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كونه يعتبر االستثمار األغلى على مستوى العالم 

شدد في خطاب على أال يقوم الالعبون بإظهار انتماءاتهم الدينية

»فيفا« يطالب العبي البرازيل بإبعاد الدين عن الرياضة
حتدث����ت تقاري����ر إعالمي����ة 
بريطانية عن حالة اجلدل املتوقع 
حدوثها خالل الفترة املقبلة بعد أن 
مت الكشف عن أن االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« أرس����ل خطابا 
حتذيريا إلى االحت����اد البرازيلي 
يطالبه فيه بضرورة التزام العبي 
الفريق بقواعد اللعبة، وأال يقوموا 
الدينية خالل  انتماءاتهم  بإظهار 
املباريات، وذلك سعيا ملنع تكرار 
مثل هذه احلوادث في املستقبل. 
وقالت صحيفة »الدايلي ميل« 
البريطانية ان الفيفا سيثير زوبعة 
كبرى خالل األيام املقبلة بعد أن 
طالب بشكل رسمي جنوم السامبا 
بعدم استعراض اعتناقهم للديانة 

املسيحية أثناء املباريات.
وأش����ارت الصحيفة في هذا 
الس����ياق إلى أن جنم����ي الفريق 
ريكاردو كاكا، املنتقل حديثا الى 
صفوف ريال مدريد بنحو 56 مليون 
إسترليني، وقائد الفريق لوسيو، 
قد كشفا عن قمصان داخلية مكتوب 
عليها ش����عارات دينية في نهائي 
بطولة كأس القارات التي أقيمت 

الشهر املاضي بجنوب إفريقيا.
في غضون ذلك، أكدت الصحيفة 
على أن الفيفا قد أقحم بذلك نفسه 
داخل دوامة، سيواجه على إثرها 
س����يال من االتهامات ب����� »معاداة 
األديان«، من خالل مطالبتها االلتزام 
بالقواعد التي حتظر على الالعبني 

الفني بتكوي����ن دائرة كبيرة، ثم 
خروا على ركبهم للقيام ببعض 
الصل����وات، كما أظهرت مجموعة 
من الصور التي التقطت لالعبني 
ارتداء ع����دد كبير منهم لقمصان 
حتمل ش����عارات خاصة بالديانة 
املس����يحية، وكان أبرزه����م قائد 
الفريق لوسيو. وفي ضوء إظهار 
العبي املنتخب البرازيلي الواضح 
ملعتقداتهم الدينية، وهو ما شاهده 
املاليني حول العالم عبر احملطات 

أو  أية إمياءات سياس����ية  إظهار 
دينية أو شخصية داخل أرضية 

امليدان.
وأوضحت الصحيفة أن العبي 
املنتخب البرازيلي، وخاصة كاكا، 
الدينية  يش����تهرون مبعتقداتهم 
القوية، وهو ما أظهروه بوضوح 
عقب تغلبهم على املنتخب األميركي 
الش����هر املاضي في نهائي كأس 
القارات بجنوب إفريقيا، حيث قام 
الالعبون ومعهم أعضاء اجلهاز 

التلفزيونية، طالب رئيس االحتاد 
الدمناركي لك����رة القدم في نفس 
الوقت بحظر جميع األمور الدينية 
الق����دم. ونقلت  عن رياضة كرة 
الصحيفة في هذا اإلطار عن جيم 
ستجيرني هانسني، السكرتير العام 
لالحتاد الدمنارك����ي لكرة القدم، 
قوله: »في الوقت الذي ننبذ فيه 
املظاهر السياسية، يجب علينا أن 
الدينية.  نقول ال أيضا للمظاهر 
فهناك الكثير من املخاطر اخلاصة 

باألندية، فعلى سبيل املثال، توجد 
هذه املخاطر مع األشخاص ذوي 
املعتقدات الدينية املختلفة«. وكان 
»الفيف����ا« قد وجه انذارا في وقت 
سابق الى جنم الكرة املصرية محمد 
ابو تريكة عندما رفع فانيلته بعد 
تسجيله الحد االهداف في بطولة 
التي  افريقي����ا للمنتخبات  كأس 
اقيمت في غانا 2008 ليكشف عن 
فانيلة اخرى مكتوب عليها »تعاطفا 

مع غزة«.

ذكرت تقارير صحافية أن 
إدارة نادي ريال مدريد اإلسباني 
لكرة القدم أمرت بتأمني حارس 
الفريق  ش���خصي دائم لنجم 
اجلديد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، كونه يعتبر االستثمار 
األغلى للنادي على مر التاريخ 
والالعب األكثر ش���هرة عامليا.
وكش���فت صحيفة »م���اركا« 
اإلسبانية أن إدارة النادي امللكي 
حتدثت إلى إحدى شركات األمن 
واحلماية في إسبانيا لتوفير 
حارس ش���خصي دائم لنجم 
الفريق اجلديد كريس���تيانو 
رونالدو، ال���ذي انتقل مؤخرا 
إلى صفوف »املرينغي«، قادما 
من نادي مان يونايتد اإلجنليزي 
في صفقة قياسية وصلت إلى 
ي���ورو. ويبدو أن  96 مليون 
النادي امللكي يس���عى لتأمني 
الفريق  الكافية لنجم  احلماية 
اجلديد الذي يعتبر مصدر دخل 
ممتاز للنادي في املواسم املقبلة، 
البرتغالي  خاصة أن »الدون« 
يعتب���ر أكثر الالعبني ش���هرة 
في العال���م حاليا، وأحد املواد 
الدسمة لإلعالم كونه الالعب 

األغلى عامليا.

انتقادات هيلتون

ولم يكد ميضي يوم واحد 

المدرب بوبي ويليامز يستعد لموسمه 
الـ  48 على التوالي مع نفس الفريق

م���ن املعروف أن وظائ���ف املدربني في 
كرة القدم ال تكون مضمونة لفترة طويلة، 
ولكن واحدا من هؤالء يستعد ملوسمه ال� 
48 على التوالي مسؤوال عن نفس الفريق. 
انه املدرب االجنليزي بوبي ويليامز الذي 
بدأ بإدارة فريقه »س���انت بوب« قبل فوز 
اجنلترا بكأس العالم في 1966، وبقي في 
منصبه حتى اآلن، ليصبح واحدا من املدربني 
العامليني الذين لهم خدمة طويلة في مضمار 

كرة القدم.
وخالل خدمته طوال ال� 47 سنة في كرة 
القدم، حصل املدرب البالغ من العمر 70 عاما 
على 340 لقبا وجائزة مع ال� 700 العب الذين 

مروا في فريقه خالل هذه السنوات.
وكان بوبي ويليامز أقنع زمالءه في عام 
1962 في مقاطعة هامبشاير البريطانية على 
العمل بتش���كيل فريق بكرة القدم، وجنح 

في إدارة الفريق منذ ذلك احلني.
فريقه، سانت هيالنه بوب، يلعب في 
دوري مدينة بورتس���موث الساحلية منذ 
سبع سنوات، ومازال يتألف من عمال ميناء 
املدينة، حيث حصل ويليامز على أول وظيفة 

له بعد انتقاله عام 1959 من جزيرة سانت 
هيالنه في جنوب احمليط األطلسي.

ويؤمن ويليامز بأن األعوام التي قضاها 
في كرة القدم قد جعلته مشهورا مثل املدير 
الفني ملان يونايتد السير اليكس فيرغسون 
الذي يقضي أطول فترة في الدوري املمتاز 
االجنليزي بعد اكثر من 22 عاما قضاها في 

قيادة املان يونايتد.
وق���ال املدرب بوبي املت���زوج وهو أب 
لستة أبناء: »أحب كرة القدم وأحب الفوز. 
اعتقد أن���ه من املهم تطوير عالقات جيدة 
مع الالعبني، حيث يبدون االحترام ونشعر 

بأننا جزء من عائلة واحدة«.
وأكد ويليامز أن تسليط األضواء على 
مس���يرته وتعزيزها جاء بعد فوزه بلقب 
الدوري احمللي لثالث سنوات متتالية في 
ثمانينيات القرن املاضي. وهو يريد مواصلة 
القيام مبا فعله كل هذه الس���نني، مادامت  
صحته جيدة ومازال يشعر بأنه قوي مبا 
فيه الكفاية ملواجهة التحدي، إال أنه استدرك 
وقال: »لقد فكرت في أمر اعتزالي سابقا، 
ولكنني لم أجد مدربا جيدا يحل محلي«.

على نفي رونالدو لألخبار التي 
تناولت قضاءه سهرات طويلة 
ف���ي مدينة ل���وس اجنيليس 
األميركي���ة والتي يقضي فيها 
إجازته الصيفية، حتى خرجت 
املمثل���ة واملغني���ة األميركية 
املش���هورة پاري���س هيلتون 
لتؤكد أنها قضت مع كريستيانو 
ليلتني في أح���د مالهي لوس 
اجنيليس ولكنها نفت وجود 
أي عالق���ة بينهما، حيث قالت 
إنهما صديقان فقط، مكذبة كل 
الشائعات التي تناولت وجود 

عالقة غرامية بني الطرفني.
 ولك���ن يب���دو أن هيلتون 
غاضبة من صديقها نوعا ما، 
حيث حتدث وكيل أعمالها أنها 
غضب���ت كثيرا عندم���ا تركها 
رونالدو في الس���هرة الثانية 
ليذهب مع شاب وسيم يضع 
ورودا حمراء في ش���عره على 

حد وصفه.
ما دفع هيلتون إلى االعتقاد 
بأن رونالدو يحب التواجد مع 
الرجال أكثر من النساء، حيث 
ذكر مصدر مقرب من هيلتون 
»اكتشفت باريس أن رونالدو 
يفضل الرجال أكثر من النساء، 
لقد ضحكت كثيرا عندما شاهدته 
يخرج مع شاب يضع زهورا في 

شعره«.

ريال مدريد يطالب بتوفير حارس شخصي لـ »رونالدو«

كريستيانو رونالدو في احدى احلصص التدريبية مع فريقه اجلديد ريال مدريد

العبارة التي اظهرها لوسيو أثناء االحتفال بلقب كأس القاراتالشعار الدائم الذي يظهره كاكا

النجم املصري محمد ابو تريكة قدم رسالة انسانية للعالم أجمع في كأس افريقيا 2008

املدرب بوبي ويليامز االستثناء الوحيد في عالم التدريب

ادارة ريال مدريد تريد حماية رونالدو


