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أكد أحقيته في جميع الجوائز واألوسمة لعام 2010

مورينهو: شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية من البارشا
§ مدريد – أ ف ب

] أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم المدرب 
الهولندي  الالعب  أن  )الخميس(  أمس  مورينهو  جوزيه  البرتغالي 

ويسلي شنايدر هو األحق بجائزة الكرة الذهبية في العام 2010.
مع  واالتــفــاق  بالتعاون  )الفيفا(  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  وأعلن 
الماضية  الفترة  في  الرياضية  الفرنسية  فوتبول«  »فرانس  مجلة 
عن القائمة النهائية ألسماء الالعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة 

الذهبية التي يحصل عليها أفضل العب في العام.
زافي  الثالثة  اإلسباني  برشلونة  نجوم  النهائية  القائمة  وضمت 

هيرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي.
ــان  ــا ك ــدم ــن ــدر ع ــاي ــن ــق لـــه تـــدريـــب ش ــب ــــذي س ــو ال ــه ــن ــوري ــــد م وأك

ــالن  ــي ـــر م ـــت ــا الن ــي ــن فــــــــــــــي مــــديــــرا ف
ــــــــم  ــــــــوس ــــــــم ال

ان  الماضي 
الــــالعــــب 

الهولندي يستحق الكرة الذهبية أكثر من االسبانيين زافي وإنييستا 
واألرجنتيني ميسي.

ثالثيته  ميالن  إنتر  ومع  معه  أحرز  شنايدر  أن  مورينهو  وأوضح 
بألقاب  اإليطالي  الفريق  مع  فاز  إذ  الماضي  الموسم  في  التاريخية 
المنتخب  مع  وصل  كما  أوروبــا  أبطال  ودوري  إيطاليا  وكأس  دوري 
غاب  بينما  افريقيا  بجنوب   2010 العالم  كأس  نهائي  إلى  الهولندي 
 2010 العام  من  األولــى  الخمسة  الشهور  في  المالعب  عن  إنييستا 

بسبب اإلصابة.
قائمة  فــي  إنييستا  ــود  وج وراء  السبب  أن  ــى  إل مورينهو  وأشـــار 
في  تشافي  مع  كبير  بشكل  ساهم  أنه  العام  هذا  للجائزة  المرشحين 
بنفسه  إنييستا  سجل  كما   2010 لمونديال  النهائية  المباراة  بلوغ 

هدف الفوز 1/صفر على هولندا في النهائي
إنجاز  خلف  تــتــوارى  ــرى  أخ ــازات  ــج إن أي  أن  مورينهو  وأوضـــح 

المونديال في العام الذي يشهد بطولة كأس العالم.
في  يشارك  لم  الــذي  انيستا،  اندريس  اختيار  تم  »إذا  ــال:  وق
في  شــارك  ولكنه  اإلصابة،  بسبب  العام  من  أشهر   5 أول 
النهائية  المباراة  في  الفوز  هدف  ــرز  وأح مباريات   6
يحدث  قد  شيء  أي  فإن  افريقيا،  جنوب  لمونديال 

في عام كأس العالم«. 
الفيفا  أعلنها  الــتــي  النهائية  القائمة  وتــضــم 
هذا  العالم  في  ــدرب  م أفضل  لجائزة  للمرشحين 
الفني  المدير  واالسبانيين  مورينهو  من  كال  العام 
الفني  والــمــديــر  غـــوارديـــوال  جوسيب  لبرشلونة 

للمنتخب االسباني فيسنتي دل بوسكي.
حفله  خالل  بجوائزه  الفائزين  عن  الفيفا  ويعلن 
يناير/  من  العاشر  في  المرة  هذه  يقيمه  الذي  السنوي 
بجائزة  الفوز  في  مورينهو  ويأمل  المقبل.  الثاني  كانون 
ــرب  األق هــو  بوسكي  دل  فيسنتي  ــرى  ي ولكنه  ــدرب  م أفضل 
كأس  بلقب  االســبــانــي  المنتخب  مــع  فــوزه  بسبب  ــا  ــرازه إلح

العالم.
»ال  صحيفة  نشرتها  تصريحات  فــي  مورينهو  ــال  وق
جازيتا ديللو سبورت« أمس: »بذلت كل ما في وسعي، 
وأحرزت  مباراة   57 فيها  خضت  العمل  من  شهرا   11
أبطال  دوري  ــو  وه األلــقــاب  ــم  أه بينهم  مــن  ألــقــاب   3
تقديم  بوسعي  يكن  ــم  ول ــيء  ش بكل  ــزت  ف ـــا.  أوروب

المزيد. ونفس الشيء ينطبق على الالعبين«.

وأكد مورينهو أحقيته في المنافسة على جميع الجوائز واألوسمة 
ثالثية  إلحــراز  ميالن  إنتر  فريق  قــاد  أن  بعد   ،2010 لعام  الفردية 
لقب  ــراز  إلح إنتر  فريق  مورينهو  ــاد  وق الماضي.  الموسم  تاريخية 
الدوري والكأس في إيطاليا بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن 

يرحل لتدريب ريال مدريد االسباني. 
رائع  مستقبل  ينتظره  مدريد  ريال  الحالي  فريقه  أن  مورينهو  وأكد 
السنوات  في  هائل  بمستقبل  يبشر  ما  العبيه  معظم  سن  لصغر  نظرا 

المقبلة.
في  5/صفر  فريقه  على  فاز  الذي  برشلونة  بأن  مورينهو  واعترف 
والحقيقي  القوي  المنافس  هو  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   29

لفريقه.

الفريق  ولكن  مبكرين  بهدفين  اهتزت  فريقه  شباك  أن  ــاف  وأض
مرمى  حارس  كان  كما  الهدفين  هذين  بعد  جزاء  ضربة  يستحق  كان 

برشلونة فيكتور فالديس يستحق الطرد.
مشيرا  ـــــذار،  واألع ــررات  ــب ــم ال يــســوق  أن  يــرفــض  أنــه  إلــى  وأشـــار 
لو  صــفــر/8  أو  صــفــر/7  يخسر  أن  الممكن  مــن  ــان  ك فريقه  أن  ــى  إل
بالسويدي  مورينهو  ــاد  وأش ــرى.  أخ ساعة  ربــع  المباراة  استمرت 
برشلونة  من  قادما  ميالن  إلــى  انتقل  ــذي  ال إبراهيموفيتش  ــان  زالت
بأنهم  باألسف  »أشعر  عاما(   47( مورينهو  وأكد  الماضي.  الصيف 
المهاجم  الحقيقي،  إبراهيموفيتش  على  يتعرفوا  لم  )برشلونة( 
بلقب  فاز  ولكنه  السبب.  أعرف  وال  هو،  ليس  برشلونة  في  كان  الذي 

الدوري 9 مرات متتالية في 9 مواسم مع 5 أندية«.

أفيالي: وّقعت ألفضل ناٍد في العالم
إبراهيم  الهولندي  اإلسباني  برشلونة  إلى  حديثًا  المنتقل  أيندهوفن  مهاجم  أبــدى   [

أفيالي سعادته باللعب إلى »أفضل ناٍد في العالم« بحسب رأيه. 
الالعب  ضم  عن  رسميًا  لإلعالن  )الجمعة(  أمس  صحافيًا  مؤتمراً  الكاتالوني  النادي  وعقد 

البالغ من العمر 24 بعقد يمتد ألربعة مواسم ونصف الموسم. 
الالعب الدولي في منتخب »الطواحين« إلى مدينة برشلونة الخميس إلتمام ووصـــل 

احتدم  ضمه  على  صراعًا  لُينهي  »البلوغرانا«،  مع  التعاقد  ــراءات  إج
ميالن  وإنــتــر  اإلســبــانــي  مــدريــد  أتليتكو  بين  الماضية  األســابــيــع 
اإليطالي وهامبورغ األلماني وفالنسيا اإلسباني.  وتحدث الالعب 
قائاًل:  التلفزيونية  برشلونة  قناة  إلى  المغربية  األصول  صاحب 
جداً.  سعيد  أنا  هنا.  أكون  أن  لي  بالنسبة  جداً  خاص  شيء  »إنه 
أنا  العالم.  في  ناٍد  أفضل  في  فأنا  طبيعي  هذا  لكن  متوتراً  أبدو  ربما 

أتمتع بالوجود في برشلونة«.
يذكر أن أفيالي اجتمع الخميس مع مسئولي بطل إسبانيا، 
برشلونة  إلــى  انتقاله  إجـــراءات  باقي  بشأن  للتفاوض 
إلى  لتقديمه  تمهيداً  الطبية،  للفحوص  الخضوع  قبل 

مشجعي النادي ووسائل اإلعالم رسميًا. 
الالعبين  ــل  ك كــبــيــر.  ــٌم  ــل ح »إنــــه  ــالي  ــي أف ــع  ــاب وت
العالم  ــي  ف العـــب  أي  ــل  س ــا.  ــن ه باللعب  يحلمون 
وسيخبرك برغبته في ارتداء قميص برشلونة. هذا 

الفريق ُيقدم أفضل كرة قدم في العالم«. 
ولدى سؤاله عن سبب تفضيله عرض برشلونة 
افيالي  أوضح  األخــرى،  العروض  من  العديد  على 
برشلونة،  فــي  اللعب  أردت  طفال  كنت  أن  »مــنــذ 
وأظهر  ــا«.  ــن ه ـــون  أك أن  لحلم  إنــه  ــي  ل بالنسبة 
وموندو  سبورت  صحيفتا  على  الــرأي  استطالع 
بــرشــلــونــة  مــشــجــعــي  أغـــلـــب  أن  ــو  ــف ــي ــورت ــب دي
افــيــالي.  ــع  م للتعاقد  بــالــســعــادة  يــشــعــرون 
ــة أن  ــي ــان ــب ــر صــحــافــيــة إس ــاري ــق وتــكــهــنــت ت

 20 رقم  القميص  سيرتدي  -الذي  إبراهيم 
مع »البارسا«- سيتقاضى 3 ماليين 

ولم  الواحد.   الموسم  في  يورو 
يسبق ألفيالي اللعب ألي 

فريق بخالف أيندهوفن 
صفوفه  ــي  ف نشأ  الـــذي 

األول  فــريــقــه  ــع  م ويــلــعــب 
منذ العام 2003.

ألميدا ينضم إلى مواطنه سيماو في بشيكتاش
§ اسطنبول – د ب أ

كـــي  لـــتـــر ا ش  بـــشـــيـــكـــتـــا ــــم  ض  [
غــو  هــو ــو  ه ــًا  ــي ن ــا ث ــًا  ــي ل ــا ــغ ت ــر ب ــًا  ــب ع ال
و  سيما طــنــه  ا بــمــو ليلتحق  ا  ــد ــي ــم ل أ
لة  كا و ت  كــر ذ ما  بحسب  سا  و بر سا

. ل ضو نا أل ا
ر  د فير عــب  ال ن  أ لة  كا لو ا ت  ــر ك ذ و
 2 6 ( ا  ـــد ـــي ـــم ل أ نــــي  لــــمــــا أل ا ـــن  ـــم ي ـــر ب
لــى  إ م  نــضــمــا لــال اً  ــد ــق ع ّقـــع  و  ، ) ــًا م ــا ع
بل  مقا ــم  س ا ــو م  3 ة  لــمــد ش  بشيكتا
مع  ا  لــمــيــد أ يــلــعــب  و  ، و ر يـــو ني  مليو

.2 0 0 6 م  لعا ا منذ  يمن  بر
ح  لــجــنــا ا ــم  ض ش  بــشــيــكــتــا ن  ـــا ك و
 3 1 ( سا  و بر سا و  سيما لي  تغا لبر ا
ني  سبا إل ا يد  ر مد تلتيكو  أ من   ) مًا عا
ــن  ــي ي ــال م  7 بـــل  مـــقـــا مـــيـــن  عـــا ة  ـــد ـــم ل

. و ر يو
كز  لمر ا ليًا  حا ش  بشيكتا يحتل  و
بعد  كي  لتر ا ي  ر و لــد ا فــي  مس  لخا ا

. ة عشر بعة  لسا ا حلة  لمر ا
لــــــي  و لــــــد ا ح  لـــــجـــــنـــــا ا ع  د و و
و  ســـيـــمـــا بــــق  لــــســــا ا لـــي  تـــغـــا لـــبـــر ا
فــي  ه  ء مـــــال ز ــس  ــي ــم ــخ ل ا ســـا  و بـــر ســـا
ل  نتقا ال ا قبل  يد  ر مد تلتيكو  ا يق  فر
ا  عقد قع  و ذ  إ ش  بشكتا ف  صفو لى  إ

 . مين عا ة  لمد
نتقل  ا  ) مــا عــا  3 1 ( و  سيما ن  ــا ك و
تلتيكو  ا ف  صــفــو ــى  ل إ
م  ــا لــع ا ـــد  ي ر ـــد م
 2 0 0 7
من  ما  د قا
 . بنفيكا

ع  مو لد ا ف  ر يذ هو  و و  سيما ل  قا و
يصعب  «  : فــي لــصــحــا ا تمر  لمؤ ا فــي 
ين  لذ ا كل  شكر  أ ن  أ يد  ر أ  . م لكال ا علي 
تــي  نــا مــكــا إ فــي  ثــقــتــهــم  عــن  ا  بـــو عـــر أ
مــن  ــر  ــي ــب ــك ل ا ــغ  ــل ــب ــم ل ا ا  هــــذ ا  ـــو ـــع ف د و
كنت  ما  عند هنا  لــى  إ لجلبي  ل  لــمــا ا

 . » ) و ر يو ن  مليو  2 0 ( بنفيكا  في 
تلتيكو  ا مع  لقبي  و  سيما ز  حــر أ و

ب  حسا على  ليغ  با  و ر يو هما  يد  ر مد
 ، )1 /2 ( ي  نـــجـــلـــيـــز إل ا م  لـــهـــا فـــو
على  بـــيـــة  و ر و أل ا بــر  لــســو ا س  ــأ ــك ل ا و
/2 ( لــي  يــطــا إل ا ن  ميال نتر  إ ب  حسا

 . ) صفر
ة  خير أل ا ته  ا ر مبا و  سيما ض  خا و
في  ء  ـــا ـــع ب ر أل ا يـــد  ر مـــد تــلــتــيــكــو  ا مـــع 
بقة  لمسا ئي  لنها ا ثمن  ر  و لد ا ب  ها ذ

ف  ــد ه ـــه  ل ســـجـــل  و ــا  ــي ن ــا ــب س ا س  كــــأ
ل  نيو سبا ا ضيفه  مــى  مــر فــي  ز  لــفــو ا

 . ء ا جز كلة  ر من 
ــب  ــع ــل ل ا ل  عـــتـــز ا و  ســـيـــمـــا ن  ـــــا ك و
ضي  لما ا ب  آ  / غــســطــس أ فــي  لــيــا  و د
و  سيما ض  خا و  . شخصية ب  سبا أل
. فا هد  2 2 سجل  و لية  و د ة  ا ر مبا  8 5

ريال مدريد يعد محبيه بعام جديد رائع
§ مدريد – أ ف ب

] أع����رب رئ��ي��س ن����ادي ري����ال م��دري��د 
جوزيه  الفريق  وم��درب  بيريز  فلورنتينو 
م��وري��ن��ه��و وال��ن��ج��م��ي��ن أي���ك���ر ك��اس��ي��اس 
تمنياتهم  أط��ي��ب  ع��ن  رام���وس  وسيرجيو 
كامل  عام  بقضاء  الفريق  لجماهير  القلبية 

النجاح في 2011.
وت��ج��م��ع رب���اع���ي ري����ال م���دري���د ح��ول 
شجرة أعياد الميالد لإلعراب عن تمنياتهم 

للجماهير بعام جديد سعيد.
تهنئة  ي��ق��دم  »ال����ن����ادي  ب��ي��ري��ز:  وق����ال 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ألع��ض��ائ��ه وم��ش��ج��ع��ي��ه ال���ذي 
ما  دائ��م��ًا  ال��ش��دي��د،  ب��اإلخ��الص  يتميزون 
ي��ذه��ب��ون إل���ى االس���ت���اد ل��ي��ك��ون��وا ب��ج��وار 
الجميل،  ب��رد  يطالبون  ولكنهم  ال��ف��ري��ق، 
وهذه المطالب هي التي دفعتنا لكي نصبح 
نشعر  العشرين،  القرن  في  ن��ادي  أفضل 

بالفخر المتالك مثل هؤالء المشجعين«.
الرسمي  للموقع  مورينهو  وأوض���ح 

متاعب  أي  من  يعاني  ال  »الفريق  للنادي: 
أريد  أهدافه.  وتحقيق  للمنافسة  طريقه  في 
لمسيرة  العودة  على  مدريد  ريال  مساعدة 

التتويج، وليس فقط الفوز بلقب واحد«.
الكريسماس  في  حقًا  أري��ده  »م��ا  وتابع 
عائلتي،  وج��ه  تعلو  االبتسامة  رؤي���ة  ه��و 
جهته،  من  والصحة«.  السعادة  كامل  مع 
أشار حارس مرمى ريال مدريد كاسياس: 
الفريق،  داخ��ل  اتحادنا  من  يأتي  »نجاحنا 

في  أهمية  األكثر  الشيء  يافع،  فريق  إننا 
الرائعة  المجموعة  بين  التعاون  هو  الفريق 

من الالعبين الذين يمتلكهم النادي«.
ساحرة  لحظة  »أتخيل  رام���وس:  وق��ال 
العاشر  باللقب  ن��ف��وز  أران����ا   ،2011 ف��ي 
يتجمع  إذ  أوروب����ا،  أب��ط��ال  دوري  ف��ي  لنا 
ال���الع���ب���ون ح����ول ال���ك���أس ف���ي اس��ت��ادي��و 
الحدث  بهذا  الجماهير  وتستمع  برنابيو، 

التاريخي«.

بيريز يتوسط العبي الفريق ومورينهو

ألميدا يغادر بريمن باتجاه الدوري التركي

رئيس برشلونة: بيع 
إبراهيموفيتش أفضل قراراتنا

§ مدريد – د ب أ

] أكد رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أليساندور روسيل أن االستغناء عن 
خدمات المهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش في بداية الموسم الحالي كان القرار 

اإلسباني  المهاجم  سيمنع  كان  بقاءه  أن  معتبراً  الكاتالوني،  للفريق  صوابًا  األكثر 
دافيد فيا من التألق. 

وأشار روسيل خالل حديثه مع صحيفة »الغزيتا ديللو سبورت« اإليطالية إلى أن 
وخصوصا  للغاية  سهاًل  كان  اإليطالي  ميالن  نادي  إلى  إبراهيموفيتش  بيع  قرارا 

بعد قدوم »دافيا« الذي قدم أداًء مميزاً من اللحظة األولى له مع برشلونة، وهو 
األمر الذي دفعهم لالستغناء عن خدماته بسرعة كبيرة. 

مهارات  يمتلك  السويدي  العمالق  أن  في  شك  »ال  قائاًل:  روسيل  وتحدث 
صفوف  في  يبقى  لكي  كافيًا  يكن  لم  ذلك  أن  إال  رائعة  تهديفية  وحاسة  كبيرة 

البلوغرانا، إذ إن الطريقة التي يعتمدها المدرب بيب غوارديوال ال تتناسب مع 
الذي  المرتفع  األجر  إلى  باإلضافة  للجميع،  واضحًا  ظهر  ما  وهو  لعبه  أسلوب 

كان يتقاضاه والذي وصل إلى أكثر من 9 ماليين يورو سنويًا«.

§ ميالنو - رويترز

] قال مهاجم ميالن البرازيلي الكسندر باتو إن مهاجم سامبدوريا انتونيو كاسانو الذي سينتقل الشهر المقبل إلى ال� »روتسونيري« يعلب 
»غير  بات  أن  بعد  عامًا،   28 العمر  من  البالغ  المهاجم  ضم  إجراءات  اإليطالي  الفريق  وأنهى  البرازيلية«.   الطريقة  »على  القدم  كرة 
باتو  يشعر  وال  غاروني.   ريكاردو  رئيسه  وسّبه  النادي  إدارة  مع  مشاكله  خلفية  على  سامبدوريا،  في  به«  مرغوب 
»سان  في  بأهدافه  مليئًا   2011 العام  يكون  بأن  أمنياته  عن  معربًا  كاسانو،  مع  فريقه  تعاقد  من  بالقلق  عامًا(   21(

سيرو«. 
األول  أم��س  اإليطالية  الرياضية  س��ب��ورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  تصريحات  في  باتو  وق��ال 
لميالن  كثيرة  أه��داف��ًا  أح��رز  أن  أري��د  الجديد.  العام  يبدأ  حتى  االنتظار  أستطيع  »ال  )الخميس(: 
أهدافًا  به  سجلت  لي،  بالنسبة  سيئًا  يكن  لم   2010 العام  اإلصابات.  من  أعاني  أال  وأتمنى 

ولعبت لمنتخب بالدي لكنني أتطلع لألفضل«. 
مدرب  إنه  اليغري.  ماسيمليانو  الفني  مديري  عرفت  أيضًا   2010 »في  وتابع 

رائع«. 
قوة  وسيعطينا  رائ��ع  الع��ب  »إن��ه  الكسندر  أض��اف  كاسانو  صفقة  وع��ن 
سعيد  أنا  جنب.  إلى  جنبًا  باللعب  سنتمتع  الفوز.  على  وسيساعدنا  إضافية 
بوصول كاسانو. يبدو األمر كما لو أننا تعاقدنا مع العب برازيلي ألن طريقة 

لعبه ُتشبه أداء البرازيليين«. 
يناير/  من  الثاني  قبل  اإليطالي  االتحاد  إلى  كاسانو  عقد  تقديم  يتم  ولن 
االتفاق  تم  أنه  إال  الشتوية،  االنتقاالت  فترة  افتتاح  موعد  المقبل  الثاني  كانون 
لميالن  الشتوي  التدريبي  المعسكر  إلى  االنضمام  من  الالعب  يتمكن  حتى  اآلن 

والمقرر في دبي من 27 ديسمبر/ كانون األول الجاري.

باتو: كاسانو يلعب على الطريقة البرازيلية


