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اعتبر االيرلندي روي كني قائد مان يونايتد االجنليزي 36
السابق، مبلغ 80 مليون جنيه استرليني قيمة صفقة انتقال 
البرتغالي كريستيانو رونالدو من مان يونايتد إلى ريال 

مدريد االسباني، أنه »بخس«.
وقال كني لهيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي«: »أنا 
متفق مع الصفقة ألنها جرت بالطريقة املناسبة. أنظر لالعبني 
آخرين وأدرك أن 80 مليون جنيه استرليني ثمن منخفض 

على رونالدو«. وانتقل اجلناح البرتغالي إلى النادي امللكي 
في صفقة هي األغلى في تاريخ كرة القدم.

وأضاف كني »أنه أفضل الع���ب في العالم، والالعبون 
مثلهم مثل الفنانني. وطبيعي أن أصحاب أفضل العروض 
يتقاضون أعلى الرواتب«. ويحمل رونالدو رقم 9 مع ارتدائه 
القميص األبيض، متنازال عن رغبته في االحتفاظ برقمه 

املفضل 7 احملجوز لقائد مدريد راوول غونزاليز.

كين يعتبر ثمن رونالدو منخفضًا

الفهيم يشتري بورتسموث رسميًا

أعلن نادي بورتسموث اإلجنليزي لكرة القدم، أنه توصل التفاق »من 
حيث املبدأ« لبيع النادي إلى املستثمر اإلماراتي سليمان الفهيم.

وس����تتحول ملكية النادي من ألكس����ندر جايداماك الذي أعلن في 
مايو املاضي، أنه ال يستطيع توفير مقدار مناسب من الوقت ملتابعة 

أحوال النادي إلى الفهيم.
ومت تعيني املدرب املؤقت بول هارت، الذي جنح في قيادة بورتسموث 
للهروب من شبح الهبوط بعدما خلف طوني أدامز في تدريب الفريق 

في فبراير املاضي، في منصب املدير الفني للفريق.
وعني الفهيم )32 عاما( في منصب رئيس النادي بعد انتهاء فترة 

التحريات بشأن أوضاعه املالية في األسبوع املاضي.
وذكر بورتس����موث في بيان له »رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لم جتد أي س����بب يجعل الفهيم عرض����ة لتجريده من حقه في إدارة 
النادي«. وأكد هارت أنه يشعر بالسعادة بعدما أظهرت إدارة النادي 
واملال����ك اجلديد ثقة كبيرة به بتعيينه في منصب املدير الفني الدائم 

للفريق.
وأضاف »الالعبون تعاملوا بشكل رائع مع التحديات عندما توليت 

املسؤولية في املوسم املاضي، اتطلع إلى مواصلة هذه العالقة«.
من جانبه، قال الفهيم إن هارت هو الرجل املناس����ب لهذه املهمة.
وأض����اف امللياردير اإلماراتي »بول حقق إجنازا عظيما بإبقاء الفريق 
في الدوري املمتاز، كما س����بق له العمل مدربا في قطاعات الناشئني 

ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق«.

 تروشوفسكي يصف إدارة
بايرن ميونيخ بالغباء

وصف العب وسط هامبورغ األملاني بيوتر تروشوفسكي ادارة 
بايرن ميونيخ بالغباء لتفريطها في البرازيلي زي روبرتو.

ونقلت مجلة »بيلد« عن تروشوفسكي قوله: »ما فعلته إدارة 
باي���رن بالتخلي ع���ن زي روبرتو يعد نوعا م���ن الغباء«، وتابع 
العب بايرن الس���ابق »أنه العب ممتاز وأنا سعيد بانضمامه إلى 

هامبورغ«.
وكان زي روبرت���و قد انضم إلى هامبورغ بعد انتهاء عقده مع 
الفريق »البافاري«، ورفض االدارة جتديد عقده ملدة موسمني، كما 
كان يرغ���ب. يذكر أن هامبورغ قد تغلب على بايرن ميونيخ 1 � 0 
في دورة كأس »تي � هوم« الودية ش���ارك فيها ايضا شتوتغارت 

وشالكه، وتوج هامبورغ بطال لها.
على صعيد آخر فاز بايرن ميونيخ على شتوتغارت كيكرز من 

الدرجة الثانية 10 � 0 مباراة ودية استعدادا للمسوم اجلديد.

اإلماراتي سليمان الفهيم

العاجي ديدييه دروغبا مهاجم تشلسي يشق طريقه بني العبي إنتر ميالن األرجنتينيني استبيان كامبياسو ونيكوالس بورديسو                      )أ.پ(

عودة السويدي زڤن غوران اريكسون للعمل في إجنلترا جذبت اهتمام وسائل اإلعالم                )رويترز(

أنشيلوتي تفوق على مورينيو في لوس أنجيليس
أكد أن ثقته في دروغبا ال حدود لها.. ومالودا مدد عقده وإصابة باالك في قدمه

حسم تشلسي االجنليزي 
انتر ميالن بطل  مواجهته مع 
الدوري االيطالي بالفوز عليه 
2 � 0 في مب���اراة ودية أقيمت 
على ملعب »روز بول« في لوس 
اجنيليس ضمن جولة الفريقني 
الى الواليات املتحدة استعدادا 

للموسم املقبل.
وس���جل العاج���ي ديدييه 
دروغبا اله���دف االول للفريق 
اللندني بتس���ديدة من خارج 
املنطق���ة حتول���ت م���ن احد 
املدافعني الى ش���باك احلارس 
السلوڤيني فيد بيليتش )11(، 
ثم اضاف فرانك المبارد الهدف 
الثاني من ركل���ة جزاء بعدما 
ملس االرجنتين���ي نيكوالس 
الكرة بيده داخل  بورديس���و 

املنطقة )50(.
وهو الفوز الثاني لتشلسي 
الذي يشرف عليه هذا املوسم 
مدرب ميالن االيطالي السابق 
كارلو انشيلوتي، بعد االول على 
سياتل ساوندرز االميركي )2 � 
0( االحد املاضي، فيما مني انتر 
ميالن الذي يشرف عليه مدرب 
البرتغالي  الس���ابق  تشلسي 
جوزي���ه موريني���و، بهزميته 
الثانية بعد االولى امام اميركا 
املكسيكي بركالت الترجيح 5 � 
4 بعد تعادلهما 1 � 1 في الوقت 

االصلي.
جتدر االشارة الى ان مباراة 
تشلس���ي وانتر ميالن تدخل 
ضمن دورة رباعية تضم ايضا 

ميالن واميركا.
وفي س���ياق آخ���ر، أعرب 
انش���يلوتي ع���ن اعتقاده بأن 
دروغبا بإمكانه أن يصبح قوة 

هجومية ال ميكن إيقافها.
وواجه دروغبا ظروفا صعبة 
في املوسم املاضي، حيث أخبره 
املدرب البرازيلي السابق للفريق 
لويز فيليبي سكوالري في يناير 
املاضي أنه بإمكانه الرحيل عن 

النادي.
ولك���ن دروغب���ا رف���ض 
االستس���الم وبعد أن استعاد 
قمة مستواه حتت قيادة املدرب 
الهولندي غوس هيدينك فإن 
انشيلوتي يرى اآلن أنه أصبح 

»ال غنى عنه«.
وقال انشيلوتي لصحيفة 
»ذا صن« البريطانية »دروغبا 

 اإلصابة تبعد
نصري شهرين

تعرض العب وس���ط نادي 
ارس���نال االجنليزي ومنتخب 
فرنسا لكرة القدم سمير نصري، 
لكسر في س���اقه اليمنى خالل 
التمارين التي اجراها الفريق خالل 
معسكره التدريبي في مدينة باد 
ولترسدورف النمسوية، ومت نقله 

الى املستشفى.
الناطق باسم املعسكر  وأكد 
اندرياس نوباور »ان  التدريبي 
نصري سيغيب عن املالعب ملدة 
ش���هرين تقريبا، بعدما تعرض 
لالصابة خ���الل حصة تدريبية 
في ستاد ستريا الدولي ومت نقله 
الى مستشفى هارتبرغ املجاور 

للمعاجلة«.
وكان نص���ري )22 عاما، 15 
مب���اراة دولية( ق���د انضم الى 
العام املاضي قادما من  ارسنال 

مرسيليا.
وسيضطر نصري بالتالي الى 
الغياب ع���ن املباراة املقررة بني 
فرنسا وجزر فارو في 12 اغسطس 
املقبل ضمن املجموعة السابعة 
املؤهلة ال���ى مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا، كما انه قد يغيب 
ايضا عن املباراتني ضد رومانيا 
وصربيا في 5 و9 سبتمبر ضمن 

التصفيات ذاتها.

 جرفينيو إلى ليل
لمدة 3 سنوات

أعلن نادي ليل الفرنسي ان 
مهاجم منتخب ساحل العاج لكرة 
القدم جرفينيو انتقل من لومان 

الى صفوفه ملدة 3 سنوات.
وكان جرفيني���و )22 عاما( 
ألوان لوم���ان منذ  يدافع ع���ن 
موسمني بعدما انضم اليه قادما 

من بيفيرين البلجيكي.
وخاض جرفينيو مع لومان 59 
مباراة وسجل له 9 اهداف باالضافة 

الى 8 متريرات حاسمة.
ولم يكشف النادي عن قيمة 
الصفقة اال ان املفاوضات تركزت 

حول 6 ماليني يورو.

ومن جانب آخر، أصيب قائد 
وصانع العاب املنتخب االملاني 
ميكايل ب���االك في اصبع قدمه 
خالل التمارين التي أجراها مع 
فريقه تشلسي، حسبما اعلن 

ناديه.
واكد الن���ادي ان باالك )32 
عاما( قطع رحلته مع الفريق 

وعاد الى اجنلترا للمعاجلة.
وتأت���ي إصابة ب���االك قبل 
شهر من موعد انطالق الدوري 
االجنليزي املمتاز الذي يبدأ في 
15 اغس���طس املقبل. ويلتقي 
تشلس���ي مع هال سيتي على 

أرضه ضمن املرحلة االولى.

الهولندي غ���وس هيدينك في 
الربيع املاضي، حيث وضع كل 

ثقته في هذا الالعب.
ويبدو ان انشيلوتي سيسير 
على خطى هيدينك بالرغم من 
الالعب في مراكز  انه سيضع 
متعددة، وقد اصطحبه معه في 
اجلولة التدريبية الى الواليات 

املتحدة.
وقال مالودا الذي كان عقده 
سينتهي في 2010: »انشيلوتي 
س���يجرب هذا املوسم اسلوبا 
جديدا وسأحاول ان أتأقلم معه، 
التمارين حاليا  ونحن جنري 

من اجل تطبيق ذلك«.

وقال مالودا: »انا سعيد جدا 
الن ذلك يشير الى الثقة املتبادلة 
بيني وب���ني النادي، وان األمر 

ينذر ببداية تاريخ جديد«.
وكان مال���ودا قد انضم الى 
تشلس���ي صيف 2007، حتت 
اشراف املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، حيث لم يتمكن من 
فرض نفسه إال بعد رحيل هذا 
االخير، وخليفتيه افرام غرانت 
والبرازيل���ي لوي���س فيليبي 
س���كوالري الذين تركوه على 

مقاعد االحتياط.
ومتكن مال���ودا من فرض 
نفس���ه بع���د مج���يء املدرب 

إضافيني، عندما يعود الفريق 
من معسكره اإلعدادي، مع زيادة 
راتبه السنوي إلى 102 ألف جنيه 

إسترليني في األسبوع«.
ومن ناحية أخ���رى، يبدو 
أندري  املهاج���م األوكراني  أن 
شيڤشينكو في طريقه للرحيل 
عن الفريق، حتى في حال عدم 
تلقي عرض مناسب مع نهاية 

أغسطس املقبل.

إصابة باالك

ومدد نادي تشلس���ي، عقد 
مهاجمه الفرنسي فلوران مالودا 

حتى يونيو عام 2012.

العب مه���م للغاية بالنس���بة 
لن���ا، إنه الع���ب ال غنى عنه، 
ال ميك���ن ألي مهاجم آخر في 
العالم القيام بنفس املهام، لقد 
حتدثت مع دروغبا وأعرف متاما 
ما يحتاج���ه«. وأضاف »ثقتي 
في دروغبا ال حدود لها، ولقد 

أخبرني أنه سعيد بالبقاء«.
وأب���دت ع���دة أندي���ة من 
بينه���ا إنت���ر مي���الن وميالن 
رغبتها في ضم دروغبا، ولكن 
املهاجم العاجي قرر البقاء مع 

تشلسي.
املتوق���ع أن يوافق  وم���ن 
دروغبا على متديد عقده عامني 

إريكسون يعود إلى إنجلترا مديرًا لنوتس كاونتي

عني السويدي زڤن غوران اريكسون، مدرب اجنلترا واملكسيك 
س���ابقا، مديرا عاما لفريق نوت���س كاونتي الذي يلعب في دوري 

الدرجة الثالثة االجنليزية.
واعل���ن نوتس كاونتي الذي لعب الخر مرة في دوري الدرجة 
االولى )الدوري املمتاز حاليا( موسم 1991-1992، في بيان اصدره 
امس »زڤن يبدأ عمله مبفعول مباشر. سينضم اليه مساعده القدمي 

تورد غريب في منصب املستشار العام«.
وانهى نوتس كاونتي، وهو احد فرق مدينة نوتنغهام، دوري 
الدرجة الثالثة املوس���م املاضي في املركز ال� 19، علما أنه يرتدي 
القميص االبيض واالسود الذي تبناه يوڤنتوس االيطالي في بداية 

القرن العشرين.
وكان نوتس كاونتي الذي اشترته في يونيو املاضي مجموعة 
اماراتية، من كبار الفرق االجنليزية حتى عام 1930 قبل ان يتقهقهر 

بعدها ويهبط الى الدرجات الدنيا.
يذكر ان االحتاد املكسيكي تخلى في ابريل املاضي عن خدمات 

اريكسون بعد خسارة املنتخب اما هندوراس 1-3 ضمن تصفيات 
الكونكاكاف املؤهلة الى مونديال جنوب افريقيا 2010.

وكان اريكسون قد تسلم منصبه في يونيو 2008، لكنه اصبح 
محط انتقادات الصحافة احمللية بسبب املسيرة املتعثرة للمنتخب 

في هذه التصفيات.
واصبح اريكسون -60 عاما- في عام 2000 اول مدرب اجنبي 
يش���رف على اجنلترا، ودرب مانشستر سيتي االجنليزي ملوسم 

واحد فقط، قبل ان يفسخ عقده الذي ميتد 3 سنوات.
من ناحية ثانية، ضم نادي ويغان االجنليزي الشاب االيرلندي 

جيمس ماكارثي الى صفوفه ملدة 5 سنوات.
ولم يكش���ف النادي االجنليزي عن بدل انتق���ال ماكارثي )18 
عام���ا( الذي كان هدفا لعدة اندية محلية اخرى من دوري الدرجة 

املمتازة االجنليزية.
ويلعب ماكارثي ضمن منتخب بالده للشباب، وكان يدافع حتى 

االن عن ألوان هاميلتون االسكوتلندي منذ 3 سنوات.

فشل مفاوضات انتقال فابيانو إلى ميالن

ليڤربول يرغب في التعاقد مع أكيالني

اكد خوسيه فوينتيس مدير 
اعمال املهاجم البرازيلي لويس 
املفاوضات مع  فابيانو فش����ل 
ميالن االيطالي الذي كان يسعى 
للحصول على خدمات موكله 

من اشبيلية االسباني.
وعرض ميالن على اشبيلية 
مبلغ 14 مليون يورو من اجل 
التخلي عن خدمات هداف كأس 
الق����ارات االخيرة، لكن الفريق 
االندلسي يطالب ب� 20 مليون 
يورو، ما جعل الفريقان يصالن 

الى حائط مسدود.
ويبدو ان ميالن غير مستعد 
لتغيير عرضه وه����ذا ما اكده 
ادريانو غالياني  نائب رئيسه 
الذي اعلن ان فريقه لن يتقدم 
بعرض اخر، ثم عززه فوينتيس 
بقوله لشبكة »سكاي سبورت« 
االيطالية »اعتقد ان صفقة لويس 

فابيانو قد فشلت«.

واضاف فوينتيس »اعتقد 
ان هناك امكانية ضئيلة لرؤيته 
)فابيانو( يلعب مع ميالن. لم 
اتلق اي اتصال من ميالن وال احد 
بامكانه حل املشكلة سواهم. ان 
عرض ال� 14 مليون يورو الذي 
تقدموا به غير كاف للحصول 
على الالعب. احلياة تستمر. كان 
فابيانو يحب����ذ اللعب للميالن 
لكن برأيي الشخصي الصفقة 

انتهت«.
وكان م����درب ميالن اجلديد 
ليوناردو كشف اخيرا ايضا ان 
املفاوضات بني فريقه واشبيلية 

وصلت الى حائط مسدود.
ونفى ليوناردو صحة االخبار 
التي حتدثت عن ان ميالن عرض 
على شركة »ريو« التي متلك %65 
من حقوق عقد فابيانو اقل من 
12 مليون يورو القناعها ببيع 
الالعب، علما بان بعض التقارير 

ذكرت ان غالياني سافر الى لندن 
لالجتماع مبسؤولي »ريو« من 
اجل التوصل الى اتفاق معهم.

من جانب اخر، ش����دد نائب 
رئي����س نادي مي����الن أدريانو 
غالياني أن فريقه لن ينفق أي 
أموال لض����م النجم اإلجنليزي 

ديڤيد بيكام.
وقض����ى بي����كام )34 عاما( 
صان����ع ألعاب لوس أجنيليس 
غاالكسي األميركي فترة إعارة 
في صفوف ميالن في املوس����م 
املاضي، ولكنه تعرض لصيحات 
استهجان خالل املباراة الودية 
ب����ني ميالن وغاالكس����ي األحد 

املاضي.
وق����ال غاليان����ي لصحيفة 
البريطاني����ة »ال  »ذي ص����ن« 
توجد إمكاني����ة ملجيئه قريبا، 
هناك عوائق مالية من الصعب 

تذليلها«.

أك���د نادي روما اإليطالي لك���رة القدم امس ان 
ليڤربول اإلجنلي���زي يرغب في التعاقد مع العب 
خط الوسط البرتو اكيالني في أسرع وقت ممكن 

خلالفة االسباني تشابي الونسو.
واستس���لم االس���باني رافائيل بينيتيز مدرب 

ليڤربول لرحيل الونسو الى ريال مدريد.
وأع���رب مدرب ريال مدريد التش���يلي مانويل 
بيليغريني عن اهتمامه بضم الونس���و، وأشارت 
مصادر مقربة م���ن روما الى أن اكيالني على قمة 
أه���داف بينيتيز في حال واف���ق ريال مدريد على 
دفع املبلغ احملدد من ليڤربول للموافقة على بيع 

الونسو وهو 35 مليون جنيه إسترليني.
ولكن النجم اإليطالي اكيالني الذي يتعافى من 

جراحة في كاحل القدم لن يأتي بثمن زهيد.
ويتوقع روما، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة، 
احلصول على 18 مليون جنيه إسترليني من وراء 

هذه الصفقة بعد أن جنح في متديد عقد الالعب 4  
أعوام قبل شهرين فقط.

وتعلق وضع الونسو بعد رفض ريال مدريد دفع 
املبلغ الكبير الذي يطلبه بينيتيز، ولكن بيليغريني 

أكد أنه ال يعرف ما سيحدث في الفترة املقبلة.
وقال بيليغيريني لصحيفة »ميرور« البريطانية 

»جميعنا يعرف أن الونسو العب رائع«.
وأضاف »ال نعرف ما الذي سيحدث في الفترة 
القدمة، إنه اآلن العب في صفوف ليڤربول، لذا سنرى 
ما الذي سيحدث في املستقبل، ال ميكنني احلديث 

عن العبني ليسوا في ريال مدريد حاليا«.
ومن ناحية أخرى، تعاقد ليڤربول مع ستيفني 
س���اما )16 عاما( من صفوف بوروسيا دورمتوند 

األملاني.
وجنح الفريق اإلجنليزي في خطف ساما العب 
املنتخب األملاني حت���ت 17 عاما،  قبل أن يقدم له 

دورمتوند عرضا احترافيا.

غالياني يستبعد إنفاق أموال لضم بيكام

لخالفة ألونسو في حال انتقاله إلى ريال مدريد


