
الرياضية السبت
11 سبتمبر 2010

28

النجم الفرنسي فرانك ريبيري أهدى املاليني لزاهية بسبب فضيحته معها

يعتقد ديڤيد بيكام انه ميلك فرصة للعودة 
الى لعب كرة القدم على املستوى الدولي بعدما 
أجرى محادثات مع مدرب منتخب بالده اجنلترا 
االيطالي فابيو كابيللو. وقال بيكام القائد السابق 
الجنلت���را والذي يؤكد انه ال يخطط لالعتزال 
انه حتدث مع كابيللو وعبر عن ثقته بأن يتم 

اختياره إذا كان مستواه يتيح له ذلك.

بيكام ال يخطط لالعتزال
يعتزم العبو دوري الدرجة األولى اإليطالي الدخول 
هذا الشهر في اضراب مناهض لعقود الالعبني حسبما 
أعلنت الرابطة اإليطالية لالعبي كرة القدم امس. وأعلنت 
الرابطة أنه سيتم تنظيم االضراب يومي 25 و26 اجلاري 
املتزامن مع اجلولة اخلامسة من الدوري احمللي. ويستهدف 
االضراب اقتراحا من رؤساء األندية بتقييد رفض الالعبني 
االنتقال ألندية أخرى. ومت اإلعالن عن االضراب في بيان 

كشف عنه ماسيمو اودو مدافع ميالن، ومت التصديق عليه 
من جانب قائدي وممثلي احتادات عشرين ناديا بدوري 
الدرجة األولى اإليطالي. وأوضح البيان »الرابطة تعيش 
حالة تناغم مثالية مع العبي دوري الدرجة األولى اإليطالي 
وقررت عدم نزول أرض امللعب في اجلولة اخلامسة من 
مباريات الدوري احمللي يومي 25 و26 سبتمبر احتجاجا 

على مطالب فرض لوائح تعاقدية جديدة«.

احتجاج العبي الدوري اإليطالي على لوائح التعاقدات

)أ.ف.پ( الليتواني ليناس كليزا يرتقي للتسجيل مبحاصرة األرجنتيني لويس سكوال  

عالمية متفرقات

ذكرت صحيفة ليڤربول دايلي بوست 
أن إيفرت���ون قد يفتق���د جهود العب خط 

وسطه جاك رودويل ثالثة أشهر.
قال رئيس إنتر ميالن ماسيمو موراتي عن 
مدربه رافاييل بنيتيز »أي شخص ميكنه إن 
يجري مقارنة باملاضي، ولكن بنيتيز سيكون 
قادرا على تقدمي ما هو أفضل، لديه املوس��م 
بأكمله لتقدمي الفريق بشكل جيد عبر خبرته 

الكبيرة وذكائه وهدوئه«.
أعلن أرسنال اإلجنليزي أن مهاجمه 
ثيو والكوت س���يغيب عن املالعب لفترة 
تتراوح بني أربعة وس���تة أسابيع بسبب 

اإلصابة في الكاحل.
برهن املدرب اإليطالي روبرتو مانشيني 
املدير الفني لفريق مانشستر سيتي اإلجنليزي 
على تهميشه لالعب روكي سانتا كروز مهاجم 
الفري��ق بعدما اس��تبعده من قائم��ة الفريق 

األوروبية.
أعلن االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
مدرب مان يونايتد وصيف بطل الدوري 
االجنليزي املمتاز ان العب الوسط مايكل 
كاريك سيغيب عن املالعب لثالثة اسابيع 
بسبب اصابة في وتر العرقوب فيما استعاد 

املدافع ريو فرديناند لياقته.
شهد الدوري البرازيلي لكرة القدم حملة 
تبديل مدربني واس��عة خ��الل 20 مرحلة من 
البطولة والتي كان اخر مشهد فيها اقالة مدربي 

سيارا وڤيتوريا باهيا.
كشفت دراسة أجرتها شركة »سبورت 
ماركت« األملانية للدراسات ونشرت أمس 

األول ان برشلونة، بطل الدوري االسباني 
لكرة القدم، هو النادي األكثر شعبية في 

اوروبا.
اعلن مدرب منتخب ويلز لكرة القدم جون 
توشاك استقالته من منصبه بعد الهزمية امام 
مونتينيغرو 0-1 االسبوع املاضي في اجلولة 
االولى م��ن التصفيات املؤهل��ة الى نهائيات 
كأس اوروبا 2012 في پولندا واوكرانيا.  واكد 
توشاك في مؤمتر صحافي بعد محادثات مع 
رئيس االحتاد فيل بيتشارد واملدير التنفيذي 
في االحتاد جوناثان فورد، ان استقالته ذات 

مفعول فوري.
ذكر نادي وست هام االجنليزي لكرة 
القدم انه مدد عقد قائد الفريق سكوت باركر 
4 اعوام اضافية مع امكانية التمديد لعام 
آخر. وكان توتنهام قدم عرضا للحصول 
على خدمات باركر )29 عاما( في س���وق 
االنتقاالت الصيفية التي اغلقت منتصف 
ليل 31 اغسطس، قوبل برفض وست هام، 
صاحب املركز االخير في الدوري حاليا بعد 
تعرضه لثالث هزائم متتالية في املراحل 

الثالث االولى من البطولة.
وقع املهاجم بوبي زامورا عقدا جديدا مع 
فريقه فوالم االجنليزي ملدة اربع س��نوات. 
وكان عق��د زامورا )29 عاما( انتهى في نهاية 
املوس��م املاضي لكن ف��والم احتفظ به رغم 
اهتمام عدد من االندية بخدماته. برز زامورا 
في املوسم املاضي وس��جل لفريقه 19 هدفا 
في جميع املس��ابقات، كما انه خاض جتربته 
الدولية االولى في مباراة اجنلترا واملجر في 

اغسطس.

االتحاد البرتغالي 
يقيل كيروش

»فيفا« يدرس إلغاء الوقت اإلضافي 
في كأس العالم

 برلسكوني يريد 
ميالن »استعراضي«

البرتغالي  أعلن االحتاد 
إقال���ة مدرب  الق���دم  لكرة 
املنتخب كارلوس كيروش من 
منصبه بسبب العقوبات التي 
فرضت عليه والنتائج السيئة 
التي حتقق���ت في تصفيات 

كأس أوروبا 2012.

قال السويسري سيب بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
ان االحتاد يفكر في إلغاء الوقت اإلضافي بكأس العالم واللجوء مباشرة 

الى ركالت الترجيح اذا انتهت مباريات خروج املغلوب بالتعادل.
ويأتي هذا بحثا عن طرق لتشجيع الفرق على اللعب بطريقة هجومية 
أكثر بعدما انتهت مباريات كثيرة بأهداف قليلة خالل املراحل األولى من 
كأس العالم التي اس����تضافتها جنوب افريقيا في وقت سابق من العام 
احلالي. وقال بالتر ملوقع ال� »فيفا« على االنترنت »في املباريات األولى 
بدور املجموعات في جنوب أفريقيا شاهدنا بعض الفرق التي نزلت أرض 
امللعب لتجنب الهزمية وكانت تبحث عن اخلروج بالتعادل من املباراة«. 
واضاف »هذا موضوع أريد مناقش����ته ف����ي االجتماعات القادمة للجان 
الكروية والفنية. يجب ان نحاول إيجاد طرق لتشجيع اللعب الهجومي 
في بطوالت مثل كأس العالم مع رغبة الفرق في اللعب من أجل الفوز«. 
وأضاف »نعتزم انتهاز الفرص����ة للنظر في أمر الوقت اإلضافي أيضا. 
كثيرا ما نرى منتخبات تلعب بطريقة دفاعية أكبر في الوقت اإلضافي 

في محاولة لتجنب استقبال شباكها لهدف مهما كان الثمن«.
واس����تطرد »من أج����ل منع هذا ميكننا اللجوء مباش����رة الى ركالت 
الترجي����ح بعد نهاية الوقت األصلي او تطبي����ق قاعدة الهدف الذهبي. 

سنرى ماذا سنخرج به من اجتماعات اللجان«.
وتختلف مالحظات بالتر عن التعليقات التي صدرت منه خالل مقابلة 
مع مجلة فوكاس األملانية الشهر املاضي عندما نقلت عنه املجلة قوله ان 
»فيفا« يدرس اللجوء لركالت الترجيح مباشرة اذا انتهى الوقت األصلي 

بالتعادل من دون أهداف.

 أوضح رئي���س الوزراء 
االيطالي ومالك نادي إي سي 
ميالن لكرة القدم س���يلڤيو 
انه يريد فريقه  برلسكوني 

مذهال واستعراضيا.
وق���ال برلس���كوني في 
تصريح الى صحيفة »غازيتا 
ديلو سبورت« نشرته أمس 
»قلت ملدرب الفريق ماسيمو 
اليغري انني اريد ميالن فريقا 
مذهال قادرا على االستعراض 
حيث ميكن لألفضل ان يلعبوا 
معا«، مضيفا في الوقت ذاته 
»لكن الكلمة االخيرة تعود الى 

املدرب دائما«. 
ورفض برلسكوني اعتبار 
ش���راء الالعب���ني ألس���باب 
انتخابية بقوله »ان االنتخابات 

لن حتصل قبل 3 سنوات«.

أميركا وتركيا تواجهان ليتوانيا وصربيا
في نصف نهائي مونديال »السلة«

فاز املنتخب االميركي على نظيره الروسي 
89 - 79 وبلغ الدور نصف النهائي من كأس 

العالم لكرة السلة املقامة حاليا في تركيا.
وتلتقي الواليات املتحدة في دور االربعة 
م���ع ليتوانيا التي حققت ف���وزا كبيرا على 

االرجنتني 104 - 85.
وعانى االميركيون كثيرا في البداية )الربع 
االول 25 - 25( وفي احلصة االخيرة من اللقاء 
)19 - 23(، لكنهم س���يطروا على املجريات 
في الربعني الثان���ي )19 - 14( والثالث )26 

.)17 -
وشكل طول القامة واللياقة البدنية العالية 
لدى الروس عائقا كبيرا امام المار اودوم )6 
نقاط( وتشاونسي بيالبس )15( وجالني روز 
)6 ايضا(، في حني كان كيڤن ديورانت االبرز 

خالل اللقاء وسجل 33 نقطة.
في املقابل، تخطى بيكوف وفورونتسيفيتش 
وحدهما حاجز العشر نقاط لدى بطل اوروبا 

2007 فسجل االول 17 نقطة، والثاني 14.
وغاب الالعبون ال� 12 االساسيون ابطال 
اوملبياد بكني 2008 ع���ن املنتخب االميركي 
املشارك في كأس العالم فوجد نفسه متخلفا 
30 - 35 ف���ي الدقيقة 16 قب���ل ان ينتفض 
ديورانت افضل مسجل في دوري احملترفني 
املوس���م املاضي وبيالب���س صاحب اخلبرة 
وبطل هذا ال���دوري عام 2004 مع ديترويت 
بيستونز وزمالؤهما فذاب الفارق ثم مالت 
الكفة ملصلحتهم ليتقدم منتخب »العم سام« 

بفارق 15 نقطة قبيل نهاية الربع الثالث )65 
.)50 -

في املقابل، جتاوز 3 العبني ارجنتينيني 
حاجز العشر نقاط هم دلفينو )25( وسكوال 
)13( وخاسن )11(. وتقام اليوم مبارتا الدور 

نصف النهائي، حيث يواجه املنتخب األميركي 
نظيره الليتواني في الساعة السابعة مساء، 
وتلتقي في املباراة الثانية تركيا مع صربيا 
في ال� 9:30، وستكون كلتا املباراتني منقولتني 

على اجلزيرة الرياضية +6.

أرسنال في اختبار قوي أمام بولتون.. ومواجهات سهلة لبقية الفرق الكبيرة في أوروبا

برشلونة بـ »كامل قوته« يحل ضيفًا على اليكانتي.. 
و»الريال« في امتحان أوساسونا

تخوض الفرق الكبيرة مواجهات سهلة في البطوالت 
األوروبية احمللية لكرة القدم في عطلة نهاية االسبوع 
ستشكل اختبارا جيدا لها قبل انطالق منافسات دوري 

أبطال اوروبا الثالثاء املقبل.
توقف����ت البطوالت األوروبية نح����و 10 أيام حيث 
خاضت املنتخبات جولتني في التصفيات املؤهلة الى 

كأس اوروبا 2012.
في إجنلترا، يسعى تشلسي حامل اللقب الى حتقيق 
فوزه الرابع على التوالي حني يحل ضيفا على وست 

هام اليوم في املرحلة الرابعة.
وضرب تشلس����ي بقوة في بداي����ة الدوري فحقق 
فوزين كاسحني على وست بروميتش البيون وويغان 
بنتيجة واحدة 6-0 قبل ان يضيف الفوز الثالث على 
ستوك سيتي 2-0. ويبدو فريق املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي في وضع جيد ملواصلة انتصاراته خصوصا 
ان املهمة ستكون سهلة ضد فريق خسر مبارياته الثالث 
حتى اآلن ويقبع في ذيل الترتيب، والفوز الرابع سيرفع 
من معنويات العبيه قبل املباراة االولى في دوري أبطال 
أوروبا األربعاء املقبل والتي يحل فيها ضيفا على زيلينا 
السلوڤاكي ضمن منافسات املجموعة السادسة التي تضم 
ايضا مرسيليا الفرنسي وسبارتاك موسكو الروسي. 
املباراة األبرز في هذه املرحلة ستجمع ارسنال الثاني 
بسبع نقاط مع ضيفه بولتون اخلامس ب� 5 نقاط، حيث 
يأمل مدرب االول الفرنسي ارسني فينغر بعدم التفريط 
بالنقاط مبكرا للبقاء في مراكز الصدارة. ويفتقد ارسنال 
العبني مؤثرين بسبب اإلصابة أبرزهم املهاجم الهولندي 
روبن ڤان بيرسي واجلناح تيو والكوت، االول يعاني 
من إصابة في كاحله وسيبقى بعيدا عن املالعب حتى 
منتصف اكتوبر املقبل، والثاني س����يبغيب نحو شهر 

بسبب إصابة في الركبة.
يغي����ب عن ارس����نال ايضا عدد آخر م����ن النجوم 

كالتشيكي توماس روزسيكي املصاب بركبته.
ويحل مان يونايتد الثال����ث ب� 7 نقاط ضيفا على 
ايڤرتون الثامن عشر بنقطة واحدة ساعيا الى تعزيز 
رصيده ومزاحمة تشلسي على الصدارة قبل املواجهة 

املرتقبة بينه وبني رينجرز االس����كوتلندي في »اولد 
ترافورد« الثالثاء في دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات 
املجموعة الثالثة التي تضم ايضا بورصة سبور التركي 

وڤالنسيا االسباني.
في املباري����ات األخرى اليوم ايضا يلتقي وس����ت 
بروميتش البيون مع توتنهام، وويغان مع سندرالند، 
ونيوكاس����ل مع بالكبول، وفولهام مع ولفرهامبتون، 

ومانشستر سيتي مع بالكبيرن.

إسبانيا

يستضيف برشلونة حامل اللقب اليكانتي املتواضع 
بحثا عن الفوز الثاني في املرحلة الثانية من الدوري 
االسباني قبل احتضانه مباراته االولى في دوري ابطال 
أوروب����ا ضد باناثينايك����وس اليوناني الثالثاء ضمن 
املجموعة الرابعة. بدأ الفريق الكاتالوني حملة الدفاع 
عن لقبه بس����هولة بفوز على راسينغ سانتاندر ب� 3 
اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها جنومه االرجنتيني 

ليونيل ميسي وانييستا وداڤيد ڤيا.
ويس����عى ريال مدريد الى تعويض إهداره نقطتني 
في املرحلة االولى بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع 

ريال مايوركا حني يستضيف اوساسونا.
الفوز مهم جدا لالعبي ريال مدريد ومدربهم البرتغالي 
جوزيه مورينيو اذ تنتظرهم مباراة صعبة على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« االربعاء ضد اياكس امستردام في 

انطالق دوري ابطال اوروبا.
ويلعب اليوم ايضا ڤالنسيا مع راسينغ سانتاندر، 

واتلتيك بلباو مع اتلتيكو مدريد.

إيطاليا

يسعى انتر ميالن حامل اللقب في املواسم اخلمسة 
املاضية الى استعادة توازنه بسرعة بعد تعادله سلبا 
مع بولونيا في املرحلة االولى وذلك حني يس����تضيف 

اودينيزي في املرحلة الثانية من الدوري االيطالي.
ويريد ميالن القطب اآلخر في مدينة ميالنو الذي 
تراجع مستواه بشكل ملحوظ في العامني املاضيني، يريد 

تأكيد حضوره القوي خصوصا بعد فوزه الكبير 
في االفتتاح على ليتشي برباعية نظيفة.
ويلعب اليوم أيضا كالياري مع روما.

ألمانيا

يخوض بايرن ميونيخ حامل اللقب اختبارا قويا 
عندما يستضيف ڤيردر برمين ضمن املرحلة الثالثة 
من الدوري االملاني. ويس����عى كل فريق الى حصد 
النقاط الثالث للمباراة التي تشكل افضل استعداد 
النطالق دوري ابطال اوروبا االسبوع املقبل، حيث 
يلتقي بايرن ميونيخ مع ضيفه روما االيطالي ضمن 
منافسات املجموعة اخلامسة التي تضم ايضا كلوب 
كلوج الروماني وبال السويسري، وڤيردر برمين 
م����ع ضيفه توتنهام االجنلي����زي ضمن املجموعة 
االولى التي تضم ايضا انتر ميالن االيطالي حامل 

اللقب وتونتي انشكيده الهولندي.
وس����يحاول املدرب الهولندي لويس ڤان غال 
اعادة التوازن الى فريقه بسرعة، اوال لعدم التفريط 
في النقاط كما حصل في بداية املوس����م املاضي 
حيث جاهد الفريق الباڤاري الحقا الحراز اللقب، 
وثانيا لرفع معنويات الالعبني قبل مباراتهم مع 

روما في دوري ابطال اوروبا.
ميلك ڤان غال االسلحة الالزمة لقيادة الفريق 
لتحقيق الفوز بوجود املهاجم الفرنسي فرانك 
ريبيري وجنم الوسط باستيان شفاينشتايغر 
وتوم����اس مولر هداف مونديال 2010 في جنوب 
أفريقيا، وفيليب الم والبلجيكي دانيال فان بوينت 

والهولندي مارك ڤان بومل واملهاجم الكرواتي 
ايفيكا أوليتش.

وف����ي املباريات االخ����رى، يلعب ايضا 
بوروس����يا دورمتوند مع ڤولفس����بورغ، 
وهامب����ورغ مع نورمبرغ، وبوروس����يا 
مونش����نغالدباخ م����ع فرانكف����ورت، 
وفرايبورغ مع شتوتغارت، وهانوڤر 

مع باير ليفركوزن.

نادي المليونيرات يُفتح لزاهية بطلة فضيحة ريبيري 
تستعد زاهية فتاة الليل الفرنسية التي 
تسببت في استبعاد فرانك ريبيرى العب 
وسط نادي بايرن ميونيخ األملاني من املنتخب 
الفرنسي للدخول في نادي املليونيرات بعد 
أن عرضت عليها 3 قنوات تلفزيونية أملانية 
الظهور على شاش���اتها للكشف عن قصة 
عالقاتها ب� 4 من جنوم املنتخب الفرنسي 

على رأسهم فرانك ريبيري.
وذكرت مجلة »اكسبريس« الفرنسية أن 
زاهية تفكر جديا في قبول عرض مقدم لها 
من 3 قنوات تلفزيونية أملانية لم تكشف 
املجل���ة عنها مقابل مبلغ ق���د يصل إلى 2 

مليون يورو.
التلفزيونية  القن���وات  ويعود اهتمام 
األملانية بقصة زاهية إلى الشعبية اجلارفة 
التي يتمتع بها فرانك ريبيرى )27 عاما( في 
أملانيا السيما مساهمته الفاعلة في حصول 
بايرن ميونخ على بطولة الدوري األملاني 
ومساهمته في وصول بايرن ميونيخ لنهائي 

بطولة األندية األوروبية أبطال الدوري.

وكانت زاهية قد رفضت عروضا مماثلة 
من العديد من التلفزيونات الفرنسية على 
رأس���ها »تي اف 1« و»ام 6« و أخيرا و»أن 
آر جى 12« للكش���ف عن تفاصيل عالقتها 

بالالعبني الفرنسيني األربعة.
يذكر أن ريبيرى اعترف في التحقيقات 
التي جرت معه في فرنسا بأنه أقام بالفعل 
عالقة جنس���ية مع زاهي���ة ذات األصول 
اجلزائري���ة إال أنه نفى علم���ه بأنها كانت 
قاصرا يقل عمرها عن 18 عاما عندما أرسلت 
له في أملانيا مبناسبة عيد ميالده في عام 

.2007
يشار إلى أن كرمي بنزمية وهو أيضا أحد 
جنوم منتخب فرنس���ا ونادي ريال مدريد 
اإلسباني نفى نفيا مطلقا أن يكون قد أقام 
عالقة مع زاهية مح���ذرا إياها مبالحقتها 
قضائيا في حال اتهمته بذلك رغم اعترافه بأنه 

التقى بها من قبل لدى أحد األصدقاء.
من جهة اخرى، ثبتت جلنة االستئناف 
امس االول العقوبة التي اتخذتها الش���هر 

املاضي جلنة االنضباط في االحتاد الفرنسي 
لكرة القدم والقاضية بإيقاف املدافع باتريس 

ايڤرا 5 مباريات دولية.
وكانت جلنة االنضباط اجتمعت في 17 
أغس���طس املاضي وعاقبت املهاجم نيكوال 
انيلكا باإليقاف 18 مباراة، واملدافع ايڤرا 5 
مباريات والعبي الوسط فرانك ريبيري 3 
مباريات وجيرميي توالالن مباراة واحدة، 

فيما جنا املدافع اريك ابيدال من العقوبة.
وعقدت جلنة االنضباط حينذاك جلسة 
خاصة استمعت خاللها الى العبي املنتخب 
حول املخالفات التي ارتكبت في مونديال 
2010 في جنوب افريقيا واتخذت على ضوئها 

العقوبات بحق املخالفني.
العقوبة فأكدتها جلنة  ايڤرا  واستأنف 
االستئناف بصفته قائدا للمنتخب مسؤوال 
عن اإلضراب ع���ن التدريب في 20 يونيو 
تضامنا مع انيلكا الذي استبعد من التشكيلة 
بس���بب خالف مع املدرب السابق رميون 

دومينيك.

لجنة االستئناف تثبت عقوبة إيڤرا بإيقافه 5 مباريات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الرابعة(

أبوظبي الرياضية HD3 2:45ايفرتون - مان يونايتد
أبوظبي الرياضية HD6 5ارسنال – بولتون

أبوظبي الرياضية 5HD5وست هام – تشلسي
أبوظبي الرياضية HD4 5وست بروميتش – توتنهام

5ويغان – سندرالند
أبوظبي الرياضية HD8 5نيوكاسل – بالكبول

أبوظبي الرياضية HD7 5فولهام – ولفرهامبتون
أبوظبي الرياضية HD3 5مانشستر سيتي – بالكبيرن

اسبانيا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +72برشلونة – اليكانتي

7ڤالنسيا - راسينغ سانتاندر
اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد – اوساسونا

اجلزيرة الرياضية +112اتلتيك بلباو - اتلتيكو مدريد

ايطاليا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +71انتر ميالن – اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +9:457كالياري – روما
اجلزيرة الرياضية +9:452سيينا – ميالن

فرنسا )المرحلة الخامسة(
8اوكسير – كاين

اجلزيرة الرياضية +84ليون – ڤالنسيان
8مونبلييه – نانسي

8سان جرمان – افينيون
8رين – سوشو

اجلزيرة الرياضية +85تولوز - سانت اتيان
اجلزيرة الرياضية +104لنس - ليل 

المانيا )المرحلة الثالثة(
دبي الرياضية 4:301دورمتوند � ڤولفسبورغ

دبي الرياضية 4:302هامبورغ � نورمبرغ
4:30مونشنغالدباخ � فرانكفورت

4:30فرايبورغ � شتوتغارت
4:30هانوڤر � باير ليڤركوزن

دبي الرياضية 7:301بايرن ميونيخ � ڤيردر برمين


