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55 يحتفل أسطورة كرة القدم األملانية فرانتس بكنباور يوم السبت املقبل بعيد ميالده 
اخلامس والستني، وسيوافق هذا املوعد مباراة بايرن ميونيخ وڤيردر برمين في الدوري 
األملاني وسط توقعات بحضور 70 ألف متفرج ملشاهدة املباراة ولالحتفال مع بكنباور 
الرئيس الفخري للنادي بعيد ميالده. أما احلفلة احلقيقية لعيد ميالد بكنباور، فيرى 
أنها س���تكون عندما يحتفل العام املقبل بعيد ميالده الس���ادس والستني وحول ذلك 
يقول النجم: »ذكرى مرور 66 عاما على ميالد الش���خص هي البداية احلقيقية للحياة 

وسأحتفل العام املقبل بهذه املناسبة إذا بقيت على قيد احلياة«.

كشف مدرب املنتخب الهولندي 
بيرت ڤان مارفيي���ك ان مهاجم 
ليڤربول االجنليزي ديرك كاوت 
سيغيب عن املالعب لعدة أسابيع 
بعد تعرض���ه الصابة في كتفه 
خالل متارينه مع وصيف بطل 

مونديال جنوب افريقيا 2010.

 اإلصابة تبعد كاوتبكنباور يحتفل بميالده في مباراة بايرن وبريمن

)أ.پ( مدرب إجنلترا فابيو كابيللو وجنمه »املفضوح« واين روني في التدريب 

)أ.پ( رئيسة األرجنتني كريستينا كيرشنر تتسلم فانيلة اسبانيا بحضور الالعبني 

جائزة أمير استورياس إلسبانيا 

رئيسة األرجنتين تستقبل »الماتادور«
زيدان: مجد »الملكي« مع مورينيو 

اعتبر النجم الفرنسي السابق 
زين الدين زيدان ان بامكان املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو ان 
يقود ريال مدريد االسباني للتفوق 
التقليدي برشلونة  على غرميه 

وحتقيق املجد مجددا.
الذي  الرائع  ورغم املستوى 
قدمه برش����لونة في املوس����مني 
االخيرين على الصعيدين احمللي 
الذي  واالوروبي، يب����دو زيدان 
لعب مع ري����ال مدريد بني 2001 
و2006 وتوج معه بلقب الدوري 
احمللي عام 2003 ومسابقة دوري 
ابطال اوروبا عام 2002، واثقا من 
قدرة النادي امللكي على العودة 
الى س����احة التتوي����ج مع قدوم 

مورينيو.
واض����اف زيدان ف����ي حديث 
االس����بانية  لصحيف����ة »اس« 
»موريني����و يحمل مع����ه ما كان 

يفتقده الفريق.برشلونة مير في 
مرحلة جيدة، لكن بامكان ريال 
ان يحقق شيئا هاما هذا العام«.

وتابع »من الصعب الوصول الى 
املستوى الذي يلعب به برشلونة، 
لكن ري����ال مدريد ميلك الالعبني 
واملدرب الذين بامكانهم التغلب 

عليه«.
ورأى زيدان )38 عاما( بانه 
يجب على مورينيو ان يحذو حذو 
برشلونة والتأكيد بان ريال مدريد 
ميلك ايضا املواهب الش����ابة في 
فرقه العمرية والتي بامكانها ان 
تشق طريقها الى الفريق االول، 
مضيفا »االن، يج����ب عليهم ان 
الشباب.  يفكروا ايضا ببرنامج 
برش����لونة حقق نتيجة مميزة 
مؤخرا في هذا املجال وقد استعان 
باربعة او خمسة العبني من فرق 

الشباب«.
استقبلت الرئيسة االرجنتينية 
كريس����تينا كيرش����نر املنتخب 
االس����باني بطل مونديال جنوب 
افريقي����ا 2010 وذلك مبناس����بة 
خوضه مب����اراة دولية ودية مع 
نظيره االرجنتيني في بوينوس 
ايرس. وقالت الرئيسة االرجنتينية 
مازحة: »اعترفت لهم باني شعرت 
بالغيرة عندما رأيتهم يفوزون«. 
وقدم املنتخب االسباني ومدربه 
فيس����نتي دل بوس����كي قميص 
»ال فوريا روخا« الى الرئيس����ية 
التي خرج منتخب  االرجنتينية 
بالده����ا من الدور رب����ع النهائي 
ملونديال جنوب افريقيا بخسارة 
مذل����ة امام نظي����ره االملاني )0-

.)4
 واضافت الرئيسة االرجنتينية 
التي ذكرت انها من اصل اسباني: 
»اهنئك����م عل����ى ادائك����م الرائع 

واشكركم على وجودكم في بالدنا 
خلوض هذه املباراة الودية«.

من جهة اخرى، نال املنتخب 
االس����باني الذي توج في يوليو 
املاضي بلقب بطل كأس العالم لكرة 
القدم للم����رة االولى في تاريخه، 
جائزة امير اس����تورياس للتميز 
الرياضي لعام 2010، وذلك حسب 
ما اعلنت جلنة احلكام اخلاصة 
بهذه اجلائ����زة. واعتبرت جلنة 
احلكام خ����الل احتفال في مدينة 
اوفييدو االسبانية )شمال البالد( 
ان املنتخب االسباني لكرة القدم 
العالم بفنياته واسلوب  س����حر 
لعبه واصبح مثاال يحتذى به في 
الكثير من البلدان، مشيدة بقيمه 
وروحية الفريق والبساطة التي 
متتع بها، اضافة الى التزامه بالقيم 

الرياضية.
ومتنح مؤسسة امير استورياس 

ثماني جوائز سنويا في مجاالت 
االتصاالت والعالقات االنسانية، 
والبحث العلمي والتقني، والعلوم 
االجتماعي����ة، والفنون، واالداب، 
الدول����ي، والوفاق،  والتع����اون 
والرياضة، وتبلغ قيمة كل منها 
50 الف يورو فضال عن منحوتة 
للفنان الكاتالوني الشهير جوان 
ميرو، وتعد هذه اجلائزة من االرفع 
في اسبانيا وهي انطلقت عام 1981. 
وكانت جائ����زة التميز الرياضي 
العام املاضي من نصيب بطلة القفز 
بالزانة الروسية يلينا ايسنباييفا. 
وكان جنم التنس االسباني رافايل 
نادال نال اجلائزة عام 2008، وبطل 
العالم السابق في سباقات فورموال 
واحد االملاني ميكايل ش����وماخر 
عام 2007، واملنتخب االس����باني 
لكرة السلة عام 2006 بعد تتويجه 

بطال للعالم.

أكد الرئيس املؤقت لالحتاد 
الفرنسي لك���رة الق����دم فرنان 
إقال���ة مدرب  ان  دوشوس���وا 
املنتخ��ب الوطني السابق رميون 
دوميني���ك م���ن منصبه متت 

الرتكابه »أخطاء جسيمة«.
وكان عق���د دوميني���ك مع 
الفرنسي ينتهي بعد  املنتخب 
نهائيات مونديال جنوب أفريقيا 
2010 الت���ي كانت كارثية على 
الفرنسيني بكل املعايير، لكنه 
بقي يتقاضى راتبه من االحتاد 

الفرنسي.
وكش���ف دوش��وس��وا ان 

»ري��مون دومينيك حص����ل اجلمعة على رسالة إقالته الرتكابه 
أخط��اء جس���يمة دون اي تفاوض«.

واض���اف »إذا رغب فهو ميلك حق ان يتقدم بطلب اس���تئناف 
أمام احملاكم، لكن نظرا الى البنود املوجودة في عقده، فاس���تبعد 

متاما ان يقوم بذلك«.
ووجه���ت الى دومينيك العديد من تهم س���وء التصرف وعدم 
تعامله باألخالقية الالزمة مث���ل رفضه مصافحة مدرب منتخب 
جنوب افريقيا البرازيلي البرتو باريرا بعد خسارة الفرنسيني أمام 
أصحاب الضيافة 1 � 2 وخروجهم من املونديال. واتهم دوشوسوا 
دومينيك ايضا ب� »عدم إعالم رئيس االحتاد الفرنس���ي جان بيار 
اسكاليت حينها الذي كان متواجدا في املكان مبا جرى بني شوطي 

مباراة فرنسا ضد املكسيك«.
كما وجه اللوم الى دوميني���ك لقراءته البيان الصحافي الذي 
أص���دره الالعبون بع``د اعتصامه���م ورفضهم خوض التمارين 
احتجاجا عل���ى طرد زميلهم نيكوال انيلكا من املنتخب بس���بب 

شتمه املدرب.
وكشف دوشوسوا املتواجد حاليا في سراييڤو حيث يتواجه 
املنتخب الفرنسي مع نظيره البوسني في تصفيات كأس اوروبا 
2012، انه لم يتخيل نفس���ه يوما يقيل دومينيك من منصبه ألنه 
كان يعمل مع االخير ألعوام عدة وهو لم يواجه اي مش���كلة معه 
في السابق، مضيفا »لكن اآلن وفي هذه املسألة انا من وقع رسالة 

إقالته«.
وبحسب القانون الفرنسي فإن الشخص الذي يقال من منصبه 
بسبب »خطأ فادح« ال يحق له املطالبة بتعويض مالي الذي يقدر 
بالنس���بة لدومينيك بني 300 ألف و500 ألف يورو، لكن بإمكان 

األخير ان يلجأ الى احملكمة للنظر في قضيته.

حقق املنتخب االميركي فوزا 
كبيرا عل���ى نظيره االنغولي 
121-66 في اسطنبول وتأهل 
الى ربع نهائ���ي كأس العالم 
لكرة الس���لة. حسم املنتخب 
االميركي الفارق مبكرا فتقدم 
في الربع االول بفارق عشرين 
نقطة 33-13، وتابع تفوقه 32-
25 و26-18 و30-10 لينه���ي 
املباراة بفارق 55 نقطة.جنح 
االميركيون بترجمة 18 رمية 
ثالثية من 38 محاولة، وبرز 
منهم تشاونسي بيالبس )19 
نقطة( وكيف���ن تورانت )17 

نقطة(.

هوييه لتدريب
أستون ڤيال

 أميركا لربع نهائي
»سلة العالم«

يبدو الفرنسي جيرار هوييه 
في طريقه للع���ودة الى مقاعد 
التدريب من اجل االشراف على 
استون ڤيال االجنليزي بدال من 
االيرلندي الشمالي مارتن اونيل 
الذي استقال من منصبه الشهر 
املاضي. وتعززت فرضية تسلم 
هوييه مهام االشراف على استون 
ڤيال من خالل تصريح أدلى به 
الرئيس املؤقت لالحتاد الفرنسي 
القدم فرنان دوشوس���وا  لكرة 
الذي أشار الى ان مدرب فرنسا 
وليڤربول االجنلي���زي وليون 
الس���ابق طلب االجتماع به بعد 
مباراة فرنس���ا والبوس���نة في 
سراييڤو ضمن تصفيات كأس 

أوروبا 2012.

النجم الفرنسي
زين الدين زيدان 

لحظة وداعه جماهير 
ريال مدريد

أثار املهاجم اإلجنلي���زي الدولي واين روني 
زوبعة وأصبحت املشكلة احلقيقية التي يواجهها 
املنتخب اإلجنليزي في أن روني نفس���ه يعاني 
من أزمة بس���بب التفاصيل التي نش���رتها عدة 
صحف عن حياته الش���خصية وعالقته بإحدى 

العاهرات.
وقال املدافع السويسري قبل مواجهة اجنلترا 
في تصفيات »يورو 2012« سكوت ساتر »واين 
روني العب مده����ش، عن���دما يكون في مستواه، 
يكون م���ن الصعب على أي أح���د أن يوق���فه، 
ولكن مع هذه األح���داث التي تش���هدها حياته 
الشخصية، يتوقف األمر على قوة تعامله الذهني 
مع املوقف وم���ا إذا كان قادرا عل���ى إلقاء هذه 
األمور خلف ظهره وتقدمي املستوى الذي نعرفه 

عنه«.
وذكرت الصحف البريطانية أن روني عاشر 
إحدى فتيات الهوى 7 مرات في غضون 4 شهور 

عندما كانت زوجته كولني في فترة احلمل.
وبغ���ض النظر ع���ن صحة ه���ذه االدعاءات 
ومدى تأثيره���ا على عالقة روني بزوجته، فإن 
نشر هذه الفضائح جعلها مصدر قلق للمهاجم 
اإلجنليزي الشهير وسيؤثر بالطبع على مستواه 

في امللعب.
كما تتردد حاليا استفس���ارات عما إذا كانت 
معرفة روني بوجود مثل ه���ذه الفضائح لدى 
الصحف هي السبب الرئيسي وراء مستواه الهزيل 
الذي قدمه في نهائيات كأس العالم حيث فش���ل 
في هز الش���باك على مدار مباري���ات فريقه في 

البطولة.
ووسط هذه الفضائح، تبرز حقيقتان تتسمان 

بالغرابة، األولى هي أن طومبسون التي تناولت 
الصحف عالقته���ا بروني والتي يبلغ عمرها 21 
عام���ا وتدعى جنيفر طومبس���ون حتصل على 
1000 جنيه اس���ترليني )1500 دوالر( في الليلة 
الواحدة وهو مقابل مادي هزيل للغاية بالنسبة 
لالعب مثل روني يبلغ راتبه األسبوعي 100 ألف 

استرليني.
واحلقيقة الثانية هي أنه عاشر هذه العاهرة 
في فندق »الوري« في مانشس���تر وهو الفندق 
الذي اعتاد العبو كرة القدم اإلقامة فيه كما اعتاد 
املنتخب اإلجنليزي اإلقام���ة فيه قبل مبارياته 

الدولية.
وم���ن الطبيعي أن يختار رون���ي مكانا آخر 
بعيدا عن أعني الناس الس���يما أن وجهه مألوف 

للجميع.
ومن املؤكد أن املدرب اإليطالي فابيو كابيللو 
املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي يشعر بغضب 

شديد بعد نشر هذه الفضيحة.
وجلأ كابيللو، في وقت سابق من هذا العام، إلى 
جتريد العبه جون تيري من شارة قيادة املنتخب 
اإلجنليزي بعدما نشرت الصحف فضيحة خيانته 
لزميله واين بريدج حيث كان على عالقة بصديقة 

بريدج رغم نفيها التام ملا رددته الصحف.
وردا على هذه اخليانة، أعلن بريدج انسحابه 

من صفوف املنتخب اإلجنليزي.
واآلن، أصب���ح لدى كابيللو فضيحة جنسية 
أخرى يحتاج إلى التعامل معها رغم ما تردد أمامه 
عندما انتقل من إيطالي���ا للتدريب في إجنلترا 
بأنه سينتقل إلى بلد لديه تقاليد أخالقية أكثر 

صرامة من إيطاليا.

االتحاد الفرنسي يتخلص
من دومينيك الرتكابه أخطاء فادحة

رميون دومينيك

كابيللو يشعر بغضب شديد مستذكرًا ما فعله تيري مع بريدج

»فتاة الهوى« طومبسون أغوت روني 7 مرات
ووضعته في فوهة الفضيحة

إبراهيموڤيتش األغلى مع ميالن وإنتر في المركز الثاني ويوڤنتوس ثالثًا 

مليار يورو رواتب الالعبين في األندية العشرين بالدوري اإليطالي
كش���فت صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« االيطالية 
أمس الثالث���اء ان رواتب العبي األندية العش���رين في 
ال���دوري االيطالي لكرة القدم س���تصل الى مليار يورو 
خالل املوسم احلالي. ونشرت الصحيفة في تقريرها ان 
االرقام الرسمية تشير الى ان مجموع الرواتب هو 802 
مليون يورو، لكنها ال تأخذ ف���ي عني االعتبار املكافآت 
التي ترفع حجم املبلغ الى ملي���ار يورو، وكانت اندية 
دوري الدرجة االولى انفقت املوسم املاضي 845 مليون 
يورو على الرواتب دون االخذ في عني االعتبار املكافآت، 
ما يعني ان هناك فارقا 43 مليونا في حجم االنفاق على 

الرواتب بني املوسم املاضي واحلالي.
ويعتبر ميالن الفريق االكثر انفاقا من ناحية الرواتب 
وذلك بعد تعاقده مع الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
)9 ماليني يورو سنويا( والبرازيلي روبينيو )4 ماليني 

يورو س���نويا(، ويبلغ مجموع الرواتب التي سيدفعها 
الفريق هذا املوسم 130 مليون يورو.

ويأتي في املرك���ز الثاني انتر مي���الن بطل الدوري 
والكأس ودوري ابطال اوروبا )121.4 مليون يورو(، ثم 

يوڤنتوس )100 مليون يورو(.
يعتبر ابراهيموڤيتش صاحب الراتب السنوي االعلى 
في ايطاليا، امام مهاجم انتر ميالن الكاميروني صامويل 
ايت���و )8 ماليني يورو( وجنم مي���الن االخر البرازيلي 

رونالدينيو )7.5ماليني يورو(.
وكان���ت إدارة ميالن اإليطالي عرض���ت على النجم 
البرازيل���ي رونالدينيو متديد عقده ملدة ثالثة مواس���م 

إضافية، ولكن مع خفض راتبه الى 3.5 ماليني يورو.
وأجبر ميالن رونالدينيو على التنازل عن نصف راتبه 
إذا ما أراد جتديد عقده مع النادي، لكي يتمكن من سداد 

رواتب الوافدين اجلدد السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
وروبينيو، وفقا ملوقع )غلوبوسبورت( اإليطالي.

وت���أزم الوضع املالي للن���ادي اإليطالي العريق بعد 
الصفقات الضخمة التي أبرمها مؤخرا، وقد يحدث عرض 
ميالن بوادر أزمة مع النجم البرازيلي الذي أعلن مسبقا 
متسكه باحلصول على سبعة ماليني يورو في املوسم واال 
سيلجأ للرحيل عن الروسونيري، علما بأن عقده ينتهي 
في ال�30 من يونيو 2011. وسبق أن أكد رونالدينيو )30 
عاما( انه ال يستبعد االعتزال مع ناديه احلالي مثلما طالبه 

مالك النادي ورئيس الوزراء سلفيو برلسكوني.
وأعرب جنم برش���لونة الس���ابق عن أمله في تقدمي 
مي���الن، الذي انتقل إليه عام 2008، موس���ما أفضل من 
املوس���م املاضي حيث حل ثالثا في الدوري احمللي بعد 

روما والبطل إنترناسيونالي.

النجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
اغلى العب في »الكالتشيو« )أ.پ(

عالمية متفرقات

 انتخب الفرنسي ايفان ماينيني رئيسا لالحتاد الدولي 
لكرة السلة الربع سنوات خلفا لالسترالي بوب الفينستون 

في اجلمعية العمومية التي اقيمت في اسطنبول.
 اعل��ن مدرب منتخ��ب الواليات املتح��دة للتنس باتريك 
ماكنرو انه سيترك منصبه بعد املواجهة مع كولومبيا بني 17 

و19 اجلاري ضمن منافسات كأس ديفيز.
 اليزال االحتاد الكوس���تاريكي لك���رة القدم بانتظار 
موافق���ة األرجنتيني ريكاردو الفولي على العرض الذي 

تقدم به إليه كي يتولى تدريب املنتخب.
 أعلن الفرنسي فيليب عمر تروسييه استعداده لتدريب 
املنتخب اجلزائري خلفا للمدرب الوطني رابح سعدان الذي 
اس��تقال من منصبه السبت املاضي عقب تعادل الفريق أمام 
ضيفه تنزانيا في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 

2012 التي تقام في الغابون وغينيا االستوائية.
 ذك���رت صحيفة »بيلد« األملاني���ة أن املهاجم األملاني 
الدولي ماريو غوميز تلقى عرضا من ليڤربول اإلجنليزي 
لالنضمام إلى صفوفه ولكن ناديه بايرن ميونيخ األملاني 

رفض العرض.
 استقال فيلي بوجنر من منصب رئيس جلنة ملف مدينة 
ميونيخ لطلب تنظيم دورة األلعاب األوملبية الشتوية املقررة 
عام 2018 وذلك بعد أقل من عش��رة ش��هور على توليه هذه 

املهمة حيث علل استقالته بالظروف الصحية.
 خاض تريس���تينا مباراته أمام ضيفه بيسكارا، في 
دوري الدرجة الثانية اإليطالي لكرة القدم، أمام جماهير 
مزيفة، حس���بما ذكرت صحيفة »ال بيكولو« ومت وضع 
صور ألعداد كبيرة من اجلماهير في ستاد نيريو روكو، 
الذي ق���رر النادي إخالءه هذا املوس���م لتقليص نفقات 

الصيانة.
 قال سرخيو باتيستا املدير الفني للمنتخب األرجنتيني 
إنه س��يعول على الثالثي الهجومي ليونيل ميسي وغونزالو 
هيغوين وكارلوس تيڤيز أمام نظيره االسباني، املنافس الذي 

أكد احترامه له رغم ثقته بالفوز عليه.
وقال املدرب في تصريحات مبقر االحتاد األرجنتيني ببلدة 
إيزيزا بالعاصمة بوينس آيرس »اسبانيا متثل خالصة ستة 
أعوام من العمل، وهي بط��ل العالم والبد من احترامها. انها 
كستة أعوام من العمل في مواجهة ستة أيام من العمل، رمبا 
كان لديهم طريقة لع��ب أفضل، لكنني أتفق مع املدير الفني 
السبانيا فيسنتي دل بوسكي في أن األرجنتني لديها العبون 

على أعلى مستوى«.


