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 أعلن نادي بوردو امس في بيان له ان رئيسه جان-لوي تريو ورئيس االحتاد 34
الفرنسي لكرة القدم جانـ  بيار اسكاليت توصال الى اتفاق من اجل تعيني مدرب 
االول لوران بالن مدربا للمنتخب الفرنسي. ويضع االتفاق حدا للخالف بني االحتاد 
الفرنسي وفريق بوردو الذي كان رئيسه تريو اعتبر التعاقد مع بالن قبل عام من 
نهاية عقده مع بطل الدوري املوسم قبل املاضي، أدى الى حرمان بوردو من كسب 
20 مليون يورو. وبحسب صحيفة »ليكيب« الرياضية، فإن بوردو سيحصل في 

النهاية على 1.5 مليون يورو تعويضا عن الضرر الذي حلق به.

بالن يدرب فرنسا 
أعرب جناح منتخب اجلزائر عامر بوعزة عن خيبة أمله من قرار املدرب 
رابح سعدان القاضي باستبعاده من التشكيلة من دون ان يشرح له اسباب 
ذلــــك. وقال العب بالكبول من الدرجــــة االولى االجنليزية الذاعة »بي بي 
ســــي«: »كالمي ليس موجها ضد اي من الالعبني اجلدد، لكنني مستاء من 
املدرب، فهو لم يتصل بي ولم يأت لرؤيتي وشرح االسباب التي دفعته الى 
استبعادي مثل اي شخص محترف«. واضاف »لقد بذلت جهودا كبيرة من 

اجل اجلزائر، وشعرت بأنني تلقيت ضربة قوية بعصا البيزبول«.

بوعزة مستاء من سعدان

»اآلزوري« في قبضة برانديلي بعد المونديال.. ومارادونا يستبعد 7 من التشكيلة
ذكـــــــرت 
صحيفــــــــة 
»غازيتا ديلو 
سبـورت« ان 
املدرب احلالي 
لفيورنتينـــا 
ســــيــــزاري 
برانديلي سيكون مدربا جديدا 
للمنتخـــب االيطالي لكرة القدم 
خلفا ملارتشيلو ليبي الذي يقود 
»اآلزوري« في نهائيات املونديال 
في جنوب افريقيا التي تنطلق من 
11 يونيو الى 11 يوليو املقبلني. 
وأوضحت الصحيفة »سيزاري 
برانديلي سيكون مدرب جديدا 
للمنتخب االيطالي. لم يبق اآلن 
سوى االعالن رسميا عن ذلك«.

وبحسب الصحيفة فان رئيس 
االحتاد االيطالي جانكارلو ابيتي 
اتصل برئيس فيورنتينا اندريا 
ديال فالي وطلب منه »الترخيص 
له لتقـــدمي عرض الى برانديلي 
الذي ينتهي عقده مع فيورنتينا 

في 30 يونيو 2011«.
وأضافت ان ابيتي قام باتصال 
اولي مع برانديلي وان الصفقة 
ستتم بسرعة الن مدرب فيورنتينا 
مستعد للموافقة على عقد ملدة 
عامني او 4 أعوام دون املطالبة 
بالتعويضـــات الن ذلـــك ليس 
أسلوبه وألنه واع بالصعوبات 

املالية.
وتابعـــت ان برانديلي الذي 
سيسافر مع فيورنتينا في جولة 
في كندا، »سيلتقي مع ابيتي لدى 
عودته الى ايطاليا األسبوع املقبل 
حيث سيكون املنتخب االيطالي 
في معسكره االعدادي للمونديال 
في سيسترير«، مشيرة الى انه 
»في حال عدم حدوث امور غير 
متوقعة، فإن اإلعالن الرسمي عن 
تعيني برانديلي سيتم في نهاية 
الشهر اجلاري وان األخير سيبدأ 
مهامه اجلديدة في 18 أغسطس 
املقبل خالل مبـــاراة ودية امام 
منتخب لم يتـــم حتديده حتى 

اآلن«.
إلى ذلـــك، انطلقت تدريبات 
املدرب  العاج بقيـــادة  ســـاحل 
السويدي زڤن غوران اريكسون 

في سويسرا.

مارادونا

اســـتبعد مـــدرب منتخـــب 
األرجنتني دييغو مارادونا سبعة 
العبني من التشكيلة األولية التي 

ضمت 30 العبا.
والالعبون السبعة املستبعدون 

هم: خوان مرسير )أرجنتينوس 
وسيباســـتيان  جونيـــورز(، 
بالنكو )النوس(، وخيســـوس 
داتولو )اوملبياكوس اليوناني( 
كولوتشـــيني  وفابريتســـيو 
)نيوكاسل االجنليزي( وإيزيكييل 
الفيتزي )نابولـــي االيطالي(، 
وخوسيه سوسا )استوديانتيس( 
وخـــوان مانويل إنســـاورالدي 

)نيولز أولد بويز(.
التي  وتخوض األرجنتـــني 
تلعب في املجموعة الثانية الى 
جانب نيجيريا، كوريا اجلنوبية 
واليونان، مباراة ودية مع كندا في 

24 اجلاري في بوينس ايرس.
الرسمية:  التشـــكيلة  وهذه 
حلراسة املرمى: سيرجيو روميرو 
)ألكمـــار الهولنـــدي(، ماريانو 
أندوخار )كاتانيـــا االيطالي(، 

دييغو بوسو )كولون(.
للدفاع: نيكــــوالس أوتامندي 
)فيليــــز سارســــفيلد(، مارتــــن 
دمييكيليــــس )بايــــرن ميونيخ 
األملاني(، والتــــر صامويل )انتر 
ميــــالن االيطالــــي(، غابرييــــل 
هاينتســــه )مرسيليا الفرنسي(، 
نيكــــوالس بورديســــو )رومــــا 
االيطالي(، كليمنتي رودريغيس 
)أستوديانتيس(، وأرييل غارسي 
)كولــــون(. للوســــط: خوناس 
غوتييريز )نيوكاسل االجنليزي(، 
خافيير ماسكيرانو وماكسيميليانو 
رودريغيز )ليڤربول االجنليزي(، 
خــــوان سيباســــتيان فيــــرون 
أنخــــل دي  )أســــتوديانتيس(، 
ماريا )بنفيكا البرتغالي(، خافيير 
باســــتوري )باليرمو االيطالي(، 
ماريــــو بوالتــــي )فيورنتينــــا 

االيطالي(.
للهجـــوم: ليونيل ميســـي 
)برشلونة االسباني(، غونزالو 
هيغواين )ريال مدريد االسباني(، 
مارتن باليرمو )بوكا جونيورز(، 
سيرخيو أغويرو )أتلتيكو مدريد 
االسباني(، دييغو ميليتو )انتر 
ميالن االيطالي(، كارلوس تيڤيز 
)مانشستر سيتي االجنليزي(.

إيسيان

يبدو العب وســـط منتخب 
غانا ونادي تشلسي االجنليزي 
مايكل ايسيان واثقا من حصوله 
على الضوء األخضر للمشاركة 
في النهائيات. وغاب ايسيان عن 
املالعب منذ ان تعرض إلصابة في 
ركبته خالل نهائيات كأس االمم 
األفريقية فـــي انغوال في يناير 
املاضي، وســـيقوم املسؤولون 

في االحتاد الغاني بزيارة النادي 
اللندني لالطالع من اجلهاز الطبي 
على مدى جهوزية دينامو خط 
الوســـط خلوض غمـــار كأس 

العالم.
وأعرب ايســـيان عن تفاؤله 
بحظوظه في املشاركة بتصريحه 
ملوقع النادي على شبكة االنترنت 
بقوله »سيلتقي مسؤولو االحتاد 
الغاني مع نظرائهم في تشلسي، 

وتابع »لـــم ألعب منذ يناير 
املاضـــي وبالتالـــي احتاج الى 
خوض املباريـــات قبل ان تبدأ 
االمور اجلديـــة«. وختم »حاليا 
أتابع البرنامج املوضوع لي، وقد 
سمح لي تشلسي باالستمرار في 
مركز كوبهام حتى نهاية اجلاري، 
وأشعر بحالة نفسية افضل في 
األسابيع األخيرة وآمل ان تستمر 

األمور على ما عليه«.  

وقد قررنا تأجيل هذا االجتماع 
الـــذي كان مقـــررا ســـابقا الى 
هذا التاريـــخ كي ال نعكر صفو 
استعدادات تشلســـي األخيرة 
على صعيدي الدوري والكأس«. 
وكشف »يتعني علي ان ابذل جهودا 
اضافية لكي أكون جاهزا، وعندما 
ابلغ هذه اجلهوزية أمتنى خوض 
مبـــاراة على األقل من املباريات 

التجريبية قبل البطولة«.

إيسيان متفائل بالشفاء من إصابته واللحاق بغانا

)أ.ف.پ( مدرب ساحل العاج السويدي زڤن غوران اريكسون في حصة تدريبية مع الالعبني  

المونديال من ذاكرة

»الفيلسوف« سقراط حالة خاصةالمغرب يوّدع مونديال 1986 مرفوع الرأس

 لوال يلتقي »السامبا« في 26 الجاري

رجال شرطة 
ألمان للمشجعين

 أجر العبي صربيا 
كالعامل العادي 

أعلن االحت��اد البرازيلي ان العبي »الس��امبا« 
س��يزورون الرئيس البرازيلي لوال في 26 اجلاري 
ف��ي برازيليا قبل الس��فر ال��ى جن��وب افريقيا. 
وأوض��ح االحتاد ان العبي املنتخب س��يجتمعون 
اليوم ف��ي كوريتيبا وهي مدينة بجنوب البالد من 

اجل اخلضوع للفحوصات الطبية.

ال��������ى  البرازيل��ي  املنتخ��ب  وس��يتوجه 
جن��وب افريقيا ف��ي 26 اجلاري وف��ي اليوم ذاته 
س��يجتمع���ون مع الرئي��س البرازيلي لوال الذي 
كان اعتبر ف��ي 11 اجلاري بان املدرب دونغا اختار 
مجموعة م��ن 23 العبا »قادرة عل��ى احراز كأس 

العالم«.

قررت املانيا ارسال ثمانية من 
رجال الشرطة الى جنوب افريقيا 
للمس��اعدة ف��ي مراقبة س��لوك 
النهائيات.  االملان خالل  املشجعني 
املركزية  اخلدم��ات  هيئة  وذكرت 
للشرطة االملانية ان رجال الشرطة 
الوصل  س��يكونون مبنزلة حلقة 
بني املش��جعني االملان والش��رطة 
في جنوب افريقيا وسيرتدون زيا 

مدنيا ولن يحملوا اسلحة.

ذك��ر تقرير صحافي امس أن 
صربيا س��تعلق آمالها على العدد 
احملترفني  النج��وم  م��ن  الكبير 
يتقاضون  والذي��ن  البالد  خارج 
املالي��ني ف��ي الوق��ت ال��ذي ال 
احملليون  الالعبون  فيه  يتقاضى 

بالبالد سوى أجور زهيدة. 
ومع تطلع اجلماهير الصربية 
إلى النجوم أمثال نيمانيا فيديتش 
ودي��ان س��تانكوفيتش ونيكوال 
زيغيتش الذين يتقاضون املاليني 
ف��ي إجنلترا وايطاليا واس��بانيا 
فإن أجر الالع��ب العادي بفريق 
الدرج��ة األولى الصربي هايدوك 
كوال على سبيل املثال ال يتجاوز 
15 ألف دينار صربي )180 دوالرا( 
صحيف��ة  وأش��ارت  ش��هريا. 
»بريس« الصربية اليومية إلى أن 
فريق بارتيزان بلغراد يدفع أعلى 
األجور ف��ي ال��دوري الصربي، 
حي��ث يحصل العبوه على قرابه 
1.5 ملي��ون دين��ار )18.562 ألف 
دوالر( ف��ي الش��هر، وإن كانت 
الرواتب عادة م��ا تتأخر نوعا ما 

هناك.

كمبس 
هداف مونديال 

1978
اقترن اسم ماريو 
كامبس بكأس العالم 
1978 في االرجنتني، 
الثالث  وبالثنائيات 
التي سجلها خالل هذا 
ومنحت  املونديال، 
احداها فـــي مرمى 
هولنـــــدا في املباراة 
النهائيـــــة منتخب 
بالده اللقب العاملي، 
فلـــقب بـ »ماتادور« 

االرجنتني. 
املبــــاراة  بعــــد 
النهائية توج كمبس 
هدافــــا للمونديال 
اهــــداف  بســــتة 
وصار بطال وطنيا، 
وجنما كبيرا، يرى 
فيه شعبه اخلليفة 
الكبير قبل  لالعب 
احلــــرب رميوندو 
أنهى  الذي  اورسو، 
مشواره في ايطاليا، 
ونال اللقب العاملي 
بــــدوره لكن برفقة 
املنتخــــب االيطالي 

عام 1938.
أمـــا مـــع ناديه 
االســـباني ڤالنسيا 
فتمكـــن كمبس من 
كاس  لقـــب  نيـــل 
اسبانيا عام 1979، 
التالي  العـــام  وفي 
ساهم بقوة في فوز 
فريقـــه بلقب كأس 
الكؤوس االوروبية 
على حساب أرسنال 
االجنليزي بركالت 

الترجيح.

النهائي بعد مباراة التزال عالقة حتى 
اآلن في الذاكرة وتعتبر احدى أفضل 

املباريات في القرن املاضي.
وغادر سقراط عالم الكرة فجأة 
في ابريـــل 1987 وفضـــل التفرغ 
ملهنته، معلنا بذلك نهاية مشـــوار 
فيلسوف ذي مبدأ مارس ذات يوم 
الكرة بأمانـــة واخالص بعيدا عن 
احلسابات املادية التي صارت تلوث 

سماء هذه الرياضة.

للعب في صفوف فيورنتينا، وفور 
وصوله الى هناك لم يستطع حتمل 
ضغط الـــدوري، واقتنع بأن هذا 
العالم ليس عاملـــه فقرر العودة 
الى بلده حيث أكمل مشواره مع 

نادي فالمينغو.
شارك سقراط مع منتخب بالده 
في نهائيات كأس العالم 1986 التي 
اقيمت في املكسيك، والتي أخرجت 
فيها فرنسا البرازيل، من الدور ربع 

فضل االهتمام بدراسته اوال ونال 
شهادته في طب االطفال ثم تفرغ 
للكرة وهو في الرابعة والعشرين، 
واستطاع ان يثبت قدرة على النجاح 
في الرياضـــة كما في الدراســـة، 
وبالفعل صار حالة خاصة في عالم 
الكرة الذي دخله متأخرا اال انه ملع 
فيه وجنح بامتياز بفضل شخصيته 
وحكمته وفنياتـــه وموهبته، انه 
البرازيلي ســـقراط »الفيلسوف« 
حقا. كان سقراط مييل الى امتاع 
اجلماهير بقدر رغبته في حتقيق 
الفوز، وألنه رجل ذو مبدأ ضحى 
مبســـيرته االحترافية في الدوري 
االيطالي، الذي وصل اليه عام 1984 
مع فيورنتينا، وذلك بسبب املقاييس 
املاديـــة الطاغية وتفضيل االندية 
للنتائج على حســـاب املتعة، فلم 
يفكر طويال قبل ان يعود أدراجه 

الى البرازيل.
وبدأ ســـقراط مشـــواره مع 
املنتخب في 23 اغســـطس 1979 
خـــالل مباراة دوليـــة ودية ضد 
االرجنتني، حيث متكن من تسجيل 
هدفني، وابتداء من العام 1980 منحه 
املدرب تيلي سانتانا شارة القائد، 
ولم يكن هذا اختيارا بقدر ما هو 
حاجة. وفي نهائيات كأس العالم 
1982 في اســـبانيا، كان اجلميع 
يرشح البرازيل للفوز باللقب، اال 
أن املنتخـــب االيطالي فوت هذه 
الفرصة على سقراط وزمالئه برغم 
تألقهم. وكانت مباراتهم امام االحتاد 
السوفييتي احدى أفضل املباريات 
فـــي هذا املونديـــال، حيث متكن 
السوفييت من التقدم بهدف، وفي 
آخر اللقاء عدل سقراط النتيجة قبل 
أن يضيف ايدر هدف الفوز ملنتخبه 
في الثواني االخيرة. وفي عام 1984 
قبل هذا الرجـــل الغريب ـ الذي 
يعتبر الكرة وســـيلة للمصاحلة 
بني الناس ـ االنتقال الى ايطاليا 

بعد اجنازه التاريخي في الدور االول وبلوغه الدور الثاني على 
حساب منتخبات پولندا واجنلترا والبرتغال دون خسارة حط املنتخب 
املغربي الرحال في مدينة مونتيري ملواجهة املانيا الغربية على ستاد 
»اونيفيرسيتاريو« وامام 19800 متفرجا ضمن الدور ثمن النهائي 
وودع مرفوع الرأس بخسارته بصعوبة 0-1 في الدقائق االخيرة. 
وكانت املباراة ثأرية بالنســــبة للمغاربة بعد خسارتهم امام االملان 
1-2 في اولى مبارياتهم في مونديال 1970 باملكســــيك بالذات، علما 
ان املغاربة تقدموا بهدف حلمان وانهوا الشوط االول متقدمني 0-1، 
قبل ان تستقبل شباكهم هدفني في الشوط الثاني.وخاض املنتخب 
املغربي املباراة بتشــــكيلته الكاملة باستثناء قطب الدفاع مصطفى 
البياز الذي غاب بسبب االصابة لكن خليفته حلسن الوداني قام بدوره 
كما يجب حتى الدقيقة 88 عندما انسحب من احلائط البشري الذي 
اقامه حارس مرماه بادو الزاكي عندما احتسب احلكم اليوغوسالفي 
زوران بتروفيتش، فاستغل لوثار ماتيوس الثغرة وسدد الكرة بقوة 

داخل الشباك منقذا منتخب بالده من التمديد.

ولعب املنتخب املغربي املباراة مبعنويات عالية جدا بعد اجنازه 
في الدور االول، ولم يكن أشد املتفائلني ينتظر الظهور املشرف امام 
االملان بالذات بسبب الصفوف الزاخرة باالسماء الكبيرة والنجوم من 
العيار الثقيل امثال احلارس العمالق شوماخر وياكوبس وماغاث 

وفولر وليتبارسكي ورومينيغه والوفس وفورستر.
في املقابل لم تكن احلالة النفسية جيدة لدى االملان الن نتائجهم 
فــــي الدور االول كانت مخيبة حيــــث تعادلوا مع االوروغواي 1-1، 
وتغلبوا على اســــكوتلندا بصعوبة 2-1، ثم خسروا امام الدمنارك 
0-2، وهو العامل الذي جعل املغاربة يخوضون املباراة دون مركب 
نقص. وقال مدرب املغرب البرازيلي املهدي فاريا »حتى اآلن حققنا 
الهدف الذي حضرنا من أجله الى املكسيك: التأهل الى الدور الثاني، 
ما ســــيأتي من بعد سيؤكد ان تأهلنا لم يكن وليد صدفة«، مضيفا 
»سنبذل قصارى جهدنا ملتابعة مشوارنا الناجح«. وتابع »صحيح 
ان نفسية االملان مهزوزة، وسيحاولون استعادة التوازن امامنا لكن 

ذلك لن يكون سهال«.
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