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يؤمن جنم البرازيل كاكا بأن أداءه في كأس العالم سيكون 50
تعويضا عن املوسم الصعب الذي قضاه وسط اإلصابات في 
ريال مدريد اإلس���باني، بحس���ب وصفه.وقال كاكا: »قضيت 
موسما صعبا، لكني أملك العديد من األمثلة لالعبني لم يقدموا 
مستويات جيدة قبل املونديال، ثم أنهوا البطولة بشكل رائع«. 
وفسر مهاجم ميالن اإليطالي السابق ذلك بانه »سيتم إجراء 

فحوصات على عضالت���ي لتحديد املش���كلة، لكني أعلم أن 
األمر ليس صعبا«. وطمأن كاكا جمهور بالده »سأكون الئقا 
للمونديال بنس���بة 100%«. ويعد املهاجم ذو ال� 28 عاما أمل 
الفريق احلاصل على خمس ألقاب عاملية في استعادة اللقب 
الضائع في بطولة 2006 بأملانيا، بعدما استبعد املدير الفني 
للسيليس���او كارلوس دونغا أليكسندرو باتو ورونالدينيو 

جنمي ميالن.

كاكا: كأس العالم سيعوضني عن موسمي الصعب

المونديال من ذاكرة
القيصر بكنباور.. رياضي القرن في ألمانيا

منذ مباراته االولى الرسمية مع 
بايرن ميونيخ عام 1963 الى مباراته 
الوداعية في صفوف هامبورغ عام 
1982، ل����م يترك القيص����ر االملاني 
فرانتس بكنباور لقبا اال واحرزه، 
سواء كان محليا او قاريا او عامليا. 
ولم يكت����ف بكنباور بهذا القدر بل 
شارك في مباريات تاريخية ال تنسى 
ابرزها تلك التي جمعت منتخب بالده 
وايطاليا في نصف نهائي مونديال 
املكس����يك عام 1970 وانتهت بفوز 
االخير 4-3 بعد متديد الوقت في 
مباراة وصفت بأنها االجمل في تاريخ 
كأس العال����م.  ويأتي بكنباور في 

املركز االولى في تصنيف افضل الالعبني قياسا على 
سجله الناصع وموهبته وثبات مستواه واجلاذبية 
التي يتمتع بها. وخالفا ملعظم الالعبني االملان الذين 
كانوا يعتمدون على اللياق����ة البدنية العالية، كان 
بكنباور يتمتع بلمسة سحرية مرهفة.  ودخل بكنباور 

جتربة التدري����ب بعد اعتزاله 
مباشرة حيث تسلم املنتخب 
االملاني عام 1985 بعد الفش����ل 
في بلوغ الدور الثاني من كأس 
االمم االوروبية عام 1984 خلفا 
ليوب درفال. وجنح بكنباور 
في قي����ادة املنتخب الى نهائي 
مونديال املكسيك وخسر امام 
االرجنتني 2-3. لكن ذلك لم يثنه 
عن احملاولة مرة ثانية وكانت 
ناجحة هذه املرة واسفرت عن 
العالم  املنتخ����ب كأس  احراز 
ع����ام 1990 ف����ي ايطاليا للمرة 
الثالثة ف����ي تاريخه بعد 1954 
و74، ليصبح ثاني شخص في التاريخ يحرز اللقب 
العاملي العبا ومدربا بعد ان سبقه الى ذلك البرازيلي 
ماريو زاغالو )عام 58 كالعب، وعام 70 كمدرب(. ولم 
يكن غريبا ان يتم اختيار بكنباور رياضي القرن في 

املانيا فهو قيصر بكل معنى الكلمة. 

فؤاد أنور.. صاحب مسيرة ذهبية مع األخضر
يحق لالع���ب املخضرم فؤاد انور ان 
يفخر النه الالعب السعودي الوحيد الذي 
مثل املنتخبات السعودية في جميع احملافل 
العاملية من نهائيات كأس العالم للكبار 
والشباب والناش���ئني واالوملبي كما في 
البطوالت القارية املتمثلة بكأس آس���يا 
والبطوالت االقليمية في كأس اخلليج، 
وايضا في جميع بطوالت االندية عربيا 
وخليجيا وآس���يويا وعامليا، وهو اول 
العب سعودي يحترف خارج السعودية 

ايضا.
وفؤاد انور الع���ب ال تنقصه املهارة 
وال يخلو رصيده من االلقاب ويكفي انه 
رفع كؤوس���ا محلية وخليجية وعربية 
واسيوية ال تعد وال حتصى على مستوى 

الناشئني وفرق الصف االول.
وذاع صي���ت انور عندما س���اهم في 
تأهل املنتخب الس���عودي للمرة االولى 
الى نهائيات كأس العالم عام 94 في اميركا 

وهناك سجل انور اسمه بأحرف من ذهب 
بتسجيله اول هدف سعودي في املونديال 
وحتديدا في مرمى هولندا مانحا »االخضر« 
التقدم في املباراة التي انتهت بفوز هولندا 
بهدفني مقابل هدف. وفي املباراة الثانية 
امام املغرب، س���جل انور هدف الفوز ل� 
»االخضر« من تس���ديدة بعيدة سكنت 
الشباك املغربية ليتم اختياره بعد انتهاء 
املونديال ضمن قائمة افضل 22 العبا فيه. 
واختير انور افض���ل العب عربي ونال 
الكرة الذهبية عطفا على االجنازات التي 
حققها قبل مشاركة املنتخب السعودي 
في كأس العالم 94. وكان انور اول العب 
سعودي يخوض جتربة احتراف خارج 
بالده متثلت باحترافه في نادي شوانغ 
الصيني لكن جتربته لم تدم اكثر من 8 
اشهر عاد بعدها لينضم الى نادي النصر 
مقابل مليون و300 الف ريال )نحو 120 

االف دوالر(.

الصحف الجزائرية تنتقد عقوبات »فيفا« الرحيمة ضد مصر.. وزاهر يعترض
»محاربو الصحراء« ينفون وجود خالفات داخل معسكرهم بسويسرا

فتح حتقيقات بشأن مباراة اخلرطوم 
التي أقيمت بعد ثالثة أيام من مباراة 
القاهرة وما تردد من وقوع اعتداءات 
ضد مشجعي مصر هناك. وألقت اللجنة 
باللوم على احت���اد الكرة املصري في 
عدم اتخاذ اإلجراءات األمنية املناسبة 
لتوفير احلماية ملنتخب اجلزائر وحفظ 
النظ���ام أثناء املباراة التي أقيمت يوم 
الرابع عشر من نوفمبر املاضي بستاد 

القاهرة الدولي.

استعدادات الجزائر

ومن جانب آخ���ر، نفى احتاد كرة 
القدم اجلزائري وجود خالفات داخل 
املنتخ���ب الذي يقيم حاليا معس���كرا 
تدريبيا مبرتفع���ات كرانس مونتانا 
في سويسرا استعدادا لنهائيات كأس 
العال���م. وذكر االحتاد في موقعه على 
اإلنترنت أن املعسكر يجري في أجواء 
ممتازة وس���ط تفاهم كبير بني جميع 

الالعبني والطاقم الفني.
كانت تقارير إعالمية أش���ارت إلى 
وجود خالفات داخل الفريق ومغادرة 
الالعب كرمي زياني املعس���كر. بيد ان 
األخي���ر قال في تصري���ح للتلفزيون 
اجلزائري بأجواء املعسكر، مشيرا إلى 
أنه يعمل بجدية خالل التدريبات كي 
يستعد جيدا لكأس العالم خاصة أنه 
لم يلعب مع ڤولفسبورغ األملاني منذ 

ثالثة شهور.
الفريق بوصول  واكتملت صفوف 
نذير بلحاج العب بورتسموث اإلجنليزي 
ومدحي حلسن العب خط وسط راسينغ 
سانتاندر االسباني وعبدالقادر غزال 
مهاجم س���يينا اإليطالي إلى معسكر 
الفريق في كرانس مونتانا بسويسرا. 
وبدأ املنتخب اجلزائري امس املرحلة 
الثاني���ة م���ن اس���تعداداته لنهائيات 
العالم 2010. وتتنافس اجلزائر  كأس 
ضم���ن املجموعة الثالثة بكأس العالم 
إلى جانب إجنلترا والواليات املتحدة 

وسلوڤينيا.

لتصعيد األمر للمحكمة الرياضية إذا لم 
يتوصل اجلانب املصري التفاق مع جلنة 
االنضباط باالحتاد الدولي بشأن توقيع 
عقوبة على االحتاد اجلزائري على خلفية 
أحداث مباراة أم درمان. وجاء ذلك في 
الوقت الذي قرر فيه االحتاد الدولي عدم 

القادمة على أي ملعب آخر بخالف ستاد 
القاهرة وذلك في اجللسة التي جمعت 
اجلهاز الفني للمنتخب الوطني مع سمير 

زاهر قبل سفره إلى سويسرا. 
وعن ملف مباراة مصر واجلزائر التي 
أقيمت بالسودان قال زاهر ان لديه النية 

هذه العقوبة جاءت أقل بكثير مما كان 
متوقعا وأنها أفضل كثيرا من االعتذار 
حملمد روراوة. وأضاف زاهر أن حسن 
شحاته املدير الفني للمنتخب كان قد 
أخبره بترحيبه الشديد إلقامة أي مباراة 
التصفيات  للمنتخب املصري خ���الل 

الكروي املص���ري النتهاء أزمة مباراة 
مصر واجلزائر باتخاذ عقوبات مقبولة 
ضد االحتاد املصري، وهو ما اتضح من 
تعليق رئيس االحتاد املصري سمير 
زاهر على عقوبات »فيفا« بعدما أعرب 
عن سعادته قائال احلمد هلل، ومؤكدا أن 

ألغراض انتخابية«، بينما كان لصحيفة 
»ليبرتي���ه« رأي مختلف حيث قالت: 

»فيفا يعاقب مصر بشدة«.

مصر تلجأ للمحكمة الدولية

ومن جهة اخرى ساد االرتياح الشارع 

انتقدت الصحف 
اجلزائرية قرارات 
جلن���ة االنضباط 
التابع���ة لالحتاد 
الدولي لكرة القدم 
املتعلقة  )فيف���ا( 
باالعت���داء عل���ى 
حافلة منتخب اجلزائر بالقاهرة يوم 
12 نوفمبر املاضي قبل مباراة الفريق مع 
نظيره املصري في التصفيات املؤهلة 
لكأس العالم 2010 واصفة إياها بأنها 
»رحيمة« باملصريني وأن العقوبات لم 
تأت على مستوى االعتداء. وكانت اللجنة 
قررت نق���ل مباراتني ملصر بتصفيات 
مونديال 2014 على مسافة ال تقل عن 
100 كيلومتر خ���ارج نطاق العاصمة 
القاهرة وتغرمي احتاد الكرة املصري 100 
ألف فرنك سويسري )87.1 ألف دوالر(. 
كتبت صحيف���ة »الهداف« اجلزائرية: 
»فيفا يجامل مص���ر مبباراتني خارج 
القاهرة وغرامة مالي���ة«، أما زميلتها 
»كومبتيسيون« فكتبت: »فيفا يعتدي 
على اجلزائر«. وقالت صحيفة »اخلبر« 
في عنوان تصدر صفحتها األولى: »فيفا 
يدين مصر وملف أم درمان فارغ«، أما 
صحيفة »وقت اجلزائر« فكتبت: »فيفا 
يصدر عقوبات رمزية ضد مصر« وهو 
نفس عنوان صحيفة »النهار اجلديد« 
التي أضافت أن »املصريني يحتفلون 
بنصر مزيف«. وعلقت »الوطن« على 
العقوبة قائلة إن »فيفا فرض عقوبات ال 
تعكس أبدا االعتداء العنيف الذي تعرض 
له الالعبون اجلزائريون وما تركه من 
آثار نفسية على أعضاء البعثة«. نقلت 
»الش���روق اليومي« عن محامي احتاد 
الكرة اجلزائري رشيد بوعبداهلل قوله: 
»لم يحترم فيف���ا أخالقيات الرياضة 
القدم ورأف كثي���را باملصريني  وكرة 
الذين سيحتفلون بالتأكيد بهذا احلكم 
الرمزي«. ونشرت »اجلزائر نيوز« مقاال 
بعنوان »بالتر يستهني بواقعة االعتداء 
على حافلة اخلضر ويستغل القضية 

باالك ينوي مواصلة مسيرته مع »المانشافت«

)أ.ف.پ( مدرب املانيا يواكيم لوف يطمئن على إصابة ميكايل باالك 

)أ.ف.پ( ميسي يحتفل بفوز برشلونة بالدوري قبل سفره لألرجنتني 

مدرب السعودية في مونديال 1998 كارلوس البرتو باريرا يوجه فؤاد أنور في تدريبات األخضر

أعلن قائد املنتخب االملاني لكرة القدم وصانع 
ألعابه ميكايل باالك في تصريح صحافي امس انه 
ينوي مواصلة مسيرته االحترافية رغم اصابة 
في كاحل قدمه اليمنى وابتعاده عن املش����اركة 
في موندي����ال 2010.وقال باالك لصحيفة »بيلد« 
االملانية: »لن اوقف مسيرتي مع املنتخب بسبب 
ركلة، وانا لم اقل ابدا اني س����اوقف مس����يرتي 
معه بعد املونديال، ساواصل اللعب وعلى ارفع 
املستويات«، وكرر باالك )33 عاما( الذي اوشك 
عقده مع فريقه تشلسي االجنليزي على االنتهاء 
قوله ان رفع دعوى قضائية بحق كيفن برينس 
بواتنغ الذي تسبب في االصابة السبت املاضي 
في مسابقة كأس اجنلترا واضطره الى االنسحاب 
من نهائيات كأس العالم »ال ينفع بش����ىء«.واكد 
باالك الذي انضم الى منتخب بالده املعسكر في 
صقلية اس����تعدادا لنهائيات كأس العالم انه لن 
يتدخل في الترشيحات التي تتناول مسألة خالفته 
في قيادة املنتخب وق����ال: »حتى ان هذا اخليار 
اليزال صعبا امام املدرب يواكيم لوف«، مضيفا 
»على )باستيان( شفاينستايغر حتمل املزيد من 
املس����ؤوليات، فهو واثق به، وانا ال ارى شخصا 
اخر قادرا على فرض نفسه ومرشحا افضل منه 
لتحمل مسؤولية هذا املركز«.وكان باالك )33 عاما( 
اضطر الى االنسحاب من نهائيات كأس العالم في 
جن����وب افريقيا التي تنطلق في 11 يونيو املقبل 
بسبب االصابة في كاحل قدمه اليمنى ستبعده عن 
املالعب ملدة شهرين.واصيب باالك خالل مباراة 
فريقه تشلسي مع بورتسموث في نهائي كأس 
اجنلترا الس����بت املاضي حيث خرج قبل نهاية 
الشوط االول بنحو عشر دقائق. وجاءت اصابة 
باالك في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي من مواطنه 
كيفن برينس بواتنغ حيث خضع على اثرها الى 
العالج وعاد الكم����ال املباراة لكنه لم يتمكن من 

التحرك جيدا وخرج من امللعب.

ميسي: األرجنتين مرشحة بقوة للفوز باللقب

أعلن األرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشلونة 
بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم ان منتخب بالده 
مرش����ح إلحراز كأس العالم، مؤكدا في الوقت ذاته 
انه سيسعى الى تقدمي عروض جيدة ضمن املنتخب 
توازي العروض التي قدمها مع فريقه االسباني خالل 
هذا املوسم. وقال ميسي لدى وصوله الى األرجنتني 
حيث كان بانتظاره عدد كبير من الصحافيني: »بالنسبة 
لي، األرجنتني مرشحة للفوز باللقب، حتى ولو لم 
يرشحها اي احد لذلك، وأنا أرى ان األمر يصب في 
مصلحتنا«. ووعد ميسي الذي برز كثيرا مع برشلونة 
هذا املوسم من خالل تسجيله 34 هدفا في الدوري 
احمللي حيث توج هدافا والذي يعاني إلبراز موهبته 

م����ع منتخب بالده، بأنه سيس����عى الى ان يقدم في 
املونديال ما قدمه مع برشلونة، وقال »أملك الكثير 
من األمل وسأس����عى بقوة الى ذلك«. ونفى ميسي 
احلائز على جائزة الكرة الذهبية عام 2009 ان يكون 
لعبه مع املنتخب يشكل ضغوضات عليه وقال: »انا 
معتاد على الضغوطات، وأنا ألعب مع برش����لونة 
الذي هو واحد م����ن اعرق الفرق في العالم واللعب 
معه يتطلب دائما الفوز«. وكان ميس����ي )22 عاما( 
وصل الى األرجنتني حيث انضم الى منتخب املدرب 
دييغو مارادونا قبل التوجه الى جنوب افريقيا حيث 
ستخوض بالده الدور األول ضمن املجموعة الثانية 

الى جانب كوريا اجلنوبية ونيجيريا واليونان.

فرانتس بكنباور

حادث سير يؤخر 
بندتنر عن التدريب

تأخر مهاجم أرسنال اإلجنليزي 
واملنتخ����ب الدمناركي نيكالس 
بندتنر عن اجللس����ة التدريبية 
للقائمة املؤقت����ة ملنتخب بالده 
العالم.كان  املش����ارك في كأس 
حادث سير على الطريق السريع 
املؤدي إلى هلس����ينغور تسبب 
في تعطيل الالعب ألكثر من 20 
دقيقة حي����ث وصل عندما كان 
زمالؤه يقومون بعملية اإلحماء، 
حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم 
الدمناركية، وذكرت صحيفة »بي.

تي« في موقعها على اإلنترنت أن 
املدير الفني مورتن أولسن صرخ 
في بندتنر عندما رآه ليسرع في 
خطواته وينض����م إلى صفوف 

الفريق في التدريبات.

اتحاد الكرة الدنماركي 
يؤكد ثقته بالخطة األمنية

أكد االحتاد الدمناركي لكرة القدم 
ثقته في جناح االجراءات األمنية 
خالل كأس العالم بجنوب أفريقيا 
في توفير احلماية الالزمة للمنتخب 
الدمناركي األول خالل مشاركته 
ف����ي املونديال.ثارت مخاوف بني 
وسائل اإلعالم الدمناركية بعدما 
أعلنت السلطات العراقية اعتقال 
ضابط سعودي سابق لتورطه في 
مخطط لتنظيم القاعدة يستهدف 

بطولة كأس العالم 2010.

)أ.ف.پ( مدرب اجلزائر رابح سعدان يوجه العبيه في معسكر »محاربو الصحراء« في سويسرا وفي اإلطار لقطة ملباراة مصر واجلزائر 


