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39  اعلن نادي مانشس����تر سيتي االجنليزي لكرة القدم 
انه تعاقد مع املهاجم التوغولي اميانويل اديبايور رسميا 
من ارس����نال مقابل 35 مليون يورو. وجنح اديبايور في 
اجتياز الفحص الطبي الروتيني، وهو وقع عقدا ميتد ملدة 
5 سنوات، وكانت صحيفة »ذي صن« قد ذكرت قبل ايام 
ان اديبايور سيحصل على راتب اسبوعي قدره 130 الف 
جنيه اس����ترليني من ناديه اجلديد.  وقال اديبايور امام 

بضعة مئات من جماهير سيتي الذين احتشدوا للترحيب 
به »هذا جعلني اشعر بانني موضع ترحاب وبانني مميز 
وانتظر ان العب لسيتي حتى اظهر للجماهير ما انا قادر 
على فعله«. اما مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي فقال 
ملوقع النادي على ش����بكة االنترنت »لطاملا كان اديبايور 
احد ابرز املهاجمني في الدوري املمتاز منذ قدومه من فرنسا 

ونحن سعداء ألنه وافق على االنضمام لصفوفنا«.

مانشستر سيتي تعاقد مع أديبايور رسميًا

ميديل يقترب من التوقيعسيسوكو ينتقل إلى ليون
 لبوكا جونيورز

بالميراس في صدارة الدوري البرازيليالنيجيري أوتشي إلى سرقسطة

»تنفيذية« االتحاد الدولي للتأريخ 
 واإلحصاء تحدد معايير نادي القرن 

هندوراس وأميركا
 لنصف نهائي »الذهبية«

أكد نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، انتقال مدافعه الفرنس����ي 
علي سيسوكو الى صفوف مواطنه ليون مقابل 15 مليون يورو يعقد 

ملدة 5 سنوات.
ومبوجب العقد سيحصل بورتو على 20% من قيمة انتقال سيسوكو 

الى اي فريق آخر في املستقبل.
واكد بورتو اجتياز سيسوكو، للفحص الطبي الروتيني بنجاح.

وكان سيسوكو )21 عاما( على وشك االنتقال الى ميالن االيطالي 
ولكن الصفقة لم تس����تكمل بسبب اعتبار االخير ان الالعب فشل في 

الفحص الطبي.
وكان سيسوكو قد انتقل الى البرتغال مطلع املوسم املاضي، وحتديدا 
الى ڤيتوريا سيتوبال قادما من غنغان الفرنسي )درجة ثانية(، قبل 

ان ينتقل الى بورتو في يناير املاضي مقابل 300 الف يورو فقط.
وتعد هذه الصفقة الثانية بني الناديني هذا املوس����م، إذ س����بق ان 
ضم ليون قبل ايام املهاجم االرجنتيني ليس����اندرو لوبيز من بورتو 

في صفقة تقدر ب� 25 مليون يورو.

بات الشيلي غاري ميديل على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن 
ناديه أونيفرسيداد كاتوليكا واالنضمام إلى صفوف بوكا جونيورز 
األرجنتيني. وذكرت صحيفة »ميركوريو« التشيلية أن املدير الفني 
العج����وز لبوكا جونيورز ألفيو باس����يلي يرغب في أن يكون ميديل 
العب الوس����ط املدافع في األرجنتني »األس����بوع املقبل«. أما صحيفة 
»الترسيرا« فأكدت أن قيمة العرض األرجنتيني تبلغ 350 ألف دوالر 
من أجل استعارة الالعب ملدة عام، إلى جانب التنازل عن جناح الفريق 
داميان دياز للفترة نفس����ها. وأكدت أن فريق العاصمة األرجنتينية 
تقدم بعرض آخر يتضمن ش����راء نصف حقوق الالعب، الذي سيكمل 

عامه ال� 22 في 3 أغسطس املقبل، لقاء مليوني دوالر.
وكان فيليبي أتش����وندو � الرئيس التنفيذي ألونيفرس����يداد � قد 
اجتمع قبل أيام مع مارس����يلو لوندون مسؤول التعاقدات في بوكا، 

الذي نقل اليه رغبة فريقه في ضم ميديل.

تعاقد نادي ريال سرقسطة االسباني لكرة القدم العائد الى 
مصاف اندي���ة الدرجة االولى، مع مهاج���م خيتافي واملنتخب 

النيجيري ايتشيكوكوو اوتشي ملدة 4 مواسم.
وذكر سرقسطة في موقعه على شبكة االنترنت ان »سرقسطة 
وخيتافي والالعب توصلوا التفاق مبدئي، وس���يلعب املهاجم 
النيجيري مع النادي االراغوني في املواس���م االربعة املقبلة«. 
وحسب الصحف احمللية، فإن صفقة انتقال اوتشي تقدر ب� 5 

ماليني يورو.

تصدر بامليراس الدوري البرازيلي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على 
ضيفه سانتو أندريه 1 - 0 في افتتاح املرحلة ال� 12.

وفي مباراة ثانية، فاز جوياس خ����ارج ملعبه على فلومينينزي 
4 - 1. في املباراة االولى، هاجم بامليراس منذ البداية، من أجل إحراز 

هدف وهو ما تسنى له في الدقيقة 36 عن طريق دييغو سوزا.
وفي الش����وط الثاني عمد الفريق، الذي لم يعني حتى اآلن خليفة 
ملدربه املقال فاندرلي لوكس����مبورغو الذي انتقل لتدريب سانتوس، 
إلى الدف����اع من أجل احلفاظ على تقدمه. ورفع بامليراس رصيده إلى 
25 نقطة محتال املركز االول، بينما جتمد رصيد س����انتو أندريه عند 
17 نقطة في املركز الثامن. وفي الثانية، بلغ جوياس رصيد س����انتو 
أندريه نفسه، ويتقدم عليه بفارق األهداف محتال املركز السادس، بعد 

رباعية في مرمى فلومينينزي على أرضه ووسط جماهيره.
جاءت جميع أهداف املباراة في الشوط الثاني، واستهلها صاحب 
االرض بواس����طة روي في الدقيقة 47، قبل أن يقلب الضيف النتيجة 
عن طريق راماليو وسيزر وفيليبي ويارلي في الدقائق 59 و62 و68 

و80. وجتمد رصيد فلومينينزي عند 10 نقاط في املركز ال� 19.
عقدت اللجنة التنفيذية لالحت���اد الدولي لتأريخ وإحصاء 
كرة القدم اجتماعا في مدينة بازل السويسرية، لتحديد معايير 
اختيار نادي القرن في القارات اخلمس، وهو اللقب الذي سيمنحه 
االحتاد ل� 5 أندية سيتم تتويجها خالل شهر أكتوبر املقبل في 

حفل سيقام مبناسبة اليوبيل الفضى لتأسيس االحتاد.
 وناقشت اللجنة التنفيذية مشروع صيانة التصنيفات التي 
يعت���زم االحتاد إصدارها وكذلك املوافقة على قائمة تضم أكثر 
من حارس مرمى حفاظا على مرماهم، باإلضافة إلى قائمة أخرى 

تضم أفضل هدافي الدوري احمللى في العالم.
 وبحثت اللجنة التنفيذية مقترحات تتعلق بتحديد معايير 
الختيار األندية والالعبني واحلكام الذين سيحظون بالتكرمي، 
حي���ث أكدت مصادر في االحتاد الدولي للتأريخ واإلحصاء أنه 
سيصدر عدة نتائج خالل األسبوع اجلاري من بينها ما وصفته 
املصادر مبفاجأة من العيار الثقيل تخص كرة القدم السعودية 
دون الكشف عن تلك النتائج أو تفاصيلها، ويرجح أن تتعلق 

باإلعالن عن نادي القرن في قارة آسيا.
 ووافق���ت اللجنة على مقترح إلصدار كتاب س���نوي يضم 
التصنيفات واإلحصائيات التي يق���وم االحتاد بإجنازها، كما 
أعطت الضوء األخضر النضمام أعضاء جدد في املكتب التنفيذي، 
فضال عن اعتم���اد عضوية ممثلني من تايلند وڤيتنام وكوريا 

اجلنوبية ولبنان وسورية.
 وش���ه��د االجتم���اع تعيني الفرنس���ي روبرت لي رئيس���ا 
للجن���ة التنظي��م، واإلماراتي منصور عبداهلل رئيس���ا للجنة 

التسويق. 

بلغت هندوراس والواليات املتحدة االميركية الدور نصف النهائي 
لبطول����ة الكأس الذهبي����ة لكرة القدم التي جتم����ع منتخبات منطقة 
الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( بعد فوز االولى 

على كندا 1 � 0، والثانية على بنما 2 � 1 بعد متديد الوقت.
في املباراة االولى، منح مارتينيز التقدم لهندوراس من ركلة جزاء 
)35(، وقد أظهرت االعادة التلفزيونية ان مارتينيز هو من مسك مدافع 
كندا بول ستالتيري، ولكن احلكم السلفادوري جويل اغويالر شاهد 
العكس. وستلتقي هندوراس التي خسرت امام الواليات املتحدة في 
نهائي نسخة 1991 ونصف نهائي نسخة 2005، مع االخيرة في الدور 
نصف النهائي. في املباراة الثانية، سجل بالس بيريز )45( هدفا بنما 

وكايل بيكرمان )48( وكيني كوبر )105( اهداف الواليات املتحدة.
بادر منتخب بنما بافتتاح التسجيل عبر بيريز من تسديدة قوية 

عجز احلارس تروي بيركينز عن التصدي لها )45(.
وأدرك منتخب الواليات املتحدة التعادل عبر بيكرمان الذي استفاد 
من كرة عرضية من س����تيوارت هولدن )48(، قبل ان ينجح كوبر في 

تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء )105(.

باي����رن ميونيخ  حّذر نادي 
األملاني، من أنه سيقاضي نادي 
ريال مدريد اإلسباني، في حال 
إصرار النادي امللكي على إغراء 
الفرنسي فرانك  الوس����ط  جنم 
ريبيري لالنضمام إلى صفوفه 
الالع����ب بعقد مع  ارتباط  رغم 

النادي األملاني.
وق����ال رئيس ن����ادي بايرن 
ميونيخ كارل هاينز رومينيغيه 
ف����ي حدي����ث لصحيف����ة »بيلد 
آم زونت����اغ« االملاني����ة امس إن 
»ريبيري س����يبقى ف����ي النادي 
الباڤ����اري خاصة بعد أن وضع 
املدير الفن����ي اجلديد الهولندي 
لويس ڤان غ����ال الالعب ضمن 

حسابات املوسم اجلديد«.
واكد أن »بايرن ميونيخ لن 
ق����راره باالحتفاظ  يتراجع في 
بالنج����م الكبير حت����ى لو تقدم 
ريال مدريد بعرض خرافي لشراء 

الالعب«.
وأضاف أن »النادي اإلسباني 
ينتهك منذ أسابيع لوائح االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( إذ لم 
يحصل على موافقة بايرن ميونيخ 
باالتص����ال بالالعب والتفاوض 

معه«.
أنه  وأوض����ح رومينيغي����ه 
»سيرسل خطابا إلى رئاسة نادي 
ريال مدريد للمطالبة بوقف جميع 
التأثير على ريبيري  محاوالت 
لالنضمام للنادي االسباني وإال 
التقدم  إلى  س����يضطر ميونيخ 

بشكوى إلى »فيفا«.
وحول فرص بايرن ميونيخ 
في املوسم اجلديد، قال إن »الهدف 
هو احراز لقب الدوري مع املدرب 
الهولندي اجلديد الذي سيحصل 
الفنية  على جميع الصالحيات 
باإلضافة إلى منحه الوقت الكاف 

والهدوء لتنفيذ خططه الكفيلة 
بتطوير أداء الفريق«.

وأعرب رومينيغيه عن أسفه 
لعدم ضم مانويل نوير حارس 
مرمى شالكه، ولكنه أكد أن شالكه 
مع مدربه اجلديد فيليكس ماغاث 
لن يثير خ����وف بايرن ميونيخ 
الذي ميتلك العبني أفضل، على 

حد قوله.
وطالب جنم الهجوم اإليطالي 
لوكا طون����ي بإثبات قدراته مع 
املدرب اجلديد خاصة وأن بايرن 
ميونيخ ميلك 5 مهاجمني بينهم 
الدول����ي الش����اب ماريو غوميز 

واملخضرم ميروسالف كلوزه.
ورفض رومينيغيه انتقادات 
بشأن بيع املدافع البرازيلي لوسيو 
إلى إنتر ميالن اإليطالي، مشيرا 
إلى أن عمر لوسيو جتاوز 31 عاما 
فضال عن تلقيه عرضا مغريا من 

النادي اإليطالي ووجود بديلني 
في الناحية اليمنى.

بودولسكي يحّذر

الدولي األملاني  حّذر املهاجم 
لوكاس بودولسكي من اإلفراط 
التف����اؤل بع����د عودته من  في 
بايرن ميونيخ إلى ناديه األصلي 

كولن.
وقال بودولسكي )24 عاما( 
لصحيف����ة »فيل����ت آم زونتاغ« 
األملاني����ة ام����س: »م����ن اخلطأ 
االعتق����اد أن وجودي مع فريق 
كولن سيجعل األمور أفضل، فأنا 
أحد أعضاء الفريق وليس الفريق 
بأكمله«. وأكد أنه يدرك مدى حجم 
اآلمال املعقودة عليه بشكل يزيد 
من الضغوط عليه ويجبره على 

حتسني مستواه.
وأعرب املهاجم عن سعادته 

بالع����ودة إل����ى ناديه الس����ابق 
بعد غياب 3 أع����وام قضاها مع 
بايرن ميونيخ، وأوضح قائال: 
»أشعر بالراحة والسعادة عندما 
أرتدي قمي����ص فريق كولن من 
جديد وأش����عر بأنني عدت إلى 

منزلي«.
وكان بودولس����كي قد وعد 
مبحاولة الوصول مع ناديه إلى 
دوري أبط����ال أوروبا من خالل 
املنافس����ة على بطولة  حتقيق 
الدوري األملان����ي، ثم عاد وقلل 
من التوقعات وأشار إلى أن بقاء 
النادي ضمن أندية الدوري املمتاز 
هو الهدف القريب، وأن املنافسة 
ستكون ممكنة بعد عدة سنوات. 
وكان بودولسكي قد عاد إلى كولن 
في صفقة قيمتها 10 ماليني يورو، 
دفعها ناديه الى بايرن ميونيخ 
الذي تخلص من مشاكل النجم 

الش����اب الذي تألق مع املنتخب 
األملاني، ولم يحقق املرجو منه 

مع ناديه.
من ناحية ثانية، تأهل هامبورغ 
وش����توتغارت الى نهائي كأس 
القدم  »T-HOME« الودية لكرة 
بعد فوز االول على بايرن ميونيخ 
بهدف لبيوتر تروشوفسكي )55( 
والثاني على شالكة بهدف ايضا 
لس����بتيان رودي )34( ويلتقي 
ش����الكه مع بايرن ميونيخ على 

املركز الثالث.
وينطلق املوسم اجلديد في 
املانيا اليوم مبباراة كأس السوبر 
التي جتمع بني ڤولڤسبورغ بطل 
الدوري وڤي����ردر برمين حامل 
الكأس في الس����اعة 9:20 مساء 
بتوقيت الكويت )املباراة منقولة 

على قناة اجلزيرة 1(.
وكان ڤولڤسبورغ قد حقق 
مفاجأة كبيرة في املوسم املاضي 
عندم����ا ق����اده املدرب الس����ابق 
فيليكس ماغاث الى التتويج بطال 
ل� »بوندس����ليغه« للمرة األولى 
في تاريخه قب����ل ان يتركه في 
نهاية املوسم املاضي لإلشراف 
على شالكه، وتسلم املهمة بدال 
السابق  منه مدرب شتوتغارت 

ارمني فيه.
وق����د احتفظ ڤولڤس����بورغ 
بثنائي الهجوم اخلطير البرازيلي 
غرافيتي هداف الدوري برصيد 
28 هدفا والبوسني ادين دزيكو 
وجدد غرافيتي عقده مع ناديه 

حتى 2012.
اما ڤي����ردر برمين فقد توج 
بطال للكأس بعد فوزه على بايرن 
ليڤركوزن 1-0 وسيفتقد صانع 
ألعابه البرازيلي دييغو املنتقل 
الى يوڤنت����وس االيطالي مقابل 

24.5 مليون يورو.  )رويترز(البرازيلي زي روبرتو العب هامبورغ اجلديد يحجب الكرة عن التركي حميد التينتوب من بايرين ميونيخ

)أ.پ(قائد تشلسي جون تيري يقطع الكرة برأسه أمام العب سياتل فريدي مونتيرو

ريال مدريد يفكر في استعادة غرانيرو 
ذك���رت صحيفة »أس« االس���بانية 
الرياضية امس أن ن���ادي ريال مدريد، 
بدأ في وضع البدائل حتسبا إلخفاقه في 
التعاقد مع تشابي ألونسو جنم وسط 
ليڤربول اإلجنليزي، ووضع نصب عينيه 

ضم الصاعد استيبان غرانيرو.
وقالت الصحيفة إن فريق العاصمة 
االسبانية قد يفكر باستعادة العبه السابق 
غراني���رو )22 عاما( من صفوف جاره 
خيتافي، إذا ما ظلت األوضاع على ما هي 

عليه في صفقة العب ليڤربول.
وميلك ريال مدريد احلق في استعادة 

الالعب مقابل 5 مالي���ني يورو، بزيادة 
مليونني عما حصل عليه النادي امللكي 
لدى رحيل الالعب صيف العام املاضي، 
قبل أن تشير »أس« إلى أن النادي أمامه 

حتى 31 اجلاري للجوء لهذا البند.
واليزال ريال مدريد، الذي أعلن مديره 
الفني التشيلي مانويل بيليغريني عن 
رغبته في ضم العب وسط مدافع، مصرا 
على تثبيت قيمة عرضه لضم تش���ابي 
ألونسو عند 27 مليون يورو، في الوقت 
ال���ذي يطلب فيه النادي اإلجنليزي 40 

مليونا.

أنشيلوتي: تيري باقٍ في تشلسي

أبدى االيطالي كارلو أنشيلوتي 
املدير الفني لتشلسي اإلجنليزي 
ثقت���ه في بقاء ج���ون تيري مع 
الفريق في املوس���م املقبل وعدم 

انتقاله إلى مانشستر سيتي.
وقال أنش���يلوتي في مؤمتر 
صحاف���ي عل���ى هام���ش جولة 
»البلوز« ف���ي الواليات املتحدة 
إن عقد تيري مع تشلسي ممتد 
لثالث سنوات مقبلة نافيا نيته 

االستغناء عن قائد الفريق.
وتقدم مانشستر سيتي بعرض 
لضم تي���ري مقاب���ل 30 مليون 

إلى  جنيه استرليني، باإلضافة 
راتب أس���بوعي قيمته 200 ألف 
استرليني، وهو أعلى راتب في 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وأضاف املدير الفني اإليطالي 
»أثق 100% في بقاء تيري معنا في 
املوسم املقبل، فعقده ممتد لثالث 
سنوات، وال ننوي االستغناء عنه«. 
وتابع »نحتاج إليه كقائد للفريق، 
وأعتقد أنه سيستمر للقيام بدوره 

في املوسم املقبل«.
وعل���ى اجلانب اآلخ���ر، أكد 
الويلزي مارك هيوز املدير الفني 

ملانشستر س���يتي متسكه بضم 
إلى  الدولي  املدافع اإلجنلي���زي 
صفوف فريقه. وقال »لقد قدمنا 
عرضا ومت رفضه، ولكن في بعض 
األحيان عليك االنتظار والهدوء، 
رمبا تتم الصفقة في اليوم األخير 

لفترة االنتقاالت الصيفية«.
من جانب آخر، فاز تشلسي 
على سياتل ساوندرز األميركي 2 
� 0 في املباراة التي أقيمت مساء 
اول من امس، ضمن استعدادات 

االول للموسم اجلديد.
وسجل دانيال ستوريدج )12( 

وفرانك المبارد )35( الهدفني.
وفي مباراة ودية ثانية، تعادل 
ارس���نال االجنليزي مع مواطنه 
بارنت 2 � 2، سجل لالول الروسي 
اندريه ارشاڤني )44( وبارازيت 
)49( وللثان���ي ياكوب���و )45( 

وشارلز )83(.
ويلتقي أرسنال مع لينكولن 

سيتي اليوم وديا.
وفي بطولة حتدي فوداكوم، 
فاز اورالن���دو بيراتس اجلنوب 
افريقي على مانشس���تر سيتي 

االجنليزي 2 � 0.

فوز »البلوز« على سياتل.. وتعادل أرسنال وخسارة مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ يقاضي ريال مدريد إلصراره على إغراء ريبيري
بودولسكي يحذّر كولن من اإلفراط في التفاؤل.. وڤولڤسبورغ يواجه ڤيردر بريمن في كأس »السوبر«


