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إيتو إلى إنتر ميالن مقابل انتقال إبراهيموڤيتش إلى برشلونة

توصل املهاج���م الكاميروني صامويل 
ايتو الى اتفاق مع انتر ميالن بطل الدوري 
االيطالي لكرة القدم لالنتقال الى صفوفه من 
برشلونة بطل الدوري االسباني ومسابقة 
دوري ابطال اوروبا، مقابل حصول االخير 
ابراهيموڤيتش،  الس���ويدي زالتان  على 
حسبما اكد امس مدير اعمال االول خوسيه 

ماريا ميساييس.
اداريي  واجتمع ميس���اييس امس مع 
انتر ميالن ملدة س���اعتني ثم خرج ليقول 
للصحافيني انه مت التوصل الى اتفاق، وهذا 

األمر الذي أكده الحقا مسؤول االنتقاالت 
في انتر ميالن ماركو برانكا.

واضاف ميساييس الذي أمضى 3 ايام من 
املفاوضات مع إداريي إنتر ميالن، »املشكلة 
الوحيدة العالقة مع برشلونة هي مكافأة 

الوالء«.
ومن املتوقع ان يصل ايتو الى ميالنو 
االثنني او الثالثاء املقبل من اجل التوقيع 
رسميا على عقد انتقاله ل� »نيراتزوري«.

وذكرت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 
ان برشلونة سيدفع النتر ميالن 50 مليون 

يورو اضافة الى ايتو والبيالروسي الكسندر 
هليب الذي سيلعب مع بطل ايطاليا على 
سبيل االعارة ودون مقابل ملدة موسم واحد، 

مقابل احلصول على ابراهيموڤيتش.
واشارت الصحيفة ان ايتو سيوقع عقدا 
ميتد ملدة خمسة اعوام، مع حصوله على 
راتب سنوي صاف يتراوح بني 10 و10.5 

ماليني يورو.
وكان���ت وس���ائل االعالم االس���بانية 
وااليطالية ذكرت ان مفاوضات انتر ميالن 
وبرشلونة مع ايتو اصطدمت في الساعات 

االخير بعقبة الشروط املادية الكبيرة التي 
فرضها اله���داف الكاميروني على كل من 

الفريقني.
وذكرت بعض التقارير ان آخر مطالب 
ايتو املادية متثلت مبطالبته برش���لونة 
بستة ماليني يورو كتعويض عن انتقاله 
النتر والنه اليزال ميتلك سنة قبل انتهاء 
عقده وبالتالي يريد تعويضا عن اجره في 
عام 2010، وذلك بحس���ب ما ذكرت شبكة 
»سكاي س���بورت« االيطالية، وهو االمر 

الذي لم يوافق عليه برشلونة.

لكن »غازيتا ديللو سبورت« ذكرت امس 
ان ايتو سيكتفي باحلصول على مليونني او 
ثالثة ماليني من برشلونة من اجل املوافقة 

على االنتقال الى انتر ميالن.

برشلونة يضم كيريسون

من جانب آخر، أعلن نادي برشلونة امس 
عن ضم الالعب البرازيلي الصاعد كيريسون 

من نادي بامليراس البرازيلي.
وسيدفع برشلونة نحو 14 مليون يورو 
)19.89 مليون دوالر( للحصول على خدمات 

املهاجم الشاب )20 عاما( الذي سيوقع عقدا 
مدته خمس���ة أعوام مع النادي الكتالوني 

العمالق.
وكان مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال 
قد أكد االثنني املاضي أن كيريسون، واسمه 
الكامل كيريسون دا سوزا كارنييرو، ستتم 
إعارته ألحد األندية األوروبية األخرى ملدة 

موسم واحد.
وقال غوارديوال: »إنه يافع جدا، لقد قرر 
النادي شراءه ولكن من أجل إعارته لفريق آخر 

كبداية، فأنا لن أعتمد عليه هذا املوسم«.

يوقع العقد االثنين أو الثالثاء والمشكلة الوحيدة العالقة مع بطل أوروبا هي »مكافأة الوالء«

األرجنتيني كارلوس تيڤيز حامال فانيلة مانشستر سيتي

املهاجم الكاميروني صامويل إيتو »طار« إلى إنتر ميالن اإليطالي ليواجه البرازيلي رونالدينيو العب ميالن

تيڤيز.. رجل المبادئ والتناقضات
رغم قصر قامته وآثار احلروق 
الواضحة على اجلانب األمين من 
رقبت����ه، إال أن كارل����وس تيڤيز 
يبقى تعبيرا صادقا لكل ما متثله 
الكرة األرجنتينية من سحر األداء 
والفاعلية، املوهبة العالية والتفاني 
في خدمة الفريق، الثقة بالنفس في 
امللعب واخلجل والتواضع اللذين 

يعدان أهم صفات الكبار.
ومع مميزات نادرة كهذه، فإنه 
لم يكن من املستغرب أن يتهافت 
أكبر األندية العاملية على التعاقد 
معه، لكن الالعب الذي حقق النجاح 
في أي مكان حل فيه قرر أن يبقي 
أمتعته في مدينة مانشستر، منتقال 
من جزئه����ا األحمر إلى قس����مها 
السماوي كأهم جوهرة ضمن الثورة 
الكروية التي يقودها ال� »سيتزنز« 
س����عيا لريادة الكرة اإلجنليزية. 
واعتبرت إدارة مان يونايتد وعلى 
رأسها »السير« اليكس فيرغسون 
ان انتقال تيڤيز طعنة في ظهرهم، 
بينم����ا عزا األرجنتين����ي انتقاله 
التقدير،  لشعوره بالعزلة وعدم 
رغ����م حبه وصدقه م����ع جماهير 

»الشياطني احلمر«.
لكن أيا كانت األس����باب، فإن 
مس����يرة تيڤي����ز الكروية حفلت 
باالنتقال من نقيض إلى آخر منذ 
نعومة أظفاره. فالطفل الذي ولد 
حتت اسم كارلوس ألبرتو مارتنز 
اضطر لتبني اسم عائلة والدته عام 
1996 وذلك لتجنب خالفات قانونية 
حني كان يلعب ضمن ناشئي نادي 
أول بويز الذي لم يرغب بالتخلي 
عنه لصالح نادي بوكا جونيورز 

الشهير.
وبعد سنوات حفلت بالنجاح في 
ملعب »ال بومبونيرا«، أحدث انتقال 
تيڤيز من األرجنتني للعب ضمن 
صفوف نادي كورينثيانز البرازيلي 
صدمة كبيرة للجميع. املفاجأة لم 
تتمثل بحقيقة أنه انضم للفريق 
البرازيلي في أعلى صفقة انتقال في 
تاريخ كرة أميركا اجلنوبية، إال أن 
الدهشة أتت من حقيقة أن قلة من 
الالعبني األرجنتينيني الذين عبروا 
احلدود للع����ب مع أندية املنافس 
األزلي. األمر ازداد تعقيدا نظرا ألن 
كارلوس انتقل إلى هناك بعد أن 
متلكته مجموعة »سبورتس ميديا 
غروب« في خطوة ستترك أثرها 

على مسيرته االحترافية الحقا.

فرق ريال مدريد االسباني وتشلسي 
وليڤربول االجنليزيني. جماهير 
مان يونايتد كانت سعيدة حني أكد 
تيڤيز أنه لن ينتقل إلى ليڤربول 
ألنه يحترم نادي����ه، ويدرك مدى 
احلساسية والتنافس األزلي بني 
الناديني، إال أن تلك الفرحة لم تدم 
بعد أن انتقل األرجنتيني القصير 
إلى ابن املدينة نفس����ها واخلصم 
اللدود مانشس����تر سيتي، ليكون 
ذلك أول انتقال لالعب بني الناديني 
منذ انضمام تيري كوك من يونايتد 

إلى سيتي عام 1999.
تيڤيز أكد أنه انضم لثورة ال� 
»س����يتزنز« ألن الفريق واملدرب 
أظه����را اهتماما كبي����را به، وألن 
النادي ميلك خطة طموحا متنحه 
الفخر بأن يكون جزءا منها. ورغم 
أن كارلوس يبقى كالدجاجة التي 
تبيض ذهبا وجناحا أينما حلت، 
إال أن لعب����ه ألربعة أندية خالل 8 
سنوات احترافية يؤكد أنه شخص 
ال يعرف االس����تقرار. فهل سيجد 
األرجنتيني ضالته في سيتي، أم 
أن األيام ستحمل تناقضا جديدا 
الالعب املوه����وب واملليء  له����ذا 

بالتناقضات؟

مسلس����ل مفاج����آت تيڤيز لم 
يتوقف عند ذلك احلد، فقد توجهت 
أنظار العالم الك����روي أجمع إلى 
أي����ام االنتقاالت  لندن في آخ����ر 
الصيفية ع����ام 2006، حني أعلن 
نادي وست هام تعاقده مع الثنائي 
األرجنتيني كارلوس تيڤيز وخافير 
ماسكيرانو مقابل 12 مليون جنيه 
استرليني لكل منهما. اهتمام األندية 
اإلجنليزية بالالعبني كان معروفا 
للجميع، إال أنها عزفت عن التعاقد 
املرتبطة  معهما نظرا للتعقيدات 
بامتالك مجموعة »سبورتس ميديا 
غروب« لالعبني. ورغم ضم هاتني 
اجلوهرت����ني الكرويتني، إال أن ال� 
»هامرز« مر مبوسم للنسيان بسبب 
صراع����ه للبقاء بني الكبار، فضال 
عن املش����اكل اجلمة التي واجهها 
النادي حول شرعية انتقال الالعبني 
األرجنتينيني، إال أن العالمة املضيئة 
الوحيدة في تلك احلملة كان التألق 
الواضح لتيڤيز الذي جنح في إبقاء 
وست هام في الدوري املمتاز بفضل 
أهدافه احلاسمة التي سجلها في 
املراحل األخيرة من الدوري، خاصة 
هدف الفوز أمام مان يونايتد في 
ملع��ب »أولدتراف��ورد« ف��ي آخر 

أيام املوسم.
لكن منافس األمس حتول إلى 
محبوب جماهير مان يونايتد بعد 
أن انتقل إل����ى بطل الدوري بعقد 
إعارة ملدة سنتني. ومبا أن الالعب 
اسمه تيڤيز ، فإن عملية االنتقال 
لم تكن سلسة. فقد نص االتفاق 
املبدئي على أن ينضم تيڤيز الى 
م����ان يونايتد مقاب����ل 20 مليون 
جنيه اس����ترليني، إال أن وس����ت 
هام رفض املصادقة على ذلك في 
حال لم يحصل على اجلزء األكبر 
من قيمة التعاقد. ومع التعقيدات 
املرتبطة بحقوق ملكيته، قرر مان 
يونايتد ووست هام طلب مساعدة 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الذي طل����ب منهما بدوره اللجوء 
إلى احملكمة الرياضية العليا. إال 
أن القضي����ة لم تصل إلى احملكمة 
بعد أن قامت مجموعة »سبورتس 
ميديا غروب« بدفع تعويض بقيمة 

مليوني جنيه للنادي اللندني.
موسم تيڤيز األول كان ناجحا 
مع يونايتد، حيث قاده لتحقيق 
ثنائي����ة ال����دوري املمتاز ودوري 
أبط����ال أوروبا، مس����جال خاللها 
أهدافا حاس����مة، كهدف الفوز في 

مرمى ليڤربول على ملعب أنفيلد، 
وهدف التعادل احلاسم في اللحظات 
األخيرة في مرمى بالكبيرن والذي 
أمن لقب الدوري بش����كل كبير ل� 

»الشياطني احلمر«.
وحني توقع اجلميع أن كارلوس 
أثبت أن����ه ميلك املؤه����الت التي 
ستجعله أسطورة من أساطير مان 
يونايتد، كان لفيرغسون رأي آخر 
اذ سارع لضم البلغاري دمييتار 
برباتوف. وقد أدى قدوم البلغاري 
إلبعاد تيڤيز إل����ى مقاعد البدالء. 
ورغم ذلك، لعب تيڤيز دورا مهما 
في إبقاء لقب الدوري في خزائن 
»الشياطني احلمر« بأهدافه احلاسمة 
والتي كان أهمها هدف الفوز على 
ستوك سيتي، وهدف التعادل في 

مرمى ويغان.
ومع اقتراب املوسم من نهايته، 
صرح تيڤيز بأنه لن يس����تمر مع 
فريقه، معلال ذلك بعدم تقدمي النادي 
عقدا لضمه ولشعوره بأنه لم تتم 
معاملته بشكل جيد من قبل السير 
اليكس فيرغسون الذي لم يترك 

مجاال له سوى الرحيل.
تصريح تيڤيز هذا جعل أكبر 
األندية يس����عى للتعاقد معه مثل 

عالميةمتفرقات

تعاق���د نادي توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم، مع 
ثنائي شيفيلد يونايتد كيلي نوتون وكيلي ووكر.

وكان إيفرتون يحاول التعاقد مع نوتون، ولكن مدافع 
املنتخب اإلجنليزي حتت 21 عاما فضل االنتقال لصفوف 

توتنهام.
وكان ووكر معارا الى نورثامبتون في املوسم املاضي 

قبل أن يعود لصفوف شيفيلد ومنه إلى توتنهام.
تعاقد نادي ف��والم االجنليزي لكرة القدم مع العب 
ليلسش��تروم النرويجي بيورن ريزه الش��قيق االصغر 
جلون ارن��ه ريزه العب روم��ا االيطالي، ف��ي صفقة لم 

يكشف عن قيمتها.
ووقع ريزه )26 عاما( على عقد ملدة 3 س��نوات مع النادي 

اللندني بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.
وقال ريزه ملوقع النادي على ش��بكة االنترنت: »انه حلم 
حتقق النن��ي وقعت لفوله��ام. اعرف بري��د )هانغالند( 
وايريك )نفالند( من املنتخب، ولم يتكلموا س��وى باخلير 
عن النادي. قدم فولهام موسما ممتازا العام املاضي حتت 

اشراف املدرب روي هادجسون الذي احترمه كثيرا«.
اكد االحتاد الدولي للدراجات الهوائية ثبوت تناول 
الدراج االيطالي دانيلو دي لوكا منش���طات من مادة 

»ايبو« خالل دورة ايطاليا الدولية.
واوضح االحتاد ان نتيجة الفحص الذي خضع له دي 
لوكا جاءت ايجابية من م���ادة »ايبو«، مضيفا انه مت 

ايقاف دي لوكا مؤقتا.
اشارت وس��ائل اإلعالم البلغارية امس الى أن نادي  

ليفس��كي صوفيا بطل ال��دوري البلغاري لك��رة القدم، 
أق��ال مدربه إميل فيلي��ف، وعني مكان��ه الصربي راتكو 

دوستانيتش.
وج��اءت إقالة فيليف جاء مبنزلة صدمة كبيرة، بعدما قاد 
الفريق للتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال 

أوروبا بتغلبه على سانت جوليا األندوري 9- 0.
وأحرز ليفس��كي لقبه ال� 26 في الدوري البلغاري حتت 
قيادة فيليف في املوسم املاضي، بينما سبق لدوستانيتش 
تدريب فريقي سالفيا صوفيا البلغاري وفاردار سكوبي 

املقدوني.
توفي املالكم املكسيكي ماركو أنطونيو نازاريت 
متأث���را بجراح بليغة أصيب بها ف���ي مباراة خاضها 
السبت املاضي. وكان املالكم البالغ من العمر 23 عاما 
مني بالهزمية بالضرب���ة القاضية في اجلولة الرابعة 
من املباراة التي أقيمت مع عمر شاڤيز في وزن حتت 
املتوسط مبدينة بورتو فاالرتا املكسيكية. وكان شاڤيز 
قد وج���ه عدة ضربات قوية إلى وجه ورأس نازاريت 
فأصابه بإصابات بالغة، ادت الى إجراء عملية جراحية 
له بعد املباراة مباشرة، بسبب نزيف في املخ جنم عن 
الضرب���ات التي تعرض لها املالك���م.إال أنه لقي حتفه 

متأثرا مبضاعفات اإلصابة.
س��يكون ثنائي فري��ق ريد بول-رين��و امام فرصة 
»انعاش« املوس��م الذي سيطر عليه »روتني« فريق براون 
جي بي � مرس��يدس وس��ائقه البريطاني جنسون باتون 
وذل��ك عندما حتتض��ن حلبة هنغارورين��غ االحد املقبل 
جائ��زة املجر الكبرى، املرحلة العاش��رة من بطولة العالم 

لسباقات فورموال واحد.

هامبورغ يقترب
 من ضم روزينال 

 إشبيلية يضم 
سيرخيو سانشيز 

اقترب ن���ادي هامبورغ 
األملان���ي لك���رة الق���دم، من 
التعاقد مع التشيكي الدولي 
ديڤيد روزينال مدافع التسيو 
اإليطالي. وانتقل روزينال )29 
عاما( إلى صفوف التس���يو 
الصيف املاضي بعد مسيرة 
مخيبة لآلمال مع نيوكاسل.

ووضع هامبورغ روزينال 
ضم���ن أهدافه خ���الل فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية 
ويأمل الفريق س���رعة إنهاء 

الصفقة.
وق���ال املتح���دث باس���م 
هامبورغ يورن فولف لصحيفة 
»كيك���ر« األملاني���ة »جنري 
محادثات مع التسيو والالعب، 
ولكن هناك بعض االمور يجب 

أن نعمل عليها«.
وش���ارك روزينال في 56 
مباراة مع املنتخب التشيكي، 
وتردد أن قيمة صفقة انتقاله 
ستبلغ 4 ماليني يورو )3.5 

ماليني جنيه إسترليني(.

ضم نادي اشبيلية االسباني 
لكرة القدم، سيرخيو سانشيز 
من نادي إسبانيول مقابل نحو 
4 مالي���ني يورو )5.68 ماليني 

دوالر(.
ووقع سانشيز )23 عاما( 
عقدا ملدة 4 أعوام مع اشبيلية 
الذي سيشارك في دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل.
ويلعب سانشيز في مركز 
الظهير األمي���ن ولكنه يتميز 
بحس���ه الهجوم���ي وقد مثل 
اس���بانيا في منتخب الشباب 
حتت 21 عاما. ويبحث اشبيلية 
عن ظهير أمين منذ بيعه داني 
ألفيس الى نادي برشلونة قبل 

عام واحد.
وأصبح سانشيز ثاني صفقة 
يبرمها اشبيلية هذا الصيف، 
بعد ضم العب الوسط العاجي 
ديدييه زوك���ورا من توتنهام 

اإلجنليزي.


