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 تفوق على إنييستا وتشاڤي وميسي في استفتاء «فرانس فوتبول» ولكن دمج الجائزة حرمه من الكرة الذهبية

 سنايدر ملك «غير متوج» على عرش كرة القدم
 مع اقتناع كثيرين من عشــــاق الســــاحرة 
املســــتديرة بفكرة الدمج بــــني جائزتي أفضل 
العب في العالم في اســــتفتاء االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) واســــتفتاء مجلة «فرانس 
فوتبول» الفرنســــية الرياضية، من املؤكد أن 
الهولندي ويسلي شــــنايدر، جنم فريق إنتر 
ميالن اإليطالي، كان استثناء من ذلك، ومن خالل 
نتائج االستفتاء املشترك بني «فيفا» وفرانس 
فوتبــــول الختيار أفضل العب في العالم لعام 
٢٠١٠، كان شنايدر هو األكثر تضررا من عملية 
الدمج بني اجلائزتني بعدما كشفت النتائج عن 
التتويج الذي لم يحصل عليه شنايدر وكذلك 

عن التتويج غير املستحق مليسي.
  وعلى مدار السنوات املاضية ظلت جائزة 

«فيفا» منفصلة عن جائزة «الكرة 
الذهبيــــة» التي تقدمهــــا املجلة 
الفرنســــية والتي ظهــــرت قبل 
استفتاء الفيفا بسنوات طويلة، 
وكانت جائزة الكرة الذهبية املقدمة 
من املجلة الفرنسية قاصرة على 
أفضل العب فــــي أوروبا ولكنها 
امتدت بشكل تلقائي وتدريجي 
الســــنوات األخيرة لتصبح  في 
ألفضل العــــب في العالم في ظل 
استحواذ األندية األوروبية على 
أفضل الالعبني في كل أنحاء العالم 

ومن مختلف اجلنســــيات، وفي ظل التضارب 
بــــني اجلائزة التي يقدمهــــا فيفا ألفضل العب 
في العالم بعد اســــتفتاء يشــــارك فيه مدربو 
وقادة جميع منتخبات العالم وجائزة «فرانس 
فوتبول» التي تأتي نتيجة اســــتفتاء بني أبرز 
احملررين الرياضيني في أوروبا والعالم، كان 
من الطبيعي أن تندمج اجلائزتان خاصة بعدما 
كانتــــا تتفقان في كثير من األحيان على العب 

واحد في كل عام.
  ولكن نتائج االســــتفتائني أظهرت تعرض 

 داليساندرو فخور 
  بمواطنه ميسي

ــي أندريس  ــرة االرجنتين ــب الك ــرب الع   أع
داليساندرو، الذي حصل على جائزة أفضل العب 
في أميركا اجلنوبية، عن «فخره» بحصول مواطنه 
ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية كأفضل 
ــاندرو بعد قليل من  العب في العالم، وقال داليس
حصوله على اجلائزة التي تقدمها صحيفة «الباييس» 
ــتطالع للرأي  االوروغويانية بناء على نتيجة اس
ــي)  بني ٣٠٠ من صحافيي القارة «أعتقد أنه (ميس
االفضل، وهو كذلك منذ أعوام مضت»، وأضاف 
ــر الوحيد الذي كان من املمكن أن يجعله  أن «االم
يخسر اجلائزة هو أن يتم االعتماد بشكل أكبر على 
مسألة فوز اسبانيا بلقب كأس العالم، كي يقدماها 
لتشافي أو انييستا اللذين ال يقالن عنه»، وتابع: 
ــتغل هذه  ــبة لي، وأمتنى أن نس «انه لفخر بالنس
الفرصة ونقدم له كل االمكانات لقيادة الفريق نحو 
الطريق الصحيح»، وعلى املستوى الشخصي يحلم 
الالعب باالستمرار مع املنتخب االرجنتيني الذي 
عاد الى صفوفه مؤخرا مع املدير الفني سيرخيو 
باتيستا، ولم يستبعد العودة الى ريفر بليت النادي 
ــرة أعوام، وقال  ــواره قبل عش الذي بدأ معه مش
العب انترناسيونال البرازيلي: «عدت الى املنتخب 
ــاء فيه، ومحاولة  ــيكون البق هذا العام، هدفي س
االستمرار في اللعب جيدا في البرازيل للحفاظ على 
نفس املستوى»، وفيما يتعلق بالعودة الى فريق 
العاصمة االرجنتينية، قال ان هناك عاما ونصف 
العام التزال تتبقى في تعاقده مع انترناسيونال، 
وهدفه هو الكفاح الستكمال هذا التعاقد، قبل أن 
يستدرك: «التكهنات ستبقى، فقد قضيت أعواما 
عديدة في ريفر بليت وبالتأكيد سأعود يوما ما»، 
واعتبر الالعب أن ٢٠١٠ كان االفضل «دون شك» 

منذ بدأ مشواره الرياضي في ريفر. 

الهولندي إلى املبــــاراة النهائية لبطولة كأس 
العالــــم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا قبل أن يخســــر 
الفريق املباراة النهائية أمام نظيره االسباني 
٠ ـ ١ بعد التمديد لوقت إضافي، وكان شنايدر 
أحد هدافي مونديال ٢٠١٠ حيث اقتسم صدارة 
قائمة الهدافني مــــع أكثر من العب آخر، ولكن 
احلظ عاند شنايدر مجددا فحرمه من التتويج 
الذي يستحقه والذي فاز به بالفعل في استفتاء 

فرانس فوتبول. 

شنايدر للظلم حيث كانت جائزة الكرة الذهبية 
في طريقها لالعب لو استمر انفصال اجلائزتني 
مثلما كان احلال في املاضي، بينما تسبب استفتاء 
فيفا في فوز األرجنتيني ميسي بجائزة الكرة 
الذهبية رغم أنه كان األجدر بجائزة استفتاء 

فيفا فقط.
  وأظهرت نتائج اســــتفتاء فرانس فوتبول 
أن ميســــي لم يكن يستحق حتى الدخول في 
القائمة النهائية للمرشــــحني بعدما حل رابعا 

في استفتاء املجلة الفرنسية الشهيرة، وكان 
شنايدر هو صاحب أكبر نسبة من التصويت 
في استفتاء فرانس فوتبول بنسبة بلغت ٧٫٧٠٪ 
مــــن أصوات احملررين الرياضيني املشــــاركني 
في االســــتفتاء بينما نال إنييستا ٧٫٥٣٪ من 
األصوات مقابل ٥٫٩٦٪ لتشافي و٤٫٣٨٪ مليسي 

الذي احتل املركز الرابع.
  ولكــــن مع دمج نتائج هــــذا التصويت مع 
استفتاء «فيفا» الذي يشارك فيه مدربو وقادة 

جميع منتخبات العالم تغيرت النتائج وحل 
ميســــي في املركز األول بنســــبة ٢٢٫٦٥٪ من 
األصــــوات مقابل ١٧٫٣٦٪ إلنييســــتا و١٦٫٤٨٪ 
لتشافي بينما حل شنايدر رابعا بنسبة ١٤٫٤٨٪، 
وبذلك حرمت عملية الدمج الالعب الهولندي 

الشهير من التتويج بجائزة الكرة الذهبية.
  وقاد شنايدر فريق إنتر ميالن في املوسم 
املاضي إلحراز ثالثيته التاريخية (دوري وكأس 
إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) كما قاد املنتخب 

 سنايدر يتوسط انييستا وتشاڤي وميسي وڤيا في حفل «فيفا» بزيوريخ وفي اإلطار يهنئ ميسي بالكرة الذهبية                      (أ.ف.پ)

 رونالدينيو الستعادة تألقه مع فالمينغو  روني «الصغير» يهرب من شقيقه إلى أميركا
والمشاركة في مونديال ٢٠١٤

 جون روني شقيق واين األصغر

 بدأ جون الشـــقيق االصغر 
لواين رونـــي مهاجم منتخب 
القـــدم مغامرته  اجنلترا لكرة 
االميركية بتســـجيل هدف في 
اختبارات الالعبني الصاعدين 
بدوري احملترفني بعدما اختار 
حتويل مشـــواره إلى الواليات 
املتحدة.ويرى جون (٢٠ عاما) 
انتقاله إلى أميركا خطوة لصنع 
«اسمه اخلاص» بدال من مواجهة 
مقارنة مستمرة مع شقيقه االكبر 
مهاجم مان يونايتد، وسدد جون 
كرة من عند حافة منطقة اجلزاء 
ليســـجل هدفا في أول خطوة 
له باالراضي االميركية، ووقع 
جون عقدا مع دوري احملترفني 
االميركي ليشارك في اختبارات 
الصاعدين هذا االسبوع عندما 
تختار االندية املواهب الشـــابة 
من خريجـــي اجلامعات إضافة 
لعدد قليل من االجانب. وسيكون 
أمام فريق بورتالند تيمبرز الذي 
سيشارك في دوري احملترفني 
موسم ٢٠١١ احلق في ضم الالعب 

صاحب املركز الثاني.

 في ســــن الثالثني، 
انضم النجم رونالدينيو 
إلى الطابور املتزايد من 
جنوم ســــابقني للكرة 
البرازيليــــة يعودون 
إلى بالدهــــم من أجل 
استكشــــاف قدراتهم 
واســــتعادة  مجــــددا 
ومكانتهم  شــــهرتهم 
بعد فترة من االنحسار، 
وسيلعب أفضل العبي 
العالم لعامــــي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥   عندمــــا كان 
يتألق بقميص برشلونة 
االسباني   خالل املوسم 
املقبل لفالمنغو صاحب 
الكبيرة في  الشعبية 

ريو دي جانيرو، الذي سيتمكن بفضل مساعدة 
الرعاة من تقدمي راتب له بقيمة ٦٠٠ ألف دوالر 
شــــهريا على أمل حصد بطوالت وأرباح وبيع 
منتجات حتمل اسمه، فضال عن جذب اجلماهير 
حلضور املباريات، وميثل هذا التعاقد للمهاجم، 

الــــذي ســــيكمل عامه 
احلــــادي والثالثــــني 
في ٢١ مــــارس املقبل، 
فرصة لعــــرض كرته 
الفني  املديــــر  وإقناع 
البرازيلي  للمنتخــــب 
مانو منيزيس، وحجز 
مكان لــــه في منتخب 
السامبا الذي يستضيف 
في بالده مونديال ٢٠١٤ 
بحلم إحراز اللقب للمرة 

السادسة.
  وفــــي تعليقه على 
قــــال موقع  الصفقة، 
«غلوبوســــبورتي» 
البرازيلي إن املكاسب 
املتاحة لفالمنغو من 
ورائها أكبر من تلك التــــي تلوح لالعب، وقال 
املوقع: «لو كان النجاح اجلماهيري واملالي يبدو 
مضمونا، فإن األمر نفسه ال ميكن قوله عن حلم 
الالعب بالعودة إلى املنتخب وخوض مونديال 

 .«٢٠١٤

 ڤينغر: أرسنال يبحث عن مدافع
  اعلن الفرنسي ارسني فينغر مدرب ارسنال االجنليزي ان ناديه 
يبحث عن مدافع لســـد بعض الفراغ الناجم عن كثرة الغياب بداعي 
االصابة، ويبدو فينغر الذي صرح سابقا انه ال ينوي شراء اي العب 
في سوق االنتقاالت الشتوية، ارغم على تغيير رأيه، وقال «اعترف 

باننا في وضع يدفعنا على البحث عن مدافع».

  ميليباند نائبًا لرئيس سندرالند
  كشفت صحيفة ديلي ميل الصادرة أن وزير اخلارجية البريطاني 
السابق ديڤيد ميليباند سيصبح نائبا لرئيس نادي سندرالند براتب 
سنوي مقداره ٥٠ ألف جنيه استرليني أي ما يعادل نحو ٧٨ألف دوالر، 
وقالت الصحيفة إن ميليباند (٤٥ عاما) يتفاوض اآلن مع ادارة النادي 
على املنصب غير املتفرغ لتمكينه من التركيز على عمله كنائب في 
البرملان، واضافت أن ميليباند يعتبر من مشجعي ارسنال اللندني 
لكنه يرغب في احلصول على املنصب ألن لديه الكثير من املؤيدين 

لنادي سندرالند في دائرته االنتخابية ساوث شيلدز.  

 الصحافة الهولندية تسخر من ميدو
  ســـخرت إحدى الصحف الهولندية من رحيـــل النجم املصري 
أحمد حســـام ميدو من خالل اختالق نص خطاب وداع بني الالعب 
والنادي وصورته بشـــكل كوميدي، وقامت صحيفة «ديبيريس» 
بنشـــر نص اخلطاب والذي تداولته وسائل اإلعالم الهولندية بعد 
رحيل الالعب من النادي حيث يحكي ميدو عن ذكرياته مع اياكس 

بطريقة مضحكة. 
 

 يوڤنتوس لمداواة جراحه أمام كاتانيا.. ووست هام يتخطى برمنغهام

 قمة من العيار الثقيل بين ريال وأتلتيكو مدريد في الكأس 
 يشهد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اسبانيا 
لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بني ريال مدريد 
وجاره اتلتيكو مدريد في «دربي» العاصمة االسبانية. 
على ملعب «سانتياغو برنابيو»، يبحث ريال مدريد 
عن تأكيد تفوقه التام على جاره اتلتيكو مدريد وصيف 
بطل املوسم املاضي وعن حسم تأهله بشكل كبير من 
مبـــاراة الذهاب قبل ان يحل ضيفا على غرميه في ١٩ 
الشهر اجلاري على ملعب «فيسنتي كالديرون»، ويتفوق 
ريال مدريد، الباحث عن لقبه االول في املسابقة منذ 
١٩٩٣ والثامن عشر في تاريخه، على جاره بشكل تام 
النه لم يذق طعم الهزمية امام االخير منذ ٣٠ اكتوبر 
١٩٩٩ عندما ســـقط امامه في «سانتياغو برنابيو» ١ـ  
٣ في الدوري احمللي، ومن املستبعد ان ينجح النادي 
امللكي في تكرار ســـيناريو مباراة ذهاب الدور ثمن 
النهائي عندما حسم تأهله بفوزه على ضيفه ليفانتي 
بثمانية نظيفة، قبل ان يتلقى في االياب هزميته الثانية 
فقط بقيـــادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو (٠ ـ 

٢) دون ان يؤثر ذلك على تأهله.
   وفي مباراة اخرى ضمن الدور ربع النهائي، يلتقي 
امليريا مع ديبورتيفو ال كورونيا في مواجهة يصعب 
التكهـــن بنتيجتها مع افضلية لالخير اســـتنادا الى 
تاريخه (فاز باللقب عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٢) وموقعه في 
الدوري حيث يحتل املركز الثالث عشـــر، فيما يقبع 

منافسه في املركز التاسع عشر قبل االخير.
  كأس ايطاليا

  يشهد الدور ثمن النهائي في كأس ايطاليا مباراة 
قوية حيث يلتقي يوڤنتوس اجلريح مع ضيفه كاتانيا 
ويأمل فريق «السيدة العجوز» لتجاوز محنته االخيرة 

في الدوري وحتقيق نتيجة ايجابية تضمن له التأهل 
للدور ربع النهائي.

  كأس انجلترا

  تغلب فريق وســــت هام يونايتد بعشرة العبني 
علــــى ضيفه برمنغهام ســــيتي ٢ـ  ١ في ذهاب الدور 
قبل النهائي لبطولــــة كأس رابطة االندية احملترفة 
في اجنلترا (كأس كارلينغ)، ولعب وست هام نصف 
ساعة كاملة بعشرة العبني بعد طرد العبه النيجيري 
الدولي فيكتور نسوفور أوبينا في الدقيقة ٦٠، وتقدم 
مارك نوبل بهدف لوســــت هام في الدقيقة ١٣ لينهي 
صاحب االرض الشــــوط االول متقدما بهدف نظيف، 
وأدرك ليام ريدغويل التعادل لبرمنغهام في الدقيقة 
٥٦ ولكن قبل نهاية املباراة بـ ٢٠ دقيقة خطف كارلتون 
كول هدف الفوز لفريق وست هام، ومن جانبه أبدى 
مدرب وست هام أفرام غرانت استياءه ازاء الشائعات 
املستمرة حول اقالته من منصبه بسبب احتالل فريقه 
املركز االخير بترتيب الدوري االجنليزي املمتاز لهذا 

املوسم. 

 رونالدينيو يحتضن رئيسة نادي فالمنغو باتريسا أمورين (أ.پ)

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إسبانيا (ربع النهائي) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  امليريا ـ ديبورتيڤو 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال مدريد ـ اتلتيكو 

 كأس ايطاليا (دور الـ ١٦) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١١  يوڤنتوس ـ كاتانيا 

  ســـيغيب الدولي األرجنتيني غونزالو هيغوين 
هداف ريال مدريد االســـباني ملدة ٤ أشـــهر عن املالعب 
ولن يعود إلى لياقته السابقة هذا العام، بحسب ما نقلت 
صحيفة «ماركا» االسبانية، وأجرى أطباء في مستشفى 
«نورث وسترن ميموريال» في شيكاغو جراحة «ناجحة» 
إلصـــالح انزالق غضروفي في ظهر هيغوين (٢٣ عاما) 

أبعده منذ نوفمبر املاضي.
   أعلنت مجموعة «كيه إم جي» التي تتولى إدارة أعمال 
ــهير فيتالي كليتشكو أنه سيدافع عن  املالكم األوكراني الش
ــس العاملي للمالكمة  ــتوى املجل لقب الوزن الثقيل على مس
ــوليس في ١٩ مارس املقبل مبدينة  أمام الكوبي أودالنيير س

كولونيا األملانية.
   تابع سان انطونيو سبيرز متصدر ترتيب دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني تألقه وتخطى مضيفه 
مينيسوتا متبروولفز ١٠٧-٩٦، وحقق لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب في املوسمني األخيرين نتيجة ساحقة 

أمام ضيفه كليفالند كافالييرز وهزمه ١١٢-٥٧.
   أحرز االسباني كارلوس ساينز حامل اللقب (فولكسفاغن) 
ــعة من رالي دكار الدولي التي  املركز األول في املرحلة التاس
ــمال تشيلي)، وبقي زميله  أقيمت بجوار مدينة كوبياكو (ش

القطري ناصر العطية في صدارة الترتيب العام.
   اكد رالف رانغنيك انه يحلم بان يصبح اول مدرب 

املاني في الدوري االجنليزي لكرة القدم.
  وقال رانغنيك الذي اقيل من منصبه مدربا لهوفنهامي 
مطلع يناير احلالي، في تصريح لصحيفة «سودوتشه 
زيتونغ» االملانية: «احلم بان اكون اول مدرب املاني في 

الدوري االجنليزي.
   ذكر رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي أندريس سانشيز 
أنه تقدم بعرض إلشبيلية األسباني بقيمة سبعة ماليني يورو 
لضم لويس فابيانو، لكنه تنبأ باستحالة التوصل إلى اتفاق 
ــم املهاجم، وأضاف رئيس النادي «العرض قائم وبقيمة  لض
سبعة ماليني يورو، لكنني ال أريد التحدث أثناء املفاوضات، 

أعتقد أن املفاوضات اآلن مستحيلة». 

 عالمية متفرقات  

 مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو فورالن  تألق أمام ريال مدريد في مباراة سابقة

 اعلن صانع االلعاب االملاني الســـابق ميكايل باالك في 
تصريح لصحيفة «دي فيلت» انه ال يعتقد بانه ســـيعود 
قريبا الـــى صفوف املنتخب، وقال بـــاالك الذي غاب عن 
املالعب منذ نحو ٤ اشـــهر بداعي االصابة، «لم العب بعد 
حتى مع بايـــر ليڤركوزن. يتوجب علـــي اوال التأكد من 
استعادة لياقتي ومســـتواي وعندما يتحقق ذلك سنرى 

كيف سيكون تأثير ذلك على صعيد املنتخب». 

 أعلن رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم الفرنســــي 
ميشال بالتيني في تصريحات نشرتها صحيفة «موندو 
ديبورتيفو» االسبانية ان الهيئة الرياضية القارية ستحدث 
جائزة تعادل الكرة الذهبية ألفضل العب في اوروبا انطالقا 
من املوسم املقبل. وأوضح بالتيني للصحيفة: «االحتاد 
األوروبي سيمنح جائزة خاصة ألفضل العب في اوروبا 
على غرار اجلائزة السابقة التي كانت متنحها مجلة فرانس 

فوتبول الفرنسية والتي مت دمجها مع جائزة افضل العب 
في العالم التي مينحها االحتاد الدولي للعبة»، وأشارت 
الصحيفة الى ان هذه اجلائزة ستمنح خالل حفل سنوي 
لالحتاد االوروبي في موناكو في أغسطس وحتديدا يوم 
سحب قرعة مســــابقة دوري أبطال اوروبا. وتابعت: ان 
جلنة التحكيم ستضم ممثلي جميع االحتادات املنضوية 

حتت لواء االحتاد االوروبي وصحافيني ومدربني.  

 بالتيني يقرر إحداث جائزة ألفضل العب في أوروبا باالك: ال أفكر في «المانشافت» حاليا


