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 أكد أن تيڤيز ال يستحق 25 مليون إسترليني 

 فيرغسون: رونالدو قد يعود يومًا ما إلى مان يونايتد

ڤيردر بريمن »سوبر« ألمانيا لمرة رابعةمشاعر متباينة بين جماهير برشلونة حول رحيل إيتو

توج ڤيردر برمين، بطل الكأس، بلقب مسابقة كأس 
السوبر االملانية لكرة القدم بفوزه على ڤولفسبورغ، 
بطل الدوري، 2 � 1.وس����جل بير ميرتيس����اكر )20( 
وكليمنز فريتز )81( هدفي برمين، والبرازيلي غرافيتي 
)67( هدف ڤولفسبورغ الذي كان يخوض مباراته 
الرسمية االولى بقيادة مدربه اجلديد ارمني فيه الذي 
خلف فيليكس ماغاث املنتقل الى شالكه بعد ان قاد 
ڤولفسبورغ الى لقب بطل الدوري للمرة في تاريخه.

وشهدت املباراة قمة اإلثارة في اللحظات األخيرة حيث 
أشهر احلكم البطاقة احلمراء في وجه دانييل باير 
العب ڤولفسبورغ لتسببه في ضربة جزاء لڤيردر 
برمين.وتقدم تورسنت فرينغز لتسديد ضربة اجلزاء، 

ولكن احلارس مارفني هيتز كان له باملرصاد.

وهذه هي املرة الرابعة التي يتوج فيها برمين بلقب 
هذه املسابقة بعد اعوام 1988 و1993 و1994، ليتشارك 
الئحة الفرق االكثر تتويجا بلقب هذه املسابقة مع 
بوروسيا دورمتوند )1989 و1995 و1996 و2008(. 
يذكر ان برمين احرز لقب بطل كأس املانيا اثر فوزه 
على باير ليڤركوزن 1 � 0 في املباراة النهائية، لينقذ 
موسمه ويضمن مشاركته في كأس االحتاد االوروبي 
التي حل فيها املوسم املاضي وصيفا للبطل بخسارته 

امام شاختار دونتيسك االوكراني 1 � 2.
وينطلق الدوري االملاني في 7 اغسطس املقبل، 
وسيقص ڤولفسبورغ ش����ريط املوسم اجلديد في 
مواجهة نارية مع ش����توتغارت، فيما يلعب برمين 

في اليوم التالي مع اينتراخت فرانكفورت.

ليون يزايد لضم الشماخ

فنربغشه يضم 
سانتوس وباروني

يس���تعد فريق ليون الفرنسي 
للمزايدة على أي عرض يتقدم به 
ارسنال اإلجنليزي للحصول على 
خدمات املهاجم املغربي الدولي مروان 

الشماخ من صفوف بوردو.
واعترف الفرنسي ارسني فينغر 
مدرب ارسنال باهتمامه بضم الالعب 
رغم عدم تقدمه بعرض رسمي حتى 
اآلن.ويعد الشماخ الذي أعرب عن 
رغبته في االنتق���ال إلى الدوري 
اإلجنلي���زي املمتاز، هدفا واضحا 

لسندرالند وبالكبيرن.
وأعرب ليون عن اهتمامه بضم 
الش���ماخ، وقد يتقدم بعرض إلى 
ب���وردو للحصول عل���ى خدمات 
مهاجمه الشاب.وقال رئيس ليون 
جان ميشيل اوالس »عندما رأيت 
رغبة الش���ماخ ف���ي الرحيل إلى 
إجنلترا، رمبا وليس فرنسا شعرت 
باألسف ألننا مستعدون الستقباله 

باألحضان«.

ذكر نادي فنربغشه التركي لكرة 
القدم على محطته التلفزيونية، انه 
تعاقد مع الظهير البرازيلي الدولي 
اندريه سانتوس وزميله في نادي 
كورينثيانز كريس����تيان اوليفييرا 

باروني.
ويش����كل اخلبر صدمة للبعض 
خاصة ان تقارير اعالمية، ذكرت ان 
وكيل سانتوس متواجد في ايطاليا 
إلجراء مفاوضات مع ميالن لالنتقال 

الى صفوفه.
وارتبط اسم سانتوس )26 عاما( 
الذي كان العبا اساسيا في تشكيلة 
البرازيل الت����ي احرزت لقب بطولة 
كأس القارات الشهر املاضي، بناديي 
ميالن ويوڤنتوس االيطاليني، في حني 
كان اوليفييرا على وشك االنتقال الى 

نادي اجلزيرة اإلماراتي.
ومن املفترض ان يصل الالعبان 
اليوم الس����تكمال  الى اس����طنبول 
املفاوضات عل����ى ان يتم تقدميهما 

رسميا غدا اخلميس.

تباينت مشاعر جماهير فريق برشلونة االسباني بطل أوروبا، 
حول رحي���ل املهاجم الكاميروني صامويل إيتو عن الفريق، وفقا 

الستطالعات للرأي جرت على شبكة االنترنت امس.
ويحاول برشلونة مقايضة إيتو بالسويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
مهاج���م إنتر ميالن االيطالي، بجانب دف���ع نحو 40 مليون يورو 
)56.76 مليون دوالر( وإعارة صانع ألعاب البيالروسي ألكسندر 

هليب لصفوف الفريق اإليطالي ملدة موسم واحد.
وبدأ جوسيب ماريا ميساليس وكيل أعمال إيتو امس التفاوض 
حول العرض السخي الذي قدمه إنتر للمهاجم الكاميروني، الذي 
يطالب باحلصول على 12 مليون يورو في املوس���م الواحد وملدة 

5 مواسم.
وبالعودة إلى برشلونة، فقد انتابت اجلماهير مشاعر متباينة 

بشأن إمكانية رحيل إيتو.
وكان مدرب برشلونة جوس���يب غوارديوال عائدا من عطلته 
قبل أن يؤكد »أنني مقتنع بأن الشيء األفضل بالنسبة لبرشلونة 

هو رحيل إيتو«.
وحاول غوارديوال توضيح موقفه بالقول »هذا ال يرجع ألسباب 
تتعلق بكرة القدم، إنها مساءلة شعور، إن ذلك ال يتعلق بالسلوك، 
إنني لست هنا لتغيير شخصية أحد، ولكن بدال من ذلك أقرر على 

أي الالعبني اعتمد في املوسم املقبل«.
وأضاف أنه »ممنت للغاية إليتو، ليس فقط بسبب ما قدمه في 

املوسم املاضي ولكن ملا فعله خالل خمسة أعوام )مع النادي(«.
ورفض غوارديوال احلديث عن إبراهيموڤيتش، موضحا »أنه 
مازال العبا ف���ي صفوف إنتر« ورغم ذلك فإن���ه من املعروف أن 
املدرب الشاب مهتم بضم النجم السويدي منذ بداية فترة واليته 

مع برشلونة في 2008.
واكتسب غوارديوال ش���عبية طاغية في »نوكامب« بعد قيادة 

الفريق إلحراز ثالثية تاريخية )الدوري االسباني، كأس ملك اسبانيا 
ودوري أبطال أوروبا( املوسم املاضي.

وش���دد على أنه سينجح في مواصلة رحلته مع برشلونة مع 
رحيل إيتو.

ورغم ذلك أظهرت استطالعات للرأي أجرتها صحيفتا »موندو 
ديبورتيفو« و»سبورت« على شبكة االنترنت أن جماهير برشلونة 

لديها شعور متباين حول رحيل إيتو«.
ووجهت صحيفة »موندو ديبورتيفو« سؤاال إلى قرائها، أغلبهم 
من جماهير برشلونة، »هل تتفقون مع آراء غوارديوال بشأن إيتو«؟، 

وصوت 51% فقط من القراء بنعم، فيما أجاب 49% بالرفض«.
ومن ناحيتها، طرحت صحيفة »س���بورت« تساؤال »هل أنت 
مقتنع بتفسير غوارديوال بش���أن رحيل إيتو؟ وأجاب 56% فقط 
من القراء بنعم، مما يرجح ان العديد من مش���جعي برش���لونة ال 

يرغبون في رحيل مهاجمهم األفريقي املتميز.
ويعد إيت���و )28 عاما( ثالث أبرز هداف في تاريخ برش���لونة 
بتس���جيله 121 هدفا على مس���توى جميع املسابقات، ليأتي خلف 
أسطورتي اخلمس���ينيات من القرن املاضي،  سيزار والديسالس 

كوباال.
وانضم إيتو الى صفوف برشلونة قادما من ريال مايوركا في 
2004 بعد رفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اس���تعادة 
الالع���ب لصفوف الفريق، وقال حينه���ا بيريز أن إيتو قد يصبح 

»قنبلة موقوتة«.
وس���اعدت األهداف الغزيرة إليتو فريق برشلونة على الفوز 
بلقب الدوري احمللي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتني، وكأس 

ملك اسبانيا مرة واحدة.
وأحرز أهدافا حاس���مة في نهائي دوري أبط���ال أوروبا عامي 

2006 و2009.

 اعتب���ر مدرب ن���ادي مان 
يونايتد االنجليزي لكرة القدم 
»السير« اليكس فيرغسون ان 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ق���د يعود يوما ما الى صفوف 
فريقه، وكال له المديح تعليقا 
على السنوات الست التي قضاها 

االخير في »اولد ترافورد«.
 وقال فيرغسون امام جمعية 
الصحاف���ة البريطاني���ة ف���ي 
العاصمة الماليزية كوااللمبور، 
حي���ث يجري الفري���ق جولة 
تحضيرية للموس���م الجديد 
»)رونالدو( قد يعود، ال يمكنك 
ان تعرف، االمور تجري بهذه 
الطريقة احيانا. اذا نظرت الى 
السنين الس���ت التي امضاها 
معن���ا، ل���م يف���وت اي حصة 

تدريبية«.
 وأصبح رونال���دو افضل 
العب في العالم عام 2008، اغلى 
العب في العال���م ايضا عندما 

انتقل الى صفوف ريال مدريد 
االسباني الش���هر الماضي في 
صفقة قياسية بلغت 94 مليون 

يورو.
 ورأى فيرغسون ان رونالدو 
لم يقدم افضل س���نواته بعد، 
واصفا اي���اه بأفضل العب في 
العالم بأشواط عن بقية الالعبين 
وقال »افضل ما لديه لم يأت بعد. 
انه في ال� 24 م���ن عمره. لقد 
اتى الى النادي المناس���ب في 
المناسب من مسيرته.  الوقت 
الى ريال  الذهاب  كان بإمكانه 
مدريد أو برش���لونة أو أندية 
النادي  الى  أتى  اخرى، ولكنه 
المناسب وأنا اقدر ذلك«. وختم 
»مما ال شك فيه ان رحيله يشكل 
خسارة كبيرة واعتقد انه تحد 
بالنسبة لنا. ال يمكن ان تكون 
االمور على حالها دون رونالدو. 
ان���ه افضل العب ف���ي العالم 
بأميال عن غيره، وبمس���افات 

أحترم الجماهير، لذا كنت أشعر 
بالسعادة بالمضي قدما في هذه 
الصفقة طالما كانت هي الصفقة 

المناسبة«.
وأضاف »نجاحنا يرجع إلى 
الجماهير ومس���اندتها، نحتاج 
إليهم عندما نكون خارج ملعبنا 
في مباريات أمام فرق مثل فوالم 
وارسنال، ولكنه حقا ال يستحق 

25 مليون جنيه إسترليني«.
وكان تيڤيز هاجم فيرغسون 
في يوم رحيله إلى مانشس���تر 
أنه تعامل معه  س���يتي، مدعيا 
بش���كل غير الئق خالل عامين 
قضاهم���ا في »أول���د ترافورد«، 
ولم يفاتحه في نهاية الموس���م 

في مسألة »بقائه«.
وشدد فيرغسون على أنه لم 
يتحدث فقط مع تيڤيز ، بل أيضا 
مع كيا جورابشيان الذي يمتلك 
حق رعاية الالعب. وأوضح »لقد 
خاطبنا كارلوس، ارس���لت إليه 

رسالة وتحدثت معه عندما كان 
في األرجنتين«.

وأعرب عن اعتقاده أن تراجع 
انفاق ارسنال على تدعيم صفوفه 
ق���د يصعب موق���ف الفريق في 

الموسم الجديد.
وكان ارس���نال قد تخلى عن 
مهاجم���ه التوغول���ي ايمانويل 

اديبايور إلى مانشستر سيتي.

هدف ألوين

 من جانب آخر، وجد مايكل 
اوين طريقه الى الشباك في مباراته 
الثانية مع مان يونايتد، وساهم 
في قيادته للفوز على تشكيلة من 
نجوم الدوري الماليزي 2-0 على 
الملعب الوطني في كوااللمبور.

 وكان االيطالي الشاب فيديريكو 
ماكيدا صاحب الهدف االول لمان 
المباراة وسجله في  يوناتيد في 
الدقيق����ة 11، قبل ان يضيف اوين 

الثاني بعد ثالث دقائق.

 يذكر ان اوين س���جل هدف 
الفوز لمان يونايتد على التشكيلة 
ذاتها 3-2 في اول مباراة لفريق 
»الشياطين الحمر« خالل جولته 

اآلسيوية االستعدادية.
 م���ن ناحية ثاني���ة، يعتقد 
المهاجم الس���نغالي مامي بيرام 
إلى صفوف  انتقاله  أن  ضيوف 

مان يونايتد »مجرد مزحة«.
وكان مان يونايتد قد تعاقد 
مع ضيوف )21 عاما( من صفوف 
مولده النرويجي مقابل مليوني 

جنيه إسترليني.
وأكد تارجي نوردس���تراند 
ياكوبس���ن مدير ن���ادي مولده 
لصحيفة »ذا صن« البريطانية »لم 
يصدق )ضيوف( إنه أمر حقيقي، 

كان يعتقد أنها مزحة«.
وأضاف »لق���د تطلب األمر 
بعض الوقت قب���ل أن يصدمه 
الخب���ر، وأخبرني حينها إنه ال 

يستطيع النوم«.

عن )االرجنتيني( ليونيل ميسي 
و)البرازيلي( كاكا«.

انتقاد تيڤيز 

وف���ي موضوع آخ���ر، هاجم 
فيرغسون المهاجم األرجنتيني 

السابق لفريقه كارلوس تيڤيز 
وقال إنه ال يس���تحق 25 مليون 
جنيه إسترليني، ونفى إدعاءات 
تيڤيز بأن يكون تعرض للتجاهل 

في نهاية الموسم.
إلى  وفضل تيڤي���ز االنتقال 

مانشستر سيتي بدال من تحويل 
عقد اإلعارة لمدة عامين في مان 

يونايتد إلى عقد نهائي.
وقال فيرغسون لصحيفة »ذا 
صن« البريطانية امس »الجماهير 
لديه���ا نجومها الخاص���ة، وانا 

مهاجم مان يونايتد مايكل أوين يراقب الكرة في املباراة مع جنوم الدوري املاليزي            )أ.پ( )رويترز( البرتغالي كريستيانو رونالدو ينطلق بالكرة في أول مباراة مع ريال مدريد أمام شامروك روفرز      

مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال يقود أول تدريب للفريق استعدادا للموسم اجلديد                     )ا.پ(

قائد ڤولفسبورغ البوسني زفيزدان ماسيموڤيتش متخطيا قائد ڤيردر برمين تورسنت فرينغز                )أ.پ(

ظهور أول خجول لرونالدو مع ريال مدريد
قدم البرتغالي رونال���دو، افضل واغلى 
العب ف���ي العالم، أداء خج���وال في مباراته 
االولى مع ناديه ريال مدريد االسباني لكرة 
القدم، والتي فاز فيها بصعوبة على شامروك 

روڤرز االيرلندي 1 - 0.
وعجز رونالدو، الذي انتقل من مان يونايتد 
االجنليزي مقابل 94 مليون يورو، عن تقدمي 

اي حملات وبدا مقيد احلركة امام مدافعني شبه 
محترفني، وهو ما اضطر املدرب الى استبداله 

بني شوطي املباراة.
وجنح املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية، الذي 
انتقل من ليون الفرنس���ي مقابل 35 مليون 
يورو،  في تسجيل هدف املباراة الوحيد قبل 

3 دقائق من النهاية.

انتقل الدولي البرتغالي السابق مانيش الى كولن االملاني. 
وكان مانيش )31 عاما و52 مباراة دولية( قد فس���خ عقده 

»وديا« مع اتلتيكو مدريد االسباني في مايو املاضي.
وظهر مانيش بقوة الى الساحة بعدما تألق في صفوف 
بورتو وس���اهم في قيادته للفوز بلقب بطل كأس االحتاد 
االوروبي عام 2003 على حساب سلتيك االسكوتلندي وبطل 

دوري ابطال اوروبا عام 2004.

مانيش ينتقل إلى كولن
 ينتظر فريق ش���توتغارت 
الق���دم، موافقة  األملاني لك���رة 
املهاجم الهولندي الدولي كالس 
يان هونتيالر عل���ى االنضمام 
لصفوف الفريق قادما من ريال 

مدريد االسباني.
وأكد شتوتغارت أن هونتيالر 

لم يتوصل لقرار بعد حول إمكانية 
انتقاله للدوري األملاني.

وت����ردد أن صفق����ة هونتيالر 
س����تكلف النادي نحو 20 مليون 
يورو )28 مليون دوالر(، في الوقت 
ال����ذي أبدى فيه فري����ق توتنهام 
اإلجنليزي اهتمامه بضم الالعب.

شتوتغارت ينتظر قرار هونتيالر 


