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43 ذكرت صحيفة »رور ناخريش����ن« أن 
املهاجم السويسري الدولي ألكسندر فراي 
سينتقل من صفوف بوروسيا دورمتوند 
األملاني إلى بازل السويسري. ومن املقرر أن 
يوقع فراي عقدا طويل األجل مع بازل، الذي 
سيدفع 4.25 ماليني يورو )6 ماليني دوالر( 

مقابل الظفر بنجم املنتخب السويسري.

اعل���ن نادي ايڤرتون االجنليزي لكرة القدم انه رفض بش���كل رس���مي 
عرضا بقيمة 15 مليون جنيه استرليني )24.46 مليون دوالر( من مواطنه 
مانشستر سيتي لضم املدافع جوليون ليسكوت. وقال الرئيس التنفيذي 
لنادي ايڤرتون روبرت الستون ملوقع النادي على االنترنت »لقد ذكرنا علنا 
وكانت آخر مرة يوم االربعاء اننا ال ننوي بيع اي العب«. واضاف »تركيز 
)املدرب( ديڤيد مويس االساسي ينصب على بناء تشكيلة متكننا من مواصلة 

املنافسة بشكل فعال في الدوري االكثر تنافسية في عالم كرة القدم«.

إيڤرتون يرفض بيع ليسكوت فراي يستعد لالنتقال إلى بازل

رونالدينيو أكد استعداده لسد فراغ كاكا وقيادة ميالن إلى المجد

أعلن رئيس برشلونة بطل الدوري االسباني ودوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم خ����وان البورتا عن »بداية اتفاق« ب����ني فريقه وانتر ميالن 
االيطالي بشأن تخلي االخير عن خدمات جنمه الدولي السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش مقابل حصوله على خدمات املهاجم الدولي الكاميروني 
صامويل ايتو. وكانت وس����ائل االعالم االسبانية قد ذكرت ان الطرفني 
قد يعلنان عن هذه الصفقة في الساعات القليلة املقبلة، وان برشلونة 
سيدفع مبلغ 40 مليون يورو اضافة لتخليه عن ايتو، مقابل احلصول 
على ابراهيموڤيتش. واكد البورتا في حديث مع وسائل االعالم احمللية، 
انه سيتم حسم هذه الصفقة اذا وافق ابراهيموڤيتش على شروط عقده 

مع برشلونة، واذا فعل ايتو االمر ذاته مع انتر ميالن.
واشار الى ان احتمال اعارة البيالروسي الكسندر هليب الى انتر ميالن 
ال دخل له في هذه الصفقة وبأنها عملية مستقلة، مؤكدا ايضا انه حتى 
ولو جنح برشلونة في التعاقد مع ابراهيموڤيتش فانه لن يتخلى عن 

فكرة ضم املهاجم الدولي االسباني دافيد فيا من ڤالنسيا.
وبدوره، اكد رئيس انتر ميالن ماس����يمو موراتي ان املفاوضات مع 
برشلونة التزال جارية، مشيرا الى تلقي فريقه »عرضا مهما« من الفريق 

»الكاتالوني« بشأن ابراهيموڤيتش.

رونالدينيو

من جانب آخر، أكد النجم البرازيلي رونالدينيو انه مس����تعد لس����د 
الفراغ الذي تركه مواطنه كاكا بع����د انتقال االخير من ميالن االيطالي 

الى ريال مدريد االسباني.
ويبدأ رونالدينيو موسمه الثاني في الدوري االيطالي، وذكرى املوسم 
الذي سبقه عالقة في ذهنه، لكنه يعلم متاما انه مع رحيل مواطنه كاكا 
الى النادي امللكي ستصبح مسؤولية قيادة دفة الفريق »اللومباردي« 

على عاتقه.
وكان رونالدينيو قد اس����تهل مش����واره مع ميالن ال����ذي انتقل الى 

صفوفه من برشلونة االس����باني، بطريقة قوية لكن سرعان ما اصبح 
خارج حسابات املدرب كارلو انشيلوتي في النصف الثاني من املوسم 
املاضي، بعدما فضل االخير االعتماد على الثالثي كاكا والبرازيلي اآلخر 

الكسندر باتو واملخضرم فيليبو اينزاغي.
لكن مع رحيل كاكا الى ريال مدريد وانشيلوتي الى تشلسي االجنليزي 
وتسلم البرازيلي ليوناردو مهام االشراف على الفريق، اصبحت الفرصة 
متاحة امام رونالدينيو من اجل التألق مجددا والعودة الى املستوى املميز 
الذي قدمه مع برش����لونة عندما احرز جائزة افضل العب في العالم في 

مناسبتني عامي 2004 و2005.
وقال رونالدينيو لصحيفة »غازيتا ديللو سبورت« االيطالية امس 
»من الطبيعي ان اصبح االن قائد املجموعة«، مؤكدا انه ال يش����عر بأي 

عبء اضافي.
وتابع »اشعر بشيء اكثر اهمية: االميان النابع من زمالئي والفريق 
واالجواء العامة. املس����ؤولية هي نتيجة )رحيل كاكا( وحس����ب، وانها 

مدعاة سرور وليست مصدر قلق بأي شكل من االشكال«.
واضاف »بدأت العام املاضي بش����كل جيد ثم اخذت االمور منعطفا 
منحدرا الني اصبت ولم يش����ركني انشيلوتي في املباريات. هذه املرة 
أريد ان اخوض موس����ما رائعا، من املباراة االولى الى االخيرة. االهداف 
تطورت، كما احلال بالنس����بة مليالن. كان هدفنا املوسم املاضي التأهل 

الى مسابقة دوري ابطال اوروبا، واالن نريد الفوز بها«.
واشار النجم البالغ من العمر 28 عاما الى انه يعمل جاهدا للوصول 
الى الوزن الذي كان عليه في برشلونة، كما احلال بالنسبة ملستواه ايضا، 

وذلك بعدما واجه الكثير من االنتقادات بسبب وزنه الزائد.
وواصل رونالدينيو »شعوري جيد، وانا ملتزم ومتحفز متاما. لقد 
خس����رت بعض الكيلوغرامات واقتربت من الوزن الذي كنت عليه في 
برشلونة. ومقارنة مع املوسم املاضي، أصبحت اكثر تأقلما مع احلياة 

في ايطاليا ومع اللغة وطريقة العيش والصداقات. انا سعيد هنا«.

ال بورتا: بداية اتفاق مع إنتر ميالن بشأن ضم إبراهيموڤيتش

مارادونا مهدد بالسجن 3 سنواتهامبورغ يضم هداف أوروبا تحت 21 عامًا  رجل أعمال يقترب 
من شراء مايوركا 

بوقرة يرفض االنضمام 
الى بوردو 

مونتنيغرو ينتقل 
إلى أميركا المكسيكي

قال نادي مايوركا االسباني 
عبر موقعه الرسمي على االنترنت 
ان رئيس النادي ماتيو اليماني 
توصل مع رجل االعمال االسباني 
كارلوس غونزاليز التفاق مبدئي 
يس���مح لالخير بش���راء حصة 
اليمان���ي في الن���ادي والبالغة 
93% من االسهم، ومن املقرر امتام 

الصفقة في 27 اجلاري.
ولم يكشف مايوركا عن املبلغ 
الذي وافق غونزاليز على دفعه، 
اال انه تردد على نطاق واسع في 
وسائل اعالم اسبانية ان املبلغ 
ه���و 5 ماليني ي���ورو )7ماليني 

دوالر(.
وكان اليماني قد تولى رئاسة 
النادي هذا العام من اجل املساعدة 

في اخراجه من عثرته املالية.

الدولي  رفض اجلزائ���ري 
مجيد بوقرة االنتقال الى نادي 
بوردو بطل فرنسا مفضال البقاء 
مع ناديه احلالي رينجرز بطل 

اسكوتلندا.
وذكرت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية مبوقعها االلكتروني 
امس أن بوقرة أبلغ مدرب بوردو 
لوران بالن هاتفيا بأنه يفضل 
البقاء مع رينجرز. وكان بوردو 
قد عرض 6 ماليني يورو لشراء 
بوق���رة. وانض���م بوقرة )26 
عاما( إلى رينجرز في موس���م 
2007-2008 قادما من شارلتون 

اإلجنليزي.

وقع قائد نادي اندبندينتي 
األرجنتيني دانييل مونتنيغرو 
عق���دا ينتق���ل مبوجب���ه إلى 
صفوف أميركا املكسيكي ملدة 

موسمني.
وس���افر مدير نادي أميركا 
خاميي أوردياليس خصيصا 
إلى بوينس أيرس إلنهاء االتفاق 
الذي حصل  إندبندينت���ي  مع 
مبوجب الصفقة على 3.5 ماليني 
دوالر، وأكد املوقع االلكتروني 
لصحيفة »كالرين« األرجنتينية 
أنه سيسعى إلى توظيفها في 

تدعيم صفوف الفريق.
ووقع مونتنيغرو، أحد أبرز 
هدافي ال���دوري احمللي، عقده 
م���ع فريقه اجلدي���د مبنتجع 
»نيكوتش���يا« ف���ي العاصمة 
بوين���س اي���رس، حي���ث بدأ 
إندبندينتي اس���تعدادته قبل 
انطالق مرحلة الذهاب لبطولة 

الدوري األرجنتيني.
وق���ال الالعب بعد التوقيع 
»إنه���ا فرصة طيب���ة من أجل 
تغيير األجواء، والعرض كان 

مغريا للغاية«.

ميسي: اللعب أمام فريق أرجنتيني
في كأس العالم لألندية أمر رائع

نقل هيغيتا إلى المستشفى 
لشعوره بآالم في الرأس

برمنغهام يضم فيرغسون من رينجرز

المعارضة في پولندا تطالب 
باستقالة وزير الرياضة

دايمس يغيب عن مونشنغالدباخ

عزز هامبورغ االملاني صفوفه للموسم املقبل بالتعاقد مع املهاجم 
السويدي الشاب ماركوس بورغ من غرونينغن الهولندي ملدة 5 اعوام. 
ويبحث هامبورغ عن بديل للمهاجم الكرواتي ايفيكا اوليتش الذي انتقل 
الى بايرن ميونيخ، وقد يجد ضالته ببورغ الذي تألق في كأس اوروبا 
حتت 21 عاما والتي اقيمت اخيرا في السويد وتوجت املانيا بطلة لها، 

وهو انهى البطولة في صدارة الهدافني بتسجيله 7 اهداف.
ولم يكش����ف عن قيمة الصفقة التي لم تكن سهلة بسبب تصلب 
موق����ف الفريقني قبل ان يتوصال الى حل في النهاية، وقد عبر بورغ 
عن س����عادته حلسم هذه املس����ألة قائال ملوقع هامبورغ الرسمي«انا 
سعيد الن كل شيء اصبح مثاليا االن. هامبورغ من الفرق الكبرى في 
الدوري االملاني واريد ان اقدم اداء جيدا وان اس����جل االهداف من اجل 

احلرص على ان نحصد النجاح قدر املستطاع«.
ويأمل هامبورغ في ان يواصل بورغ التألق الذي اظهره مع غرونينغن 
اذ سجل املهاجم السويدي الشاب 44 هدفا في 69 مباراة. وعلق مدرب 
هامب����ورغ اجلديد برونو الباديا على هذه الصفقة قائال »انا س����عيد 
جدا لتمكننا من التوقيع مع ماركوس بورغ. انه مهاجم يتمتع برغبة 
تس����جيل االهداف. وهذا ما قام به خالل االعوام الثالثة االخيرة، وما 

اثبته ايضا وبطريقة ملفتة في كأس اوروبا حتت 21 عاما«.

أعلن القضاء األرجنتيني أن املدير الفني ملنتخب »التانغو« دييغو 
مارادونا سيخضع جللسة اس����تماع علنية التهامه بإحداث إصابات 

طفيفة لشخصني صدمهما بسيارته في فبراير 2006.
ويتهم مارادونا بأنه صدم شابا وفتاة كانا داخل كابينة تلفونية 
بحي »ماتاديروس« في العاصمة بوينس آيرس، أثناء قيادته سيارة 
دفع رباعي فجر 10 فبراير 2006. ونفى أس����طورة الكرة األرجنتينية 
االتهام، مؤكدا أنه لم يكن يقود السيارة. ورغم تأكيد أحد شهود العيان، 
وهو شخص يدعى خورخي ديلبونو، أنه كان هو من يقود السيارة، 
إلى جانب زعم أشخاص آخرين أن املدير الفني احلالي للمنتخب كان 
موجودا وقت احلادث في مكان آخر بالعاصمة، أكد ضحيتا احلادث أن 
النجم الشهير كان الشخص اجلالس خلف مقود السيارة التي صدمتهما. 
ولم تسمح بصمات األصابع على مقود السيارة للمحققني حتديد إذا 

ما كان مارادونا هو قائد السيارة وقت احلادث أم ديلبونو.
ويواج����ه مارادونا في حالة إدانته عقوبة الس����جن بحد أقصى 3 
سنوات، في الوقت الذي سبق وأن أدين فيه بإطالق النار على مجموعة 
من الصحافيني عام 2002 كانوا رابضني بالقرب من منزله، األمر الذي 

ميكن أن يصعب من موقفه في القضية احلالية.

أعرب النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة األسباني، 
عن سعادته بفوز نادي استوديانتيس دي البالتا األرجنتيني بلقب 
بطول����ة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، مش����يرا إلى أن »اللعب أمام 
فريق أرجنتيني سيكون أمرا رائعا«، خالل بطولة كأس العالم لألندية 

التي تستضيفها اإلمارات العربية في ديسمبر املقبل.
وكان أول رد فعل يدلي به خوان سيباس����تيان فيرون قائد وجنم 
استوديانتيس بعد فوز الفريق باللقب القاري، وتأهله إلى كأس العالم 
لألندية الذي سبقه إليه برشلونة كبطل ألوروبا هو: »فليحذر ميسي«. 
ورد ميسي على تصريحات مواطنه خالل وصوله إلى العاصمة بوينس 
آيرس للراحة عدة أيام قبل االنضمام إلى معسكر برشلونة استعدادا 
للموسم اجلديد »أنا سعيد ألنني حتدثت عن األمر مع فيرون عندما 

كنا مع املنتخب األرجنتيني. 
أنا س����عيد من أجل فيرون ومن أجل اس����توديانتيس«. وضمنت 
التأهل إلى بطولة كأس العالم لألندية فرق برشلونة واستوديانتيس 
وأطلنطي املكسيكي وأوكالند سيتي النيوزيالندي وأهلي دبي اإلماراتي، 
بانتظار حتديد بطلي آسيا وأفريقيا. وحاول ميسي بث الطمأنينة في 
أوساط مشجعي منتخب »التانغو«، مؤكدا أن »األرجنتيني ستتأهل 
إلى بطولة كأس العالم دون شك«. وحتتل األرجنتني املركز الرابع في 
تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى كأس العالم التي تس����تضيفها 
جنوب أفريقيا العام املقبل، وتس����تعد ملواجهة صعبة أمام البرازيل 

في 5 سبتمبر املقبل.
كما أكد ميس����ي أنه يقضي ه����ذه األيام »في هدوء وبرغبة في بدء 
فترة االستعداد للموسم اجلديد مع برشلونة من أجل خوض عام آخر 

رائع« بعد أن توج الفريق بالثالثية العام املاضي.

أفادت مصادر طبية في مدينة ميديني الكولومبية بأن حارس 
مرمى املنتخب الكولومبي الس���ابق ريني���ه هيغيتا نقل إلى احد 
املستشفيات بسبب معاناته من آالم شديدة بالرأس. وقالت مصادر 
في مستشفى سان فيسينتي دي باول إلذاعة »كاراكول« إن هيغيتا  
)42 عاما( يخضع منذ اخلميس املاضي لفحوص تتعلق باألعصاب. 
ودعي مؤخرا احلارس السابق، أحد أبرز جنوم املنتخب الكولومبي 
طوال عقد التسعينيات من القرن املاضي، للمشاركة في مباريات 
اعتزال جنوم سابقني مثل فاوستينو أسبريا وإيفان ڤالنسيانو، 
في دعوات لم يلبيها ألسباب غير معروفة. واشتهر هيغيتا بكثرة 
خروجه من مرماه، وظل يلعب حتى نهاية العام املاضي مع فريق 
ديبورتيفو بيريرا احمللي املتواضع. ولعب هيغيتا خالل مسيرته 
املمتدة للعديد من الفرق الكولومبي���ة مثل ميوناريوس )1985( 
وناسيونال )1986-1991( و)1992-1997( وميديني )2000-1999( 
وريال كارتاخينا )2000( وجونيور )2001( وباخو كاوكا )2003( 
وريونيغرو )2008( وبيريرا )2008(، كما انضم خارج البالد ألندية 
بلد الوليد األس���باني )1991( وفيراكروز املكسيكي )1998-1997( 

وأوكاس اإلكوادوري )2004) وجواروس الڤنزويلي )2007(.

أكمل ن���ادي برمنغهام اإلجنليزي لكرة الق���دم، امس إجراءات 
ضم العب خط الوس���ط املخضرم باري فيرغس���ون من رينجرز 
االسكوتلندي.ووقع فيرغسون )31 عاما( مع برمنغهام عقدا ملدة 

3 أعوام مقابل 1.52 مليون جنيه إسترليني )مليونا دوالر(.
وظل فيرغسون يتمتع بشعبية عريضة في اسكوتلندا، حتى 
مت جتريده من شارة قيادة الفريق في املوسم املاضي عندما أفرط 
في تناول الشراب أثناء مرافقته ملنتخب بالده في إحدى املواجهات 

الدولية وبعدها هاجم مصورا فوتوغرافيا.
وصرح مدرب برمنغهام أليكس ماكليش � الذي سبق له تدريب 
فيرغسون في رينجرز � مبوقع النادي اإلجنليزي على اإلنترنت 
قائال: »إنني أعتبر باري العب خط وس���ط في قمة مس���تواه، ال 
أعتقد أن 31 عاما سنا متقدما على العب قلب وسط يتمتع بخبرة 

كبيرة«.

طال����ب أعضاء حزب القانون احملافظ وح����زب العدالة في پولندا 
باس����تقالة وزير الرياضة بعد نشوب خالف بشأن اإلعانة احلكومية 
في إطار اس����تعدادات البالد الستضافة نهائيات كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم »يورو 2012« التي تأتي وسط االزمة االقتصادية العاملية 
الطاحنة. وانتقد أعضاء اجلناح اليميني وزير الرياضية ميروسالف 

دريفيكي ووصفوه بأنه »وزير سيئ في حكومة سيئة«.
وانتقد رجال السياس����ة املكافآت التي حصل عليها أعضاء شركة 
»بي ال 2012« عن مجمل أعمالهم العام املاضي في إطار االس����تعدادت 
الس����تضافة »يورو 2012«. وحصل كل عضو بالش����ركة على 110846 
زلوتي )36219 دوالرا( وأكد دريفيكي حينها أن هذه املبالغ املالية مت 

حتديدها وفقا للمجلس الرقابي، وحتتاج إلى موافقة حكومية.
وهدد دريفيكي باالستقالة إذا قررت اللجنة احلكومية خفض أجور 

أعضاء »بي ال 2012«، الهيئة املسؤولة عن تنظيم »يورو 2012«.

يغيب قائد فريق بوروس���يا مونشنغالدباخ املدافع البلجيكي 
فيليب داميس عن صف���وف فريقه بانطالق الدوري األملاني لكرة 
الق���دم اجلديد، بعدما تعرض إلصابة في األربطة خالل معس���كر 

الفريق التدريبي في النمسا.
وتعرض داميس لتمزق بسيط في الرباط الداخلي لركبته اليمنى 
وسيبتعد عن املالعب لعدة أسابيع، ولكنه لن يحتاج لعملية جراحية، 

حسبما أكد النادي األملاني عقب إجراء االشاعات الالزمة.
ويفتقد مونشنغالدباخ جهود حارس مرماه لوجان بايلي الذي 
يتعافى من إصابة بكسر في عظمة القدم.وقال داميس »إصابة مثل 
هذه دائما ما تك���ون مزعجة ولكنني محظوظ أيضا ألنها لم تكن 

سيئة على نحو كبير«.

سجل هدف الفوز على نجوم الدوري الماليزي 

 بداية واعدة ألوين مع مان يونايتد

حقق مايكل أوين بداية واعدة مع فريقه اجلديد 
مان يونايتد بطل ال����دوري االجنليزي لكرة القدم 
بعدما قاده للفوز على تش����كيلة من جنوم الدوري 
املاليزي 3-2 امس في مباراة ودية، هي االولى لفريق 

»الشياطني احلمر« في جولته األسيوية.
 وس����جل اوين الذي انتقل اخيرا من نيوكاسل، 
هدف الفوز لالخير قبل 5 دقائق على نهاية املباراة، 
عندما تسلم الكرة داخل املنطقة ثم تالعب باحلارس 

قبل ان يضعها داخل الشباك.
 وبدا مان يونايتد في طريقه لتحقيق فوز كبير 
بعدما تق����دم بهدفني نظيفني س����جلهما وين روني 
والبرتغال����ي لويس ناني في الدقيقتني 8 و27، لكن 
الفريق املاليزي جنح في العودة الى املباراة بفضل 
هدفني من عمري يحيى الذي استفاد من سوء تقدير 
احلارس الهولندي ادوين ڤان در سار ليقلص الفارق 
بكرة ساقطة أطلقها من خارج املنطقة )45(، ثم عادل 
النتيجة مع بداية الش����وط مستفيدا ايضا من خطأ 
احلارس البديل بن فوستر الذي اخفق في ابعاد الكرة 

بعدما أعادها اليه احد زمالئه )52(.
 ويخوض م����ان يونايتد جولته األس����يوية ب� 
22 العب����ا، وقد وعد مدربه االس����كوتلندي اليكس 

فيرغسون

بان يبدأ مباراة امس بتشكيلته االساسية، فأبقى 
اوي����ن على مقاعد االحتياط وأوكل املهام الهجومية 
الى روني والبلغاري دمييتار برباتوف، وساندهما 
الشاب دارون غيبس����ون من اجلهة اليمنى وناني 

من اليسرى.
 ودخل اوين الى املباراة بعد هدف التعادل وجنح 
في الدقائق االخيرة في خطف هدف الفوز لل� »شياطني 

احلمر«.
 يذك����ر ان اوين وافق على تقليص الراتب الذي 
كان يتقضاه في صفوف نيوكاسل ومقداره 115 ألف 
جنيه استرليني الى 50 ألف جنيه لالنضمام الى بطل 
الدوري االجنليزي وبطل العالم مع امكانية حصوله 
على مكافآت الفوز وعدد االهداف التي سيسجلها في 

صفوف فريقه اجلديد.
 من جانب آخ����ر، أعلن مان يونايتد ان مهاجمه 
البرتو كونتريراس كونسالفيش  االنغولي الشاب 
امللقب ب� »مانوتش����و« في طريقه ال����ى بلد الوليد 

االسباني بعد ان توصل الناديان الى اتفاق.
 وكان املهاجم االنغولي البالغ من العمر 26 عاما، 
قد وقع قبل 18 ش����هرا عقدا مع مان يونايتد ملدة 3 
اعوام، لكنه عانى في فرض نفسه ضمن التشكيلة 

األساسية.

املهاجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش خالل تدريب انتر ميالن في كاليفورنيا         )أ.ف.پ(

العب مان يونايتد البرتغالي ناني يحتفل بهدفه في مرمى جنوم الدوري املاليزي              )أ.پ( 


