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 فرحة االسباني انييستا بهدف الفوز
  على هولندا في نهائي مونديال ٢٠١٠ 

 «ديلي تليغراف» تكشف عن أغلى ١٠ عقود رعاية للفرق األوروبية 

 برشلونة في الصدارة بـ ١٦٥ مليون يورو  ويوڤنتوس األخير في عقود الرعاية

 نشـــرت صحيفة الـ«ديلي تليغراف» اإلجنليزية 
تقريرا عن اغلى عشرة عقود رعاية للفرق األوروبية، 
والتي كان في مقدمتها فريق برشـــلونة اإلســـباني 
بعد تعاقده مع مؤسســـة قطر للتربية والعلوم منذ 
عدة أيام لتكون هي الراعي الرســـمي للفريق بعقد 
مدته ٥ ســـنوات، ليوضع شـــعار املؤسسة بجانب 
شعار اليونيســـيف املوضوع على قمصان الفريق، 
وقـــد بلغت قيمة العقد ١٦٥ مليون جنيه يورو (١٣٥ 
مليون استرليني)، وهي أغلى صفقة في تاريخ عقود 
الرعاية على مستوى العالم، وتعتبر هذه املؤسسة 
غير ربحية بقدر ما تهدف إلى تكريس مشاريع للتعليم 
في الشـــرق األوسط، والفارق بني برشلونة وبايرن 

ميونيخ الذي يحتل املركـــز الثاني في هذه القائمة 
كبيـــر، حيث إن النادي الباڤاري يرتبط بعقد رعاية 
مع شـــركة اتصاالت أوروبية بعقد ملدة ٣ ســـنوات 
ينتهـــي عام ٢٠١٣ بعقد يبلغ مجمل قيمته ٧١ مليون 
جنيه استرليني، وهو مبلغ كبير جدا يستحقه أكبر 
نـــاد في أملانيا، أما املركز الثالث فهو من نصيب مان 
يونايتد الذي حصل على أغلى عقد رعاية في تاريخ 
كرة القدم البريطانية، بعقد بلغت قيمته ٢٠ مليون 
جنيه اســـترليني في العام الواحد ملدة أربع سنوات 
مع شركة «Aon» األميركية في يونيو ٢٠٠٩، ودخل 
العقد حيـــز التنفيذ في نوفمبر مـــن العام احلالي، 
يليـــه في الترتيب مواطنه ليڤربول بعقد مدته أربع 

سنوات ايضا مع بنك «ستاندرد تشارترد» بحوالي 
٢٠ مليون جنيه اســـترليني فـــي العام، وكان بداية 
العقد في ســـبتمبر ٢٠٠٩ عندما أنهى الليڤر تعاونه 
مع شركة البيرة الدمناركية كارلسبرج، ويأتي امللكي 
اإلسباني ريال مدريد في املركز اخلامس بعدما وافق 
علـــي التعاقد مع املوقع اإللكتروني bwin.com بعقد 
مدته ثالث سنوات مببلغ ١٦٫٨ مليون جنيه استرليني 
في العام، وينتهي هذا التعاقد عام ٢٠١٣، وكان الريال 
قد تعاقد مع هذا املوقع اإللكتروني بعدما أنهى عقده 
مع شركة «بينكيو كورب» التايوانية والتي اعلنت 
إفالســـها، وفي املركز السادس يأتي الفريق اللندني 
توتنهام بعقـــد رعاية يدر دخال علـــى النادي ١٢٫٥ 

مليون جنيه استرليني في العام، فقد تعاقد مع شركة 
«Autonomy» لرعاية الفريق في الدوري اإلجنليزي ملدة 
عامني، وتعاقد مع شركة «Investec» لرعاية الفريق في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ملدة عامني أيضا، ويأتي 
من بعد توتنهام جاره اللندني تشلســـي، بعقد مع 
شركة سامسونغ الكورية لإللكترونيات مت جتديده، 
حيث إن العقد احلالي مع نفس الشركة ينتهي بنهاية 
املوسم احلالي، وقد مت توقيع عقد جديد ملدة خمس 
سنوات، يحصل خاللها البلوز على ١٠ ماليني جنيه 
اســـترليني في العام، وفي املركز الثامن يأتي ميالن 
بعقد يساوي نفس قيمة عقد تشلسي، وقد جنحت 
شركة طيران اإلمارات في احلصول على حقوق رعاية 

الروسونيري ملدة خمس ســـنوات مقابل ١٠ ماليني 
جنيه استرليني في العام، وجنحت شقيقتها شركة 
اخلطوط اجلوية «االحتاد» اإلماراتية في احلصول 
على حقوق رعاية فريق مانشستر سيتي اإلجنليزي 
الذي جاء في املركز التاسع ملدة أربع سنوات، وتدفع 
الشركة اإلماراتية مبلغ ٧٫٥ ماليني جنيه استرليني 
في العام للمان سيتي، بأكثر من حوالي ٢٫٣ مليون 
جنيه استرليني في العقد السابق للفريق مع شركة 
الســـفر البريطانية، وأخيرا يأتي في املركز العاشر 
فريق يوڤنتوس اإليطالي، الذي وافق على عقد لرعاية 
الفريق من شركة «Betclic» ملدة عامني، مقابل دفع ٦٫٧ 

ماليني جنيه استرليني للفريق اإليطالي كل عام.

 مان يونايتد وارسنال في قائمة اغلى االندية االوروبية في عقود الرعاية  رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل يهنئ نائب رئيس الشركة القطرية لالستثمار احمد السليطي بالتعاقد وفي االطار جنم برشلونة بويان كركيتش 

 على مسؤولية «ال غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية

 دل بوسكي وانييستا 
 ال حديث في الوسط الكروي في الوقت احلالي إال عن جائزة أفضل العب في العالم 
بعدما أعلنت «فيفا» ومجلة «فرانس فوتبول» أسماء الثالثة العبني املرشحني لنيل 
اجلائزة، وهم ثالثي برشـــلونة، اإلسبانيان تشافي هيرنانديز وأندريس انييستا 
واألرجنتيني ليونيل ميسي، وهي أول مرة في تاريخ كرة القدم يتم ترشيح ثالثة 
العبني من فريق واحد لنيل جائزة أفضل العب في العالم، وقد شـــكك البعض في 
اختيارات «فيفا» حتى إنهم أكدوا أن وضع اســـم ميسي في القائمة األخيرة مجرد 
مجاملة ألن ويســـلي شـــنايدر األحق منه بالدخول في هذا الترشيح بعد حتقيق 
ثالثية تاريخية مع اإلنتر املوسم املاضي وقيادة منتخب بالده لنهائي كأس العالم 
في جنوب أفريقيا، وهو ما أثار التكهنات بحيادية «فيفا» وأثار حولها العديد من 
عالمات االســـتفهام، والغريب في األمر أن املرشحني أيضا جلائزة أفضل مدرب هم 
دل بوسكي مدرب منتخب إســـبانيا وجوزيه مورينيو مدرب الريال وغوارديوال 
مدرب برشـــلونة، وهو مـــا يعني أن جائزة أفضل العب وأفضل مدرب ســـتكون 
إسبانية في كل األحوال.. لكن صحافية «ال غازيتا ديلو سبورت اإليطالية» أجابت 
عن تساؤالت اجلمهور وأكدت أنها وصلت إلى معلومات عن طريق مصادرها داخل 
«فيفا» تؤكد أن اإلســـباني أندريس انييستا سيحصل على جائزة أفضل العب في 
العالم لعام ٢٠١٠، يأتي خلفه مواطنه تشـــافي هيرنانديز، وفي املركز الثالث يأتي 
ليونيل ميســـي، أما على مســـتوى املدربني فإن دل بوســـكي املدير الفني ملنتخب 
إسبانيا الفائز بكأس العالم املاضية سيحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم 
لعام ٢٠١٠، مثلما ســـيأتي خلفه البرتغالـــي جوزيه مورينيو املدير الفني للريال، 

ومن بعدهما املدير الفني للبارساب غوارديول. 

 األفضل في العالم
 

 جيرارد وتوتي ودل بييرو وهنري وغيغز
  استحقوا «الكرة الذهبية» ولم يحصلوا عليها

 بويول أفضل رياضي كاتالوني في ٢٠١٠

 بعد اجلدل الكبير الدائر حاليا 
حول املرشحني الثالثة للحصول 
علـــى الكرة الذهبية واســـتبعاد 
الهولندي شنايدر واألرجنتيني 
ميليتـــو، نرصد لكـــم ١٠ العبني 
الذهبية ولم  الكـــرة  اســـتحقوا 
يحصلوا عليها: اإليطالي أليساندرو 
دل بييـــرو مهاجـــم يوڤنتوس 
الويلزي  اإليطالـــي عـــام ١٩٩٦. 

ريان غيغز جنم مان يونايتد عام 
١٩٩٩. البرازيلي روبيرتو كارلوس 
ظهير أيسر ريال مدريد عام ٢٠٠٢. 
اإليطالي توتي ملك روما اإليطالي 
عام ٢٠٠١. الفرنسي تييري هنري 
هداف األرســـنال االجنليزي عام 
٢٠٠٤. اإلجنليزي ستيفني جيرارد 
قائد ليڤربول االجنليزي عام ٢٠٠٥. 
األرجنتيني سيباستيان فيرون 

ألعاب التســـيو اإليطالي  صانع 
عام ٢٠٠٠. اإليطالي جاونلويجي 
بوفون حـــارس يوڤنتوس عام 
الكاميرونـــي صامويـــل   .٢٠٠٦
إيتو مهاجم برشـــلونة االسباني 
سابقا واستحقها على األقل مرة 
واحدة عام ٢٠٠٩. االسباني راوول 
غونزاليـــز مهاجم وهداف الريال 

عام ٢٠٠٠.

 أعلن االحتاد الكاتالوني الرياضي فوز مدافع 
برشلونة كارليس بويول بجائزة أفضل رياضي 
كاتالوني عام ٢٠١٠ بفضل التصويت الذي عقده 
االحتاد، لتتم مكافـــأة قلب الدفاع املميز صاحب 
الهـــدف املهم جدا في مرمى أملانيا والذي ســـاعد 

اإلسبان على الوصول إلى نهائي كأس العالم. بويول 
الذي يحمل لقب قلب األسد كان سعيدا جدا بهذا 
الفوز، خصوصا انه يأتي ضمن إقليم كاتالونيا 
الذي ينتمي له برشلونة ويعتقد أنه يقاتل بقوة 

من أجل ترسيخ هذا االسم في العالم. 

 «فوتبول فرانس»  كاسانو وكين وكانتونا 
وميدو  مشاغبون في «القائمة السوداء»

 كاسانو مع رئيس نادي سمبدوريا ريكاردو غاروني 

 مدرب اسبانيا دل بوسكي والعب الوسط انييستا أفضل مدرب والعب في العالم  لعام ٢٠١٠ 

 قامت مجلة «فوتبول فرانس» 
الفرنسية الشهيره بتسليط الضوء 
حول العبي كرة القدم املوهوبني 
واملشــــاغبني في آن واحد بعدما 
قاموا بافتعال ازمات وعمل مشاكل 
مع مسؤولي أنديتهم ومنتخبات 
بالدهم طيلة الفترة املاضية، وجاء 
ذلك بعد فعلــــة الدولي اإليطالي 
انطونيو كاسانو العب سمبدوريا 
مع رئيس ناديه ريكاردو غاروني 
الشهر املاضي حيث رفض كاسانو 
حضور حفل أقامه النادي مدعيا 
البقاء بجانب زوجته احلامل لكن 
إدارة سمبدوريا طلبت منه اعتذارا 
كتابيا وهو ما رفضه الالعب بل 
النادي في تدريب  وسب رئيس 

الفريق أمام جميع الالعبني.
  وأشــــارت «فوتبول فرانس» 
الالعبني هنــــاك ميلكون  أن  إلى 
مواهب كبيــــرة إال أن عقلهم لم 
ينضــــج، وقامت برصد مثال في 
كل بلد على النجم الذي قام بعمل 
مشاكل هناك، وجاء اسم الدولي 
املصري أحمد حسام ميدو احملترف 
ضمن صفوف أياكس الهولندي مع 
هؤالء الالعبني. ويوجد في فرنسا 
األسطورة ايريك كانتونا العب مان 
يونايتد السابق، وفي إيرلندا روي 

كني جنم املان يونايتد سابقا، وفي 
مصر يوجد احمد حسام «ميدو» 
الهولندي  أياكــــس  احملترف في 
ومواطنه حســــام غالــــي العب 
السابق. وأفادت املجلة  توتنهام 
الالعبني  الفرنسية أن كل هؤالء 
ميثلون اجلانب السلبي ومنوذجا 

ال يحتذى به ونقطة ســــوداء في 
عالم كرة القدم.

  وكان رئيس نادي سمبدوريا 
غاروني قد رفض اعتذار أنطونيو 
كاسانو مهاجم الفريق بعدما قام 
بسببه خالل تدريب الفريق أمام 

جميع الالعبني. 


