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جنم بايرن ميونيخ الهولندي آريني روبن      )أ.پ(

 روبن أفضل العب في ألمانيا
حقق اجلناح الهولندي الدولي آريني روبن جنم بايرن ميونيخ إجنازا 
جديدا في مس����يرته الكروية بعد فوزه بجائزة أفضل العب في املوسم 
املاضي من دوري الدرجة األولى األملاني )بوندسليغا(، من خالل استفتاء 
أجرته مجلة »كيكر« الرياضية. وحصل روبن على 71.2%من األصوات، 
من بني 241 العبا بالبوندسليغا جرى عليهم االستفتاء الذي كشف عنه 
النقاب امس. وجاء ادين دزيكو مهاجم ڤولفسبورغ الذي تصدر قائمة 
الهدافني في املركز الثاني بنسبة 6.7% يليه باستيان شفانشتايغر العب 

بايرن ميونيخ في املركز الثالث بنسبة %5.4.
وفاز مانويل نوير حارس شالكه بجائزة أفضل حارس بعد أن حصل 
على 30.5% من األصوات يليه ريني����ه إدلر حارس باير ليڤركوزن في 
املركز الثاني بنسبة 13.6% ثم هانز يورغ بات حارس بايرن في املركز 
الثالث بنسبة 10%. وتوج الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ 
بجائ����زة أفضل مدرب بعد أن قاد فريقه للف����وز بلقب الدوري والكأس 
بجانب احتالل املركز الثاني في دوري أبطال أوروبا في أول موسم له مع 
الفريق، وحصل على 34.7% من األصوات، يليه كريستيان غروس مدرب 
شتوتغارت في املركز الثاني بنسبة 19.7% ثم فيليز ماغاث مدرب شالكه 
في املركز الثالث بنس����بة 17.2%. من جهته، اعلن رئيس بايرن ميونيخ 
كارل هاين����ز رومينيغيه ان النادي يري����د جتديد عقد مدربه الهولندي 
لويس ڤان غال ال����ذي ميتد حتى نهاية عام 2011. وقال رومينيغيه في 
مقابلة مع صحيفة »سود دوتش تسايتونغ« احمللية نشرت امس »اننا 

جميعا راضون عن عمل لويس ڤان غال ولدينا ثقة مطلقة به«.

 كاناڤارو من دون ناٍد

مدرب أستراليا يستبعد 3 العبين

 كشف قائد منتخب ايطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006 
فابيو كاناڤارو في سيسترييري حيث يعسكر فريقه للمونديال، 
ان فريقه يوڤنتوس لن يجدد عقده، وبالتالي فقد اصبح من 
دون ناد في الوق����ت احلالي.  وقال كاناڤارو )36 عاما( الذي 
خ����اض 132 مباراة دولية »انا قائد من دون اي عقد، لقد قرر 
يوڤنتوس ع����دم جتديد عقدي معه، ذهابي الى املونديال من 
دون اي عقد ال يس����بب لي اي مشكلة، فانا اصبحت في سن 

استطيع فيها ان اتدبر هذا النوع من املشاكل«.
 وكان كانافارو وقع عقدا ملدة موس����م واحد عاد مبوجبه 
الى فريق يوڤنتوس مطلع املوسم الفائت بعد غياب عنه دام 

3 سنوات قضاها في صفوف ريال مدريد االسباني.

اختار مدرب منتخب استراليا، الهولندي بيم ڤيربيك الئحة 
أولية من 28 العبا استعدادا للمونديال، مستبعدا املهاجم سكوت 
ماكدونالد. ويأتي استبعاد ماكدونالد مهاجم ميدلزبره االجنليزي، 
بعد عجزه عن التسجيل في 16 مباراة لبالده، كما استبعد العب 
وسط كريستال باالس االجنليزي نيك كارل، ومدافع ترومسو 

النرويجي جايد نورث، قبل معسكر املنتخب.

عالميةمتفرقات

 أعلن نادي بوردو الفرنسي أن جان تيغانا 
سيخلف لوران بالن في تدريب الفريق في 

الفترة املقبلة.
 ق��ّدم الصرب��ي سينيس��ا ميهايلوڤيتش 
اس��تقالته من تدريب كاتانيا االيطالي وذلك في 

بيان نشره موقع النادي االلكتروني.
 أعلن االس���باني رافاي���ل بنيتيز مدرب 
ليڤربول االجنليزي ان العب الوسط البرازيلي 
فابيو اوريليو سيترك الفريق لعدم التوصل 

الى اتفاق جديد معه بشأن  األمور املالية.
 أعلن نادي هامبورغ سابع الدوري األملاني 
تعي��ني ارمني فيه مدربا لفريقه حتى 30 يونيو 
2012. وسيخلف ارمني فيه في تدريب هامبورغ 
برونو الباديا الذي أقيل ايضا الش��هر املاضي 
بعد اخلس��ارة الثقيلة ام��ام هوفنهامي 1-5 في 

الدوري احمللي.
 ذكر موقع »غول.كوم« ان نادي برشلونة 
تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات 
صانع ألعاب ارس���نال االجنليزي سيس���ك 
فابريغاس مقابل 42 مليون يورو. وكشف 
املوقع ان ارسنال سيرفض على االرجح هذا 

العرض األول���ي وتطالب مببلغ اكبر قيمته 
نحو 55 مليون يورو.

 م��ازال زالت��ان إبراهيموڤيت��ش مهاج��م 
برش��لونة االس��باني تساوره ش��كوك بشأن 
اللعب في صفوف املنتخب الس��ويدي، مبررا 

ذلك بغياب احلافز لديه.
 أعلن نادي اودينيزي االيطالي انه عني 

فرانشيسكو غيدولني مدربا له ملدة عامني.
وسبق لغيدولني )54 عاما( الذي درب بارما 
في املوسني املاضيني، ان أشرف على اودينيزي 

قبل 11 عاما ملوسم 1999/1998.
 حاف��ظ أورالندو ماجيك على س��معته عندما 
ف��از بصعوب��ة 96-92 بع��د متدي��د الوقت على 
مضيفه بوسطن سلتيكس وقلص الفارق الى 3-1 
في الدور النهائي للمنطقة الشرقية ضمن دوري 

كرة السلة االميركي للمحترفني في كرة السلة.
 عبر السويسري روجيه فيدرر املصنف 
اول وحامل اللقب الى الدور الثاني من بطولة 
فرنسا املفتوحة للتنس التي تقام على مالعب 
روالن غاروس، بس���هولة تامة بفوزه على 
االسترالي بيتر لوتشاك 6-4 و6-1 و1-6.


