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»الباڤاري« ينفي اهتمامه بضم فالديز
ذكرت صحيفة »املوندو ديبورتيفو« الكتالونية ان نادي بايرن ميونيخ االملاني نفى وجود اي 
اتصاالت مع حارس برشلونة السابق فيكتور فالديز لالنضمام لصفوف الفريق.

الالعب البالغ من العمر 31 عاما كان قد ارتبط باالنضمام لفريق مدربه السابق بيب غوارديوال 
في البايرن ليلعب دور احلارس الثاني في الفريق بعد مانويل نيوير اال ان الصحيفة اكدت ان 
ادارة البايرن لم تفاوض فالديز ولم تطلب التعاقد معه.  الصحيفة اشارت الى ان ادارة البايرن 
تسعى الن تتعاقد مع حارس مرمى سليم وجاهز للعب وهو ما لن يكون متوافرا في فالديز الذي 
لن يكون جاهزا للمشاركة قبل اكتوبر املقبل. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

نيمار: ظهري يتحسن وأريد العودة للعب بسرعة

الى مغامرت����ه األوروبية التي 
انتهت في موسمها االول دون 
القاب، قائال: »لطاملا كان حلمي 
ان العب ف����ي أوروبا وان أفوز 
بأكبر عدد ممكن من األلقاب. انا 
لست احاول ان اكون اعظم العب 
في العالم.. بل ان اكون افضل 
ما ميكنني من اجل مس����اعدة 

البرازيل«.

املقبل ال����ى جانب زميل جديد 
في خط مقدمة برشلونة وهو 
االوروغوياني لويس سواريز 
املنتقل ال����ى النادي الكتالوني 
م����ن ليڤرب����ول االجنلي����زي 
ليش����كل مع البرازيلي والنجم 
األرجنتين����ي ليونيل ميس����ي 

»ثالثي الرعب«.
وقد تطرق نيمار )22 عاما( 

خسرها منتخب بالده أمام املانيا 
)1-7( في الدور نصف النهائي 
من موندي����ال 2014، »يجب ان 
احرص عل����ى مواصلة عملية 
التعافي وان يتلقى ظهري العالج 
املناسب لكي استعيد عافيتي 
100%. انا اتطلع حقا بفارغ الصبر 

للموسم املقبل«.
وس����يلعب نيمار املوس����م 

الدور ربع النهائي من مونديال 
2014 ضد كولومبيا، لكن العب 
سانتوس السابق الذي استقبله 
في مطار هانيدا في طوكيو حوالي 
700 مشجع، طمأن جمهوره قائال: 
»ظهري يتحسن وسأنضم الى 

رفاقي في اقرب وقت ممكن«.
وتابع نيمار الذي كان غائبا 
ع����ن املب����اراة التاريخية التي 

طم����أن النج����م البرازيلي 
نيمار جماهير فريقه برشلونة 
االسباني حول وضع اصابته، 
وذلك خالل حلوله في اليابان 
من اجل توقيع عقد رعاية مع 

احدى الشركات التجارية.
وما زال نيم����ار )22 عاما( 
يتعافى من الكسر الذي تعرض 
له في احدى فقرات ظهره خالل 

البرازيلي نيمار يريد العودة للعب مرة اخرى

ليڤربول يتغلب على »السيتيزن« في »األبطال الدولية«
الش����مالية(، فيما  )كاروالينا 
يلعب سيتي مع اوملبياكوس 
عل����ى ملع����ب »تي س����ي اف 
س����تاديوم« في مينيابوليس 

)مينيسوتا(.
 ويتأه����ل بط����ل كل م����ن 
املجموعتني الى املباراة النهائية 
التي تقام في ميامي 4 اجلاري 
علما ب����ان الفريق االجنليزي 
اآلخ����ر مان يونايت����د يتصدر 
املجموع����ة االول����ى برصيد 5 
نق����اط امام كل من روما وانتر 
ميالن االيطاليني )3 نقاط لكل 
منهما( وريال مدريد االسباني 
بطل دوري ابطال اوروبا )نقطة 

واحدة(.
 وتق����ام اجلول����ة االخيرة 
في ه����ذه املجموعة 2 اجلاري 
حيث يلتقي انتر مع روما في 
فيالدلفيا ومان يونايتد مع ريال 

مدريد.

ادرك التعادل األول )59( قبل 
أن يخطف س����تيرلينغ هدف 
التعادل الثان����ي قبل 5 دقائق 

على النهائي.
 وفي ركالت الترجيح كانت 
الغلبة لليفربول بفضل تألق 
البلجيكي س����يمون  احلارس 
ال����ذي صد ركلتني  مينيوليه 
ترجيحيت����ني، واضعا الفريق 
في الص����دارة برصيد 5 نقاط 
)ليس 6 الن نظام البطولة مينح 
الفائز بركالت الترجيح نقطتني 
والفريق الذي يخسرها نقطة(، 
وبفارق نقطة عن سيتي الذي 
كان اكتسح ميالن االيطالي في 
مبارات����ه االولى )5-1( بفضل 

ثنائية من يوفوتيتش ايضا.
 وستكون املباراة االخيرة 
لليفربول غدا ضد ميالن على 
ملع����ب »بان����ك اوف امي����ركا 
س����تاديوم« ف����ي تش����ارلوت 

حقق ليڤربول االجنليزي 
فوزه الثاني في كأس االبطال 
الدولي����ة الودية في كرة القدم 
وذلك بتغلبه على مواطنه مان 
سيتي بركالت الترجيح 3-1 بعد 
تعادلهما 2-2 في الوقت األصلي 
على ملعب »يانكي ستاديوم« 

في نيويورك.
 وكان ليڤرب����ول اس����تهل 
مشواره في منافسات املجموعة 
الثانية بفوزه على اوملبياكوس 
اليوناني بهدف سجله رحيم 
ستيرلينغ الذي كان على املوعد 
امام ابطال ال����دوري املمتاز اذ 
املدرب  التع����ادل لفريق  ادرك 
الش����مالي برندن  االيرلن����دي 
الدقيقة 85 من  رودجرز ف����ي 
املباراة التي تقدم فيها سيتي 
مرت����ني عب����ر املونتينيغري 
س����تيفان يوفيتيت����ش )53 
حارس ليڤربول البلجيكي سيمون مينيوليه يتصدى لتسديدة يايا توريهو67( لكن جوردان هندرسون 

كاڤاني واثق من البقاء 
مع باريس سان جرمان

لوكاكو ينضم نهائياً إلى ايڤرتون

ڤيدال في طريقه ملان يونايتد

»شيشاريتو« سعيد باهتمام إنتر ميالن

اكد مهاجم نادي باريس سان جرمان ومنتخب االوروغواي 
ادينسون كافاني انه واثق من بقائه في صفوف فريقه بطل 
فرنسا املوسم الفائت على الرغم من الشائعات الكثيرة التي 

حتدثت عن امكانية رحيله وحتديدا الى مان يونايتد.
 وقال كاڤاني في مؤمتر صحافي في بكني حيث يقوم 
فريقه بجولة آس����يوية »انا واثق من البقاء، انا سعيد في 
باريس ولدي عقد م����ع الفريق واريد احترامه. انا مرتاح 
لوضعي وافضل التواجد هن����ا، لكن كما رددت دائما فان 
االم����ر ال يتعلق دائما برغبة الالعب بل ببعض االش����ياء 
التي ميكن ان حتصل داخل النادي«.  وكان كاڤاني ولقبه 
»املاتادور« اعرب عن انزعاجه من شغل مركز على اجلهة 
اليمنى في أواخر املوسم املاضي مؤكدا رغبته في اللعب 
كرأس حربة صريح وهو الدور الذي يشغله النجم السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش وقال حينها »من املهم جدا بالنسبة 
الي مهاجم ان يلعب في مركز طبيعي بالنس����بة اليه، اما 
االن فاجلميع يعرف م����اذا اريد وال فائدة من التحدث في 
هذا املوضوع«.  واعرب عن امله في املنافس����ة بقوة على 
جميع األلقاب مع باريس سان جرمان مشيرا الى ان نادي 
العاصمة الفرنسية اجرى تعاقدات جيدة باحلصول على 
خدمات املدافع البرازيلي دافيد لويز والظهير األمين العاجي 

سيرج اورييه.

أعل����ن نادي ايڤرتون االجنلي����زي تعاقده مع مهاجم 
تشلس����ي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو ملدة 5 اعوام 
مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي بلغت 28 مليون 
جنيه استرليني )35.4 مليون يورو(.  وساهم لوكاكو الذي 
لعب املوسم املاضي مع ايڤرتون على سبيل االعارة في 
قيادة النادي الشمالي الى املركز اخلامس في البرمييرليغ 
حيث توج افضل هداف في صفوفه برصيد 16 هدفا في 33 
مباراة.  وقال لوكاكو: »انا متحمس اللتحاقي بايفرتون. 
خضت معه بتجربة رائعة املوسم املاضي وتربطني عالقة 
جيدة مبديره العام ورئيس����ه واجلهاز الفني والالعبني 
واجلماهير. واتلهف لبداية مسيرتي معه مجددا وأتطلع 
إلى حتقيق موس����م ناجح«.  أما مدرب ايفرتون روبرتو 
مارتينيز فقال »التعاقد مع لوكاكو هو اخلبر الذي كانت 
جماهير ايفرتون في سماعه، نحن نعرف ان روميلو اليزال 
ش����ابا وان املؤهالت التي يتوافر عليها فريدة من نوعها 
ونحن نتطلع ملشاهدته يستمتع بكرة القدم ويتطور في 
الس����نوات املقبلة«. وتابع »انضمام روميلو هو أكثر من 
مجرد التوقيع على العقد، انه ثمرة الكثير من العمل الشاق 
ال����ذي بذلناه للحصول على خدمات العب كنا نرغب في 
ضمه الى ضفوفنا. هذه حلظة كبيرة في تاريخ ايفرتون 
وهي أفضل وسيلة العداد الفريق لبدء املوسم اجلديد«.

ذكرت صحيفة »امليركوريو« التشيلية ان ارتورو  ڤيدال 
العب اليوفنتوس تخطي الكش����ف الطبي اخلاص مبان 
يونايتد متهيدا النتقاله للنادي االجنليزي املوسم املقبل. 
الالعب البالغ من العمر 27 عاما ارتبط بش����دة باالنتقال 
لليونايتد هذا الصيف رغم اعالن مسؤولي اليوڤي في اكثر 
من مناسبة ان الالعب ليس للبيع. الصحيفة اشارت الى 
ان اليونايتد يريد االطمئنان على مشاكل الركبة ومشط 
القدم التي تعرض لها ڤيدال مؤخرا كما اكدت الصحيفة ان 
الكشف الطبي اجري في تشيلي وحتي االن غير معروف 

ما ان كان مت مبوافقة اليوڤي ام ال.

اعترف املكسيكي خافيير هرنانديز مهاجم مان يونايتد 
اإلجنليزي مبعرفته وسعادته باهتمام إنتر ميالن اإليطالي 
بضمه، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن مصيره الزال مجهوال 
بالنس����بة له. وقال هيرنانديز لصحيفة »كوريري ديللو 
س����بورت«: »أعرف أن هناك اهتم����ام كبير لي من جانب 
النادي اإليطالي، وأشكرهم على ذلك«. وأضاف »هناك أندية 
أخرى أيضا، ولكني في الوقت الراهن العب في صفوف مان 
يونايتد، وسيكون قلة احترام أن أشير إلى أندية أخرى، أنا 
ال أعرف ما الذي سيحدث بعد انتهاء رحلتنا في أميركا«. 
وأشار »هل أحب إنتر ميالن؟ إنه ناد رائع، ولكن فيما يتعلق 
بصفقة االنتقال لن أقول ال ألي ناد«. وأوضح »ولكن كرة 
القدم اإليطالية تبقى ضمن األفضل في العالم، اتابعها منذ 
أن كنت صغيرا«. وختم املهاجم املكسيكي حديثه بالقول 
»أنا العب محترف، ملتزم وأعمل في هذا االجتاه، مستعد 
ألي احتمال، ولكن في الوقت الراهن ال ميكنني قول املزيد«. 
ووفقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« فإن هرنانديز 
يحظى باهتمام أندية كثيرة، أبرزها اتليتكو مدريد بطل 

الدوري االسباني.

كاڤاني يريد اللعب في مركز رأس احلربة

البلجيكي روميلو لوكاكو ومدرب ايڤرتون روبرتو مارتينيز

جيرارد بني الرحيل عن »الريدز«
 و البحث عن اللقب األول للبرميييرليغ

يبدو ان عالقة قائد اجنلترا 
السابق بفريق طفولته 

ليڤربول  الذي بدأ مغامرته 
الكروية معه منذ 1987، لن 
تستمر حتى النهاية بعدما 

أملح قائد »احلمر« الى إمكانية 
الرحيل عن »انفيلد«.

 ومع بقاء عام واحد على عقده مع 
ليڤربول ، قال جيرارد )34 عاما( الذي 

اعلن قبل أيام معدودة اعتزاله اللعب 
دوليا بعد خروج اجنلترا من الدور األول 

ملونديال البرازيل 2014، في تصريح 
لصحيفة »ذي ميرور« البريطانية 

عن امكانية رحيله: »لم اناقش حقا 
هذا األمر مع احد ولم افكر به 

حتى. رمبا وفي يوم من األيام، 
سأختبر حظي بعيدا عن 

ليڤربول  ولفترة قصيرة من 
اجل محاولة اختبار شيء 

مختلف«.
ويبدو ان جيرارد يحضر 

جمهور ليڤربول  لوداع في 
نهاية املوسم املقبل، او انه 
يحاول حتفيز زمالئه من 

اجل حثهم على قيادة الفريق 
الى لقبه األول في الدوري 

منذ 1990. وسبق جليرارد ان 
اعرب عن ثقته في قدرة فريق 

املدرب االيرلندي الشمالي برندن رودجرز 
على تعويض ما فاته املوسم املاضي حني 

كان قاب قوسني او ادنى من اللقب قبل ان 
يخطفه منه مان سيتي في املرحلة اخلتامية 

بعد ان كان فريق »احلمر« متقدما على 
منافسه بفارق 5 نقاط قبل ثالث مراحل 

على اخلتام لكنه خسر امام تشلسي 2-0 
في معقله بسبب خطأ من جيرارد الذي 

تسبب بالهدف االول بعد ان فقد توازنه، 
ما فتح الباب أمام الـ »سيتيزينس« للعودة 
الى املنافسة واخلروج منتصرين في نهاية 
املطاف بعد تعادل منافسيهم مع كريستال 

باالس )3-3( في املرحلة قبل األخيرة.
 وبدا جيرارد متفائال من قدرة فريقه على 

املنافسة مجددا على صعيد الدوري أو 
مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يعود 

اليها للمرة االولى منذ موسم 2010-2009، 
قائال في حديث لصحيفة »دايلي ميرور«: 
»مع وصولنا الى املباريات الـ 10 او الـ 12 
األخيرة )من الدوري(، توقع الكثيرون ان 

نخرج من السباق على اللقب في وقت 
اقرب مما حصل لكننا تعاملنا مع الضغط 

بشكل رائع وقدمنا كرة مذهلة«.
 وواصل »نحن فريق جيد مع مدرب جيد، 

وهذا الفريق أصبح أقوى. الثقة ترتفع 
في غرف املالبس ويجب ان نظهر باننا 

فريق جدي قادر على املنافسة. نحن لسنا 
هنا لكي نكون عددا إضافيا. هناك اميان 

حقيقي بامكانية تواجدنا هناك )على منصة 
التتويج(. الفرق اجليدة ال تكتفي بخوض 
موسم واحد موفق بل حتاول دائما القتال 
من اجل حتقيق ما تريده. تشلسي يفعل 

ذلك ومان سيتي ايضا. مان يونايتد اختبر 
نصف موسم سيئ لكنه سيعود. ارسنال 

اجرى بعض التعاقدات اجليدة«.
 وتابع »الدوري سيكون صعبا جدا جدا 

لكننا ندرك اننا احد الفرق التي متلك 
حظوظ الفوز باللقب. أؤمن بذلك«.

 وسيفتقد ليڤربول  في حملته املقبلة الى 
عنصر لعب دورا أساسيا في تألق الفريق 
املوسم املاضي وهو االوروغوياني لويس 
سواريز املنتقل الى برشلونة االسباني، 

لكن جيرارد ورغم اعترافه بان رحيل 
سواريز سيشكل خسارة هائلة للفريق، 
فهو اكد على وجود الكثير من العوامل 

اإليجابية التي تدفعه للتفاؤل«.
»من املؤكد ان الفوز )باللقب( سيكون صعبا 

للغاية«، هذا ما قاله قائد »احلمر«، مضيفا 
»الفوز سيكون صعبا بوجود لويس أو 
عدمه. جميع الفريق األخرى ستتطور 

وتتقدم خالل فصل الصيف، لكن السبب 
الذي يدفعني الى التفاؤل هو اخلبرة التي 

حصدناها من مباريات املوسم املاضي، 
اضافة الى وجود مدرب يعرف الفريق 

والتعاقدات التي يجريها. انا واثق متاما من 
قدرتنا على املنافسة مرة اخرى«.


