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يغيب العب الوس���ط الدولي جو كول عن 32
تشلسي االجنليزي خالل جولة الفريق اللندني 
في الواليات املتحدة، بع���د خضوعه لعملية 
جراحي���ة من اجل معاجلة متزق بس���يط في 

غضروف ركبته.
وكان ك���ول قد عاد الى املالعب اخيرا، بعد 
تعافيه من عملية جراحية خضع لها في يناير 

املاض���ي، من اجل معاجلة مت���زق في الرباط 
الصليبي، ما أجب���ره على االبتعاد عن فريقه 
ملا تبقى من املوس���م. وفي املقابل، س���ينضم 
القائد املدافع جون تيري الى الفريق اللندني 
في جولته االميركي���ة، ما يضع حدا وان كان 
بشكل مؤقت لألخبار التي تتحدث عن احتمال 

انتقاله الى مانشستر سيتي.

كول خارج تشلسي في الجولة األميركية

ماكسويل أولى صفقاته.. وهليب يتجه لمغادرته

برشلونة يمدد عطلة إيتو من أجل بحث مستقبله
مدد برش����لونة بطل الثالثية )الدوري والكأس احملليان ومس����ابقة 
دوري ابط����ال اوروبا( عطلة مهاجمه ومنتخ����ب الكاميرون لكرة القدم 
صامويل ايتو الس����بوع اضافي، بهدف احلصول على املزيد من الوقت 
من اجل بحث مستقبله مع النادي »الكاتالوني«، حسبما ذكرت وسائل 

االعالم احمللية امس.
ويبدأ برش����لونة تدريباته االثنني املقبل، ولن ينضم ايتو الى سائر 
زمالئ����ه قبل 27 اجلاري الى جانب 5 العبني دوليني ش����اركوا في كأس 
القارات الش����هر املاضي، وهم االسبان تشافي هرنانديز وجيرار بيكيه 
وس����يرجي بوس����كيتس وكارليس بويول والبرازيلي دانييل الفيس، 
اضافة الى اندريس انييستا الذي غاب عن منتخب بالده بسبب االصابة، 

واالرجنتيني ليونيل ميسي.
واش����ارت صحيفة »ال فانغارديا« الى ان مدرب برش����لونة جوزيب 
غواردي����وال ال يريد ايت����و في فريقه بعد االن، وب����ان هذه اخلطوة هي 
للحصول على املزيد من الوقت من اجل التخلص من الالعب الذي يرتبط 

بالنادي الكاتالوني لعام آخر.
ورأت الصحيفة ان غوارديوال يسعى الى استبدال ايتو مبهاجم اخر 
قد يكون مهاجم ڤالنس����يا داڤيد ڤيا او مهاج����م اتلتيكو مدريد الدولي 

االوروغوياني دييغو فورالن.
وكان غوارديوال قد ابدى رغبته منذ ان تسلم تدريب النادي املوسم 
املاضي خلفا للهولندي فرانك رايكارد، بالتخلي عن ايتو والنجم البرازيلي 
رونالدينيو والبرتغالي ديكو، وهو حقق مسعاه برحيل االخيرين الى 
ميالن االيطالي وتشلس����ي االجنليزي على التوالي، فيما بقي ايتو الن 
برش����لونة لم يحصل على العرض املالئم وهو قد يواجه الس����يناريو 

ذاته هذا املوسم.
ويس����عى برش����لونة الى اقناع ايتو بالعرض الذي قدمه مانشستر 
س����يتي االجنليزي، لكن النجم الكاميرون����ي رفض ذلك ما دفع الفريق 

االجنليزي الى ايقاف املفاوضات.
وذكرت وسائل االعالم االسبانية ان ايتو يطالب براتب سنوي يصل 
الى 10 ماليني يورو، ما دفع الفرق املهتمة بخدماته الى العدول عن قرار 

التعاقد معه.
ووصل برشلونة الى حائط مسدود في مفاوضاته من اجل احلصول 
على خدمات ڤيا، اذ ان ڤالنس����يا الذي يعاني من مش����اكل مادية يطالب 
مببلغ 50 مليون يورو من اجل التخلي عن خدمات هداف كأس اوروبا 

2008، فيما توقف عرض برشلونة عند حدود 42 مليون يورو.
أما في ما يخص فورالن، فقد اكد والده بابلو ان جنله يحبذ االنتقال 
الى برشلونة، مضيفا »دييغو في اتلتيكو وهو سعيد جدا هناك النهم 
يعاملونه بطريقة رائعة، لكن اللعب مع برشلونة يثير اهتمام اي العب 

دون ادنى شك«.

ماكسويل إلى برشلونة

ومن جانب اخر، ضم نادي برش����لونة الظهير األيسر ماكسويل من 
إنتر ميالن االيطالي.

وسيدفع برشلونة إلنتر 4.5 ماليني يورو )6.28 ماليني دوالر( للحصول 
على خدمات ماكسويل )27 عاما( الذي سيوقع عقدا مدته 5 أعوام.

وانضم ماكسويل، واسمه الكامل شيرير كابيلينو ماكسويل أندرادي، 
لصفوف إنتر في عام 2006، بعدما أمضى 5 مواسم مع أياكس الهولندي. 

وقد ساعد النادي اإليطالي في إحراز لقب الدوري احمللي 3 مرات.
وسيكمل ماكسويل قائمة برشلونة األول التي كان ينقصها العب واحد 
بعد اعتزال البرازيلي املخضرم سيلفينيو لبلوغه 35 عاما، وسيتنافس 

ماكسويل مع إريك أبيدال على مركز الظهير األيسر.
وكانت صفقة ماكسويل هي األولى لبرشلونة هذا الصيف، وكان النادي 
»الكاتالوني« يريد في البداية إحضار لويس فيليبي من ديبورتيڤو ال 
كورونا ليحل محل س����يلفينيو، ولكنه صرف النظر عن الالعب عندما 

طلب ديبورتيڤو نحو 14 مليون يورو ثمنا له.

هليب يتجه للمغادرة 

من ناحية ثانية، قالت صحيفة »سبورت اكسبريس« الروسية نقال 
عن البيالروسي الكس����ندر هليب العب خط وسط برشلونة قوله إنه 
يتجه ملغادرة النادي في نهاية هذا العام، ما لم يتم إشراكه في املباريات 

بصورة اكثر انتظاما.
وق����ال هليب -28 عاما- للصحيفة »بالنس����بة لي ال أزال العبا في 
برشلونة في الوقت الراهن. سأبذل قصارى جهدي لكن إن لم يتحسن 

موقفي فسيكون علي البحث عن ناد آخر«.
وانتقل هليب الى برشلونة من ارسنال االجنليزي مقابل 15 مليون 
يورو )21.07 مليون دوالر( قبل عام، لكنه لم يشارك كثيرا في املباريات 

مهاجم برشلونة الكاميروني صامويل ايتو قد يفتقد مواجهة »الكالسيكو« مع ريال مدريدمع الفريق.

إستوديانتيس يتوج بكأس ليبرتادوريس »يويفا« خفف عقوبة دروغبا وبوسينغوا
عاد استوديانتيس االرجنتيني 
من بيلو هوريزنتي بلقبه االول 
منذ 1970، والرابع في مس���يرته 
بعدما تغلب على مضيفه كروزيرو 
البرازيل���ي 2-1 عل���ى ملع���ب 
اياب نهائي كأس  »مينيراو« في 

ليبرتادوريس لكرة القدم.
الذي  وكان اس���توديانتيس 
توج باللقب في 3 مناسبات على 
التوالي من 1968 حتى 1970، قد 
اكتفى بالتعادل صفر-صفر في 
مباراة الذهاب على ملعبه في ال 
بالتا، ما جعل اجلميع يعتقد ان 
كروزيرو اصبح االوفر حظا للفوز 
باللقب للم���رة االولى منذ 1997، 
والثالثة ف���ي تاريخه الن مباراة 

االياب ستكون على ارضه، اال ان 
الذي  خوان سيباستيان فيرون 
حذا حذو والده خوان رامون الفائز 
بااللقاب الثالثة السابقة مع الفريق 
ذاته، وزمالءه قلبوا التوقعات رغم 
تخلفهم في الدقيقة 52 عندما اطلق 
هنريكه كرة صاروخية من حوالي 
25 مترا حتولت من املدافع لياندرو 
ديس���اباتو بعيدا ع���ن متناول 

احلارس ماريانو اندوخار.
لكن رد الفري���ق االرجنتيني 
جاء س���ريعا اذ جن���ح في ادراك 
التعادل بعد 5 دقائق فقط عندما 
لعب الظهير االمين كريس���تيان 
سيالي كرة عرضية فشل احلارس 
فابيو في اعترضها بالشكل املالئم 

الى غاستون فرنانديز  فوصلت 
الذي اودعها الش���باك من مسافة 

قريبة جدا.
وجنح ماورو بوزيلي في خط 
الفوز الستوديانتيس في  هدف 
الدقيقة 73 عندم���ا ارتقى لركلة 
ركنية نفذها فيرون ووضع الكرة 
برأسه داخل الشباك البرازيلية، 
رافع���ا رصيده ال���ى 8 هداف في 

صدارة ترتيب هدافي املسابقة.
وكان كروزيرو قريبا جدا من 
ادراك التعادل في مناسبتني خالل 
الدقائق الثالث االخيرة عبر البديل 
تياغو الذي ارتدت محاولته االولى 
من القائم، ثم مرت محاولته الثانية 

قريبة جدا من املرمى.

خف����ف االحتاد األوروبي لكرة 
الق����دم )يويفا( عقوب����ة اإليقاف 
املفروضة على العبي تشلس����ي 
اإلجنليزي العاجي ديديه دروغبا 
والبرتغالي جوزيه بوس����ينغوا، 
بعد قبول دعوى االستئناف التي 

قدمها النادي.
وكان دروغب����ا وبوس����ينغوا 
قد تعرض����ا لعقوبة اإليقاف بعد 
اعتراضهما بشكل غير الئق خالل 
مباراة االياب التي تعادل فيها مع 
برشلونة االسباني 1 - 1 في الدور 
نصف النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروبا على ملعب »س����تامفورد 
بري����دج«، وادت الى تأهل الفريق 

االسباني الى النهائي.
وجاء في البيان الذي اصدره 

»يويفا« عبر موقعه اإللكتروني 
»وفقا لهيئة احمللفني لنظر دعاوى 
االستئناف، فإن دروغبا سيتلقى 
عقوب����ة اإليقاف ف����ي 5 مباريات 
التابع����ة لالحت����اد  بالبط����والت 
االوروبي على مس����توى األندية 
وس����يتم تعليق اإليقاف في آخر 
مباراتني مع خضوعه ملراقبة ملدة 
3 أعوام حتس����با الرتكابه واقعة 
مش����ابهة وتغرميه 15 ألف يورو 

)21 ألف دوالر(«.
وأضاف »أن بوسينغوا سيوقف 
في 3 مباريات في البطوالت التابعة 
لالحتاد االوروبي على مس����توى 
األندية، وسيتم تعليق اإليقاف في 
املباراة األخيرة في حال صدرت منه 
واقعة مشابهة في غضون 3 أعوام، 

كما يتم تغرميه 10 آالف يورو«.
وأوضح البيان »أن الغرامة املالية 
التي تبلغ 100 ألف يورو التي مت 
فرضها على تشلس����ي من جانب 
يويفا وجلنة االنضباط في االحتاد 
األوروبي ستبقى كما هي )بعد أن 
س����حب النادي اإلجنليزي دعوى 
االستئناف( بعد السلوك غير املالئم 
الذي أظهره العبو الفريق بجانب 
القذائف الت����ي أطلقتها اجلماهير 
من املدرجات خ����الل املباراة أمام 
برشلونة«. وكان دروغبا قد أهان 
ت����وم هينينغ  النرويجي  احلكم 
اوفريبو بعد إطالقه صفارة نهاية 
املباراة أمام برشلونة، فيما وصف 
بوسينغوا احلكم بأنه »لص« خالل 

مقابلة تلفزيونية.

نيغريدو يقترب من اللعب في توتنهام 
ذكر راديو »كادينا سير« االسباني امس ان املهاجم الواعد لنادي 
ريال مدريد وصيف بطل الدوري االسباني لكرة القدم الفارو نيغريدو، 
يقترب من اللع����ب في الدوري االجنليزي املمت����از وحتديدا نادي 
توتنه����ام. واوضح املصدر ان هذه الصفق����ة هي االولى بني 7 او 8 
صفقات تتعلق بالعبني ينوي رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
التخلي عنهم لتعويض االموال الطائلة التي صرفها من اجل التعاقد 
مع البرازيلي ريكاردو كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي 
كرمي بنزمية. وتابع ان توتنهام مستعد لدفع 18 الى 20 مليون يورو 
للتعاقد مع نيغريدو )23 عاما( العائد هذا الصيف الى صفوف النادي 
امللكي بعد انتهاء فترة اعارته الى امليريا، حيث س����جل له 19 هدفا 
املوس����م املاضي، مشيرة الى ان االعالن عن االتفاق بخصوص هذه 
الصفقة س����يتم خالل ال� 48 ساعة املقبلة. ويتدرب نيغريدو حاليا 
مع ريال مدريد بالقرب من دبلن عاصمة جمهورية ايرلندا. ومن بني 
املفاوضات اجلارية االن بخصوص العبي ريال مدريد، يبرز اهتمام 
شتوتغارت االملاني باملهاجم الدولي الهولندي يان كالس هونتيالر 
وهامبورغ االملاني بصانع العابه الس����ابق الدولي الهولندي ايضا 

رافائيل فان در فارت، حسب وسائل االعالم االسبانية.

أميركا تطالب بعودة 
»البيسبول« إلى األولمبياد

تبنت منظمة الواليات األميركية، 
قرارا يدعو اللجنة األوملبية الدولية 
إلع����ادة لعبتي البيس����بول )كرة 
القاع����دة( والس����وفتبول )الكرة 
الرياضات  إل����ى قائم����ة  اللينة( 
األوملبية في الوقت املناسب للحاق 
بدورة األلعاب األوملبية الصيفية 
ع����ام 2016. وتقدمت مبش����روع 
الق����رار الواليات املتح����دة، محل 
ميالد هاتني الرياضتني املنتشرتني 
بقوة في أميركا الشمالية والوسطى 
وبعض أج����زاء أميركا اجلنوبية 
الكاريبي وش����رق آسيا.  والبحر 
وكانت اللجن����ة األوملبية الدولية 
قد اس����تبعدت »السوفتبول« من 
قائم����ة ألعابها في تصويت جرى 
أما »البيسبول«، فقد  عام 2005. 
كانت ضمن ألعاب أوملبياد »بكني 
2008« ولكنها لن تكون في أوملبياد 

لندن 2012 املقبل.

باركر ينضم إلى تيفنتي
قال نادي تيفنتي انش���كيده 
الهولندي لكرة القدم إنه تعاقد 
مع برنارد باركر مهاجم منتخب 
افريقيا بعق���د ملدة 4  جن���وب 

سنوات.
وس���ينتقل باركر )23 عاما( 
إلى النادي الهولندي بعد قضائه 
فترة قصيرة في صفوف رد ستار 
بلغراد الصربي الذي كان تعاقد 
معه في يناير املاضي من ثاندا 

رويال زولو.
ولعب باركر كمهاجم وحيد 
في منتخب بالده بكأس القارات 
الشهر املاضي، وترك بصمة قوية 

مبعدالت أدائه املميزة.
وأحرز هدفي جنوب افريقيا 
في مرمى نيوزيلندا، وش���ارك 
في جمي���ع املباري���ات اخلمس 

للفريق.
وسيشارك تفينتي الذي يدربه 
ستيف ماكالرين مدرب اجنلترا 
السابق في تصفيات دوري أبطال 

اوروبا في الشهر اجلاري.

ليكرز يسحب عرضًا 
جديدًا على أودوم

ذك���رت صحيف���ة »ل���وس 
اجنيليس تاميز« االميركية ان 
نادي لوس اجنيليس ليكرز بطل 
الدوري االميركي للمحترفني في 
كرة الس���لة، سحب عرض عقد 
جديد على جناحه المار اودوم، 
بسبب عدم رد االخير في الوقت 

احملدد على مقترحات الفريق.
وبحس���ب وس���ائل االعالم 
االميركي���ة، ف���ان رئيس لوس 
اجنيليس ليك���رز جيري باس 
اقترح على اودوم عقدين: االول 
ملدة 4 اع���وام مقابل 36 مليون 
دوالر )25.5 ملي���ون ي���ورو(، 
والثان���ي ملدة 3 اعوام مقابل 30 
مليون دوالر )21.3 مليون يورو(، 
بيد ان الالعب احلر بعدما انتهى 
عقده مع ليكرز هذا الصيف، تأخر 
في الرد عل���ى فريقه في الوقت 
احملدد وذلك النه يدرس عروضا 

اخرى.

ناسيونال بطل 
دوري أوروغواي

فاز فريق ناسيونال ببطولة 
دوري كرة القدم في اوروغواي 
بع���د تغلب���ه على ديفنس���ور 

سبورتينغ 1-2.
وبهذا حصل ناسيونال على 
لقب البطولة في نسختها ال�42 
بعد ان فاز بلقاء الذهاب بالنتيجة 

نفسها االحد املاضي.
احرز موريتسيو ڤيتورينو 
هدف الس���بق لناس���يونال في 
الدقيق���ة 25، وتعادل���ن الفارو 
نافارو في الدقيقة 60، وس���جل 
نيكوالس لوديرو هدف الفوز قبل 

5 دقائق من صفارة النهاية.
وتأهل ناسيونال الى النهائي 
بعد فوزه بلقب املرحلة االفتتاحية 
في النصف االول من املوسم، في 
حني فاز ديفنسور بلقب املرحلة 

اخلتامية في الشهر املاضي.

أعلن بايرن ميونيخ األملاني امس ان مدافعه الدولي البرازيلي لوس����يو 
سينتقل الى انتر ميالن بطل الدوري االيطالي.

وقال رئيس بايرن ميونيخ اولي هونيس »لوسيو سينتقل مباشرة الى 
انتر ميالن. سيوقع عقدا ملدة 3 اعوام مع انتر ميالن«.

وكان لوسيو )31 عاما( الذي توج الشهر املاضي بلقب كأس القارات مع منتخب بالده، 
قد أمضى معظم مسيرته االحترافية في الدوري األملاني بعدما دافع عن ألوان باير ليڤركوزن )2000 � 
2004( قبل االنتقال الى بايرن ميونيخ منذ 2004. وقد ساهم لوسيو في  إحراز بايرن ميونيخ ثنائية 
الدوري والكأس احملليني اعوام 2005 و2006 و2008. ولعب لوس����يو الذي بدأ مش����واره االحترافي مع 
انترناس����يونال )1997 � 2000(، 92 مباراة مع باير ليڤركوزن في الدوري األملاني وسجل خاللها 92 هدفا، 
قبل ان ينتقل في 2004 الى بايرن ميونيخ الذي لعب معه في »بوندس����ليغه« 144 مباراة سجل خاللها 15 

هدفا.
وارتفع عدد البرازيليني الذين يلعبون في انتر ميالن الى 6، اذ انضم لوسيو الى احلارس جوليو سيزار 

ومايكون واليساندرو مانسيني وتياغو موتا وكيرلون.
على صعيد متصل، نفى رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغيه اتهام االحتاد الدولي لالعبني 
احملترفني لكرة القدم »فيفبرو«، بش����أن وجود اتفاق بني األندية لاللتفاف على لوائح االحتاد الدولي لكرة 
الق����دم )فيفا(، فيما يتعلق بانتقاالت الالعبني. وطالب رومينيغيه رئيس االحتاد األوروبي لألندية »ايكا«، 

بسحب بيانه وإبعاد نفسه عن أي خطوة قد تدفع اي العب لفسخ عقده.
وجاء بيان رومينيغيه في أعقاب تصريحات أطلقها مدير عام بايرن ميونيخ اولي هونيس محذرا ريال 
مدريد االس����باني واألندية البارزة األخرى من القيام مبحاوالت للتعاقد مع صانع األلعاب الفرنسي فرانك 

ريبيري عبر استغالل ثغرات قوانني »فيفا«.
وتن����ص املادة 17 من لوائح »فيفا« على أن الالعب الذي يتراوح عمره بني 23 و28 عاما، ميكنه فس����خ عقد 
ميت����د ل� 4 أو 5 أعوام، إذا قضى 3 أعوام من هذه الفترة مع ناديه، ودفع تعويضا ماليا في حال رحيله إلى بلد 
آخر. لكن »فيفبرو« أش����ار إلى أن هناك اقتراحات للتوصل التفاق بني األندية بعدم استخدام هذه املادة، مؤكدا 

التوصل إلى »اتفاقات متبادلة« مع االحتاد األوروبي لألندية لتشكيل احتاد مشترك.
وأوضح رومينيغيه ان »إيكا« يرغب في توضيح »االتهام اخلاطئ من جانب فيفبرو، أنه لم يتم التوصل ألي 
اتف����اق م����ن أي نوع«. وأكد أن »إيكا« يحتفظ بحقه في التعامل مع أي ضرر يتس����بب فيه طرف ثالث والذي يؤدي 

بدوره إلى قيام العب بفسخ تعاقده.
وأضاف: »أرى أنه من الس����خيف أن يقوم احتاد مبطالبة العب يحصل على املاليني بفسخ عقده، إنه خط مت انتهاكه 
وذلك لم يعد أمرا مقبوال«. وتعرف املادة 17 على أنها الئحة »ويبستر« والتي مكنت الالعب االسكوتلندي اندي ويبستر 
م����ن الرحيل عن ناديه في عام 2006، ما دفع »فيفا« لتعديل لوائحه لتتماش����ى مع ظروف العصر احلديث، فيما يتعلق 

بحرية انتقال العاملني داخل االحتاد األوروبي.
ويس����تند التعويض املادي الى الراتب الشهري لالعب في ناديه السابق وقيمته وكذلك املبلغ الذي حصل عليه من 

أجل تفعيل انتقاله لناديه السابق.
وسيكمل ريبيري عامه الثالث مع بايرن في العام املقبل، وميكنه الرحيل مقابل دفع 20 مليون يورو )27 مليون دوالر( 
أي أقل من ال� 25 مليون يورو التي دفعها النادي األملاني للحصول على خدماته عام 2007، وأقل بكثير من ال� 80 مليونا التي 

تردد أنه يطلبها حاليا مقابل االستغناء عن صانع األلعاب الدولي.
وتقول تقارير إن ريال مدريد مستعد لدفع 55 مليون يورو لضم ريبيري في الوقت احلالي، ولكن وسائل 

اإلعالم اإلسبانية رجحت ان النادي امللكي قد ينتظر 12 شهرا الستغالل املادة 17 واحلصول على خدمات 
الالعب مقابل مبلغ أقل كثيرا. وكان »فيفبرو« قد أملح الى ريبيري في بيان له يوم األحد املاضي، وأشار 
إلى أنه سيحيل تلك املسألة إلى اللجنة األوروبية و»فيفا«. وذكر البيان ان رومينيغيه أشار إلى أن 

األندية أعضاء »إيكا« اتفقت على عدم استغالل املادة 17 من لوائح »فيفا«.

 أعلن نادي م����ان يونايتد بط����ل الدوري 
االجنليزي لكرة القدم، امس على موقعه في شبكة 
االنترنت انه مدد عقد العب وسطه االيرلندي 
الشاب دارون غيبسون حتى عام 2012. وقال 
غيبسون في تصريح له لدى وصوله مع مان 
يونايتد الى ماليزيا: »انا سعيد بربط مستقبلي 

مع مان يونايتد«.

غيبسون مدد عقده مع مان يونايتد

رومينيغه ينتقد انتهاكات االتحاد الدولي لالعبين المحترفين

لوسيو من بايرن ميونيخ إلى إنتر ميالن


