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  ٢٠  ديسمبر ٢٠١٠ 

 أعلنت شــــرطة لوس اجنيليس امس أن  60 
مجموعة من اجلوائز التي سرقت من اسطورة 
التنس األميركي بيت سامبراس، متت استعادتها 
من أحد متنزهات املدينة. ولم يكشف املسؤولون 
عن أي تفاصيل، لكنهم قالوا انهم تلقوا اخطارا 
باكتشــــاف كأس جلائزة لم يتم الكشف عن 
مضمونها وثالث سجالت القصاصات، من قبل 

أحد األشخاص. وأعلن سامبراس أنه تعرض 
لســــرقة غير مبررة، فقد سرقت منه جوائز 
وكؤوس حقبة كاملة من مسيرته الرياضية 
لدى تغيير منزله الشــــهر املاضي في غرب 
لوس اجنيليس. وقال سامبراس «بالنسبة 
لي، ترك هذه الكــــؤوس ألطفالي أمر ال يقدر 
بثمن. أمتنى فقط أال تدمر هذه الكؤوس. لذلك 

أردت أن أعلن عن السرقة اآلن. رمبا كان هناك 
من يعلم شــــيئا. هذا كل ما أمتناه»، وأضاف 
«لست ممن يتباهون ويتفاخرون بالكؤوس، 
أو ممن يســــتعرضون عضالتهم بها. لم أكن 
أبدا كذلك. أريدها فقط ليراها أطفالي. لم يرني 
أطفالي وأنا ألعب لكننــــي أريد لهم أن يروا 

هذه الكؤوس». 

 استعادة بعض مسروقات سامبراس

 فرحة العبي برشلونة بالفوز على إسبانيول  (أ.پ) 

 جنم شالكه اإلسباني راوول يصفق جلماهير النادي األملاني  (أ.پ) 

(أ.پ)   جنم ميالن السويدي زالتان إبراهيموڤيتش أضاع فرصا محققة للتسجيل  

 قميص مان يونايتد هل سيصبح ملكا لـ «قطر القابضة»؟ 

 «قطر القابضة» تعرض شراء مان يونايتد بـ ٢٫٣ مليار دوالر
 يو.بي.آي: كشفت صحيفة «صنداي 
ميرور» امس أن شركة قطر القابضة الذراع 
السيادية  الثروة  االستثمارية لصندوق 
القطري تخطط لشراء نادي مان يونايتد 
االجنليزي بقيمة ١٫٥ مليار جنيه إسترليني 

أي ما يعادل نحو ٢٫٣ مليار دوالر.
  وقالت الصحيفة إن اجلمهور الضخم 
ملـــان يونايتد في جميع أنحاء العالم من 
املؤكد أنه يرحـــب بتغيير ملكية النادي 
من عائلة غليزر األميركية املثيرة للجدل 
والتي كانت اشترته عام ٢٠٠٥ بقيمة ٧٩٠ 

مليون جنيه إسترليني.
  وأضافت أن عائلة غليزر أثارت سخط 

مشجعي مان يونايتد جراء اقتراضها على 
نطاق واسع مقابل أصول النادي وتكديسها 
ديونا عليه وصلت إلى ٧١٦ مليون جنيه 
إسترليني وجعلت القسم األكبر من دخل 

النادي يذهب لتسديد الفوائد الباهظة.
  وذكرت الصحيفة أن قطر التي حظيت 
بشـــرف تنظيـــم نهائيـــات كأس العالم 
لكـــرة القدم لعـــام ٢٠٢٢ متلك مجموعة 
من االســـتثمارات الضخمة في العاصمة 
البريطانية لندن تشمل مخازن هارودز 
وبرج شارد في حي املال ومبنى السفارة 
األميركية، كما اشترت مؤسسة قطر اجلناح 
اخليري للعائلة احلاكمة حقوق الرعاية 

لقمصان نادي برشلونة االسباني في إطار 
صفقة قيمتها ١٢٥ مليون جنيه استرليني 

للمواسم الستة املقبلة.
  وقالت الصحيفة إن شركة قطر القابضة 
أكبر مساهم في شركة فولكس واغن وشركة 
بورش لصناعة السيارات ويرأسها الشيخ 
حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني رئيس 

وزراء قطر ووزير خارجيتها.
  وكانت «قطر القابضة» قد اشترت في 
مايو املاضي محالت هارودز الشهيرة من 
رجل األعمال املصري محمد الفايد بقيمة 

١٫٥ مليار جنيه استرليني.
  وســـعت مجموعة من مشجعي مان 

يونايتد تطلق على نفسها اسم «الفرسان 
احلمر» إلى شـــراء النادي مؤخرا لكنها 
تراجعت بعـــد رفض عائلة غليزر قبول 
عرض يصل إلى مليار جنيه إسترليني.

  وأضافـــت الصحيفة أن شـــركة قطر 
القابضة رصدت ٢٫٥ مليار جنيه استرليني 
لشـــراء مان يونايتد ومنح مديره الفني 
أليكس فيرغسون قدرة غير محدودة على 

شراء العبني جدد في سوق االنتقاالت.
  يشـــار إلى أن نادي مانشستر سيتي 
منافس مان يونايتد في مدينة مانشستر 
ميلكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

شقيق رئيس اإلمارات. 

  ٨٥ مليون إسترليني من برشلونة
   لضم فابريغاس وتوريس

لقينـــا معاملة ممتـــازة وليس 
بوسعي سوى التقدم لهم بالشكر». 
من جانبه، اعترف ماوريســـيو 
بوكيتينو املدير الفني إلسبانيول 
بصعوبة إيقاف برشلونة عندما 
يلعب مبستواه. وقال بوكيتينو 
عقب املباراة «برشلونة كان مثاليا 
من املستحيل إيقافه عندما يؤدي 

بهذا املستوى».
  بـــدروه، أعـــرب جوســـيب 
غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
عن سعادته بالفوز الكبير على  
إسبانيول. وقال غوارديوال عقب 
املباراة: «تغلبنا على فريق جيد 
للغاية، إنها ليلة جيدة بالنسبة 
لنا»، وأضـــاف «فريقي يواصل 
تقدمي املفاجآت لي، وهذا مينحني 

الطمأنينة للمستقبل». 

 > نفى قائد نادي بايرن ميونيخ االملاني، 
الهولندي الدولي مارك ڤان بومل الشائعات 
التي حتدثت عـــن امكانية انتقاله في فترة 

االنتقاالت الشتوية الشهر املقبل.
ــون    > ضم أورالندو ماجيك النجوم جايس
ريتشاردسون وغيلبرت أريناس والتركي هيدو 
ــارد  ــو وتخلى عن فنس كارتر، راش تروكوغل
لويس والفرنسي ميكايل بييتروس في صفقة 
ــني أندية الدوري االميركي  متعددة االطراف ب

حملترفي كرة السلة.
  > فـــاز منتخب هنـــدوراس على ضيفه 
منتخب بنما ٢ - ١ في مباراة دولية ودية لكرة 
القدم اقيمت بينهما في تيغوسيغالبا. وسجل 
جونـــي ليفيرون (٦ و٤٤) هدفي هندوراس 

وأدوين أغويالر (٤٣) هدف بنما.
  > استمر سان انطونيو سبيرز في صدارته 
لدوري كرة السلة االميركي للمحترفني محققا 
فوزه الثامن على التوالي بصعوبة على حساب 
ممفيس غريزليز ١١٢ - ١٠٦ بعد التمديد على ملعب 
«اي تي أند تي سنتر» في تكساس. وفي باقي 
املباريات، فاز فيالدلفيا سڤنتي سيكسرز على 
اورالندو ماجيك ٩٧ - ٨٩، وكليفالند كافالييرز 
ــس ١٠٩ - ١٠٢ بعد التمديد،  على نيويورك نيك
ولوس اجنيليس كليبرز على شيكاغو بولز ١٠٠ 
- ٩٩، ويوتا جاز على ميلووكي باكس ٩٥ - ٨٦، 
ــتايت  وبورتالند ترايل باليزرز على غولدن س

ووريرز ٩٦ - ٩٥.

  > أكـــد دييغـــو لوغانو قائـــد منتخب 
أوروغـــواي أن الفريق مؤهـــل للفوز بلقب 
بطولة أمم أميركا اجلنوبية «كوبا أميركا» التي 

تستضيفها األرجنتني في يوليو املقبل.
  > تعرض الثنائي األسترالي يلينا دوكيتش 
وبيتر لوشاك، لهزمية محبطة في أجواء ممطرة 
وعاصفة في نهائي الدور التأهيلي للحصول على 
بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة 

أستراليا املفتوحة للتنس.
  > نأى األسطورة اإلجنليزي السابق آالن 
شيرر بنفســـه عن التكهنات الدائرة بشأن 
توليه منصب املدير الفني لبالكبيرن خلفا 
لسام االرديس الذي أقيل من منصبه مؤخرا. 
وأبعد شيرر الذي قاد بالكبيرن للفوز بلقب 
الدوري اإلجنليزي في موسم ١٩٩٤ ـ ١٩٩٥، 
نفسه عن قائمة املرشحني لتدريب الفريق.

ــني املهاجم  ــدة اخلالفات ب   > تصاعدت ح
األرجنتيني الدولي كارلوس تيڤيز ومدربه في 
ــتر سيتي روبرتو مانشيني بعد  فريق مانشس
جتريده من شارة قيادة الفريق. وذكرت صحيفة 
«صنداي ميرور» أن مانشيني لم يجد أي خيار 
سوى جتريد تيڤيز من شارة القيادة بعد مطالبة 
ــم األرجنتيني بالرحيل عن النادي، وقام  املهاج
ــداف الفريق عندما  ــير موقفه له املدرب بتفس
التقيا. وشدد مانشيني على أن تيڤيز لن يسمح 
له بالرحيل مع تبقي ثالثة أعوام ونصف العام 

في عقده مع الفريق. 

الفني ألرسنال آمال «األمر صعب 
لكنه ممكن».

   روسيل يشيد

  أبدى ساندرو روسيل رئيس 
برشلونة سعادته بالفوز الكبير 
على إســـبانيول ٥ - ١، مشيدا 
باملعاملـــة «املمتـــازة» من قبل 
مسؤولي إسبانيول خالل اللقاء. 
وأشاد روسيل بالعبي برشلونة 
قائال «كل مباراة معقدة، لكن هذا 
الفريق يعرف كيف يجعلها سهلة 
بالنســـبة له». وفي أول زيارة 
له إلى ســـتاد «كورنيال» معقل 
إسبانيول منذ أن تولى رئاسة 
نادي برشـــلونة تقدم روسيل 
بالشكر ملجلس إدارة إسبانيول، 
وقال «لقد عاملونا بشكل رائع. 

 يخطط برشـــلونة اإلسباني 
لتوفير ٨٥ مليون جنيه إسترليني 
الصيف املقبل للتعاقد مع جنمي 
املنتخـــب االســـباني سيســـك 

فابريغاس وفرناندو توريس.
  وتلقى النادي الكاتالوني دعما 
هائال مؤخرا بعد توصله التفاق 
ســـخي مع «قطر فاونديشـــن» 
يقضي بحصول الفريق على ١٢٥ 
مليون جنيه إسترليني على مدار 

خمسة أعوام.
  وعلـــى اجلانـــب اآلخر، فإن 
توريس خاض موســـما غريب 
األطوار مـــع ليڤربـــول، حيث 
ظهر في بعض األوقات بأفضل 
مستوياته لكن في أوقات أخرى 
ظهر مبستوى مخيب لآلمال حتت 
قيادة املدرب روي هودجسون.

  ويســـعى جوزيه مورينيو 
املدير الفني لريـــال مدريد إلى 
ضم توريس بأي طريقة ولكن 
الالعب الذي نشـــأ في أتلتيكو 
مدريد ســـيكون من املستحيل 
بالنسبة له أن يعود إلى اسبانيا 
وأن يلعـــب للمنافس التاريخي 

لفريقه السابق.

   عرض جذاب

  أطياف سعيدة ستمر بالتأكيد 
على خاطر العبي برشلونة عندما 
يلتقون أرسنال اإلجنليزي في 
دوري أبطال أوروبا هذا املوسم 
بحثا عن مقعد في دور الثمانية، 
الذي أقصوا منه النادي اللندني 
في العام املاضي. وقال جوسيب 
غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
«إنهم منافس قوي. هم يريدون 
اللعـــب، ونحن نريد اللعب. لو 
لم نكن في حالـــة طيبة فرمبا 
يتأهلون على حســـابنا». وقال 
أندوني زوبيزاريتا السكرتير 
الفني للنادي الكاتالوني «إنه 
سيسك فابريغاس العب نشأ 
في برشلونة وستكون مباراة 
مهمة بالنسبة له. سيتمكن من 
االلتقاء بزمالئه في املنتخب، 
ومن اللعب في كامب نو كمنافس 
لبرشلونة». وقال فابريغاس 
األب «لم يكن أحد يريد مواجهة 
الفريقان  التقى  برشلونة. لو 
البطولة،  ســـيودع أرســـنال 
لكنني ال أعرف كيف ســـيصل 
إلى فبراير»، بدوره  الفريقان 
قال الفرنسي أرسني ڤينغر املدير 

  روما يُذلّ ميالن.. وخماسية جديدة لبرشلونة  غوارديوال سعيد وروسيل يشيد بالفوز على إسبانيول
ذهبية لتضييق اخلناق على 
املتصدر بوروسيا دورمتوند 
الذي خســـر امـــام اينتراخت 
فرانكفورت ٠ـ  ١، عندما اكتفى 
بالتعادل مع ضيفه فرايبورغ ٢ 
ـ ٢ في املرحلة السابعة عشرة 
(األخيرة في دور الذهاب) من 
بطولة املانيا. وميلك دورمتوند 
٤٣ نقطة مقابل ٣٣ ملاينتس وباير 
ليڤركوزن. اقيمت املباراة وسط 
تساقط الثلوج بكثافة، وجنح 
ليڤركوزن في افتتاح التسجيل 
بواسطة ارتورو فيدال (١٦ من 
ركلة جـــزاء)، ورد فرايبورغ 
التحية بتســـجيله  اخلامس 
هدفني بواسطة يان روزنتال 
(٢٤) وشتيفان رايسينغر (٦٥). 
وأنقذ باتريك هيلمز ليڤركوزن 
التعادل  من اخلسارة بإدراكه 

في الدقيقة ٧٥.
  وقلب ڤولفســـبورغ بطل 
الـــدوري عـــام ٢٠٠٩ تخلفه 
علـــى ارضه امـــام هوڤنهامي 
بهدفـــني نظيفني الـــى تعادل

 ٢ - ٢. واســـتغل ماينتـــس 
مفاجأة املوسم خسارة هانوڤر 
لينتزع منه املركز الثالث اثر 
تغلبه على سانت باولي ٤ - ٢. 
وتابع ڤيردر برمين عروضه 
املخيبة فسقط على ارضه امام 
كايزرسلوترن ١ - ٢. وتغلب 
نورمبرغ على هانوڤر ٣ - ١. 
ويتوقف الدوري االملاني حوالي 
الشـــهر يعاود نشاطه في ١٥ 

يناير املقبل.

  فرنسا

  أهدر باريس سان جرمان 
فرصة ذهبية لالنفراد بالصدارة 
ولـــو مؤقتا اثر ســـقوطه في 
فـــخ التعادل ٢ - ٢ مع ضيفه 
موناكو املتواضع في املرحلة 
الثامنة عشرة من بطولة فرنسا 
لكرة القدم. ورفع سان جرمان 
رصيده الى ٣١ نقطة وبقي ثانيا 
بفـــارق االهداف عن ليل الذي 

يالقي نانسي. 
  وصعد رين مؤقتا الى املركز 
الثالث برصيد ٣١ نقطة ايضا 
بفوز صعب على ڤالنســـيان 
بهدف ســـجله كانا بييك في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع. وتغلب سانت اتيان 
علـــى ارل افينيون ٢-٠.وفاز 

تولوز على لوريان ٣ - ٠.
  وتعادل مونبلييه مع اوكسير 
١ - ١. وتعادل بالنتيجة ذاتها 

نيس مع بريست ١ - ١.  

متقدما بفارق خمس نقاط على 
التقليدي ريال مدريد.  غرميه 
وسجل لبرشـــلونة بدرو (١٩ 
و٦٠) وتشـــافي (٣٠) وداڤيد 
ڤيـــا (٧٦ و٨٥). فـــي املقابل، 
الرائعة  تابع ڤياريال نتائجه 
على ملعبه منذ مطلع املوسم 
احلالي اثر تغلبه على مايوركا 
٣ - ١، واستغل ڤالنسيا خسارة 
اســـبانيول بعدما قلب تأخره 
وتغلـــب على مضيفـــه ريال 
سوســـييداد ٢ - ١ فتقدم الى 
املركز الرابـــع. وصعد اتلتيك 
بلباو الى املركز الســـادس اثر 
تغلبـــه على ليڤانتـــي ٢ - ١. 
وتعادل ديبورتيڤو الكورونا 
مع سبورتينغ خيخون ١ - ١. 
ويلعب اليوم في ختام املرحلة 

راسينغ مع هيركوليس.

  ألمانيا

  أهدر باير ليڤركوزن فرصة 

يفوز على ضيفه ايڤرتون في 
ختام املرحلة اليوم.

  إسبانيا

  تابـــع برشـــلونة عروضه 
الهجومية الرائعة في مبارياته 
اخلمس االخيرة فاكتسح مضيفه 
وجاره اســـبانيول ٥ - ١ في 
مباراة ديربي مقاطعة كاتالونيا 
في افتتاح املرحلة السادســـة 
عشرة من بطولة اسبانيا. ورفع 
برشلونة رصيده الى ٤٣ نقطة 

وســـجل املهاجم داني ويلبيك 
املعار من مـــان يونايتد هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ٣٢. 

وفي مباراة ثانية.
  وتعـــادل بالكبيـــرن مـــع 
وســـت هام ١ - ١. سجل لالول 
النيوزيلندي راين نيسلن (٥١) 
وللثاني جونيور ستانسالس 
(٧٨). ويســـتطيع مانشستر 
سيتي استغالل تأجيل مباراتي 
مان يونايتد، وارسنال ليستأثر 
بالصدارة ولو مؤقتا شرط ان 

 قلص كل من نابولي والتسيو 
الفارق الى ثالث نقاط عن ميالن 
املتصدر الذي خسر أمام ضيفه 
روما ٠ـ  ١ في لقاء القمة، وذلك 
بفوزهما على اودينيزي ٣ ـ ٢، 
وليتشي ١ـ  ٠ على التوالي امس. 
وميلك ميالن ٣٦ نقطة مقابل ٣٣ 
لكل من نابولي والتسيو و٣١ 
ليوڤنتوس. على ملعب اوملبيكو 
العاصمة االيطالية سجل  في 
العب وسط التسيو البرازيلي 
هرنانديز هدفا مبكرا بعد مرور 
اقل من دقيقتـــني. وفي مطلع 
الشوط الثاني متكن اودينيزي 
من إدراك التعادل عبر اليكسي 
سانشيز من كرة رأسية (٤٨). 
وتقدم التسيو مجددا بواسطة 
جيوسيبي بيافا بعد ثالث دقائق 
اثر تسديدة على الطاير. ولم 
يستســـلم اودينيـــزي وعدل 
النتيجة بواسطة جرمان دينيس 
من كرة رأسية خدعت حارس 
التســـيو (٥٥). لكـــن الكلمة 
األخيرة كانت لالتسيو عندما 
ســـجل زاباتا خطأ في مرمى 
امام املرمى  اثر معمعة  فريقه 

.(٨٧)
  وفي فيرونا، كان يوڤنتوس 
في طريقه الى حتقيق فوز ثمني 
عندما تقدم على مضيفه كييڤو 
بهدف رائع لكوالياريال اثر ضربة 
مقصية (٣١). وســـجل كييڤو 
هدفا في الوقت بدل الضائع عبر 
بيليسييه. وفاز نابولي على 
ليتشي بهدف ادسون كافاني 
في الوقت بدل الضائع ليمنحه 
الفوز ١ـ  ٠ وثالث نقاط ثمينة. 
وفاز كاتانيا على بريشيا بهدف 
سجله ماكســـي لوبيز (٣٤). 
وتعـــادل باري وباليرمو ١ـ  ١. 
وتعادل ايضا بارما مع بولونيا 

سلبا.
  وأحلق روما الهزمية مبيالن 
املتصـــدر ١ - ٠ فـــي عقر دار 
االخير على ملعب سان سيرو 
واشـــعل املنافسة على اللقب.
وســـجل هدف املباراة الوحيد 
املهاجـــم ماركـــو بورييلو في 
الدقيقـــة ٦٩ اثـــر متريرة من 
الفرنسي جيرميي مينيز. وفاز 
تشيزينا على كالياري بهدف 

خليمينيز (١٩).

  إنجلترا

املركز  الى    صعد سندرالند 
الســـادس مؤقتا فـــي الدوري 
االجنليـــزي املمتـــاز اثر فوزه 
على بولتون ١ - ٠ في املباراة. 

 راوول: العودة إلى ڤالنسيا متعة

 قال جنم شـــالكه االملاني راوول بعد تسجيله «هاتريك» في 
شباك كولن «إنني سعيد بالفوز وباألهداف الثالثة، شيئا فشيئا 

يقدم الفريق املستوى الذي نأمله جميعا، اجلماهير سعيدة».
  وأثنى املدير الفني لشـــالكه فيليكس ماغـــاث على تعاقده 
اجلديد على املســـتويني الرياضي واإلنساني «إنه العبنا األهم 
ليس فقط بالنسبة لهذه املباراة، بل لعملنا كله وللتعايش فيما 
بيننا». ومع التفكير في مباراة ملعب «مســـتايا» في ١٥ فبراير 
املقبل بدوري االبطال، يكـــون راوول قد عزز آماله قبل العودة 
إلى أحد الستادات االسبانية، في رجوع وصفه بأنه «متعة» في 
حد ذاته. الوصف الذي رمبا لن يراه احد في ڤالنســـيا الئقا أو 

مناسبا بالنسبة لهم بعد الثالثية.

 مورينيو: أستحق عالمة ١١ من ١٠ إلنجازاتي
 قام البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
لريال مدريد االسباني بتقييم جناحاته في 
عام ٢٠١٠، وعلى ميزان تتراوح درجاته بني ١ 
إلى ١٠، اعتبر أن الدرجة التي يستحقها فيه 
هي ١١ من ١٠، بعد حتقيقه «الثالثية» مع إنتر 

ميالن فضال عن تعاقده مع النادي امللكي.
  وعاش املدرب البرتغالي عاما ساحرا كان 
«األفضل» في مسيرته، بعد أن حصد ألقاب 
الـــدوري والكأس في إيطاليا ودوري أبطال 
أوروبا مع إنتر ميالن، قبـــل أن ينتقل إلى 
ريال مدريد لقيادة مشـــروع طموح ومليء 

باملخاطر.
  وقال مورينيو قبل مباراة اشبيلية «إنه 
العام األفضل في مسيرتي. من ١ إلى ١٠ أعطي 
نفســـي درجة ١١. فزت بكل البطوالت. ومع 
ريال مدريد لم نفقد فرص إحراز ألقاب. وفي 
دوري األبطال كنا الفريق األفضل. لقد كان 

موسما رائعا».
  كما قلل املدير الفني مـــن أهمية جوائز 
مثل الكرة الذهبيـــة، التي تذهب إلى أفضل 
العب في املوســـم واملرشح لها ثالثة العبني 
من برشـــلونة منافسه األكبر: «بالنسبة لي 

األفضل هو من يحرز لقبا».
  وأكد مورينيو أنه راض متاما عن األشهر 
التي قضاها في قيادة ريال مدريد، مؤكدا عدم 

تأثره بالضغوط اخلارجية.

  وأكد البرتغالي «األمر ال يستنفدني على 
اإلطالق. ال ميكن أن تســـتنفدني الضغوط 
اخلارجية. لقد عانيت ما هو أكثر في إيطاليا. 
هنا ال أتعب. داخليا كلنا (في النادي) نتحرك 

بنفس االجتاه ونفس الفلسفة».
  ورد مورينيو بكل حسم على الشائعات 
التي تناولتها الصحافة حول تدهور العالقة 
بني كريســـتيانو رونالدو وايكر كاسياس 
العبيه في ريال مدريد.وأكد «البد من البيع. 
إنك في عالم تنافسي. عندما ال تكون هناك 
أخبار حتدث ضجيجا، يتـــم البحث عنها. 
في بعض األحيان تكـــون تلك االخبار أقل 
إثارة للمشـــكالت، مثل العبني هناك رغبة 
في شـــرائهم، وبعد ذلك هناك أخبار حتدث 
ضررا بالالعبني. لكنني داخل الفريق وأعرف 
أن ذلك ليس صحيحا. حلسن احلظ، ليست 

لدينا مشكالت».
  وأبدى مورينيو سعادته بعودة البرازيلي 
كاكا إلى التدريبات مع بقية زمالئه بعد إصابة 

طويلة، وأكد أنه رأى فيه العبا «متحفزا».
  وقال «شعر بنفسه كالعب من جديد. إننا 
سعداء جدا والهدف هو أن يواصل العمل، وأن 
يعود من اإلجازة للتدرب بصورة طبيعية. 
بحلول منتصف يناير سيمكنه أن يكون كاكا. 
في ريال مدريد لم يتمكن من أن يكون كاكا 

بسبب كل املشكالت التي مر بها». 
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