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كانافارو فوتبول» تتوج «فرانس
الذهبية الكرة على لرونالدينيو خليفة

ف ب ا § باريس -

الــمــنــتــخــب قـــائـــد ــه  ــوج ــت ي  ]
ريــــال ـــــع ـــــداف ــــي وم ــــال ــــط االي
فابيو ــي ــان ــب االس ــد  ــدري م
الــعــالــم كــانــافــارو بــطــل
ـــى إل «االزوري» مــــع 
برشلونة نــجــم ــة ــالف خ
ــي الــبــرازيــلــي ــان ــب االس
حصد في رونالدينيو
الذهبية الكرة جائزة
ــي ـــــــب ف ألفـــــضـــــل الع
 2006 ــام ــع ل ــــا أوروب
مجلة ستمنحها التي
ــول» ــب ــوت ـــس ف ـــران «ف
ــة ــص ــص ــخ ــت ــم ال
ــــدا غ ــــا ــــوي ــــن س
(االثـــــنـــــيـــــن)
ــس، ــاري فـــي ب
ــي ف ـــــــــك وذل
عدم حــال
ـــول ـــص ح
أيـــــــــــــــــــــة
ة جأ مفا

كبيرة.
ـــــــم ول
ـــم جــــائــــزة ـــس ـــت ت
 2 0 0 6
كما ــق ــوي ــش ــت ــال ب
ــــال ــــح ـــــت ال ـــــان ك
ــــدت أك إذ  دائـــــمـــــا،
ـــم الـــصـــحـــف ـــظ ـــع م
واالسبانية االيطالية
ـــ ال ــة ــي ــب ــذه ال الـــكـــرة  أن 
نصيب  ـــن م ــون ــك ــت س  52
سيصبح ــذي ال «االزوري» قائد

اختير  عندما   1996 عام منذ الشرف هذا  على  يحصل  مدافع أول
حينها. زامر ماتياس األلماني

ورأت الفائز  سيكون كانافارو ان ايطالية صحف عدة وأكــدت 
الحارس مواطنه على تقدم انه سبورت» ديللي غازيتا «ال صحيفة

هنري، تييري الفرنسي والمهاجم بوفون جانلويجي
ان بعد بالجائزة الالعب هذا لفوز دقت الحقيقة ساعة أن مؤكدة

.1993 باجيو العام روبرتو أحرزها مواطنه
ديال و»كورييري و»ستامبا» «ريبوبليكا» صحف وتوقعت
لخالفة  الــجــائــزة  بــهــذه ــا)  ــام ع  33) ــارو ــاف ــان ك ــوز ف ايــضــا ــرا»  ــي س
مدافع فوز رامون كالديرون مدريد ريال اكد رئيس كما رونالدينيو،

المرموقة. الجائزة بهذه فريقه
أحـــرزوا الــذيــن الــقــالئــل المدافعين ــد  اح كــانــافــارو وسيصبح 
ينال الــذي الرابع االيطالي سيكون كما المرموقة، الجائزة  هذه
(1982) روســي  وباولو   (1969) ريفيرا جاني بعد  الشرف هذا

.(1993) وباجيو
بالده  إحراز منتخب في بشكل كبير عاما) 33) كانافارو وساهم

المانيا. في الماضي الصيف العالم كأس
ميالن ــر ــت وان  (2002/1995) ــا ــارم ب ــع م ــارو  ــاف ــان ك ــب  ــع ول
االنضمام قبل (2006/2004) ويوفنتوس   (2004/2002)

الماضي. الصيف مدريد ريال إلى

بالجائزة الفائزين سجل
العب  ألفضل الذهبية الكرة بجائزة  الفائزين  سجل يأتي فيما

الماضية: العشرة األعوام في أوروبا في
االيطالي) (ميالن ويا جورج الليبيري :1995

االلماني) (بوروسيا دورتموند ماتياس زامر األلماني :1996
االيطالي) ميالن رونالدو (انتر البرازيلي :1997

االيطالي) (يوفنتوس زيدان الدين زين الفرنسي :1998
االسباني) (برشلونة ريفالدو البرازيلي :1999

االسباني) مدريد (ريال فيغو لويس البرتغالي :2000
االنجليزي) (ليفربول اوين مايكل االنجليزي :2001

مدريد) ثم ريال رونالدو (انتر ميالن البرازيلي :2002
االيطالي) (يوفنتوس ندفيد بافل التشيكي :2003

االيطالي) (ميالن شفتشنكو اندري األوكراني :2004
االسباني) (برشلونة رونالدينيو البرازيلي :2005

2006: ؟

يورو مليون بـ100 اإلنتر في مطلوب ميسي
ب أ د - ميالنو  §

ـــو ـــم ـــي ـــاس م يــــســــعــــى   ]
انــتــر نــــادي ــس ــي مـــوراتـــي رئ
القدم لكرة االيطالي ميالن 
الــصــيــف ـــي ف ــد ــاق ــع ــت إلــــى ال
األرجنتيني النجم مع المقبل
العب ميسي ليونيل الواعد

االسباني. برشلونة
«ماركا» صحيفة وأشارت
أنه إلى الرياضية االسبانية
صعوبة من تأكده رغم على
يــعــرض إتـــمـــام الــصــفــقــة قـــد
مليون   100 نــحــو مـــوراتـــي
المهاجم مــع للتعاقد ــورو ي
ـــذي يــبــلــغ الــشــرط ــاب ال ــش ال
عنه لــالســتــغــنــاء ــي  ــزائ ــج ال

يورو. مليون 150
نقال الصحيفة وأشــــارت
نائب جالياني إدواردو عن
االيطالي ميالن نادي رئيس
اآلخر ميالنو مدينة قطب أن
التعاقد باستحالة اعترف
رونالدينيو الــبــرازيــلــي ــع  م
الرتــفــاع ــة ــون ــل ــرش ســاحــر ب
به. الخاص الجزائي الشرط

البلجيكي لوكيرين فريق لتدريب يعود موسلين
رويترز - بروكسل §

دوري ــي ف يلعب الـــذي لوكيرين نـــادي أعــلــن   ]
على بموقعه القدم لكرة البلجيكي  ــى األول الدرجة
الصربي المدرب أن (األحــد)  أمــس االنترنت شبكة
تــدريــب مهمة لــتــولــي ـــاد ع مــوســلــيــن ــوب  ــي ــول ــالف س

الفريق.
كثرة  عنه المعروف عاما»  53» موسلين ــان وك
ديسمبر/ حتى لوكيرين  ــب ــدري ت تــولــى  الــتــرحــال 
لوكومتيف الى انتقل عندما الماضي األول كانون
تدريب يتولى اجنبي ــدرب م أول ليصبح موسكو

بسبب سوء نتائج الماضي الشهر أقيل إال انه الفريق
الروسي. الفريق

بريست اندية تدريب ايضا موسلين تولى كما
رد ــادي ن إلــى باإلضافة الفرنسية ولومان وبــوردو 
البلغاري صوفيا وليفسكي الصربي بلجراد ستار

وميتالورج دونيتسك األوكراني.
عشر الثالث  المركز يحتل ــذي ال لوكيرين ــان وك
ويبتعد العشرين البلجيكي الـــدوري اندية ضمن 
عن يبحث الهبوط منطقة عن فقط نقطتين بفارق

جاكوبس. إقالة ارييل عقب مدار شهر على مدرب

آسيوي العب أفضل لقب على خليجي تنافس
ف ب ا - كوااللمبور  §

لقب على المنافسة ستكون ]
 2006 لعام آسيوي العب أفضل 
قلص بــعــدمــا بــحــتــة، عــربــيــة 
عدد القدم لكرة اآلسيوي  االتحاد
اللقب ــذا ــه ب للظفر المرشحين
في يقام حفل فــي سيمنح  ــذي ال
أبوظبي في اإلمــارات قصر  فندق
من 10 إلى  الجاري، 29 الشهر في

(األحد). أمس أعلن ما بحسب 3
ــن ــذي ال ـــون الــثــالثــة ـــب ـــالع وال
هـــذا ــون عـــلـــى الـــلـــقـــب ــس ــاف ــن ــت ي
المطوع ــدر ب الكويتي هــم الــعــام
خلفان ــري ــط ــق وال ــة) ــي ــادس ــق (ال
ــودي ــع ــس وال ـــد) ـــس ــم (ال ــي ــراه إب
ــــالل)، ــــه (ال ــد الــشــلــهــوب ــم ــح م
كان ان بعد عربيا  اللقب  ليبقى
اتحاد ـــادي ن ــع ــداف م نصيب  ــن  م
حمد السعودي والمنتخب  جدة

الماضي. العام المنتشري
أفضل اختيار شــروط  ان  يذكر
طــرأ الــعــام ــذا ــه ـــب آســيــوي ل الع
الــتــغــيــيــرات عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن
احتساب نظام اعتمد إذ الجذرية،
مباريات في العب ألفضل النقاط 
واألوروبية اآلسيوية البطوالت

والعالمية.
العبين عرب مرشحين  8 وكان
فإلى الــعــام، ــذا  ه الــجــائــزة لهذه 
جــــانــــب الــــمــــطــــوع وإبــــراهــــيــــم
الــســعــودي ـــح ــوب، رش ــه ــل ــش وال
ـــدة ـــوح (ال ــي ــان ــي ــح ــم ــى ال ــس ــي ع
مال ــوار ه والعراقي السعودي)

محمد
ــــــــون الــــقــــبــــرصــــي) ــــــــول (اب
مــطــر ــــــي إســـمـــاعـــيـــل ــــــارات واإلم
والقطري اإلمـــاراتـــي) ــدة ــوح (ال
القطري) (السد إبراهيم خلفان
الــشــلــهــوب والـــســـعـــودي مــحــمــد
والعراقي الــســعــودي) ــالل ــه (ال
ــــة ــــراف ــــغ ــــس مـــحـــمـــود (ال ــــون ي
فهد ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف وال الـــقـــطـــري) 
الطاجيكستان جانب الى عتال،
تاداز) (ريغار  رابيموف ابراهيم 
ليونيل لــويــس والــســنــغــافــوري 

يونايتد). هوم مرمى (حارس
على ــر ــي ــي ــغ ت اي ـــرأ  ـــط ي ولــــم 
منتخب أفضل جــائــزة  مرشحي
ــس الــمــنــتــخــبــات ــاف ــن ــت ــث ت ــي ــح ب
نهائيات بلغت  التي  اآلسيوية 
وهــي   2006 ألــمــانــيــا ــال  ــدي ــون م
ـــران وإي اســتــرالــيــا والــســعــوديــة
على واليابان الجنوبية وكوريا
يكون وقد  منتخب، أفضل جائزة 
استراليا، بين محصورا اللقب
ــــدور ال ــت ــغ ــل ب ـــدة الـــتـــي ـــي ـــوح ال
التي الجنوبية وكوريا  الثاني،
وخصوصا جيدة عروضا قدمت

.1/1 فرنسا مع تعادلها
تتنافس  ــة ــدي أن  4 بقيت كــمــا
الكرامة هي ناد أفضل جائزة على
(الكويت) والقادسية (سورية)
(كــوريــا ـــورز ـــوت ــوك م ــب ــون ــش وت
هــونــداي ــان ــس واول الجنوبية)

الجنوبية). (كوريا
بــالــنــســبــة ــا ــه ــس ــف ــــال ن ــــح وال
سيدات منتخب  أفضل لجائزة 

أستراليا عليه تتنافس ـــذي ال
الــشــمــالــيــة والـــصـــيـــن وكــــوريــــا
لكرة منتخب وأفضل واليابان،
بين ــون ــك ــي س الـــــذي الـــصـــاالت 
وقــيــرغــســتــان ــــران والــيــابــان إي

وأوزبكستان.
وقدتمتقليصعددالمرشحين
أصبح إذ أيضا، األخرى  للجوائز 
العبة أفضل لقب  على  يتنافس
ما الصينيتين ــن م ــل ك آســيــويــة
والكورية رزو يان وزهانغ زو زياو

سوك. الشمالية ري كوم
أفضل جائزة على  ويتنافس
استراليا ــن م ــل ك محلي ــاد ــح ات
الشمالية، بينما والصين وكوريا
الــلــعــب ـــزة ـــائ ــى ج ــل ــس ع ــاف ــن ــت ي
واليابان الصين  من كل  النظيف

الجنوبية. وكوريا
الــذيــن وتــقــلــص عـــدد الــحــكــام
أفضل ــزة ــائ ج عــلــى يتنافسون 
السعودي  3 هم إلى آسيوي حكم
والسنغافوري الغامدي  خليل

محمد والماليزي المايدن شمس
الدين. صبح

ــــدرب ــــزة أفـــضـــل م ــــائ ـــــا ج أم
تشوي الكوري عليها فيتنافس
المنتخب قاد الــذي سوك كوانغ
للقب للشابات الشمالي الكوري
والصيني العام هذا  العالم كأس
منتخب قاد الــذي زينغ ليانغ  ما 
كأس آسيا للقب الصين للسيدات
كانغ تشوي الجنوبي والكوري
موتورز تشونبوك  قاد الــذي  هي 

آسيا. أبطال دوري لقب إلى
ـــب الع ــــل ــــض ــــــا جـــــائـــــزة أف أم
ــــس عـــلـــيـــهـــا ــــنــــاف ــــت ــــي شـــــــــاب ف
كاكيتاني يوتشيرو الــيــابــانــي
والكوري زو  ــاو  زي ما والصينية
بينما ـــل اي ـــوم ك ــم ــي ك ــي  ــال ــم ــش ال
كينيتشيرو الياباني يتنافس
اندريه والقرغستاني كوغوري
وحيد ــي ــران واإلي بيسترياكوف
أفضل ــزة ــائ ج عــلــى شــامــســائــي 

آسيا. صاالت في العب كرة

العب أفضل لجائزة المرشحين أبرز من المطوع بدر الكويتي

أخرى  6 مواسم يونايتد مانشستر مع عقده يمدد روني
ب أ د - § لندن

ــزي ــي ــل ــج االن ــم ــاج ــه ــم ــح ال ــن م
دفعة روني واين الشاب الدولي
مانشستر لفريقه هائلة معنوية
المهمة ــه  ــارات ــب م قــبــل يــونــايــتــد 
أمـــس (األحــــــد) في ــة ــب ــق ــرت ــم وال
القدم لكرة  االنجليزي ـــدوري ال
على السبت ــوم ــي ال ــع وق عندما 
يقضي ــق ــري ــف ال مــع  ــد  ــدي ج عــقــد 
ــام ــع ــى ال ــت ــه ح ــع ــرار م ــم ــت ــاالس ب
عاما)   21) روني  وانضم  .2012
يونايتد مانشستر  صفوف  إلــى

إيفرتون. من قادما موسمين قبل
هـــذه ــــت ــــان ــــــي «ك ــــــال رون وق
من كــثــيــر ــاك ــن ه ـــا. ـــم ــي دائ ــت ــب رغ
مع تحقيقها ــــد أري االنــــجــــازات
بلقب الفوز مقدمتها في الــنــادي
الموسم في االنجليزي الـــدوري 
مع الفريق وقت مثير الحالي. إنه
ــذي ال بــالــتــحــدي وأنــــا أســتــمــتــع
يتطور والــفــريــق حاليا. يــحــدث 
ــاب ــب ــش ال ــن ــي ب ــل الــمــزيــج ــض ــف ب
ــادة ــع ــس ــال ب ـــرة. أشـــعـــر ـــب ـــخ وال
ـــدت  ـــــــدوري». وب أقـــــوم ب ألنـــنـــي
سير ــى ــل ع ـــة ـــح واض الـــســـعـــادة 
الفني المدير فيرجسون  أليكس
توقيع بعد للفريق  االسكتلندي 
والذي الجديد العقد على رونــي
توقيع مــن ــد واح ــام ع بعد يأتي 
رونالدو كريستيانو البرتغالي
عقد ــى ــل ع ــق ــري ــف ال ــوم  ــج ه ــم  ــج ن
أيضا الــفــريــق ــع م ــدة ــم ال ــل  ــوي ط
صفوف ضمن باستمراره يقضي

.2010 حتى مانشستر
ــون «يــعــكــس ــس ــرج ــي وقــــال ف

قــادر فريق بناء فــي رغبتنا ــك  ذل
ــع ووق ــال.. ــوي ط ــرار ــم ــت االس على 
عقد على ــدو ــال رون كريستيانو
ولــديــنــا ــي ــاض ــم ــد الــعــام ال ــدي ج

موهوب آخر بالفريق.» شاب
رونـــي أن ــــا ــــن «رأي ــــــاف  وأض
ــل ــض ــأف ك وكــريــســتــيــانــو بــــــرزا
ومــازالــت الــعــالــم. فــي الالعبين 

في ــا أفــضــل الـــســـنـــوات ــم ــه ــام أم
وسنكون الــكــرويــة مسيرتيهما
ضمن ــا ــم ــه ــت ــرؤي ل ــن  ــي ــوظ ــظ ــح م

السنوات.» هذه خالل الفريق

القاهرة يعقد مؤتمرًا في الفيفا
لألندية العالم بطولة ترتيبات لشرح

رويترز - القاهرة §

مؤتمرا (الفيفا) القدم لكرة الدولي االتحاد مسئولو يعقد  ]
العالم كأس جولة إطار في (االثنين) غد صباح القاهرة صحافيا في
للبطولة تأهلت التي األندية الستة دول خاللها تزور والتي لألندية

المقبل. تستضيفها اليابان الشهر التي
الفيفا مسئولي أن األهلي إدارة مجلس عضو مرتجى خالد وقال

باليابان. العالم بطولة تنظيم ترتيبات كل بشرح سيقومون
الستار إزاحة سيتم (األحد) أمس «رويترز» لـ مرتجى وأضاف
الصور والتقاط  الستة األندية عليها تتنافس التي العالم  كأس عن
هو كما البطولة كأس مع الفني وجهازهم األهلي لالعبي التذكارية
الفيفا من  سيحضر وتابع البطولة. تنظيم برتوكوالت في متبع
المسابقات لجنة رئيس بــراون جيم برئاسة المستوى رفيع وفد
الدولي بــاالتــحــاد اإلعــالمــي  المسئول مانجو نيكوال جانب ــى  إل
سكرتير فهمي ومصطفي بالفيفا  العامة العالقات  لجنة ورئيس
المؤتمر في الفيفا  وفد وسيعرض للقدم. اإلفريقي االتحاد عام
العالم بطولة عليها ستقام التي المالعب عن الموسع فيلما تسجيليا

في المدن اليابانية. لالندية

الريان يقود كتيبة لوشانتر
ف ب ا - § الدوحة

لمواطنه لوزانو خلفا لوشانتر بيار الفرنسي المدرب مع رسميا القطري تعاقد الريان ]
القدم. لكرة القطري الدوري من السابعة المرحلة بعد إقالته تمت الذي
(األحد). اليوم للفريق مران أول وقاد الدوحة إلى لوشانتر ووصل

سابقا مدربا كونه القطرية بالكرة لوشانتر معرفة ان دسمال يوسف الفريق مدير وقال
التعاقد في تفكر النادي إدارة جعلت التي األسباب أهم السيلية من وفريق للمنتخب القطري

معه.
معسكر في  لالنتظام الشارقة إلى متوجهة  الريان بعثة (االثنين)  اليوم الدوحة وتغادر
ديسمبر من السابع في  المحلي الدوري الستئناف استعدادا أسبوع لمدة يستمر تدريبي 

وديتين. مباراتين خالله يخوض المقبل األول /كانون


