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الناس وين.. وهذا اللي ماسك الكرة وين؟

أرقام في أخبار

يورو قيمة الرش���وة التي حصل عليها النجم البرتغالي لويس فيغو من شركة 
للعالقات العامة لكي يعلن تأييده لرئيس وزراء البرتغال خوزيه سكراتيس. وكان 
العب االنتر الس���ابق موجودا في أحد فنادق لشبونة في اليوم األخير لالنتخابات 
وأعلن تأييده لزعيم احلزب االش���تراكي وعزمه على التصويت لصاحله. ونشرت 
صحيف���ة »كوريو دامانها« اليومية اخلبر مما دعا الش���رطة إلى فتح حتقيق حول 
املوض���وع، ومن جانبه أصدر فيغو بيانا صحافيا وصف فيه هذه االتهامات »بأنها 
مضلل���ه وحمقاء ومجافية للحقيقة«، ونف���ى النجم البرتغالي أن يكون قد طلب أو 

تلقى أي أموال مقابل إعالن تأييده للسياسي البرتغالي.

جنيه استرليني قيمة ما يتقاضاه الالعب اإلجنليزي الشاب كايرون داير صانع 
ألعاب نادي وس���ت ه���ام يونايتد عن املباراة الواحدة م���ع ناديه حيث جعل غياب 
الالعب املتكرر بسبب اإلصابات يش���ارك بواقع 18 مباراة منذ قدومه، ويقدر املبلغ 
املدفوع ل� داير في املباراة الواحدة إلى 407 آالف جنيه استرليني في املباريات التي 
خاضها، مما يضع الالعب ضمن الالعب���ن األكثر أجرا في العالم للمباراة الواحدة، 
وهو أمر ليس في مصلحة النادي، وكش���فت تقارير صحافية أن داير يعتبر حاليا 
أكث���ر الالعبن أجرا في العالم في املباراة الواح���دة متفوقا على العديد من النجوم 
لعل أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي. وجاء في 
التقارير أن الالعب اإلجنليزي والذي انتقل إلى نادي وست هام يونايتد في صيف 

2007 يكلف خزينة النادي 60 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

يورو قيمة األرباح التي حققها نادي هامبورغ األملاني لكرة القدم، حيث أشارت 
صحيف���ة »هامبورغر ابيندبالت« ان هامبورغ حقق ارباحا بلغت 13.4 مليون يورو 
)19.5 مليون دوالر( في العام املالي املنتهي، ووفقا لتقرير الصحيفة فإن هامبورغ 
س���جل أرقاما قياس���ية في دورة رأس املال بلغت 188.62 مليون يورو في موس���م 
2009/2008 ليحتل املركز الثاني في أملانيا خلف العمالق بايرن ميونيخ الذي حقق 

دورة رأسمال بلغت 268.7 مليون يورو.
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أتلتيكو مدريد يوافق على 
بيع مهاجمه األرجنتيني 
لمن يدفع أكثر.. وتشلسي 
األقرب للتعاقد معه مقابل 
40 مليون جنيه إسترليني

أغويرو مهدد باالبتعاد عن التانغو
بسبب  خيانته لـ »جيانينا« ابنة مارادونا

احمد حسين
يبدو أن مسيرة جنم نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني واملنتخب 
األرجنتيني »الكون« س���يرجو أغوي���رو مع منتخب بالده باتت 
في خطر، وذلك بعد أن أكدت تقارير صحافية إسبانية انفصاله 
عن صديقته ووالدة ابنه جيانينا ابنة األسطورة دييغو أرماندو 
مارادونا املدير الفني ملنتخب التانغو »األلبيسليستي«. وذكرت 
مصادر مطلعة أن سلسلة من الشائعات حول خيانته لصديقته 
خالل األش���هر املاضية عصفت بعالقته م���ع جيانينا وأنهما لم 
يعودا يس���كنان معا في منزلهما الذي يقع في العاصمة مدريد، 
األمر الذي يعزز األنباء حول انفصالهما رسميا. وبالرغم من أن 
أحدا من الطرفن لم يقم بالتعليق على هذه األنباء، إال أن جميع 
الدالئل باتت تش���ير إلى انتهاء عالقتهما معا بعد أن ابتعدا عن 
الظهور معا بشكل واضح مؤخرا، األمر الذي قد يعقد حظوظه في 
املشاركة مع منتخب بالده إذا تعامل مارادونا مع األمر »كعادته« 

بصورة شخصية.
وكانت املشاكل الزوجية قد جتددت بن أغويرو وجيانينا في 
الفترة املاضية مما أدى لغضب جيانينا وعودتها إلى األرجنتن 
بصحبة ابنهما »بنيامن«، بعدما وصلت العالقة بينهما إلى طريق 
مسدود، بس���بب تصرفات أغويرو وإهماله الشديد لها، وجرح 
مشاعرها، على الرغم من تخطيه األزمة التي نشبت بينهما بعد 
تورطه في عالقة مع عارضة األزياء لوسيانا فاراكيلي ونسيانها 
أمر هذه العالقة، ولكن شهدت األيام األخيرة خالفا جديدا بينهما ال 
يعلم أحد تفاصيله. يذكر أن الثنائي األرجنتيني أغويرو وجيانينا 
مارادونا كانا قد احتفال في وقت س���ابق من العام احلالي بوالدة 

مولودهما األول ليونيل بنغامن.
وسبق الغويرو امللقب ب� »الكون« او الشيطان اللعب لنادي 
اندبنديانت���ي األرجنتيني وقد حطم الرقم القياس���ي الذي كان 
يحمله األس���طورة احلية ماردونا حيث اصبح أصغر العب في 

تاريخ الكرة األرجنتينية يشارك في الدوري وكان لديه 15 سنة و30 
يوم����ا وحدث ذلك في 7 من يوليو من عام 2003، وقد لعب اغويرو 
مع اندبنديانتي 53 مباراة وسجل 23 هدفا، وفي موسم 2007/2006 
انتقل للنادي اإلسباني أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو حيث 

قضى 3 مواسم واصبح هداف الفريق االول.

اهتمام البلوز والبالنكو

ومن جانب آخر وافق أتلتيكو مدريد على بيع أغويرو خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية، وذكرت صحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية أن إدارة 
النادي اإلسباني منحت الضوء األخضر لنادي تشلسي اإلجنليزي 
لضم الهداف األرجنتيني مقابل 40 مليون جنيه استرليني. وأكدت 
الصحيفة اإلجنليزية، أن موافقة أتلتيكو على بيع أغويرو، جاءت 
بعد تغير موقف الالعب، حيث طلب الرحيل عن النادي بعد النتائج 
السلبية التي حققها في املوسم احلالي، وتراجعه للمركز اخلامس 

عشر في الترتيب. وكان ناديا مان يونايتد وتشلسي اإلجنليزيان، 
قد حاوال ضم الالعب مطلع املوسم احلالي، ولكن أغويرو رفض فكرة 
الرحيل عن أتلتيكو على أمل »تواجد الفريق في مراكز متقدمة في 
الدوري«. ويبحث تشلسي عن مهاجم لتعويض النقص العددي الذي 
سيعاني منه خط هجومه خالل شهر يناير املقبل، بسبب انضمام 
الثنائي ديدييه دروغبا وساملون كالو إلى منتخب ساحل العاج الذي 
سيشارك في كأس األمم االفريقية في الفترة بن 10 و31 يناير، ومن 
ناحية اخرى أكد املوقع اإللكتروني لصحيفة »ماركا« االسبانية أن 
رئيس ريال مدريد بيريز يس����عى لتدعيم هجوم الفريق بواحد من 
3 العبن هم أغويرو أو داڤيد ڤيا أو وين روني. وأشارت الصحيفة 
إل����ى أن مهاجم أتلتيكو مدريد يبقى هو اخليار األول، حيث يحظى 
بإعجاب مواطنه فالدانو املدير العام للنادي امللكي »البالنكو« الذي 
يسعى ألن يجعل منه »روماريو اجلديد«، في إشارة إلى املهاجم 

البرازيلي املعتزل الذي يشبهه أغويرو في قصر القامة.

أغويرو وصديقته جيانينا وابنهما ليونيل بنغامينتوتر العالقة بين أغويرو ومدرب االرجنتين مارادونا

أغويرو يحمل طفله ليونيل بنغامينأغويرو تورط في عالقة مع لوسيانا


