريات اللعب، 
ويسجل من مختلف الوضعيات، 
بالرأس، بالقدمني، بالبطن بالصدر، 
بالركبتني، في كل مكان، وفي كل 
زمان، املهم بالنسبة لهذا الهداف هو 
هز الشباك وال شيء غير ذلك، وكان 

زمالؤه يدعونه ب� »البدين« النه كان قوي البنية )1.75م و75 كلغم(، وميلك 
رجلني قصيرتني لكنهما عريضتني، وسجل مولر 68 هدفا في 63 مباراة 
دولية، و365 هدفا في 472 مباراة ضمن دوري املانيا الغربية، وهو املعدل 
الذي لم يس����تطع حتقيقه اي العب بعده، وكان مونديال املكسيك 1970 
مبثابة االنطالقة احلقيقية ملولر حيث بهر العالم باتقانه تسجيل االهداف. 
وفي مونديال 1974 الذي نظمته املانيا الغربية لم يبرز »املدفعجي« في 
الدور االول وس����جل هدفا واحدا في مرمى استراليا، وكان االمر مشابها 
في مباراة الدور الثاني امام يوغوس����الفيا، اي انه سجل هدفني فقط في 
خمس مباريات، في الدور نصف النهائي انقذ املانيا الغربية امام پولندا 
ومتكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 75 بتسديدة ارضية خدعت 
احلارس توماشيفسكي، وفي 7 يوليو كان املوعد مع املباراة النهائية امام 
املنتخب الهولندي العتيد، الذي كان السباق الى التسجيل منذ الدقائق 
االولى، غير ان االملان متكنوا من التعديل بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة 
43، بعدها متكن مولر من السيطرة على كرة من بونهوف، ثم سدد بقوة 
مخادعا احلارس يونغبلود، لتتوج املانيا الغربية بطلة للعالم، وعمت 

الفرحة ملعب ميونيخ االوملبي.

يوهان كرويف غيرد مولر

المغرب يخطف نقطة من اإلنجليز في مونديال 1986

)أ.ف.پ( مدافع املغرب مصطفى البياز يعرقل قائد اجنلترا بريان روبسون في مونديال 1986  

مراد مغني: إصابتي معقدة وسأقوم
بأي شيء من أجل المشاركة

عقوبات قاسية تنتظر سماسرة التذاكر

اعترف اجلزائري الدولي مراد مغني العب خط وسط نادي التسيو 
االيطال����ي ان اإلصابة التي يعاني منها في الركبة معقدة، لكنه متس����ك 
بأمل املش����اركة مع منتخب بالده في كاس العالم. قال مغني للتلفزيون 
اجلزائري »إصابتي معقدة، لكنني أعمل بجدية برفقة اجلهاز الطبي حيث 
أخضع لعالج مكثف، اشعر ان هناك حتسنا وفي األيام املقبلة سنرى«. 
وأضاف »أعمل كل شيء من اجل أن أكون جاهزا ألنني أمتنى املشاركة في 
املونديال، وإذا لم يحدث ذلك فيجب علي تقبل األمر ألن ذلك هو قدري«. 
من جهته، قال رابح سعدان انه سيفصل في مشاركة مغني يوم 26 مايو 

اجلاري مؤكدا عودته إلى التدريب مع زمالئه األسبوع املقبل.

يواج���ه املتورطون في أعمال السمس���رة في تذاكر نهائيات كأس 
العالم غرامة مالية قدرها 200 ألف راند )25 ألف يورو( أو الس���جن 
خمسة أعوام، وفقا للوائح اجلديدة التي أعلنتها حكومة جنوب أفريقيا 
واالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة 
في جنوب أفريقيا لوائح جديدة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم بشكل 
غير قانوني، والذي من شأنه أن مينع الكثيرين من بيع التذاكر خارج 
القنوات التي وافق عليها الفيفا. بدأت أعمال السمسرة في بيع التذاكر 
عندما س���مح الفيفا ملواطني جنوب أفريقيا بشراء حتى عشر تذاكر 

للمباراة الواحدة، بدال من أربع تذاكر فقط في السابق.

محامي باالك ينوي رفع دعوى على بواتنغ

رباعي بريمن يلحقون بمعسكر »المانشافت« في جزيرة صقلية
انضم أربعة من العبي نادي فيردر برمين األملاني 
إلى معسكر منتخب أملانيا لكرة القدم في جزيرة صقلية 
وكان الالعبون بير ميتساكر وماركو مارين ومسعود 
أوزيل واحلارس تيم فايس����ه تأخروا في االنضمام 
للمنتخب بسبب خوضهم مع فريقهم املباراة النهائية 
في كأس أملانيا والتي انتهت بهزميتهم السبت املاضي 

أمام بايرن ميونيخ بأربعة أهداف نظيفة.
من جهت����ه، أعلن محامي قائ����د املنتخب االملاني 
لكرة القدم وصان����ع العابه ميكايل باالك، انه ينوي 
رفع دعوى قضائية بحق كيفن برينس بواتنغ الذي 
تسبب باصابة جنم تشلسي السبت املاضي في كأس 
اجنلترا ما اضطر االخير الى االنسحاب من نهائيات 

كأس العالم.
وقال ميكايل بيكر في تصريح لوكالة االنباء االملانية 
الرياضية »سيد« التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية: 
»بالنس����بة لي، ما ارتكبه بواتنغ ليس فقط خطأ في 

اطار املباراة بل مقصود الصابة باالك«.
وأضاف »منلك احلق بشكل صريح للقيام بتقييم 
قانوني )للحالة(، وهذا يشمل كال من العواقب واملدنية 

واجلنائية«.
وكان بواتن����غ قد اعلن انه ل����م تكن لديه اي نية 
سيئة لدى تدخله بحق باالك، واصبح بواتنغ الذي 

نشأ وتكون في برلني قبل ان ينتقل الى اجنلترا عام 
2007، موضوعا حلملة مش����ينة في أملانيا سواء في 

الصحف احمللية او هواة الكرة املستديرة.
وعلق حارس املرمى السابق للمنتخب األملاني، ينز 
ليمان على غياب باالك عن كأس العالم أثناء االحتفال 
بكتابه اجلديد قائال: »هذه خسارة كبيرة للغاية وال 
ميكن تعويضها« مؤكدا عدم وجود أي العب ميكنه 
سد الفجوة التي يتركها باال، وأضاف: »ميكن معرفة 
م����ا يدور بداخله )باالك( اآلن، األمر مرير للغاية وال 

ميكن ألحد أن يواسيه«.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة »صن هيرالد« األسترالية 
أن آمال أستراليا في اجتياز الدور االول تضاعفت مع 
غياب باالك، وتلتقي أستراليا مع أملانيا في مباراتها 

األولى باملونديال في 13 يونيو املقبل.
ولكن مدافع أس����تراليا كريغ مور نفى أن يساعد 
غياب باالك عن صفوف املنتخب األملاني في تخفيف 
األعباء امللقاة على كاهل فريقه، وقال: »الشك في أنه 
واحد من أبرز جنومهم )أملانيا( ولكنهم أيضا لديهم 
فريق قوي، وقد يكون من الصعب التعامل مع اآلثار 
الناجتة عن ش����يء مثل غياب باالك، والوقت مازال 
طويال أمام أملانيا ملعاجلة كل األمور قبل أن نواجههم 

في كأس العالم«.

إنجلترا بدأت معسكراً في النمسا بغياب العبي تشلسي
املنتخبات، بان مشاركة االجنليز في 
املونديال ستكون فاشلة في حال عدم 
بلوغه املباراة النهائية، وقال »بالنسبة 
لي، عدم التأه���ل الى املباراة النهائية 
سيكون فشال«، مضيفا »عندما تسلمت 
مهامي كان العبو املنتخب االجنليزي 
في احلضيض، كان���وا خائفني، لكني 
جنحت في إعادة ترتيب أوراق البيت 
االجنليزي، حتدثت كثيرا الى الالعبني 
وفرض���ت قوانني وأع���دت الفخر الى 
ال���وان املنتخب االجنلي���زي«. وتابع 
التعامل وفرضت  »كنت صارما ف���ي 
االنضباط واجلدية، وبالتالي أصبحت 
لدينا مجموعة حديدية ستقول كلمتها 
في جنوب افريقيا«، معربا عن أمله في 
ان جتمع املباراة النهائية بني اجنلترا 

وايطاليا.

الولد الذهبي

آمال املنتخب االجنليزي  ستكون 
معلقة على ولده الذهبي واين روني 
الذي خاض موس���ما اس���تثنائيا في 
صفوف ناديه مان يونايتد بتسجيله 
34 هدفا في مختلف املسابقات.لم يتعد 
روني الرابعة والعش���رين من عمره 
لكنه خاض 57 مباراة وسجل 25 هدفا، 
ويرشحه النقاد لتحطيم الرقم القياسي 
من االهداف الدولية احمللية املس���جل 
باسم أسطورة منتخب اجنلترا ونادي 
مان يونايتد السابق بوبي تشارلتون 

برصيد 49 هدفا في 106 مباريات.
ولم يحرز مان يونايتد لقبه الرابع 
على التوالي هذا املوس���م، لكنه يدين 
في البقاء منافس���ا على لقب الدوري 
االجنليزي املمتاز حتى األسبوع األخير 
الى العب واحد هو واين روني.ويأمل في 
التعويض خالل كأس العالم، وفي حال 
قدر له ذلك، فانه سيصبح بطال قوميا 
في بالده التي صامت عن اللقب املرموق 
منذ عام 1966، كما سيعزز حظوظه في 
احراز جائزة الكرة الذهبية التي متنحها 
سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 

املتخصصة في كرة القدم.

والكأس السوبر االيطالية 4 مرات أعوام 
1992 و1993 و1994 و2001، ودوري 
أبطال اوروبا عام 1994 والكأس السوبر 
األوروبية عام 1994، والدوري االسباني 

مرتني عامي 1997 و2007.
اعتبر كابيللو، الذي يخوض أول 
جتربة على رأس االدارة الفنية ألحد 

)مرتني 1996- 1997 و2006- 2007( 
وروم���ا )1999- 2004( ويوڤنتوس 
)2004- 2006(، وحقق لقب الدوري 
االيطالي 6 م���رات أعوام 1992 و1993 
و1994 و1996 و2001 و2005 و2006 
واألخيران سحبا من يوڤنتوس بسبب 
فضيحة التالع���ب بنتائج املباريات، 

الى املباراة النهائية لكأس العالم. ولم 
يتأهل املنتخب االجنليزي الى املباراة 
النهائية ل���كأس العالم منذ عام 1966 

عندما توج باللقب على أرضه.
وأصاب كابيللو جناحا منقطع النظير 
مع أندية مي���الن )مرتني 1991- 1996 
و1997- 1998( وريال مدريد االسباني 

التي شاركت  المنتخبات  بين جميع 
في التصفيات.

خبرة كابيللو

ويعول كابيللو على خبرته التدريبية 
الكبيرة مع اع���رق االندية في القارة 
العجوز لقي���ادة املنتخب االجنليزي 

أقل من سنتين التقى منتخبا انجلترا 
وكرواتيا على ملعب ويمبلي ايضا في 
تصفي���ات كأس العالم 2010، فكانت 
النتيجة لمصلحة األسود الثالثة 1-5، 
ليحجز بطاقته الى العرس الكروي. 
وحقق المنتخ���ب االنجليزي أفضل 
فارق من االه���داف )+28 هدفا( من 

منتخب  دخل 
انجلترا لكرة القدم 
معسكره في والية 
شتايرمارك جنوبي 
استعدادا  النمسا 
لكأس العالم.ومن 
المنتظر أن يواصل 
المنتخب االنجلي���زي بقيادة مديره 
الفني اإليطال���ي فابيو كابيللو إتمام 
استعداداته داخل المعسكر حتى األحد 
المحفل  المقبل. وتنطل���ق فعاليات 
الكروي العالمي يوم الحادي عش���ر 
من الشهر المقبل وتنتهي في الحادي 

عشر من يوليو المقبل.
المنتخب  ويغي���ب ع���ن بعث���ة 
االنجليزي التي وصلت مدينة جراتس 
عاصمة الوالية العبو المنتخب من نادي 
تشلسي بسبب مباراة نهائي الكأس 
التي خاضوها، باالضافة الى حارس 
المرمى ديڤيد جيمس العب بورتسموث 
وغاريث باري العب وسط مانشستر 
سيتي لإلصابة. تضم البعثة 24 العبا 
فقط. يعود المنتخب االنجليزي إلى 
بالده األحد المقبل استعدادا للمباراة 
الودية المق���ررة االثنين مع نظيره 

المكسيكي في ستاد ويمبلي.

تحقيق النجمة الثانية

ونجح كابيللو ف���ي فترة زمنية 
قصيرة ف���ي نقل منتخ���ب انجلترا 
من الحضيض ال���ى احد المنتخبات 
المرشحة الحراز كأس العالم المقبلة 
للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1966 
عندما أقيم���ت البطولة على أرضه. 
وبلغ المنتخب االنجليزي الحضيض 
في 7 نوفمبر عام 2007 بخس���ارته 
أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي 3-2 
وطارت مع الخسارة أحالم المشاركة 
في »يورو 2008« في سويسرا والنمسا. 
وأنهت الخسارة مهمة المدرب ستيف 
ماكالري���ن عل���ى رأس الجهاز الفني 
للمنتخب االنجليزي، فاستعان االتحاد 
االنجليزي بخب���رات كابيللو. وبعد 


