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عاد العب الوس����ط الدولي الس����ابق تيم 24
بوروڤس����كي الى ناديه ڤيردر برمين حامل 
لق����ب كأس أملانيا لكرة القدم، بعد ان كان قد 
انتقل املوسم املاضي الى بايرن ميونيخ. ووقع 
بوروڤسكي )29 عاما( عقدا ملدة 3 سنوات مع 
برمين، سعيا منه لضمان مشاركة اكبر مع 
ناديه، حيث فش����ل في كسب مركز اساسي 

في بايرن ميونيخ، وبالتالي سيكون املوسم 
املقبل الفرصة املناسبة لضمان مشاركته مع 
املنتخب االملاني في نهائيات كأس العالم التي 
تستضيفها جنوب افريقيا العام القادم. وقال 
بوروڤسكي »قضيت موسما غريبا مع بايرن، 
لكنني سعيد بالعودة الى ڤيردر وانا متلهف 

للعب مجددا«.

قال بايرن ميونيخ االملاني لكرة القدم ان العبه 
الفرنسي فرانك ريبيري سيغيب عن املباراتني 
الوديتني املقبلتني في املعسكر استعدادا للموسم 
املقب���ل. ونقل موقع بايرن عل���ى االنترنت عن 
الهولندي لويس ڤان غال املدرب اجلديد للفريق 
قوله »من الصعب حتديد على وجه الدقة موعد 

عودته الى املالعب«.

بوروڤسكي عاد إلى »قواعده« في ڤيردر بريمن ريبيري يغيب مباراتين

ريال مدريد يتخلى عن هاينتزه 
افادت صحيفة »ماركا« االس����بانية امس ب����ان مواطنها ريال مدريد 
ومرسيليا الفرنس����ي توصال الى اتفاق بشأن تخلي االول عن خدمات 
مدافعه االرجنتين����ي غابرييل هاينتزه، لكن االخير لم يتخذ حتى اآلن 

قراره بشأن ترك النادي امللكي من عدمه.
واشارت الصحيفة الى ان الفريقني توصال الى اتفاق لكن تبقى هناك 

»املسألة االكثر تعقيدا، وهي اقناع الالعب«.
ويعتبر هاينتزه )31 عاما( من االولويات بالنس����بة ملدرب مرسيليا 
اجلديد ديدييه ديشان الذي يسعى لتعزيز خط دفاع الفريق املتوسطي، 
لكن الالعب االرجنتيني املخضرم الذي مر بباريس سان جرمان الفرنسي 
ومان يونايتد االجنليزي، يأمل البقاء مع ريال مدريد هذا املوسم، حسب 
»ماركا« التي ذكرت ايضا ان الراتب الذي يتقاضاه هذا الالعب في ريال 
وقدره 4.2 ماليني يورو س����نويا، قد يش����كل مشكلة بالنسبة لوصيف 
بطل الدوري الفرنس����ي. وكان هاينتزه ق����د انضم الى ريال مدريد عام 
2007 وهو يرتبط بعقد مع االخير حتى 2011. ويسعى ريال مدريد الى 
التخلص من بعض الالعبني قبل أن يحسم امره بشأن اي تعاقد اضافي 
قبل انطالق املوسم في 29 اغسطس املقبل، علما ان النادي امللكي تخلى 
عن العبني حتى اآلن هما االرجنتيني خافيير سافيوال وخافي غارسيا 

اللذان انتقاال الى بنفيكا البرتغالي.
الى ذلك اس����تاء ريال مدريد بش����دة من قرار مهاجمه الهولندي غير 
املرغوب فيه كالس يان هونتيالر، برفض االنتقال الى نادي شتوتغارت 

األملاني رغم تقدم هذا األخير بعرض مغر لالعب.
وبعد أكثر من أسبوعني من املفاوضات املكثفة، بدا هونتيالر قريبا 
متاما من التوقيع لشتوتغارت مقابل نحو 18 مليون يورو )25.57 مليون 
دوالر(. وكان املهاجم الهولندي قد طلب عدم االنضمام الى معسكر ريال 
مدريد التدريبي االستعدادي للموسم اجلديد في ايرلندا من أجل مواصلة 

التفاوض مع شتوتغارت.
ولكن هونتيالر أنه����ى هذه املفاوضات اول من امس، ألنه كما يبدو 
لم يرض متاما عن الراتب الذي عرضه عليه شتوتغارت. وانضم امس 

إلى تدريبات ريال مدريد من جديد.
وذكرت صحيفة »ماركا« االس����بانية الرياضية امس أن »هونتيالر 

أصبح مشكلة« في ريال مدريد.
وترددت أنباء عن رغبة ناديي آرس����نال وتوتنهام اإلجنليزيني في 
ضم الالعب الهولندي لصفوفيهما، وإن كان ريال مدريد لم يتلق حتى 

اآلن أي عروض جادة منهما.

 فوز أميركا
على ميالن

حق����ق فري����ق أميركا 
املكسيكي انتصاره الثاني 
عل����ى فريق ايطالي خالل 
االستعدادات للموسم املقبل 
بفوزه على ميالن 2-1 في 
مباراة ودية في الواليات 
املتحدة.وجاء هدف الفوز 
الميركا بضربة رأس من 
دانييل ماركيز قبل 6 دقائق 

من النهاية.
وبعد ف����وزه بركالت 
الترجيح على انتر ميالن 
االيطالي يوم األحد املاضي، 
ظهر اميركا بشكل أفضل 
م����ن مي����الن ال����ذي قاده 
البرازيلي  املدرب اجلديد 

ليوناردو.
وتقدم الفريق املكسيكي 
في الدقيقة 55 عن طريق 
انريك����ي اس����كويدا بعد 
تخطيه األميركي اوغوتشي 
اونيي����وو مداف����ع ميالن 
اجلديد، ثم سدد الكرة في 

الشباك.
وبع����د 10 دقائق أدرك 
التعادل  اينزاغي  فيليبو 
مليالن بتس����ديدة رائعة 
بعد ان خط����ف الكرة في 
منتصف امللعب، وسددها 
في املرم����ى قبل أن يحرز 
ماركي����ز ه����دف الف����وز، 
ويختتم ميالن مشاركته 
في الدورة مبباراة قمة ضد 
غرميه احمللي انتر ميالن 

يوم األحد املقبل.

نصري يبتعد 6 أسابيع فقط
يأمل الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب فريق ارسنال اإلجنليزي أن يتعافى 
صانع ألعابه الفرنس����ي سمير نصري في غضون 6 أسابيع. وتعرض 

نصري لكسر في القدم خالل املعسكر التدريبي للفريق في النمسا.
وفي البداية، كان من املتوقع أن يبتعد نصري عن املالعب 3 أشهر، 
لك����ن ڤينغر أبدى تفاؤله حول انخفاض امل����دة الزمنية. وطالب ڤينغر 
العبيه التشيكي توماس روزيسكي والكرواتي ادواردو، اللذين تعرضا 
إلصابة طويلة، باملساعدة على ملء الفراغ الذي سيتركه نصري. وقال 
للموق����ع االلكتروني للنادي »لس����وء احلظ تعرض لكس����ر في عظمة 
الشظية، وس����يبتعد عن املالعب 6 أسابيع«. وأضاف »لقد حاول إبعاد 
الكرة قبل أن يسددها شخص ما ولكن لسوء احلظ تعرض للركل وكسر 
في عظمة الش����ظية، إنها ليست إصابة معقدة إنها بسيطة، لكن الشفاء 

منها ستستغرق 6 أسابيع«.

الشماخ يحلم باللعب مع أرسنال
اعتبر لوران بالن مدرب نادي بوردو بطل الدوري الفرنسي لكرة 
القدم ان مهاجمه املغربي مروان الشماخ يستحق ان ينتقل الى فريق 

افضل من سندرالند االجنليزي.
وقال بالن »اعرف ان مروان متلهف للرحيل، حتى انه مس���تعد 
لالنتق���ال بأي ثمن، ولكنه يجب ان ينتق���ل الى فريق يقدره. اذا لم 
تتوافر هذه الشروط سوف اعارض رحيله. اذا لم ينجح في االنتقال 
بامكانه البقاء في بوردو، ولكن يكون االمر مبنزلة عقوبة بالسجن 
اذا بقي لعام اضافي مع وعد ان ينتقل الى فريق آخر )في املوس���م 
التالي(«. ويبدو ان الشماخ الذي يحلم باالنتقال الى صفوف ارسنال 
االجنليزي، اقرب الى التعاقد مع سندرالند وقال بالن في هذا الصدد 
»احترم كثيرا فريق س���ندرالند ومدربه ستيف بروس، لكني اعتقد 

ان مروان يستحق افضل من ذلك«.
وكان الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب نادي ارسنال اإلجنليزي قد 

اعلن االثنني املاضي انه يفكر في تقدمي عرض للشماخ.
وس���بق للشماخ الذي س���جل 13 هدفا في املوسم املاضي ان قال 
ان وكيل اعماله يتواصل مع عدد من االندية االجنليزية من ضمنها 

ارسنال وتوتنهام وبالكبيرن وسندرالند وفوالم.

نفى االس����باني رافايي����ل بنيتيز مدرب 
ليڤرب����ول االجنلي����زي، احتم����ال رحيل 
مواطنه تش����ابي الونس����و واالرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو عن »احلمر«. وارتبط 
اسم الونسو في اآلونة االخيرة بانتقال 
محتمل الى ريال مدريد االسباني ليلتحق 
بالثالثي البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي كاكا والفرنسي كرمي بنزمية 
الذين انضم����وا الى النادي امللكي، فيما 
ذكرت بعض التقارير ان برشلونة بطل 
الدوري االسباني وغرمي ريال مدريد يسعى 
للحصول على خدمات ماس����كيرانو. لكن 
بنيتيز الذي بدا مصرا على عدم التخلي عن 
الونس����و مقابل اقل من 35 مليون يورو، اكد 

ان االخير اليزال العبا في ليڤربول.
واضاف بنيتيز في س����نغافورة حيث 
يخوض فريقه جولة استعدادية للموسم 
املقبل »الونسو هنا وسيستمتع بالطقس 
واملش����جعني والصحافيني. انه مس����تعد 
وبامكانه ان يلعب«. وكان من املتوقع ان 
يعقد الونسو )27 عاما( اجتماعا مع بنيتيز 
بعد ان التحق االحد املاضي بزمالئه في ڤيينا قبل 
التوجه الى بانكوك حيث تعادل ليڤربول مع تايلند 

1-1 في مباراة غاب عنها الالعب االسباني.
اما بالنسبة ملاسكيرانو، فذكرت وسائل االعالم 
ان الالعب االرجنتيني غير سعيد في اجنلترا ويريد 
االنتقال الى برشلونة، ونقلت بعض املواقع اجلنوب 
اميركية عن مدير اعماله قوله »برشلونة هو الصفقة 
االس����هل الن خافيير يريد الذهاب الى اسبانيا. انه 

متعب من احلياة في اجنلترا«.

لكن بنيتي����ز اكد انه ال يوجد هناك اي تطورات 
جديدة بشأن هذه املسألة، مضيفا »في الصحافة هذه 
االيام هناك الكثير من املواقع االلكترونية والصحف 
ومحطات الراديو وش����بكات التلف����زة. وعليهم ان 
يحصلوا على موضوع كل يوم وفي بعض االحيان 
يكررون ام����را ما مت ذكره قب����ل 15 يوما. نحن في 
الوضع ذاته تقريبا، هو )ماس����يكرانو( يعلم كيف 
نفك����ر. انه يعمل بجهد كبير وه����و العب مهم جدا 
بالنس����بة الينا«. وسيتواجه ليڤربول مع املنتخب 
السنغافوري االحد املقبل، واليزال يبحث عن فوزه 
االول بعد 4 مباريات في هذه اجلولة االستعدادية. 
وكان ليڤربول قد تعادل مع مضيفه منتخب تايلند 

1-1 في مباراة ودية اقيمت في بانكوك. 
س����جل الهولندي راين بابل )6( هدف ليڤربول، 

وسوتي سوكسومكيت )80( هدف تايلند.
ولم يقدم ليڤربول اداء قويا في املباراة التي اقيمت 
امام 76 الف متفرج، وفشل في حتقيق فوزه االول في 
ثالث مباراة ودية له استعدادا للموسم املقبل، بعد 
ان تعادل مع سانت غالن السويسري صفر-صفر 
االربعاء املاضي، وخسر امام رابيد ڤيينا النمسوي 
0-1 االحد املاضي. وقال بنيتز »كانت لدينا بعض 
الفرص، كنا نلعب ضد فريق منظم للغاية ويلعب 
بسرعة. عندما تأتي الى قارة جديدة تكون الظروف 
مختلف����ة، واصعب في اغلب االحيان، ولكنني كنت 
راضيا عن اداء بعض الالعبني وانا س����عيد لرؤيتي 

املنتخب )التايلندي( يلعب جيدا«.
وشهدت املباراة اصابة مدافع ليڤربول السلوفاكي 
مارتن سكيرتل بتمزق عضلي، وكذلك اصيب زميله 
املغربي نبيل الزهر بع����د 5 دقائق من دخوله ومت 

استبداله باالسباني الفارو اربيلوا.

بنيتيز ينفي احتمال رحيل ألونسو وماسكيرانو

أنشيلوتي يعتبر المبارد »كاكا تشلسي«
أعرب اإليطالي كارلو انشيلوتي عن اعتقاده بأن فرانك المبارد 

هو كاكا الجديد في فريق تشلسي اإلنجليزي.
وس���بق النش���يلوتي، المدرب الحالي لتشلسي العمل مع 

البرازيلي كاكا في ميالن اإليطالي.
وبعد قضائه بعض الوقت مع المبارد خالل المعسكر اإلعدادي 
لتشلسي في اميركا، أعرب انشيلوتي عن إعجابه الشديد بالعب 

خط وسط المنتخب اإلنجليزي.
ويعتقد المدرب اإليطالي أن المبارد يمكنه أن يقدم لتشلسي 
ما قدمه كاكا الفائز بجائزة أفضل العب في العالم س���ابقا، مع 

ميالن.
وقال: »كاكا لديه إمكانيات مختلفة عن المبارد، ولكن المبارد 

يعمل بشكل جيد للغاية من أجل الفريق«.
وأضاف »المبارد يمكنه اللعب في أي مركز بخط الوس���ط، 

إنه يحرز أهدافا ويتحرك بشكل رائع من دون كرة«.
وأوضح »لديهما إمكانات مختلفة ولكنهما يتمتعان بنفس 

األهمية مع فريقيهما«.
وتابع انشيلوتي »سيكون أكثر صعوبة إشراكه أمام المدافعين 

ألننا نريده أن نستخدمه في موضع هجومي«.
من جانب آخر، أعرب المهاجم العاجي الدولي ديدييه دروغبا 
عن ثقته في بقاء زميله جون تيري في صفوف تشلسي ورفضه 

الرحيل إلى مانشستر سيتي.
وكان تيري هدفا واضحا لمارك هيوز مدرب مانشستر سيتي 
خالل األسابيع الماضية، قام خاللها الفريق بأكثر من محاولة 

لضم المدافع اإلنجليزي الدولي.
وحتى اآلن، رفض تشلسي جميع محاوالت مانشستر سيتي 
لضم الالع���ب رغم العرض المغري الذي قدمه لقائد المنتخب 

اإلنجليزي والذي بلغ 30 مليون جنيه إسترليني.
والتزم تيري الصمت اتجاه مس���تقبله، مما أثار التكهنات 
حول تفكيره العميق في عرض س���يتي، ولكن دروغبا يعتقد 

أن زميله سيبقى في »ستامفورد بريدج«.
ونقلت ش���بكة »سكاي س���بورتس« الرياضية عن دروغبا 
قوله »إنه قائدنا ونحن في حاجة اليه ونعرف أنه سيبقى معنا 

والفوز بالمزيد من البطوالت«.
وأضح »دائما ما يكون م���ن الرائع رؤيته، كان جزءا كبيرا 

من نجاح تشلسي، ونحن اآلن نواصل المشوار«.

ميكل وّقع عقدًا جديدًا

من ناحية ثانية، وقع العب الوسط الدولي النيجيري جون 
اوبي ميكل عقدا جديدا مع نادي تشلسي، لمدة 5 سنوات، ليسير 
على خطى زميله الفرنسي فلوران مالودا الذي مدد عقده لثالث 

سنوات اضافية.
وأعرب ميكل عن سعادته بتوقيع العقد الجديد، وقال لموقع 
النادي على شبكة االنترنت »كان االمر سهال ألنني سعيد هنا 
وعندما سنحت الفرصة سار االمر بشكل جيد. سيكون مستقبلي 
مشرقا مع المدرب الجديد )االيطالي كارلو انشيلوتي( واعتقد 
ان لدينا عالقة عمل جيدة«. وش���ارك ميكل في المباراة الودية 
التي فاز فيها فريقه على انتر ميالن االيطالي 2-0 في الواليات 

المتحدة. 
وعلى صعيد االنتقاالت، خطف وست هام االنجليزي خدمات 
المهاجم الشاب فرانك نوبل من جاره تشلسي بعد ان وقع معه 
عق���دا لمدة 5 اعوام. ورفض نوبل ال���ذي لم يتجاوز ال� 17 من 
عمره، العقد االحترافي الذي تقدم به فريقه تشلس���ي، مفضال 
االنتقال الى الفريق اللندني اآلخر الذي يشرف عليه االيطالي 

جانكارلو زوال.
ويأمل زوال ان يكون نوبل المس���اند المثالي لنجم الفريق 

كارلتون كول.
وعل���ق نوبل على توقيعه اول عقد احترافي قائال »انه يوم 
رائع ل���ي ولعائلتي. انا اآلن متحمس جدا لبدء مش���واري مع 
الفري���ق. اتطلع بفارغ الصبر الظهار امكانياتي. عرف وس���ت 
هام بانه يقدم العبين شبانا وآمل ان اكون ضمن الدفعة التالية 

)من الشبان(«.
وواصل »حصل األمر بشكل مفاجئ. ذكرت االخبار اني رفضت 
عرض تشلسي الذي اشكره طبعا على كل ما فعله معي، لكني 

سعيد ان يتعاقد معي فريق مثل وست هام«.

ميكل وّقع عقدًا جديدًا مع »البلوز«

مدرب تشلسي اجلديد كارلو انشيلوتي خالل املباراة أمام انتر ميالن اإليطالي

املهاجم مايكل أوين أبرز صفقة أبرمها مدرب مان يونايتد أليكس فيرغسون حتى اآلن                 )أ.پ(

 60 مليون جنيه إسترليني
لتعزيز صفوف مان يونايتد 

اليكس  حصل »السير« االس���كوتلندي 
فيرغس���ون على الض���وء االخصر من اجل 
انفاق 60 مليون جنيه اس���ترليني لتعزيز 
صفوف فريقه مان يونايت���د بطل الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
 ولم ينشط مان يونايتد كثيرا على ساحة 
االنتق���االت رغم تخليه ع���ن خدمات جنمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الى ريال مدريد 
االسباني مقابل حصوله على 94 مليون يورو، 
ومهاجمه االرجنتيني كارلوس تيفيز الذي 
انتقل الى مانشستر سيتي بعد ان انتهى عقد 

اعارته لفريق »الشياطني احلمر«.
 وأنف���ق مان يونايت���د 16 مليون جنيه 
استرليني للتعاقد مع االكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا من ويغان اتلتيك، و3 ماليني مقابل 
الفرنس���ي غابرييل اوبرتان من بوردو، ثم 
حصل على خدمات املهاجم مايكل اوين دون 
مقابل بعد انتهاء عقده مع نيوكاسل يونايتد، 
قبل أن يعلن فيرغس���ون عن انتهاء نشاط 

فريقه على ساحة االنتقاالت الصيفية.
 ولم تكن جماهير مان يونايتد راضية عن 
هذا االع���الن وهي اعتبرت ان عائلة غاليزر 
االميركية اثقلت كاهل النادي بالديون منذ 

اشترته.
 وكشف املتحدث باس���م عائلة غاليزر، 
حتسني ناياني، ان على مان يونايتد ان ينفق 
43.3 مليون جنيه سنويا من اجل خدمة دين 
مببلغ 750 ملي���ون جنيه الذي أنفقه املالك 
االميركي من اجل شراء النادي االجنليزي.

 لكن ناياني اكد ان الوضع املالي للفريق 

جيد لدرجة انه يس���مح لفيرغسون بإنفاق 
اموال طائلة من اجل اجراء تعاقدات جديدة 
اذا اراد ذلك، مشيرا الى ان خدمة الدين التزال 
موجودة والديون الكبيرة ايضا لكن االرباح 
التي حصدها النادي بلغت 80 مليون جنيه 
اس���ترليني، يضاف اليها 25 مليون جنيه 

استرليني نتيجة بيع الالعبني.
 واضاف »نحن نتحدث بالتالي عن مبلغ 
يصل الى حوالي 60 مليون جنيه استرليني، 
باالمكان اعادة اس���تثمار ه���ذه االموال في 

الفريق«.
من جانب آخ���ر، تعهد املهاجم البلغاري 
الدول���ي دمييتار برباتوف بال���رد على كل 
املشككني عن طريق الفوز بلقب الدوري املمتاز 

مع مان يونايتد في املوسم املقبل.
وكلف برباتوف خزائن مان يونايتد مبلغا 
باهظا، وصل إلى 30.7 مليون جنيه إسترليني، 
ولكنه لم ينجح في ترك بصمته مع الفريق بعد 

إحرازه 14 هدفا فقط في أول موسم له.
وتع���رض املهاجم البلغ���اري النتقادات 
واس���عة، بسبب تراجع مستواه وفشله في 

التوهج مع بطل الدوري اإلجنليزي.
ومع رحيل رونالدو وتيفيز، يدرك برباتوف 
أن م���ان يونايتد، يحتاج للعودة إلى أفضل 
مستوياته في حال أراد الفريق احلفاظ على 

لقب الدوري احمللي.
وقال برباتوف »أعتقد أن بإمكاني الظهور 
بشكل افضل، وتقدمي املزيد، دائما ما يكون من 
املفيد أن تبدأ بشكل جيد، حظينا بفترة إعداد 

جيدة، وأشعر بأنني أتدرب بشكل جيد«.


