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صامويل إيتو

مورينيو:
سأكون فيرغسون 

جديدًا..  وأتمنى التدريب 
حتى سن الـ 70

احتفل بعامه العاشر كمدرب كرة 
قدم محققًا 18 لقبًا خالل مسيرته

انييستا وصديقته آنا اورتيز ينتظران حدثا سعيدا

أنييستا قريبًا سيصبح أبًا 

كشف اإلس���باني أندريس انييستا جنم نادي 
برش���لونة عبر صفحت���ه اخلاصة عل���ى موقع 
»Facebook« االجتماعي الشهير أنه يعتزم أن يصبح 
أبا قريبا. وأكد الالعب أن الوقت قد حان لالنتقال 
بحياته إلى مرحلة جديدة بعد أن حقق مع املنتخب 
االسباني أسمى أهدافه وهو إحراز كأس العالم. يذكر 
أن انييستا كان قد سجل الهدف الوحيد في نهائي 
مونديال 2010 والذي أهدى منتخبه اللقب. من جانب 
آخر قال انييستا لصحيفة »إس«: »جمهور برشلونة 

ال يضيع أي مباراة. دائما ما يدعمنا. من الطبيعي 
أن تدخلهم الشكوك إذا لم نقدم مباراة جيدة، لكننا 
نحن لم نشكك في أنفسنا. من الواضح أننا عندما 
نخسر، فالسبب ليس هو افتقادنا للطموح والقوة 
على اللعب، سنستمر بالرغبة في الفوز بكل شيء«. 
و تابع »الكرة الذهبية، الكثيرون يستحقونها سواء 
من برش���لونة أو خارجه. لكن لم ال، سيكون من 
الرائع أن يحصل عليها العب من برشلونة.. نعم، 

ميسي هو األفضل بالعالم بال شك«.

إيتو مازال يتألم بسبب
رحيله عن برشلونة

كاپيللو لـ »ماركا«: الريال
سيتوج بطاًل لدوري األبطال

كش����ف الالعب الكاميروني صامويل إيتو 
عن ش����عوره باأللم حتى اآلن بس����بب رحيله 
عن برش����لونة في الصي����ف املاضي من دون 
س����بب واضح، وذل����ك بعد أن أص����ر املدرب 
جوس����ييب غواردي����وال عل����ى رحيله وجلب 
زالت����ان إبراهيموڤيتش ب����دال منه. وقال إيتو 
لصحيفة ليكيب الفرنسية: »لقد فزت مع كل 
من رونالدينيو وميسي في برشلونة، وكنت 
هناك جزءا من النجاح وعندما وصل رونالدينيو 
لم يفز بشيء وعندما جئت أنا معه فزنا بكل 
شيء«. وأضاف »عندما أراد غوارديوال بيعي 
قال له ميسي قم ببيع أي العب باستثناء إيتو«. 
وبالنسبة لالتهامات له بعدم االحترافية قال: 
»كل من دربني قال لي بأني محترف عظيم، وأنا 
رجل منضبط وكثيرون قالوا لي انني منوذج 
للنظام واالنضب����اط«. يذكر أن صامويل إيتو 
استطاع الفوز ب� 3 ألقاب دوري أبطال، مرتني 

مع برشلونة ومرة مع اإلنتر.

اهتم���ت صحيفة »م���اركا« 
االسبانية على غالفها الرئيسي 
بآخر األحداث داخل قلعه امللكي 
ونقلت تصريحات املدرب االيطالي 
الش���هير وقائد سفينة املنتخب 
االجنليزي فابيو كاپيللو قوله 
بأنه ميلك قناع���ات كبيرة بان 
الريال سيفوز هذا العام ببطولة 
دوري األبطال في لندن وأضاف 
بأنه ال يعتقد أن فلس���فة الدفاع 

تضر بالفريق حيث يرى أن مورينيو يفعل األمر الصواب متاما 
اآلن.

وقالت »ماركا« على لسان البرتغالي جوزيه مورينيو بأن الريال 
إلى اآلن لم يلعب بالشكل الذي يتمنى أن يصل إليه مورينيو على 
حد قولة وأضاف بان الفريق مازال يحتاج بعض الوقت للوصول 

الى الشكل الذي يبحث عنه من ناحية األداء.

احتفل املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعامه 
العاشر كمدرب في عالم كرة القدم، نال خاللها العديد 
من األلقاب منذ أن تولى للمرة األولى تدريب بنفيكا 
البرتغالي في 20 سبتمبر 2000، وحتى وصوله إلى 
ريال مدريد هذا املوس����م،  وأكد مورينيو لصحيفة 
»ماركان االس����بانية« أنه سيكون أليكس فيرغسون 
)مدرب مان يونايتد( جديدا، قائال: »لقد مرت السنوات 
العشر سريعا، وهو ما يجعلني أشعر بأن السنوات 
العشر املقبلة ستمر أيضا بشكل سريع، أشعر بنفس 
الرغبة في التدريب منذ عشر سنوات ماضية، وبعد 
حقبة جديدة سأشعر أيضا بذلك، سأكون فيرغسون 
جديدا، وسأصل إلى سن ال�70 ولدي نفس الرغبة«. 
فمنذ أن سمح بنفيكا ملورينيو بتولي منصب املدير 
الفني خلفا لألملاني جوب هينكيس في اجلولة الرابعة 
م����ن الدوري البرتغالي، حيث عمل قبلها مترجما ثم 
مساعد مدرب، امتأل مشوار املدرب البرتغالي األشهر 

حاليا في العالم باأللقاب. 
قال البرتغالي جوزيه مورينيو � املدير الفني لفريق 
ريال مدريد اإلسباني � إن تدريب الفريق امللكي مبثابة 

الصعود إلى القمر، ألنه أفضل نادي كرة 
قدم على مستوى العالم، وأضاف 

ف����ي تصريحات  موريني����و 
تناقلتها وس����ائل اإلعالم 

اإلس����بانية: »سنواصل 
عملنا من أج����ل بناء 
الفري����ق، ألن هذا هو 
األمر األهم بالنسبة 
لي في الوقت احلالي، 
ولكن املش����كلة التي 
تواجهن����ا هي تراكم 
املباري����ات وإره����اق 

الالعبني«. 
وفيما يتعلق باجلدل 

ال����ذي أثير مؤخ����را حول 
املنتخب  اس����تدعائه لتدريب 

البرتغالي خالل فترة توقف الدوري 
اإلسباني، قال مورينيو: »منتخب البرتغال 

س����يحظى بدعمي كمواطن، ولكن كمدرب األمر منته 
بالنسبة لي«. 

وأضاف أن ما أثير حول هذا الشأن لن يترك أي أثر 
في عالقته مع مسؤولي ريال مدريد، ألن هذه العالقة 

مازالت كما هي منذ توليه تدريب الفريق امللكي.
وقاد مورينيو البالغ من العمر 47 عاما ستة فرق 
هي: بنفيكا، وأونياو دي ليريا، وبورتو، وتشلسي، 
وإنترميالن، وريال مدريد، في أربع دوريات أوروبية 
مختلفة، حقق فيها 18 لقبا، لقبني بدوري أبطال أوروبا، 
ولقب كأس االحتاد األوروبي )ويفا(، ولقبني بالدوري 
اإلجنليزي، ولقبني بالدوري اإليطالي، ولقبني بالدوري 
البرتغالي، ولقبني بكأس الدوري اإلجنليزي، ولقب 
درع االحتاد اإلجنليزي )السوبر(، ولقب كأس إجنلترا، 
ولقب كأس البرتغالي، ولقبي السوبر البرتغالي، ولقب 
كأس إيطاليا، ولقب السوبر اإليطالي، ودخل مورينيو 
كتب التاريخ، بع����د أن أصبح ثالث مدير فني يفوز 

بكبرى بطوالت األندية في القارة العجوز مع ناديني 
مختلفني وهم����ا بورتو )2004( وإنترميالن )2010(، 
بعد إرنس����ت هابل )مع فيين����ورد 1970، وهامبورغ 
1983(، وأومتار هيتسفيلد )مع بوروسيا دورمتوند 

1997 وبايرن ميونيخ 2001(.
وحول فترة توليه بنفيكا ملدة ثالثة أش����هر قال: 
»مكث����ت قليال في بنفيكا نظ����را النعقاد االنتخابات 
الرئاسية، ولكني حققت الفوز معهم في ست مباريات، 
بعدم����ا ذهبت للمتواضع دي ليري����ا، ووصلت معه 
للمركز اخلامس في الدوري حتى 2002 عندما تقدم 
ل����ي بورتو بعرض ال ميكن رفض����ه«. وأضاف: »مع 
بورت����و كان أمرا ال يصدق بالنس����بة لي، ألننا فزنا 
بالثالثية خالل موسمني، لقد كان الفريق الذي أعلنت 
من خالله عن نفس����ي في أوروبا«. وحقق مورينيو 
مع بورتو إجنازا تاريخيا بحصوله على لقب دوري 
أبط����ال أوروبا 2004 بعدما تغل����ب في النهائي على 
موناكو الفرنسي بثالثية نظيفة، بعدها قدم تشلسي 
اإلجنلي����زي في يونيو 2004 عرضا مغريا ملورينيو 
ليصبح بذل����ك املدرب األغلى في العالم، وحقق معه 

العديد من األلقاب في ثالثة مواسم. 
وعّلق: مع تشلس����ي كنت أشعر بأنني 
أعيش أفضل فترات حياتي، كانت احلياة 
تعجبني للغاية، وكذلك الثقافة والنادي 
والالعبون واملشجعون، كانت أوقاتا 
رائعة حق����ا، حققت معهم الفوز 
ببطوالت لم يحصلوا عليها منذ 
50 عاما«. وبعدما حفر اس����مه 
مع تشلسي، رحل عن الفريق 
اإلجنليزي بعد خالفات مع مالكه، 
واضطر للرحيل إلى إيطاليا حيث 
واجه حتديا جديدا مع إنترميالن 
اإليطالي. وقال املدرب: »كان إنتر 
استكماال لرغبتي الشديدة في التألق 
تدريبيا مع تشلسي، وكان النادي رائعا 
وجماهي����ره أيضا، وحققت معه بالفعل 
الثالثية في املوس����م املاضي، وهي الدوري 
وال����كأس ودوري األبطال األوروبي«. وأضاف: »بعد 
حصولي على لق����ب دوري األبطال األوروبي الثاني 
لي، قررت مواجهة حتد من نوع خاص بتولي تدريب 
ريال مدريد، ومحاولة العودة بنادي القرن األوروبي 
إلى س����ابق عهده مع البطوالت الغائبة عن خزائنه 

منذ فترة«. 
وأوضح: »تدريب الفريق امللكي مبثابة الصعود 
إل����ى القمر ألنه أفضل نادي كرة قدم على مس����توى 
العالم، لم أحصل معه على أي لقب بعد، ولكن سنرى 

ماذا سأفعل معه«. 
ويصف مورينيو نفس����ه بأنه مدمن كرة القدم، 
وبأنه شخص س����خيف يتمنى الكثيرون أن أفشل، 
مثلما يتمنى آخرون ل����ه التوفيق ألنهم يقدرون ما 
يقوم به، ومازال يتبقى أمام مورينيو الكثير، سواء 
بالعودة إلجنلترا وفريقه احملبب تشلسي، أو قيادة 
منتخبها األسود الس����وداء، وكذلك رغبته في قيادة 

منتخب بالده.

التشكيلة األفضل من »سكاي سبورتس« في دوري أبطال أوروبا
أعلنت ش���بكة سكاي 
البريطانية  س���بورتس 
املثالية في  تش���كيلتها 
دوري األبطال األوروبي 
بأول���ي ج���والت دوري 
البطولة  املجموعات من 
التش���كيل�����ة  وإليك���م 

الكاملة:
حراسة املرمي: مارتن 
س���تكلنبيرغ )أياك���س 
الدفاع:  الهولندي(، وفي 
غاري���ث ب���ال )توتنهام 
االجنليزي( مجيد بوقرة 
)رينجرز االسكوتلندي(، 
داريو س���يرنا )شاختار 
األوكراني(. وفي الوسط: 
مارك���و ماري���ن )ڤيردر 
ألبرتو  برمين األملاني(، 
تاينو كوستا )ڤالنسيا 
االسباني(، مايكل ايسيان 
)تشلس���ي االجنليزي(، 
فابريغ���اس  سيس���ك 
)آرس���نال االجنليزي(، 
مس���عود أوزي���ل )ريال 
مدريد االس���باني(، وفي 
الهجوم: ليونيل ميسي 
)برش���لونة االسباني(، 
توم���اس مول���ر )بايرن 

ميونيخ األملاني(.

مارتن ستكلنبيرغ
ياكس الهولندي

ليونيل ميسي
برشلونة االسباني

توماس مولر
بايرن ميونيخ األلماني

ماركو مارين
ڤيردر بريمن األلماني

مجيد بوقرة
رينجرز االسكوتلندي

مايكل ايسيان
تشلسي االنجليزي

سيسك فابريغاس
آرسنال االنجليزي

مسعود أوزيل
ريال مدريد االسباني

ألبرتو تاينو كوستا
ڤالنسيا االسباني

داريو سيرنا
شاختار األوكراني

غاريث بال 
توتنهام االنجليزي

صحافة عالمية
رياضة

»فانتسي ليغ«: الفارق كبير بين المحمدي وزكي
فرض الدولي املصري أحمد احملمدي العب 
فريق س���ندرالند اإلجنليزي نفسه بقوة على 
وسائل اإلعالم اإلجنليزية والتي عقدت مقارنة 
بينه وبني عمرو زكي احملترف السابق في فريق 
ويغان. ومن جانبها أفردت صحيفة »فانتسي 
ليغ« مساحة لديها لعقد مقارنة بني احملمدي 
واب���ن جلدته عمرو زكي الذي خاض من قبل 
جتربة في البرمييرليغ. وقالت الصحيفة انه 
منذ عامني ج���اء مهاجم مصري غير معروف 
وبدأ في إحراز أهداف عديدة وبسرعة أصبح 

ظاهرة في الدوري اإلجنليزي.
وأضافت الصحيفة أن عمرو زكي بات بعد 

ذلك غير مفيد لفريق 
ويغان وهو األمر الذي 
جعله يعود من جديد 
الدوري املصري  إلى 
ال���ذي ج���اء من���ه. 
وأضافت الصحيفة انه 
عندما تعاقد بروس 
مدرب ويغان في ذلك 
الوقت مع زكي قال انه 
جلب أخطر مهاجم في 
العالم لكن في غضون 
شهر فقد زكي هيبته 
وعاد وم���ن ثم فقد 
مس���تقبله الكبي���ر. 
وانتقلت الصحيفة إلى 
احلديث عن احملمدي 
وقالت ان بروس كان 
التعاقد  على وش���ك 
معه منذ عامني لكن 
املفاوضات لم يكتب 
النجاح بس���بب  لها 

بعض املشكالت.
وأشادت الصحيفة باحملمدي وأكدت أن بروس 
تعاقد مع فرعون مختلف هذه املرة وقالت: »لقد 
أبهرنا في مباراة أرسنال ولقن مدافع أرسنال 

كليتشي درسا لن ينساه«.
وأردفت الصحيفة أن احملمدي جعل نفسه 
في التشكيلة األساسية بسرعة كبيرة، ونقلت 
تأكيدات ملدربه أنه مختلف متاما عن زكي وقال: 
»يجب اال نأخذ كل الالعبني مبثل هذه الفرشاة 
واحملمدي يريد لعب ك���رة القدم«. واختتمت 
الصحيفة أن احملم���دي على الرغم من انه لم 
يسجل أي أهداف إال أنه سيقود فريقه للفوز 

على مان يونايتد في الدروي االجنليزي.

صحيفة إنجليزية تعقد مقارنة بين العبي مصر

العب ويغان السابق عمرو  زكي

مدافع سندرالند أحمد احملمدي


