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بنيان: كيتا معروض لإلعارة.. وجازع يتدرب على فترتني

»فيفا« يتجه لتغرمي النجم األرجنتيني

زياية »مياطل«.. واألصفر يبحث عن البديل

القحطاني أفضل من ميسي في »هدافي العالم«

العبو إجنلترا مستبعدون من »األوملبياد«
كش����ف االحتاد االجنليزي لكرة القدم ان 
الالعبني الذين ستوجه لهم الدعوة لالنضمام 
الى منتخب اجنلترا في نهائيات بطولة اوروبا 
2012 ل����ن يتم اختيارهم لتمثيل اجنلترا في 

دورة لندن االوملبية.
وهدأ مدرب املنتخب البريطاني االوملبي 
تيوارت بيرس من مخاوف مدرب مان يونايتد 
السير اليكس فيرغسون وبقية مدربي فرق 

الدوري االجنليزي املمتاز الذين شعروا بالقلق 
من احتمال إصابة الالعبني باإلرهاق اذا شاركوا 

في االوملبياد وبطولة أوروبا 2012.
وذكر موقع االحتاد االجنليزي لكرة القدم 
في بيان رس����مي »اتفقنا عل����ى أن أي العب 
سيسافر للعب في بطولة اوروبا في پولندا 
واوكرانيا لن يتم اختياره لتمثيل املنتخب 

االوملبي«.

يونايتد بطل دوري »دوت كوم«

علمت »األنباء« من مص����ادر موثوقة أن 
المهاجم الجزائري عبدالملك زياية بدأ يماطل 
إدارة القادسية بعد أن تهافتت عليه العروض 
من أكثر من بل����د خليجي أبرزهم بني ياس 
اإلماراتي والعرب����ي والقطري باإلضافة إلى 
أكثر من ناد س����عودي، إال أن الالعب يفضل 
حاليا بين اإلم����ارات وقطر أكثر من الكويت 

لرغبة الالعب في اللعب هناك.
وبدأت المشاكل تأخذ منحنى آخر بعد أن 
طلبت إدارة القادسية من متعهد الالعب إرسال 
صورة الجواز قبل اس�بوع ولم يرسلها حتى 
اآلن ثم دخلت األمور تتطور للمبالغة في األمور 
المادية التي كان الالعب متساهال فيها كونه 
لم يجد أي فريق يضمه في الفترة الس����ابقة 
لذلك وبع�د كل ت�لك األحداث بدأ الجهاز اإلداري 
لألصفر ولجنة الكرة بالبحث عن بديل بأسرع 
وقت ممكن في حال عدم وصول اتفاق مع زياية 
خالل اليومين المقبلين وس�����تغلق صفقته 
نهائيا حتى وإن وافق الالعب على االنضمام 
بعدها ألن الالعب وضع األصفر على الئحة 

االنتظار لحين دراسة باقي العروض.
من جهته، قال مساعد مدير الفريق االول 
بالنادي محمد بنيان انه تحدث شخصيا مع 
المحت����رف العاجي إبراهيم كيتا وأبلغه بأن 
المدرب ال يرغب ف����ي خدماتك خالل الفترة 

ظهر الس���عودي ياسر القحطاني مهاجم 
العين االماراتي في قائمة أفضل هدافي العالم 
في العقد األخير، وجاء القحطاني كممثل وحيد 
لالعبين السعوديين والعرب واآلسيويين 

أيضا في القائمة العالمية.
واحتل الالعب المرتبة ال� 28 برصيد 51 
هدفا، وكان االتحاد الدولي للتاريخ واإلحصاء 
كشف عبر موقعه الرسمي عن قائمة أفضل 
هدافي العالم في العقد األخير وتحديدا في 
الفترة من عام 2001 وحتى العام الحالي 2011، 
وهي القائمة التي ضمت 35 العبا، وتصدرها 
الالعب الهولندي ڤان نيس���لتروي برصيد 
86 هدفا أي بفارق هدف واحد عن الفرنسي 
تيري هنري، و3 أهداف عن هداف تشلسي 
اإلنجليزي المهاجم العاجي ديديه دورغبا.

وكان الالف���ت أن القائم���ة التي ضمت 3 
مهاجمين من افريقيا، شملت مهاجم وهداف 
الشباب السابق العب ليرس البلجيكي الحالي، 

أحرز فريق يونايتد لقب 
بطولة الدوري »دوت كوم« في 
نسختها الثالثة وذلك بعد ان 
جمع 24 نقطة اهلته الحتالل 
الصدارة بكل جدارة، وجاء في 
املركز الثاني فريق املجموعة 
ب� 22 نقطة وحل فريق جول 

ثالثا ب� 21 نقطة.

وسبق احلفل اخلتامي الذي 
اقيم مساء اول من امس اقامة 
املباراة اخلتامية بني فريقي 
القابضة  املجموعة واملشاعر 
والتي انتهت بفوز املجموعة 
بتس���عة اهداف مقابل اربعة 

اهداف.
املباراة،  انته���اء  وعق���ب 

جرت مراسيم احلفل اخلتامي 
للبطولة وفي مستهل احلفل 
الق���ى مدي���ر البطولة محمد 
اك���د فيها على  القطان كلمة 
اهمية تنظي���م هذه البطولة 
التي جمعت العديد من الشباب 
الذين تنافسوا بروح رياضية 

عالية حتت سقف البطولة.

المقبلة، لذلك ال مش�كلة لدي�نا بإعارتك ألي ناد 
ترغب في االنضمام إليه خ�الل الفترة المقبلة 
بشرط أن تبلغ مجلس اإلدارة قبل التفاوض 
معهم الفتا إل����ى أن كيتا تفهم رؤية المدرب 

وبالتالي بات رسميا خارج الحسابات.
وأضاف ب�نيان أن الع�ب الوس�����ط جابر 
جازع يتدرب حاليا ع�لى فترتي�ن صباحية 
ومسائية باإلضافة إلى المعهد الصحي مشيرا 
إلى أن هذه التدريبات ج�اءت بناء على طلب 
مدرب تحت 21 لرفع م�عدل لياقة ج�ازع سريعا، 
مشيرا إلى أن الجزائري لزهر الحاج عيسى 
سينضم لتدريبات الفريق اليوم رسميا بعد 

وصوله فجر الي�وم قادما من الج�زائر.
وبين بنيان إلى ان المدرب الكرواتي رادان 
ومس����اعده ومدرب الحراس سيصلون إلى 
الكويت األربعاء أو الخميس المقبلين كأقصى 
حد بعد االنتهاء من جميع إجراءات اإلقامة لهما، 
مشيرا إلى أن المدرب قد يتمكن من اللحاق 
بمباراة الس����المية الودية 22 الجاري ليضع 
اللمس����ات األخيرة على الفريق قبل خوض 
نهائي كأس سمو ولي العهد أمام العربي 26 

الجاري.
من جانب آخر، فاز القادسية على الصليبخات 

3 � صفر وديا مساء امس.
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األنغولي الدولي أمادو فالفيو، حيث احتل 
المرتبة السادس���ة عالميا برصيد 73 هدفا، 
واحتل مهاجم وهداف برش���لونة اإلسباني 
أفضل العب في العالم األرجنتيني ليونيل 
ميسي المرتبة ال� 35 واألخيرة برصيد 50 

هدفا.
من جانب آخر، أشارت صحيفة »غلوبو« 
البرازيلية الى ان االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( يدرس معاقبة نجم البرس���ا ليونيل 
ميسي ماليا بس���بب ما قام به الالعب أمام 

السد القطري.
وذكرت الصحيفة ان ميسي غادر اللقاء دون 
التوجه الى المنطقة اإلعالمية لدى خروجه 
وهو مخال���ف لقوانين البطولة التي تجبر 
الالعبين على التوج���ه للمنطقة االعالمية 
عند مغادرة المباريات وهذا ما يدرسه الفيفا 
للتحقيق م���ع الالعب وتوقيع غرامة مالية 

عليه.

عبدامللك زياية »يراوغ« لرفع سعره

النجم السعودي ياسر القحطاني تفوق على ميسي

التحق مح�ترف الفريق األول 
لكرة السلة بنادي الجهراء األميركي 
نورمان ن����والن بتدريبات فريقه 
الجديد أمس بعد تع�اقد ادارة النادي 
معه رسميا لت�عزيز صفوف الفريق 
في الموس�م الج�ديد الذي سي�نطلق 
المقب����ل. وتعاق�دت  في 8 ي�ناير 
»االدارة الجهراوي����ة« مع نورمان 
المطلوبة  القوى  الفريق  العط�اء 
في مركز االرتكاز »تحت السلة« 
نظرا لما يتميز به من طول فارع 
)205 س����م( ولخبرت����ه ايضا في 
الدوري بعد أن لعب للقادسية منذ 
موسمين وظهر بصورة جيدة. الى 
ذلك، ق����ررت ادارة نادي الجهراء 
اقامة معسكر خارجي للفريق في 
العاصمة المصرية القاهرة ابت�داء 
من 25 الجاري وحتى 6 الش����هر 
الم�قبل، سيخوض خالله الجهراء 
عدة مباري����ات تجريبية مع فرق 
المقدمة في الدوري الم�صري. هذا 
وسيغيب قائد »سلة الجهراء« محمد 
المطيري عن الفريق في معسكره 
المصري لظ����روف ابنه الصحية 
حيث يتواجد معه حاليا في فرنسا، 
كما انه لن يتمكن من المش����اركة 
مع الجهراء في المباريات األولى 
للدوري وذلك لعودته في 10 الشهر 
المقبل األم����ر الذي يعني حاجته 

لمزيد من التدريبات اليومية.

البرتغالي  الفني  املدير  رفض 
لنادي ريال مدريد خوسية مورينيو 
بي�ع املهاجم االرجنتيني غونزالو 
ه�يغواي����ن الى نادي تشل�س����ي 
االجنليزي مقابل 30 مليون باوند. 
وكان مورينيو قد رفض اي حديث 
عن امكانية بيع هيغواين، في وقت 
منع االرجنتيني وكيل اعماله من 
التحدث الى املدير الفني البرتغالي 
لنادي تشلسي اندرية فيال بواس 
مهددا اياه بالتعاقد مع وكيل اعمال 

غيره.

حس����م الكرام����ة تأهل����ه الى 
دور النخب����ة بفوزه على الوحدة 
1-0 امس في دمش����ق في افتتاح 
مباريات املرحلة السادسة ملنافسات 
املجموعة الثانية من بطولة سورية 
لكرة القدم. وسجل نصوح نكدلي 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
31 رافعا رصيد فريقه الى 13 نقطة 
بف����ارق األهداف خلف الش����رطة 
املتصدر، في حني بقي الوحدة ثالثا 
وله 8 نقاط. ويلتقي اليوم ضمن 
املجموعة ذاتها، اجلزيرة مع مصفاة 
بانياس، واالحتاد مع النواعير في 
دمشق، ويلعب غدا االثنني الشرطة 
مع تشرين في دمشق ايضا. وفي 
املجموعة األولى، تعادل اجليش مع 
املجد دون أهداف في دمشق فبقي 
األول خامسا وله 7 نقاط مقابل 9 
نقاط للمجد الذي اشترك مع الوثبة 
الوثبة  اليوم  بالصدارة. ويلتقي 
مع احلرية في الالذقية، والفتوة 

مع الطليعة في حلب.

أع�لن ن�ادي االت��حاد السعودي 
أنه تعاقد مع السلوڤيني ماتياس 
كيك ليتولى منصب املدير الفني 
للفريق خلف����ا للمدرب البلجيكي 
دميتري دافيدوفيتش. وذكر النادي 
أن اإلدارة برئاسة محمد بن داخل 
تعاقدت مع املدرب السلوڤيني كيك، 

دون الكشف عن قيمة التعاقد.

الدولي ناصر  المهاج����م  أنقذ 
الشمراني فريقه الشباب المتصدر 
من الخس����ارة امام االهلي، عندما 
س����جل له هدف التعادل 1 - 1 في 
اللحظ����ات القاتلة، ف����ي المرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري السعودي 
لكرة القدم. وعلى الرغم من تعادله، 
رفع الشباب رصيده الى 33 نقطة 
منهيا دور الذهاب من دون خسارة 
)10 انتصارات و3 تعادالت(، بفارق 
نقطتين عن الهالل حامل اللقب الذي 

يملك مباراة مؤجلة مع االتحاد.
من جهته، رفع األهلي رصيده 
الى 27 نقطة في المركز الرابع وله 
لقاء مؤجل مع الفيصلي سيرفعه 
الى المركز الثالث بحال فوزه أو 
تعادله. وكان الهالل حامل اللقب 
فرط بفرصة التصدر ولو مؤقتا 
وذلك باكتفائه بالتعادل مع مضيفه 

االتفاق الثالث 2 - 2.
واكتسح االتحاد ضيفه هجر 
7 - 0. وزاد القادسية من متاعب 
النصر وحقق ف����وزا ثمينا عليه 

.1 - 2

نورمان التحق
بـ »سلة« اجلهراء

هيغواين باٍق

الكرامة إلى دور 
النخبة

االحتاد يعني كيك 
مدربًا للفريق

الشمراني ينقذ 
الشباب

حرب إعالمية بني الصحف املدريدية والكتالونية

»ماركا«: ڤيا سيرحل.. و»أوكدياريو« ترد: مورينيو أول املغادرين

»االنضباط« ترفع اإليقاف رسميًا عن الشمالي

طموح الزمالك يصطدم بتطلعات املصري

عق����دت جلن����ة االنضباط 
الك����ره اجتماعه����ا  باحت����اد 
الدوري مساء االربعاء املاضي 
اللجنة  برئاسة نائب رئيس 
العبدالهادي وبحضور  أسعد 
البيدان  اللجنة يوسف  مقرر 
والعضوين عادل عباس ونواف 
جديد، حيث أك����د البيدان أن 
اللجنة أطلعت على كتاب جلنة 
الصاالت والشاطئية واملتضمن 
اللجنة حول  الرد على كتاب 
الت����ي مت توقيعها  العقوبات 
بحق فري����ق اجله����راء لكرة 
الص����االت واملرفق معه كتاب 
نادي اجلهراء رقم 1090 - 2011 
في ش����أن انسحاب فريقه من 
دوري الصاالت للموسم اجلاري 
املناقشة  2011 - 2012، وبعد 
قررت اللجنة اعتماد انسحاب 
فريق اجلهراء ورفع األمر إلى 
جلنة الصاالت التخاذ ما تراه 

مناسبا حس����ب لوائح دوري 
الصاالت.

كما مت االطالع على تقرير 
حكم مباراة خيطان والشباب 
ضمن منافسات دوري الشباب 
حتت 21 سنة والتي أقيمت في 
28 نوفمبر الفائت فيما تضمنه 
من اش����تراك الع����ب خيطان 
عبدالعزيز عبدالنبي في املباراة 
رغم إيقافه باملخالفة حلكم املادة 
57 من الئحة املسابقات، وبعد 
املناقشة تقرر االكتفاء باعتبار 
نادي خيطان خاسرا للمباراة 
بنتيجة 0 - 3 وذلك وفقا ملا 

قررته جلنة املسابقات.
إن����ذار لنادي  ومت توجيه 
ب����در من  اجله����راء وذلك ملا 
اثنني من جماهيره جتاه حكم 
املب����اراة الت����ي جمعت نادي 
التضام����ن ون����ادي اجلهراء، 
وذلك بعد االطالع على تقرير 

مراقب املباراة ضمن مسابقة 
دوري الناشئني حتت 18 سنة، 
اثنني من  واملتضمن دخ����ول 
جماهير نادي اجلهراء إلى أرض 
امللعب حملاول����ة التهجم على 
حكم املباراة وقد تصدى لهم 
إداريو والعبو نادي اجلهراء.

اللجنة على  كما اطلع����ت 
تقري����ر مراقب املب����اراة التي 
الفحيحي����ل وكاظمة  جمعت 
ضمن مسابقة دوري الناشئني 
حتت 18 سنة، وبعد املناقشة 
تقرر إيقاف املش����رف مباراة 
واحدة واالكتفاء بطرد مشرف 
الفحيحي����ل نه����ار العصفور 
لعدم التزامه باملنطقة الفنية 
وعدم س����ماع تعليمات حكم 
املباراة، وتوجيه إنذار لنادي 
الفحيحيل لع����دم توفير أمن 

داخل امللعب.
واطلعت اللجنة على تقرير 

املباراة التي جمعت الصليبخات 
والفحيحيل ضمن مس����ابقة 
دوري األشبال حتت 16 سنة، 
املناقشة تقرر االكتفاء  وبعد 
بعقوبة ط����رد الالعبني جالي 
غامن وسعود الشمري وتوجيه 
إنذار لنادي الصليبخات لعدم 

توفير أمن داخل امللعب.
كما ناقش����ت اللجنة طلب 
الن����ادي العرب����ي واملرفق به 
محضر االجتماع العاشر للعام 
املالي 2011 - 2012 واملنعقد في 
8 اجلاري والذي قرر فيه رفع 
اإليقاف ع����ن الالعب عبداهلل 
الشمالي نظرا لقبول االعتذار 
املقدم منه وعودته مرة أخرى 
ملمارسة اللعبة واالنخراط في 
تدريب����ات الفريق األول لكرة 
القدم، وبعد املناقشة تقرر رفع 
العقوبة عن الالعب املذكور بناء 

على طلب النادي.

الزمال����ك في اختبار  يدخل 
صعب ف����ي ال� 8:15 من مس����اء 
اليوم  بتوقي����ت الكويت، وذلك 
عندم����ا يواجه فري����ق املصري 
البورسعيدي على ستاد الكلية 
احلربية من دون جمهور، وهي 
املباراة التي ستراقبها اجلماهير 
لت����رى ماذا  الكروية بش����غف 
الفني للزمالك  املدير  س����يفعل 
حسن ش����حاتة في هذه املباراة 
غير مأمونة العواقب، خاصة في 
ظل مفاجآت الفريق البورسعيدي 
املعروفة أم����ام الفريق االبيض 
رغم الفارق بينهما. وإذا انتقلنا 
ملوق����ف كل فريق، فس����نجد ان 
الزمالك يدخل املباراة وهو في 
املركز اخلامس برصيد 13 نقطة 

جمعها من ست مباريات لعبها 
حتى اآلن مبسابقة الدوري بعد 
تأجيل مباراته امام وادي دجلة 
من اجلول����ة االولى. لذلك يأمل 
الفني  الفريق االبيض وجهازه 
بقيادة حسن شحاتة مواصلة 
انتصاراته وحتقيق فوز جديد 
الي����وم يتقدم به خطوة جديدة 
للوصول الى قمة جدول ترتيب 
املسابقة مستغال غياب منافسه 
التقليدي )االهلي( عن منافسات 
اجلولة الثامنة، ولكنه سيصطدم 
بفري����ق منظم ال يس����تهان به، 
السيما انه سيدخل املباراة هو 
اآلخر ولديه طموحاته اخلاصة 
باملس����ابقة. في املقابل، جند ان 
الفني للمصري بقيادة  اجلهاز 

طلعت يوسف يتطلع الى الدخول 
في املنافس����ة على احدى مراكز 
الدوري،  الذهبي بجدول  املربع 
لذلك طلب طلعت يوس����ف من 
العبيه نس����يان م����ا حدث في 
الس����ابقة والتركيز  مبارياتهم 
في مواجهة اليوم التي ستكون 
مبثابة معركة تكسير العظام ألن 
اخلسارة ألحد الفريقني ستدفع به 
عدة مراكز الى اخللف. وبستاد 
اإلسماعيلية تتجه األنظار ملتابعة 
اللقاء املرتقب بني االسماعيلي 
»وضيفه« مصر املقاصة. وهي 
ايضا مباراة جماهيرية بالدرجة 
األول����ي، وس����يحاول خالله����ا 
الدراويش تضمي����د جراحهم، 
بينما يرغب املقاصة في مواصلة 

نتائجه الطيبة، لذلك ستش����هد 
املباراة صراعا فنيا شديدا بني 
املدير الفني لإلسماعيلي محمود 
الفني للمقاصة  جابر واملدي����ر 

طارق يحيى.
وعلى س����تاد بتروسبورت 
يخوض إنبي الذي مازال يترنح 
مبسابقة الدوري احمللى، مواجهة 
قوية م����ع وادي دجلة.ويدخل 
حرس احلدود على ستاد املكس 
باالس����كندرية الليل����ة مواجهة 
محفوفة باملخاط����ر امام احتاد 

الشرطة.
ويحل املقاولون العرب ضيفا 
 على تليفونات بنى س����ويف.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

مدريد للبيع وخطفه إنتر.
وبرز أخيرا صراع جديد متثل 
في مهاجم سانتوس البرازيلي 
نيمار داسيلڤا، الذي ظل اإلعالم 
املدري����دي بزعام����ة صحيفتي 
»ماركا« و»آس« يحاول تلميع 
الش����اب لفترة  املهاجم  صورة 

تخطت أربعة أشهر.
انقلب احل����ال متاما عندما 
رفض نيمار االنتقال إلى قلعة 
س����انتياغو بيرنابيو، وفضل 
جتديد عقده مع فريقه البرازيلي 
حت����ى 2014، لتخ����رج صحافة 
مدريد بهجوم شرس ضد الالعب 
املوهوب، واصفة إياه بالضعيف 
بدنيا، وهو ما دعا مورينيو إلى 

صرف نظر التعاقد معه.
واستشعر اإلعالم الكاتالوني 
نش����وة االنتص����ار، حيث ركز 
مجهوداته في إبراز تصريحات 
نيمار، التي يتغزل فيها بفريق 
غواردي����وال ومهاجمه ليونيل 
ميسي. وكشفت صحيفة سبورت 
أخيرا عن ب����دء االتصاالت بني 
ناديي برش����لونة وسانتوس 
بخص����وص نيم����ار، علما أن 
الفريقني سيتواجهان وجها لوجه 
العالم لألندية  في نهائي كأس 

في اليابان اليوم.

واألخرى من إع����الم الفريقني، 
مبحاولة ضرب اس����تقرار كل 
منهم����ا، وزرع انش����قاقات بني 
العبي الفريق الواحد، عن طريق 
إطالق الش����ائعات، التي متس 

غالبا الغرمي املنافس.
صح����ف كاتالونيا واصلت 
الهجوم على الفريق املدريدي، 
حيث تكفلت صحيفة »سبورت« 
الشهيرة بنجم الفريق رونالدو، 
ونش����رت تقريرا ع����ن احلالة 
النفسية السيئة لهداف امليرنغي 
بع����د الهزمية من البارش����ا في 
الكالس����يكو، بل وذهبت إلى ما 
هو أبعد من هذا، وحتدثت عن 

رغبته في الرحيل.
ش����اطرت صحيفة »موندو 
ديبورتيڤو« زميلتها سبورت، 
وقارن����ت بني مس����توى صانع 
األلعاب في ريال مدريد، األملاني 
مس����عود أوزيل في الكالسيكو 
األخير وبني مستوى الهولندي 
ويسلي شنايدر متوسط الفريق 
املدريدي س����ابقا في مباريات 

الكالسيكو.
وربطت الصحيفة الكاتالونية 
ب����ني مس����توى الالعبني حيث 
رجحت أن اوزيل سيكون مصيره 
مثل شنايدر الذي طرحه ريال 

إيالف: خالفت صحف مدريد 
ونظيرته����ا ف����ي كاتالونيا كل 
الس����ائدة أن األمور  التوقعات 
تس����ير إلى الهدوء، بعد انتهاء 
كالس����يكو الكرة اإلسبانية بني 

ريال مدريد وبرشلونة.
إال أن صحيف����ة »م����اركا« 
املقربة م����ن دوائر صنع القرار 
داخل البيت امللكي ألقت بقنبلة 
من العيار الثقيل، جتسدت في 
حصولها على معلومات مؤكدة، 
مفادها طرح البارش����ا مهاجمه 
األساس����ي داڤيد ڤيا للبيع في 
س����وق االنتق����االت الصيفية 

املقبلة.
وخرجت صحيفة »ماركا« 
بصورة كبيرة للنجم الكاتالوني 
ڤيا على صدر غالفها في حالة 
نادرة احل����دوث، وكتبت بخط 
عريض »البارشا يرغب في بيع 

ڤيا«.
ول����م يتأخر الرد الرس����مي 
لبرشلونة على مزاعم »ماركا«، 
حيث جاء على لسان املدير الفني 
بي����ب غوارديوال باس����تهجان 
كبير، مؤكدا في الوقت نفس����ه 
أنها كذبة جديدة من الصحيفة 

املدريدية.
لم يقف األمر عن هذا احلد، 
الكاتالونية  بل شنت الصحف 
هجوما معاكسا، طال أبرز جنوم 
الفريق امللكي، وعلى رأسهم املدير 
الفني جوزيه مورينيو، ومواطنه 

كريستيانو رونالدو.
وأكدت صحيفة »اوكدياريو« 
أن مورينيو بات مصيره مرهونا 
بتحقيق لقب مه����م متمثل في 
الدوري احمللي »ليغا« أو دوري 
أبطال أوروبا. وأضافت الصحيفة 
الكاتالوني����ة ان رئيس النادي 
امللكي فلورنتينو بيريز يخطط 
ل� »طرد« مورينيو من مدريد على 
طريقة املدرب التشيلي مانويل 

بيلغريني.
وطرحت الصحيفة نفسها 
أس����ماء عدة مرش����حة خلالفة 
موريني����و في تدري����ب نادي 
العاصمة بداية من املوسم املقبل، 
الفرنس����ي ارسني ڤينغر  وهم 
املدير الفني الرسنال اإلجنليزي 
واإليطال����ي كارلو أنش����يلوتي 
مدرب تشلسي املقال في نهاية 
املوسم املاضي واإلسباني رافائيل 
بينيتيز، الذي أقيل أيضا على يد 
رئيس نادي إنتر ميالن ماسيمو 

موراتي.
على غ����رار غوارديوال، لم 
ينتظر فلورنتينو بيريز طويال 
حتى وصف قرار تعيني املدرب 
احلال����ي للفريق امللكي جوزيه 
مورينيو بأنه من أهم قراراته.

وق����ال بيري����ز أثن����اء غداء 
تقليدي للنادي مبناسبة قرب 
أعياد امليالد: »واحد من أفضل 
قراراتي منذ أن أصبحت رئيسا 
لريال مدريد هو تعيني جوزيه 
مورينيو، إنه مهم جدا بالنسبة 
إلينا، وهو ال يستسلم أبدا مهما 

كان التحدي«.
ويص����ف مراقب����ون ه����ذه 
األخبار، التي تخرج بني الفينة 

جنم برشلونة داڤيد ڤيا تصدر غالف صحيفة »ماركا« االسبانية


