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سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية
نيقوسيا  -أ ف ب :في ما يأتي اسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية
التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية منذ :1956
االنكليزي ستانلي ماثيوز
:1956
االسباني الفريدو دي ستيفانو
:1957
الفرنسي ريمون كوبا
:1958
االسباني الفريدو دي ستيفانو
:1959
االسباني لويس سواريز
:1960
االيطالي عمر سيفوري
:1961
التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست
:1962
الحارس السوفياتي ليف ياشين
:1963
االسكتلندي دينيس لو
:1964
البرتغالي اوزيبيو
:1965
االنكليزي بوبي تشارلتون
:1966
المجري فلوريان البرت
:1967
الويلزي جورج بست
:1968
االيطالي جاني ريفيرا
:1969
االلماني غيرد مولر
:1970
الهولندي يوهان كرويف
:1971
االلماني فرانتس بكنباور
:1972
الهولندي يوهان كرويف
:1973
الهولندي يوهان كرويف
:1974
السوفياتي اوليغ بلوخين
:1975
االلماني فرانتس بكنباور
:1976
الدنماركي الن سيمونسن
:1977
االنكليزي كيفن كيغان
:1978
االنكليزي كيفن كيغان
:1979
االلماني كارل هاينتس رومينيغه
:1980
االلماني كارل هاينتس رومينيغه
:1981
االيطالي باولو روسي
:1982
الفرنسي ميشال بالتيني
:1983
الفرنسي ميشال بالتيني
:1984
الفرنسي ميشال بالتيني
:1985
السوفياتي ايغور بيالنوف
:1986
الهولندي رود خوليت
:1987
الهولندي ماركو فان باستن
:1988
الهولندي ماركو فان باستن
:1989
االلماني لوثار ماتيوس
:1990
الفرنسي جان بيار بابان
:1991
الهولندي ماركو فان باستن
:1992
االيطالي روبرتو باجيو
:1993
البلغاري خريستو ستويتشكوف
:1994
الليبيري جورج ويا (ميالن االيطالي)
:1995
االلماني ماتياس زامر (بوروسيا دورتموند االلماني)
:1996
البرازيلي رونالدو (انتر ميالن االيطالي)
:1997
الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس االيطالي)
:1998
البرازيلي ريفالدو (برشلونة االسباني)
:1999
البرتغالي لويس فيغو (ريال مدريد االسباني)
:2000
االنكليزي مايكل اوين (ليفربول االنكليزي)
:2001
البرازيلي رونالدو (انتر ميالن ثم ريال مدريد)
:2002
التشيكي بافل ندفيد (يوفنتوس االيطالي)
:2003
االوكراني اندري شفتشنكو (ميالن االيطالي)
:2004
البرازيلي رونالدينيو (برشلونة االسباني)
:2005
االيطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد االسباني)
:2006
البرازيلي كاكا (ميالن االيطالي)
:2007
البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد االنكليزي)
:2008
االرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)
:2009

 بعد دمج جائزتي فيفا الفضل العب فيالعالم والكرة الذهبية:
:2010
:2011
:2012
:2013
:2014
:2015

االرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)
االرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)
االرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)
البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد االسباني)
البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد االسباني)
االرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة االسباني)

 بعد انفصال الجائزتين مجددا في :2016:2016

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد االسباني)

مفكـرة "

"

الدوري االوروبي
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سالفيا براغ (التشيك)  -إف سي أستانا (كازاخستان)
زلين (التشيك)  -لوكوموتيف موسكو (روسيا)
اف سي كوبنهاجن (الدنمارك)  -شيريف تيراسبول (مولدوفا)
اوستريا فيينا (النمسا)  -آيك أثينا (اليونان)
رييكا (كرواتيا)  -ميالن (ايطاليا)
هوفنهايم – ألمانيا  -لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا)
إسطنبول باشاك شهير (تركيا)  -سبورتينغ براغا (البرتغال)
أتالنتا (ايطاليا)  -ليون (فرنسا)
ابولون ليماسول – قبرص  -إيفرتون (انكلترا)
دينامو كييف – أوكرانيا  -بارتيزان بلجراد (صربيا)
بي أس سي يونج بويز – سويسرا  -سكينديربيو (البانيا)
فيتوريا غيماريش (البرتغال)  -قونيا سبور (تركيا)
مارسيليا (فرنسا)  -ريد بول سالزبورغ (النمسا)
فاردار (مقدونيا) – روزنبورغ (النرويج)
ريال سوسييداد (اسبانيا)  -زينيت سانت بطرسبرغ (روسيا)
زولت وارجم (بلجيكا)  -التسيو (ايطاليا)
فيتيسه أرنهيم (هولندا)  -نيس (فرنسا)
زوريا لوهانسك (أوكرانيا)  -أتلتيك بيلباو (اسبانيا)
هيرتا برلين (ألمانيا)  -اوسترسوند (السويد)
ستيوا بوخارست (رومانيا)  -لوغانو (سويسرا)
آرسنال (انكلترا)  -باتي بوريسوف (روسيا البيضاء)
سرفينا زفيزدا (صربيا)  -كولن (ألمانيا)

 22رياضيًا روسيًا يطعنون
على قرار إيقافهم مدى الحياة
برلي���ن  -د ب أ :علن المحكمة الدولية للتحكي���م الرياضي (كاس) أمس أن  22رياضيا
روس���ي تقدموا بطعن ضد ق���رارات إيقافهم مدى الحياة نتيجة خ���رق قواعد مكافحة
المنشطات خالل دورة األلعاب األولمبية الشتوية (سوتشي . ) 2014
ويبرز من هؤالء الرياضيين ألكس���ندر زوبكوف وألكس���ندر تريتياكوف وألكس���ندر
ليجكوف الفائزين بميداليات ذهبية من قبل في منافسات األولمبياد الشتوي.
وتس���لمت (كاس) طع���ون كل هؤالء لرياضيين على أن يك���ون موقفها من قبول نظر
الطعن خالل األيام القليلة المقبلة.
وأوضح���ت (كاس)" :الرياضي���ون طالبوا بأن تص���در المحكمة قراره���ا النهائي قبل
أولمبياد  2018الشتوي في بيونجتشانج".
وكانت اللجن���ة األولمبية الدولية فرضت عقوبة اإليقاف م���دى الحياة كما جردت 25
رياضيا روسيا من نتائجهم في .2014

ميسي وكراته الذهبية الخمسة.

رونالدو وكراته الذهبية االربعة.

قبضة رونالدو تقترب من الكرة الذهبية للمرة الخامسة ومعادلة رقم ميسي
باريس  -أ ف ب :س����يكون البرتغالي كريس����تيانو رونالدو مهاجم ريال
مدريد بطل اس����بانيا واوروبا لكرة القدم مرش����حا اليوم الخميس للحصول
على جائ����زة الكرة الذهبية للمرة الخامس����ة في مس����يرته ،ومعادلة رقم
غريمه االرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وتقدم مجل����ة فرانس فوتبول جائزة الك����رة الذهبية التي انفصلت عن
جائ����زة افضل العب في العالم التي يمنحها االتح����اد الدولي لكرة القدم
(فيفا).
وفاز رونالدو بجائزة الفيفا الفضل العب في العالم في  23تشرين االول،
متفوقا على ميس����ي بالذات ،والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان
الفرنسي.
واحرز ميسي جائزة الكرة الذهبية خمس مرات اعوام  2009و 2010و2011
و 2012ثم  ،2015ونالها رونالدو اربع مرات اعوام  2008و 2013و 2014و.2016
ويص����وت في جائزة فرانس فوتبول للك����رة الذهبية صحافيون من حول
العالم يختارون خمس����ة اس����ماء من الئحة تضم ثالثين اسما (صوت 173
صحافيا في .)2016
وتوقف����ت مكاتب المراهن����ات البريطانية عن تس����جيل المراهنات على
رونالدو المرشح للفوز بالجائزة بنسبة  10الى  ،1مقابل  6الى  1لميسي.
وتضم الئحة الخمس����ة المرش����حين نيمار وحارس يوفنتوس االيطالي
المخض����رم جانلويجي بوف����ون ومهاجم توتنهام االنكلي����زي هاري كاين
بنسبة  33الى .1
قاد رونالدو ( 32عاما) ريال مدريد في الموسم الماضي الى لقبي الدوري
االس����باني للمرة االولى منذ  ،2012ودوري ابطال اوروبا ،لتكون المرة االولى
التي يحتفظ فيها فريق بلقبه في المس����ابقة بصيغتيها السابقة (كأس

االندية األوروبية البطلة) والحالي����ة منذ ان حقق ذلك ميالن االيطالي في
 1989و.1990
واحتفظ ريال بلقبه االوروبي بفوزه في المباراة النهائية على يوفنتوس
االيطالي  ،1-4وس����جل فيها البرتغالي هدفين لينهي البطولة في صدارة
ترتيب الهدافين برصيد  12هدفا.
وقال رونالدو لصحيفة ليكيب الفرنسية "الموسم الثاني كان استثنائيا.
فزن����ا بالدوري االس����باني ودوري ابط����ال اوروبا ،وكنت مج����ددا في صدارة
الهدافين".
وكما هيمن العبو ريال مدريد على تش����كيلة الفيفا المثالية للعام ،فان
الئحة االس����ماء الثالثين لجائزة الكرة الذهبية تضمنت سبعة العبين من
النادي الملكي هم الفرنس����ي كريم بنزيمة واالسبانيان سيرخيو راموس
وايسكو والبرازيلي مارس����يلو والكرواتي لوكا مودريتش وااللماني طوني
كروس اضافة الى رونالدو.
ف����ي المقابل ،فان الالئحة تضمنت اس����مين فقط من برش����لونة بوجود
المهاجم االوروغوياني لويس سواريز الى جانب ميسي.
وعن معادلة رقم ميس����ي بالحصول على الجائزة الخامس����ة قال رونالدو
"اريد الفوز بس����بع جوائز ،خمس جوائز امر جيد ولكن سبعا هو رقم حظي
ولذلك سبع جوائز ستكون رائعة".
وتابع "اريد سبعة اوالد وسبع جوائز في الكرة الذهبية".
وبرغم عدم تصدره للترش����يحات ،فان ميس����ي يأمل بأن يتكرر ما حصل
معه عندما حصل على الجائزة عام  2010من خارج دائرة الترشيحات التي
صبت لمصلحة الهولندي ويس����لي شنايدر ،المتوج مع انتر ميالن بثالثية
ال����دوري والكأس المحليي����ن ودوري ابطال اوروبا وال����ذي وصل مع منتخب

االسترالي كاهيل يرحل عن ملبورن سيتي
ملب���ورن  -رويت���رز :فس���خ تيم
كاهي���ل مهاجم اس���تراليا عقده
مع ملبورن س���يتي المنافس في
الدوري االس���ترالي لك���رة القدم
وسيبحث عن فريق جديد لتعزيز
آماله في المشاركة في نهائيات
كأس العالم للم���رة الرابعة على
التوالي.
ويرحل كاهيل ،هداف استراليا
التاريخي برصي���د  50هدفا ،بعد
تس���جيل  13هدف���ا م���ع النادي
المملوك لمانشس���تر سيتي بكل
البطوالت منذ آب .2016
وق���ال مهاج���م إيفرت���ون
ونيوي���ورك رد بولز الس���ابق في
بيان أم���س األربعاء مع بلوغه 38
عاما "الوداع ليس سهال لكن كان
من الرائع تحقيق الفوز األس���بوع
الماضي واإلس���هام في���ه ووجود
الفريق ف���ي المرك���ز الثالث في
الدوري".
وس���يترك كاهيل ،الذي انضم
بعقد يمتد ثالث سنوات ،الفريق
بعد تس���ع مباريات في موس���مه
الثاني في دوري األضواء وبعدما
هدد وارين جويس مدرب ملبورن
بالرحي���ل لو ل���م يجعل���ه يلعب
لفترات أطول.
وش���ارك كاهي���ل كبدي���ل في
الدقيق���ة  77في الف���وز  1-2على
نيوكاس���ل جت���س يوم الس���بت
الماضي.
وأظه���ر كاهيل إمكاناته عندما

بالده ال����ى نهائي مونديال  2010في جنوب افريقيا قبل ان يخس����ر امام
اسبانيا.
ويمكن لميس����ي ان يستفيد من تواضع س����جل رونالدو التهديفي في
الدوري االسباني هذا الموس����م ،اذ اكتفى بهدفين فقط حتى االن (لكنه
سجل ثمانية اهداف في خمس مباريات في دوري االبطال).
ويتصدر االرجنتيني في المقابل ترتيب الهدافين في الـ"ليغا" برصيد
 13هدفا ،كما سجل ثالثية رائعة في مرمى االكوادور ليقود منتخب بالده
الى نهائيات كأس العالم  2018في روس����يا ،وذلك في الجولة االخيرة من
تصفيات اميركا الجنوبية الشهر الماضي.
وشبه االرجنتيني باولو ديباال مهاجم يوفنتوس ميسي "بمارادونا الجيل
الحالي" ،مضيفا "قادنا الى كأس العالم بهاتريك في مرمى االكوادور ،انه
قائد بالفطرة".
يذكر ان نيم����ار ( 25العبا) لم يحرز جائزة الفيفا الفضل العب في العالم
او جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول حتى االن ،بس����بب سيطرة ميسي
ورونالدو عليهما في االعوام الماضية.
وانتقل نيمار من برش����لونة الى س����ان جرمان الصيف الماضي في اغلى
صفقة في تاريخ كرة القدم بلغت  222مليون يورو هي قيمة البند الجزائي
في عقده مع النادي الكاتالوني.
ويقدم البرازيلي بداية موس����م رائعة مع الفريق الباريسي الذي يتصدر
ترتي����ب الدوري المحلي ،كما انهى دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا
في صدارة المجموعة الثانية امام بايرن ميونيخ االلماني برغم خس����ارته
ام����ام األخير الثالثاء  ،3-1وكانت االولى له في البطولة هذا الموس����م بعد
خمسة انتصارات كبيرة احدها على بايرن بالذات -3صفر.

قميص بيليه ومارادونا
وقفاز دينو زوف في المزاد
باريس  -د ب أ :يتصدر قميص لعب ألس���طورة ك���رة القدم البرازيلي بيليه
مجموعة من المقتنيات لنجوم الس���احرة المستديرة ستعرض للبيع في مزاد
على شبكة االنترنت يوم  14كانون أول الحالي.
ويب���دأ المزاد على القميص ،الذي ارتداه الجوهرة الس���وداء بيليه في ،1971
من ألف يورو فيما يتوقع أن يصل ثمنه في المزد ألكثر من عشرة آالف يورو.
وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أمس أن القميص الموقع من
بيليه سيطرح في المزاد الذي تنظمه شركة "آستي بوالفي" اإليطالية.
ويتضم���ن المزاد  73قطعة من مقتنيات النج���وم ومن بينها القميص الذي
ارتداه أس���طورة كرة الق���دم األرجنتيني دييج���و مارادونا م���ع فريق نابولي
اإليطالي في موس���م  1986 / 1985والقفاز الذي ارتداه حارس المرمى اإليطالي
العم�ل�اق دينو زوف مع منتخ���ب بالده في بطولة كأس العالم  1982بإس���بانيا
والتي فاز الفريق بلقبها.

تيم كاهيل.

س���جل هدفين لتفوز اس���تراليا
على س���وريا في ملحق التصفيات
اآلسيوي المؤهل لكأس العالم.
وبعد ذلك فازت اس���تراليا على
هن���دوراس في الملح���ق العالمي
لتضمن الظهور في روس���يا 2018
وأش���ار كاهي���ل إلى أن���ه بحاجة
التخ���اذ "ق���رارات كبي���رة" ح���ول
مس���تقبله إذ يس���عى لالنضمام
لتشكيلة المنتخب الوطني.
وق���ال "التأهل ل���كأس العالم كان
مغامرة رائعة وسيكون فخرا كبيرا أن
أمثل بالدي في روسيا .هذا سيكون ما
أركز عليه في األشهر المقبلة".

ولم يوضح كاهيل ،الذي سبق له
اللعب في أوروبا وأمريكا والصين،
اتجاهه المقبل وقبل ستة أشهر
م���ن انط�ل�اق كأس العال���م ربما
س���يكون عليه العثور على فريق
جديد سريعا.
وفي عمره الحالي ربما س���يكون
م���ن الصعب علي���ه االنضمام إلى
فريق أوروبي لذا تبدو العودة إلى
الصين هي األقرب.
وس���اعد كاهي���ل ،ال���ذي يعمل
أيضا كس���فير لس���يتي والدوري
االس���ترالي ،فريق���ه عل���ى الفوز
بلقب���ه األول بهدف ف���ي نهائي

كأس استراليا  2016ضد سيدني
إف.سي لكنه غاب لفترات طويلة
في مسيرته بسبب اإلصابات.
وقال جويس مدرب سيتي الذي
قل���ل من أهمية وج���ود خالف مع
كاهيل الش���هر الماضي "امتالك
العبين مثل كاهيل يساعدنا على
تطوير طم���وح الفريق .نتمنى له
التوفيق ف���ي المرحلة المقبلة من
مسيرته".
وتبحث استراليا عن مدرب جديد
بعد استقالة أنجي بوستيكوجلو
الش���هر الماض���ي عق���ب ضمان
الوصول إلى كأس العالم.

"الفيفا" يعلن رفع االيقاف المفروض على الكويت
الكويت -أ ف ب :أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،السويس���ري
جاني انفانتينو ،من الكويت التي وصلها صباح االربعاء في زيارة مفاجئة ،رفع
اإليقاف المفروض على الكرة الكويتية منذ اكثر من عامين.
وظهر انفانتينو في مقطع فيديو انتش���ر عل���ى مواقع التواصل االجتماعي
الى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لش���ؤون الش���باب بالوكالة خالد
الروضان ،وهو يعل���ن" :االيقاف المفروض على االتح���اد الكويتي لكرة القدم
قد رفع".
وقرر الفيفا في تش���رين األول  2015ايقاف االتحاد الكويتي بس���بب تدخل
السلطات السياسية ،وحذت حذوه اللجنة االولمبية الدولية واالتحادات الدولية
لمختل���ف االلعاب الرياضية ،واخي���را الوكالة العالمية لمكافحة المنش���طات
متهمة السلطات بالتدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.

وس���يحضر انفانتينو مؤتمرًا صحافيًا يعقد في اس���تاد جابر الدولي سيتم
خالله االعالن الرسمي لرفع االيقاف عن االتحاد الكويتي.
ومن المق���رر أن يغادر رئيس الفيفا الكويت متوجه���ا الى االمارات لحضور
افتت���اح كأس العال���م لالندية  2017التي تحتضنه���ا ابوظبي حتى  16كانون
االول.
وكان مجلس األمة الكويتي أقر قانون الرياضة الجديد في مداولتين وأحاله
الى الحكومة ،االحد ،بحضور  51نائبا وموافقة  47ورفض  3وامتناع نائب واحد.
ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الش���باب والرياضة بش���أن قانون
الرياضة الجديد ،ورفض بالتصويت مقترح رد االتحادات المنحلة.
ويبدو ان القانون الجديد جاء ملبيا لمعايير وشروط الفيفا الذي اعلن االربعاء
بلسان رئيسه رفع االيقاف.

دييجو سيميوني .

(إ.ب.أ)

سيميوني يشيد بالعبي أتلتيكو مدريد
رغم الخروج المبكر من دوري األبطال
لندن  -د ب أ :أعرب األرجنتيني دييجو سيميوني ،المدير الفني لنادي
أتلتيك���و مدريد اإلس���باني لكرة القدم ،عن ش���عوره بالفخر بالعبيه رغم
خروجه���م من بطولة دوري أبط���ال أوروبا ،مؤكدا أن مب���اراة الفريق أمام
تشيلسي الثالثاء ستساعد الالعبين على تقديم األفضل في المستقبل.
وقال س���يميوني عقب المباراة التي انتهت بالتعادل " :1/1لقد أظهرنا
أننا فريق قادر على المنافس���ة ،دفعنا ثمن عدم حص���د نقاط مباراتينا
أمام كاراباخ".
وأكد سيميوني أنه ال يشعر باألسف للخروج المبكر ألتلتيكو مدريد من
دوري أبطال أوروبا ،حيث أضاف قائال" :نحن فخورون بالفريق ،مباراة اليوم
س���تكون نافعة لنا ،وبعيدا عن الغضب الذي نشعر به لعدم التأهل إلى
دور الستة عشر فالمباراة ستساعدنا للمضي قدما في طريقنا ،اآلن علينا
أن نفكر في الدوري األوروبي".
وف���ي ختام حديث���ه وجه الم���درب األرجنتيني رس���الة إلى جماهير
أتلتيك���و مدريد ،التي س���اندت الفريق في ملعب س���تامفورد بريدج،
معقل تشيلس���ي حيث قال" :الجماهير كانت موجودة طوال الوقت مع
الفريق".

