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كريستيانو حقق «هاتريك» على صعيد اجلوائز في عام 2016

رونالدو يفوز بجائزة الفيفا ألفضل العب في العالم
فاز كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال
مدريد االسباني بجائزة االحتاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) ألفضل العب في العالم عام  2016االثنني
متفوقا على غرميه اللدود ليونيل ميسي الذي أعلن
فريقه برشلونة انه لن يحضر حفل توزيع اجلوائز
وذلك قبل ساعات من انطالقه.
وحصل االيطالي كالوديو رانييري على جائزة
أفضل م��درب في العالم بعدما حقق مفاجأة وقاد
ليستر سيتي للفوز ب��ال��دوري اإلجنليزي املمتاز
املوسم املاضي.
وفاز رونالدو ( 31عاما) باجلائزة عن موسم نال
فيه بدوري أبطال أوروب��ا مع ريال مدريد وبعدها
بطولة اوروبا مع البرتغال.
وحل األرجنتيني ميسي  -أفضل العب في العالم
خمس م��رات والوصيف أرب��ع م��رات  -ثانيا في
التصويت بينما جاء الفرنسي انطوان جريزمان في
املركز الثالث.
وق��ال رونالدو لدى تسلمه اجلائزة من جياني
انفانتينو رئيس الفيفا «أنا سعيد للغاية وميكنني
القول إن  2016كان العام األفضل في مسيرتي».
وغ��اب ميسي عن حفل توزيع اجلوائز وكذلك
زمالؤه في برشلونة الذين تلقوا دعوة.
وذك��ر ال��ن��ادي ف��ي بيان «ب��ه��دف منح األول��وي��ة
لالستعداد ملواجهة اتليتيك بيلباو اليوم األربعاء..
قرر برشلونة عدم السماح لالعبني املكرمني بحضور
حفل توزيع اجلوائز في سويسرا».
وتابع رونالدو «كنت أود أن يحضر ميسي اليوم
لكن لدى فريقه مباراة مهمة يوم األربعاء وميكن أن
نتفهم ذلك».
وأض���اف «ليس ل��دي الكثير ألق��ول��ه .أعتقد أن
اجل��وائ��ز ت��ت��ح��دث ع��ن نفسها وأن���ا سعيد ج��دا.
اجلوائز تظهر أن الناس ليسوا مصابني بالعمى بل
يشاهدون املباريات».

عام  2016األبرز في مسيرة كريستيانو رونالدو

ماليزيا سعيدة بفوز هدف فايز بجائزة
األفضل في العام

محمد فايز صبري يتسلم جائزة بوشكاش من الظاهرة رونالدو

كال مشجعو كرة القدم في ماليزيا املديح لفايز
صبري يوم الثالثاء بعد حصول العب بيناجن على
جائزة بوشكاش ألفضل هدف في  2016في احتفال
االحتاد الدولي (الفيفا) في زوريخ.
واختير هدف فايز الذي جاء بتسديدة مذهلة بعيدة
امل��دى كأفضل هدف في العام وسيعيد بعض الفخر
لكرة القدم املاليزية التي تعاني من تراجع في العقود
األربعة املاضية.
ولم يكن فايز  -وهو أول آسيوي يفوز باجلائزة
السنوية منذ انطالقها في  - 2009معروفا قبل هدفه
الرائع في  16فبراير وسينضم إلى ناد للصفوة يضم
كريستيانو رونالدو وزالتان ابرهيموفيتش ونيمار.
وام��ت�لأت م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي برسائل
التهنئة لالعب املاليزي وكان أحدها من رئيس الوزراء
جنيب عبد الرزاق إضافة لزعماء وطنيني آخرين.
وك��ت��ب رئ��ي��س ال����وزراء ف��ي تغريدة على تويتر
«اجنازك في جائزة بوشكاش  2016سيلهم الالعبني
املاليزيني وسيجعل دولتنا فخورة!»
وقال لورنس لوه نائب رئيس احتاد بيناجن احمللي
لكرة القدم إن الهدف الفائز لم يأت باحلظ إذ سجل
املهاجم أهدافا مماثلة خالل لعبه في درجات أدنى في
الدوري املاليزي.

وتابع لوه «هذا يعني أنه تدرب بالتأكيد بكل قوة»
مضيفا أن فايز استمد االلهام من رون��ال��دو من أجل
تنمية مهاراته في تنفيذ الركالت الثابتة.
وستعطي اجلائزة أمال جديدا للمشجعني املاليزيني
الذين عانوا طويال من خيبة أمل بسبب تراجع كرة
القدم في بلدهم.
ويحتل منتخب ماليزيا املركز  161في تصنيف
الفيفا من بني  209دول وهو ما يبتعد كثيرا عن عصره
الذهبي حني ك��ان ق��وة اقليمية كبيرة في سبعينات
القرن امل��اض��ي .وتأهلت ماليزيا الوملبياد ميونيخ
 1972حيث هزمت الواليات املتحدة 3-صفر لكنها
خسرت بالنتيجة ذاتها أمام املانيا الغربية و6-صفر
أمام املغرب.
وكانت املباراة األشهر في «العصر الذهبي» هي
فوز ماليزيا  1-2على كوريا اجلنوبية لتنتزع بطاقة
التأهل الوملبياد موسكو  .1980لكن ماليزيا قاطعت
األلعاب االوملبية في النهاية بسبب الغزو الروسي
ألفغانستان في .1979
وهذه اخر مرة تتأهل فيها ماليزيا لالوملبياد.
وبعيدا عن امللعب ال ت��زال ك��رة القدم في ماليزيا
تترنح جراء فضيحة تالعب بالنتائج واسعة النطاق
في منتصف التسعينات.

هوميلز :بايرن ميونيخ
ال ميلك ميزة عن أرسنال
قلل ماتس هوميلز ،مدافع بايرن ميونيخ األملاني
من أهمية اآلراء ،التي تؤكد أن العطلة ،التي حظى بها
فريقه مع بداية العام اجلديد ستمنحه ميزة إضافية
أمام أرسنال اإلنكليزي ،عندما يلتقي الفريقان في
بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر املقبل.
ويستضيف بايرن ميونيخ ،متصدر ال��دوري
األملاني «بوندسليغا» ،الذي خاض آخر مبارياته
الرسمية قبل عطلة أعياد امليالد ،آرسنال في ذهاب
دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في
 15فبراير املقبل.
وخالل العطلة ،التي حظي بها بايرن ميونيخ،
انشغلت األن��دي��ة اإلنكليزية ب��ج��دول مبارياتها
املزدحم ،إال أن هوميلز يرى أن هذا األمر لن يكون
مؤثرا في لقاء الفريقني على ملعب أليانز أرينا ،معقل
الفريق البافاري.
وق��ال هوميلز« :أعتقد أن هذا لن يؤثر على كال
الفريقني في هذه الفترة املبكرة من املوسم ،سنصل
نحن وآرس��ن��ال إل��ى اإلي��ق��اع املطلوب ،وحتى ذلك
التاريخ سنخوض ثالث مباريات رسمية ،ولهذا ال
أعتقد أن العطلة ستكون عامال مؤثرا بالنسبة لهم».

في استفتاء مجلة «كيكر» األملانية

العبو «البوندسليجا» يختارون
ميسي كأفضل العب في العالم
كشف استطالعا للرأي نشرته االثنني مجلة «كيكر» األملانية
الرياضية أن العبي ال��دوري األملاني لكرة القدم «بوندسليجا»
اخ��ت��اروا النجم األرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل الع��ب في
العالم ،يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وي���رى 3ر 43باملئة م��ن الالعبني ال��ـ  238امل��ش��ارك�ين في
االستطالع أن ميسي يتربع على قمة الكرة العاملية ،فما اختار
6ر 36باملئة منهم قائد املنتخب البرتغالي.
ولم يفلح كريستيانو رونالدو في التفوق على جنم برشلونة
في هذه املناسبة ،رغم فوزه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في
 2016مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا مع املنتخب البرتغالي.
وتوج رونالدو في ديسمبر املاضي بالكرة الذهبية الرابعة له
في تاريخه ،كما يعد املرشح األوفر حظا في حصد جائزة الالعب
األفضل في العالم ،التي مينحها االحت��اد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،في حفل يقيمه في مدينة زيورخ السويسرية.
ويأتي املهاجم الفرنسي أنتوني جريزمان ،مهاجم أتلتيكو
مدريد ،خلف ميسي ورونالدو في استطالع املجلة األملانية ،بعد
أن فاز بـ 5ر 5باملئة من األصوات ،فيما جاء توني كروس رابعا،
بعد أن حصل على 1ر 2باملئة من أصوات الالعبني.
وأظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ال����رأي ،ال��ت��ي أج��رت��ه امل��ج��ل��ة األمل��ان��ي��ة
املتخصصة ف��ي أخ��ب��ار ك��رة ال��ق��دم ،أن العبي البوندسليجا
يعتقدون أن برشلونة هو املرشح األوفر حظا في الفوز ببطولة
دوري أبطال أوروبا هذا املوسم بواقع 7ر 30من األصوات ،يليه
ريال مدريد (7ر 27باملئة من األصوات) ،وأخيرا بايرن ميونيخ
(3ر 22باملئة).

مارادونا :فاز من كان يجب أن يفوز
قال أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا ،إن كريستيانو رونالدو «كانت له أفضلية
بسيطة» على ليونيل ميسي ،ولذلك فاز بجائزة أفضل
العب في العالم لعام .2016
وأوضح مارادونا عقب انتهاء حفل توزيع جوائز
«األف��ض��ل» أو ( )The Bestف��ي زي���ورخ« :لقد فاز
رونالدو بالتأكيد ليس ألن ميسي لم يستطع احلضور،
بل في احلقيقة ألن رونالدو كانت له أفضلية بسيطة،
وعلى كل األحوال فاز من كان يجب أن يفوز».
ولم يشارك ميسي ،وال أي من العبي برشلونة ،في
احلفل بعد قرار النادي الكاتالوني بذلك معلال األمر
ب��أن على الفريق االستعداد ملباراة العودة في ثمن
نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أثلتيك بلباو اليوم
األربعاء.
وكان مارادونا أحد أبطال احلفل ،معلنا عن جائزة
أفضل مدرب ،وذلك بعد سنوات اعتاد فيها على انتقاد
أداء االحتاد الدولي واتهامه بالفساد.
وبرر األسطورة األرجنتيني حضوره ومشاركته
في في احلفل قائال« :في الواقع ،نحن نريد خلق عائلة،
واليوم هي اخلطوة األولى ،وكانت خطوة جيدة جدا».
وأض����اف« :ن��ح��اول أن نعطي لفيفا القليل من
الشفافية واملصداقية بعد أن مت التقليل من قدره بسبب
األشخاص السابقني ،ولذلك نريد تنظيف وجه فيفا،
بهذه اجلوائز والقرارات التي اتخذها جياني إنفانتينو
(رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي احل��ال��ي) سيعود اجلميع
ملتابعة كرة القدم».
وأج��اب بخصوص إذا ما ك��ان يفكر باملشاركة
ب��دور فاعل في االحت��اد« :سأتعاون في أي شيء

مارادونا

يريده إنفانتينو ،يعجبني أن يشاهد اجلميع كرة
ال��ق��دم بفرحة وش��غ��ف ،وال يعجبني أن يتحدث
الناس عن الفساد وعمن يسرق ،أنا أريد الشفافية
وهذا ما يعرفه إنفانتينو».
وأوضح أنه «سعيد جدا» في الوقت احلالي ،ولكنه
حذر أنه سيذهب من جديد إذا لم يكن كذلك أو لم ير
شفافية.

برشلونة في مهمة صعبة
أمام بيلباو في كأس إسبانيا
ع��ل��ى ملعبه «ك��ام��ب ن���و» ،سيكون
برشلونة مطالبا ً بالفوز عندما يستضيف
أثلتيك بلباو اليوم األربعاء ،وذلك لتحقيق
ه��دف م���زدوج :انتصار أول في ،2017
مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بعد خسارته
في اإلياب  ،2-1على رغم أن مضيفه بيلباو
أكمل املباراة اخلميس بتسعة العبني.
ولم تكن هذه اخلسارة اخليبة الوحيدة
لالعبي لويس إنريكي في  ،2017إذ أنهم

تراجعوا أيضاً للمركز الثالث في الدوري
بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد ،بعد
تعادلهم األحد مع فياريال .1-1
وسيكون برشلونة ال��ذي مني ذهاباً
بهزميته الرابعة فقط أمام بيلباو في كل
املسابقات (مقابل  27فوزا ً ،ثالثة منها في
نهائي الكأس) ،عازماً على جتنب إحراج
التنازل عن اللقب واخلروج من الدور ثمن
النهائي.

حسرة ميسي ونيمار بعد الهزمية في لقاء الذهاب

كلوب يصدم ريال مدريد وبرشلونة بشأن كوتينيو

ماتس هوميلز

وتعرض اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني
لبايرن ميونيخ لضغط كبير ف��ي ب��داي��ة املوسم
احلالي ،ولكن فريقه ع��اد وحقق ستة انتصارات
متتالية ،اختتم بها العام املاضي.
ومن جانبه ،قال مدافع بايرن ميونيخ ،النمساوي
دافيد أالبا ،إن فريقه احتاج إلى التأقلم مع املدرب
اإليطالي ،الذي تقلد منصبه في يوليو املاضي.
وأض��اف أالب��ا« :رمبا احتجنا إلى تفهم وتطبيق
فلسفة مدربنا اجلديد ولكننا أظهرنا في نهاية
النصف األول من املوسم أننا على الطريق الصحيح،
نرغب في أن نعمل بجد وأن نستمر في التدرب داخل
املعسكر ثم نقدم أفضل ما لدينا في كرة القدم».

ونظم الفيفا اجلائزة بالتعاون مع مجلة فرانس
فوتبول في الفترة بني  2010و 2015حتت مسمى
«الكرة الذهبية» لكن أعيد تسميتها هذا العام لتحمل
اسم جوائز «األفضل» بعد انهاء االرتباط مع املجلة
الفرنسية.
واستمرت جائزة الكرة الذهبية حتت اش��راف
فرانس فوتبول وف��از بها رون��ال��دو أيضا الشهر
املاضي.
وسبق ل��رون��ال��دو أن ف��از باجلائزة ف��ي 2008
و 2013و 2014وحل ميسي ثانيا في هذه النسخ
بينما ف��از الع��ب األرجنتني بها ب�ين عامي 2009
و 2012ثم في  2015وجاء رونالدو ثانيا في كل
مرة باستثناء  2010عندما حل أندريس انيستا
وصيفا.
وقال رانييري إنه أصيب «باجلنون» بعد فوزه
بلقب أفضل مدرب على حساب فرناندو سانتوس
الذي قاد البرتغال للتتويج ببطولة أوروبا .2016
وأضاف «ينتابني شعور باجلنون اآلن .ما حدث
في املوسم املاضي في اجنلترا ك��ان غريبا بعض
ال��ش��يء .ك��رة القدم أخبرت ليستر بأنه يجب أن
يفوز».
ونال نادي أتليتيكو ناسيونال الكولومبي جائزة
اللعب النظيف بعد تنازله عن كأس سودامريكانا
لنادي شابكوينسي البرازيلي ال��ذي قتل معظم
العبيه في ح��ادث حتطم طائرة راح ضحيتها 71
شخصا.
وقال خوان كارلوس دي ال كويستا رئيس النادي
الكولومبي «ل��م نفعل أكثر من الواجب..منحهم
اجلائزة (كأس البطولة) كانت إشارة أمل».
وحصلت األمريكية كارلي لويد على جائزة أفضل
العبة للعام الثاني على التوالي.
كما فاز املاليزي محمد فايز صبري بجائزة أفضل
هدف.

فيليبي كوتينيو عاد لتدريبات ليفربول بعد تعافيه من اإلصابة

نفى يورغن كلوب مدرب ليفربول االنكليزي كل التكهنات املتعلقة
بانتقال فيليبي كوتينيو إلى أندية كبيرة في إسبانيا مشيرا ً إلى أن
النادي ليس لديه أي خطط لبيع الالعب البرازيلي.
وربطت وسائل إعالم بريطانية كوتينيو باالنتقال إلى ريال مدريد
أوبرشلونة قبل أن تبعد إصابة في أربطة الكاحل الالعب البرازيلي
لسبعة أسابيع.
وأبلغ كلوب الصحفيني قبل مباراة ليفربول خ��ارج ملعبه ضد
ساوثهامبتون في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة احملترفني اإلنكليزية
غدا ً األربعاء « ال منتلك أي أفكار أو خطط وليس هناك أي محادثات
بشأن هذا األمر ألنه العبنا وال يوجد شيء آخر .ولم يتغير أي شيء».
وسجل كوتينيو ( 24عاماً)  -الذي انضم إلى ليفربول في - 2013
ستة أهداف وصنع خمسة في  14مباراة شارك فيها هذا املوسم.
ويثق كلوب أن كوتينيو قد يلعب دورا ً خالل مباراة األربعاء
مبلعب «سانت م��اري��ز» لكنه ليس متأكدا ً إن ك��ان الع��ب منتخب
البرازيل يستطيع التعافي بعدها للمشاركة ضد مانشستر يونايتد
في الدوري يوم األحد.
وق��ال امل��درب األملاني «ف��ي ه��ذه اللحظة أستطيع القول إن��ه من
املنطقي بالنسبة له أن يشارك ضد ساوثهامبتون ..أن يكون موجودا ً
في قائمة املباراة وسنرى ما سيحدث هناك« .إذا لم يشارك فأمامنا
ثالثة أيام أخرى لتهيئته ملواجهة يونايتد».
ويحتل ليفربول حالياً املركز الثاني في الدوري برصيد  44نقطة
من  20مباراة بفارق خمس نقاط وراء تشيلسي املتصدر.

