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43 أظهر استطالع للرأي بني مدربي أندية الدوري املمتاز لكرة القدم 
البالغ عددها 18 ناديا أن بايرن ميونيخ هو أبرز املرش����حني للفوز 

ببطولة الدوري في املوسم اجلديد.
وذكر 16 مدربا أن بايرن ميونيخ هو األقرب للفوز بالنسخة ال� 47 
للدوري، وأكد الهولندي لويس فان غال املدير الفني اجلديد لبايرن 
ميونيخ أنه ال يطمح فقط في استرداد اللقب من ڤولفسبورغ بطل 

املوسم املاضي، ولكنه يسعى أيضا للجمع بني الدوري والكأس.

مدربون يرشحون بايرن ميونيخ للدوري
انتقل املهاجم األرجنتيني لوكاس باريوس من كولو كولو 
التشيلي الى بوروسيا دورمتوند الدوري األملاني لكرة القدم 
مقابل 6 ماليني دوالر. وقال باريوس )24 عاما( الذي ساهم في 
قيادة كولو كولو للفوز بلقب بطولة اإلياب من الدوري احمللي 
في 2008، لوسائل اإلعالم التشيلية »أؤكد هذا اخلبر لكن ال 
أريد قول املزيد«، ردا على املعلومات التي أعطاها أحد إداريي 

كولو كولو لإلعالميني حول رحيل الالعب االرجنتيني.

باريوس ينتقل إلى بوروسيا دورتموند

 المهاجم السويدي يوّقع غدًا على عقد انتقاله إلى برشلونة

 يبدو ان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
انتر ميالن االيطالي اراد توديع مهاجمه السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش الذي يتوجه لالنتقال الى 
برشلونة االسباني، ب� »صفعة« معنوية بعدما 
خرج امس بتصريح قال فيه ان هذا الالعب »لم 

يكن محبوبا بتاتا من جماهير النادي«.
 ومن املتوقع ان يوقع ابراهيموڤيتش غدا االثنني 
على عقد انتقاله الى برش����لونة، مقابل تخلي 
االخير عن الكاميروني ص��امويل ايتو، اضافة 
الى دفع 50 مليون يورو واع���ارة البيالروسي 

الكسندر هليب لبطل ايطاليا دون مقابل.
 وق���ال مورينيو لصحيف���ة »غازيتا ديللو 
سبورت« االيطالية ان ايتو سيكسب ود جماهير 
انت���ر ميالن اكثر م���ن ابراهيموڤيتش، مضيفا 
»اعتقدت انه )ابراهيموڤيتش( سيبقى ألن ريال 
مدريد الذي لم يبد اهتمامه به، هو الفريق الوحيد 
الذي ينفق االموال بشكل جنوني، لكن برشلونة 

قام باالمر ذاته ايضا«.
 وتاب���ع مورينيو »اذ كان مدير اعماله الذي 
ق���ال ان هذه الصفقة كان���ت في االفق منذ عام، 
صادق���ا مبا صرح به فهذا االم���ر يعني ان امرا 
مريب���ا يحصل. اذا كان���ت )الصفقة( قد بحثت 
اخيرا، فال مشكلة. لقد أعطى دائما كل ما ميلكه 

من امكانيات لي والنتر ميالن«.
 واضاف »لكن اجلماهير لم حتبه يوما وهي 
لن تبكي على بيعه وأصبحت مس���تعدة لتحب 
ايتو. كان امام انتر خياران، القول البراهيموڤيتش 
لن نبيعك، أو أن نحصل على ايتو، وهليب على 
سبيل االعارة ملدة موس���م دون مقابل، اضافة 
الى 50 مليون يورو.  بالنس���بة لي، كانت هذه 
الصفقة مذهلة، انها صفقة تساوي 100 مليون 

يورو، انها صفقة الصيف«.
 وأردف موريني���و قائ���ال »كاكا )70 مليون 
يورو(، رونالدو )96 مليون يورو(. بالنس���بة 

ال���ي هذه الصفقة تس������اوي 100 مليون يورو 
ألن قيم���ة ايتو ال تقل بي���ورو واحد عن قيمة 

ابراهيموڤيتش«.
 وحتدث مورينيو ايضا عن سبب فشل التعاقد 
مع الثنائي البرتغالي ريكاردو كارفاليو وديكو 
من تشلسي االجنليزي، قائال »كان من املفترض 
ان نتبادل كارفاليو مع احد مدافعينا وان نحصل 
على ديكو دون مقابل، لكن تشلسي طالب بعدها 
ب� 15 مليون يورو )مقابل كارفاليو( ثم بخمسة 
ماليني اضافية )مقابل ديكو(. من صفر الى 20 
ملي���ون يورو يعتبر امرا مبالغا به وأنا ال الوم 

فريقي«.
 وعوض انتر ميالن فشله في احلصول على 
كارفالي���و بتعاقده مع ق���ائ���د وقل��ب دف����اع 
املنتخب البرازيلي لوس���يو من بايرن ميونيخ 
االملاني، وعلق مورينيو على هذه الصفقة قائال 
»لم يكن )لوس���يو( اخليار الثاني لكنه ش���كل 
مفاجأة رائعة. ال يتمتع بقدمني مميزتني، لكنه 
يدافع بشكل جيد، انه سريع ويعلم متاما كيف 

يعطي االندفاع للفريق في ارضية امللعب. 
ال يتح���دث كثيرا لكنه يعل���م كيفية ايصال 

رسالته«.
م���ن جانب آخر، نفى هليب انتقاله إلى إنتر 

ميالن، وأكد أنه سيبقى مع برشلونة.
وقال هليب في مقابلة نشرها موقع »سبورت 
بيلد أونالين« األملاني »لدي عقد مع برشلونة، 
وأنا أس���تعد مع الفريق للموسم اجلديد، هدفي 

هو البقاء هنا وحتقيق النجاح مع النادي«.
من جانبه، قال أولي فيربر وكيل أعمال هليب 
»لم يتحدث أحد معنا بشأن انتقال محتمل ألليكس 

إلى إنتر ميالن«.
وأضاف »إننا مندهشون بعض الشيء حول 
التقاري���ر الصحافية األخي���رة، التي ال ميكننا 

تأكيدها«. 

 مورينيو: إبراهيموڤيتش لم يكن محبوبًا بتاتًا من جماهير إنتر ميالن 
ريدناب: ڤييرا متحمس إلى توتنهام

أك���د مدرب توتنهام االجنليزي هاري ريدناب ان العب الوس���ط 
الدولي الفرنسي باتريك ڤييرا متحمس جدا لفكرة ترك إنتر ميالن 

بطل الدوري االيطالي واالنتقال الى الفريق اللندني.
ويبحث ڤييرا الذي لعب في الدوري االجنليزي 9 أعوام مع الفريق 
اللندني اآلخر أرس���نال، عن فريق يعتمد عليه بش���كل أساسي بعد 
ان أصبح من العبي االحتياط في إنتر ميالن بس���بب غيابه لفترات 
طويلة بداعي اإلصابة، وهو يرى في توتنهام الفريق املثالي بالنسبة 

له، حسبما أشار ريدناب.
وفي حال انتقل ڤييرا )33 عاما( الى توتنهام فهو سيثير حفيظة 
مشجعي ارسنال الذين وضعوا الالعب الفرنسي في مقام »اساطير« 
النادي بعدما س���اهم في قيادة االخير ال���ى لقب الدوري احمللي في 
3 مناس���بات ولقب الكأس احمللية 4 م���رات ودرع املجتمع )الدرع 
اخليرية س���ابقا( 4 مرات ايضا، اضافة للوص���ول الى نهائي كأس 

االحتاد االوروبي.
لك���ن ريدن���اب قلل من اهمية ه���ذا االمر قائال »م���ا اخلطأ الذي 
ارتكبه ڤييرا؟ فهو لم يقتل أحدا، انه العب رائع لعب في أرس���نال 

وحسب«.
وتابع »اذا أراد القدوم الى توتنهام فهذا االمر يعطي صورة واضحة 
عن ش���خصيته. انه ال يهتم باالموال. يريد القدوم الى هنا من اجل 

ان يلعب، انه العب مذهل ويريد ان يأتي الى هنا«.
لكن األولوية بالنس���بة لريدناب في الوقت احلالي إيجاد البديل 
الذي بإمكانه سد الفراغ في مركز قلب الدفاع بعدما انضم جوناثان 
وودغي���ت الى ليدلي كينغ ومايكل داوس���ون على الئحة املصابني، 

وسيغيب هذا الثالثي عن بداية املوسم.
ويرى ريدناب في ڤييرا الالعب الذي بإمكانه تأمني الناحية الدفاعية 
انطالقا من خط الوسط، واعترف ريدناب بأنه مهتم ايضا باحلصول 
على املهاجم الدولي العمالق بيتر كراوتش من فريقه بورتسموث، 

لكنه اشار الى ان االخير يبالغ في مطالبه املالية.
وكان توتنهام قد تخلى عن الظهير األيس���ر البرازيلي املخضرم 
جيلبرتو »وديا« بعد ان فش���ل في فرض نفسه مع الفريق اللندني 

منذ ان انضم إليه من هرتا برلني األملاني قبل 16 شهرا.

بعد تبرئته من تهمة االعتداء

قال قائ����د فريق ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم 
ستيفن جيرارد إنه يتطلع إلى املوسم اجلديد، بعد 
تبرئته من تهمة االعتداء إثر تورطه في شجار باحدى 

احلانات في ديسمبر املاضي.
وكان جيرارد قد اعترف بتوجيه لكمة إلى رجل 
يدعى ماركوس ماكجي، خالل مشاجرة نشبت بحانة 
في ميرسيسايد عقب االحتفال بأعياد امليالد العام 

املاضي.
ولكن العب خط الوسط اإلجنليزي أكد أنه كان 
في حالة دفاع عن النفس، وبرأت احملكمة س����احته 

بعد جلسة استغرقت 70 دقيقة فقط.
وقال جيرارد لدى خروجه من محكمة »كراون« 
بليڤربول »أريد أن أطرح تلك القضية جانبا.. إنني 
أتطلع حقا إلى املوس����م املقب����ل والتركيز في كرة 

القدم.
وأضاف »أحب أن أشكر فريق الدفاع وأصدقائي 

وعائلتي وكل من ساعدني من نادي ليڤربول.
وقال القاضي هنري جلوب جليرارد »إنه حكم 
صحيح اس����تنادا إلى احلقائق الكامل����ة للقضية، 
وستخرج من هذه القاعة وكرامتك مصونة«. وأضاف 
القاضي »إنك لم تبدأ العنف، فهو بدأ بالضربة التي 
وجهها صديقك جون دوران مبرفقه في وجه ماركوس 
ماكج����ي. وأدلى 6 من أصدقاء جي����رارد باعترافات 
متعلقة باملشاجرة التي وقعت مبلهى «لونغ ان« في 
ساوثبورت قرب مدينة ليڤربول في الساعات األولى 

من صباح يوم 29 ديسمبر املاضي، عندما كان جيرارد 
يحتفل بفوز ليڤربول على نيوكاسل 1-5.

على صعيد آخر يفتقد ليڤربول االجنليزي خدمات 
مدافعه السلوفاكي مارتن سكرتل ومهاجمه املغربي 
الشاب نبيل الزهار ملدة 3 اسابيع وشهر على التوالي 

بسبب االصابة، حسبما اعلن النادي.
واصي����ب الالعبان االربعاء املاضي خالل مباراة 
فريقهما الودية مع منتخب تايلند )1-1( في بانكوك، 
واضط����را للعودة الى اجنلترا م����ن اجل اخلضوع 

للعالج املناسب.
وسيفتقد ليڤربول في مباراة اليوم مع املنتخب 
السنغافوري الوافد اجلديد غلني جونسون بسبب 
اصابة في وت����ر اخيل، فيما عاد الى »احلمر« العب 
الوسط االسباني تشافي الونسو املرجح انتقاله الى 
ريال مدريد الساباني، واملهاجم االسرائيلي يوسي 

بنعنيون بعد شفائهما من اصابة في الكاحل.
يذكر ان الزهار )22 عاما( الذي شارك في 19 مباراة 
مع ليڤربول املوسم املاضي، مدد عقده مع »احلمر« 
حتى ع����ام 2012 بعد ان انضم اليه عام 2006 قادما 

من سانت اتيان الفرنسي.
 ويخوض ليڤربول 3 مباريات استعدادية اخرى 
امام اسبانيول االسباني في 2 اغسطس املقبل ولني 
النرويجي في 5 منه واتلتيكو مدريد االسباني في 
8 منه، قبل ان يبدأ مش����واره في الدوري احمللي في 

15 الشهر املقبل امام مضيفه توتنهام.

جيرارد يتطلع إلى الموسم الجديد 

بولتون يعزز دفاعه بنايت وريكيتس
ع����زز بولت����ون االجنلي����زي 
لك����رة الق����دم خط دفاع����ه بزاك 
نايت والويلزي س����ام ريكيتس 
من مواطنيه اس����تون ڤيال وهال 
سيتي على التوالي. وعانى قلب 
الدفاع نايت، الذي خاض مباراتني 
دوليتني مع املنتخب االجنليزي، 
في فرض نفس����ه اساسيا ضمن 
تشكيلة استون ڤيال منذ ان انضم 
اليه ع����ام 2007 من فوالم، وهو 

لعب اساس����يا في 13 مباراة في 
الدوري املمتاز املوسم املاضي. اما 
بالنسبة لريكيتس الذي بامكانه 
ان يلعب ف����ي جميع مراكز خط 
الدف����اع، فخاض 27 مب����اراة في 
الدوري املمتاز خالل املوسم االول 
لهال سيتي بني الكبار. ورفع نايت 
وريكيتس عدد الالعبني املنضمني 
الى فريق املدرب غاري ميغسون 
منذ انتهاء موس����م 2008 � 2009 

الى اربعة، بعد ان تعاقد االخير 
مع شون ديفيس من بورتسموث 
واملدافع بول روبنسون من وست 
بروميتش البيون. واصبح بولتون 
قريبا من انهاء صفقة تعاقده مع 
العب الوسط الدولي الكوري لي 
تشانغ � يونغ من اف سي سيئول، 
وقد امضى هذا الالعب البالغ من 
العمر 21 عاما االسبوع املاضي في 

شمال اجنلترا.

فوز يوڤنتوس وخسارة االتحاد السعودي في »كأس السالم« سندرالند تعاقد مع كانا

نيلمار أغلى العب 
ينضم لڤياريال

ألونسو أول المنطلقين 
في المجر

تعاقد ن���ادي س���ندرالند 
القدم مع  االجنلي���زي لك���رة 
الدول���ي لوريك كانا  االلباني 
قائد مرسيليا الفرنسي مقابل 
نحو 5 ماليني جنيه استرليني 

)8.27 ماليني دوالر(.
ونقل موقع سندرالند على 
االنترنت ع���ن مدربه اجلديد 
س���تيف بروس قوله عن كانا 
»قيادة فريق مثل مرسيليا يشرح 
الكثير عن الالعب وشخصيته، 
وانا متأكد انه سيكون صفقة 

رائعة لسندرالند«.
ووقع كانا )25 عاما( على 
تعاقد يستمر ملدة 4 سنوات مع 
سندرالند بعدما قضى 4 مواسم 

في الفريق الفرنسي.

ضم نادي ڤياريال االسباني 
البرازيلي  املهاج���م  القدم  لكرة 
الدولي نيلمار دا سيلڤا من فريق 
البرازيلي ملدة 5  انترناسيونال 

أعوام.
ويرجح أن ڤياريال دفع نحو 
11 مليون ي���ورو )15.65 مليون 
دوالر( للحص���ول على خدمات 
نيلمار )25 عاما( مما يجعل منه 
أغلى صفقة ف���ي تاريخ النادي 
االسباني. وقال فرناندو رويج 
رئيس ڤياري���ال فرناندو رويج 
»إنه )نيلم���ار( العب جيد حقا، 
ونأمل ف���ي أن مينحنا 5 أعوام 

من البهجة«.

ينطل����ق االس����باني فرناندو 
ألونسو س����ائق رينو من املركز 
االول اليوم في سباق جائزة املجر 
الكبرى، املرحلة العاشرة من بطولة 
العالم لسباقات سيارات الفورموال 
واحد، بعد ان حقق اسرع زمن في 
التجارب الرسمية امس على حلبة 

هنغارورينغ.
وسينطلق ألونسو من املركز 
االول للم����رة االول����ى منذ جائزة 
ايطاليا الكبرى على حلبة مونزا عام 
2007، وللمرة ال� 18 في مسيرته، 
كما انها املرة االولى التي ستنطلق 
فيها احدى س����يارات فريق رينو 
من املركز االول منذ جائزة الصني 

الكبرى عام 2006.
وقطع ألونسو اسرع لفة بزمن 
1.21.569 دقيق����ة مبعدل س����رعة 
وس����طي 193.353 كلم/س����اعة، 
وتقدم على سائقي فريق ريد بول 
� رينو االملاني سيباستيان فيتل 

واالسترالي مارك ويبر.

سجل الدولي الروسي يوري جيركوف بداية مثالية مع تشلسي 
االجنليزي الذي انتقل الى صفوفه من سسكا موسكو، وقاد الفريق 
اللندني للفوز على ميالن االيطالي 2-1 على ملعب »بانك ستاديوم« 

في بالتيمور ضمن دورة التحدي الودية الرباعية.
وكان تشلسي الذي يشرف عليه هذا املوسم مدرب ميالن السابق 
كارلو انشيلوتي، البادئ بالتسجيل في الدقيقة 6 بكرة صاروخية 
اطلقها العاجي ديدييه دروغبا وعجز احلارس االس���ترالي زيليكو 
كاالتش عن صدها. وأدرك ميالن التعادل في الدقيقة 37 عندما مرر 
البرازيلي رونالدينيو الكرة للهولندي كالرينس سيدورف فحضرها 
األخير لنفسه قبل ان يطلقها صاروخية من خارج املنطقة لتسكن 

شباك احلارس التشيكي بتر تشيك.
وجاء هدف الفوز لتشلسي في الدقيقة 70 عندما توغل األوكراني 
اندري شفتشنكو الذي عاد إلى الفريق اللندني بعدما انتهت فترة 
إعارته مليالن، في اجلهة اليسرى قبل ان يسدد الكرة فصدها كاالتش 
لتص���ل إلى فرانك المبارد الذي عجز بدوره عن وضعها الش���باك، 
فس���قطت امام جيركوف الذي اودعها بعيدا عن متناول احلارس، 
ليقود فريقه لفوزه الثاني بعد األول على قطب مدينة ميالنو األخير 

انتر ميالن بطل الدوري االيطالي.
وفي املقابل، مني ميالن الذي يشرف عليه هذا املوسم البرازيلي 
ليوناردو، بهزميته الثانية بعد األولى أمام كلوب اميركا املكسيكي 

.)2-1(
ويواجه ميالن اليوم جاره انتر ميالن، فيما يلعب تشلسي غدا 
االثنني مع كلوب اميركا الذي كان فاز في مباراته األولى على انتر 

ميالن بركالت الترجيح 4-3 )الوقت األصلي 1-1(.

وافتت���ح يوڤنتوس الدوري االيطالي لكرة القدم مش���واره في 
النسخة الرابعة من كأس السالم الودية التي جتمع 12 فريقا بفوزه 
على اش���بيلية االس���باني 2-1 ضمن املجموعة األولى على امللعب 

االوملبي في اشبيلية.
وتقدم يوڤنت���وس بهدفني للبرازيلي كارفالي���و اماوري )26( 
وفينش���ينزو ياكوينتا )58(، قبل ان يقلص الفرنسي سيباستيان 

سكيالتشي الفارق للفريق األندلسي )80(.
وتضم هذه املجموعة سيونغنام الكوري اجلنوبي الذي يتواجه 

مع اشبيلية اليوم، قبل ان يلتقي يوڤنتوس الثالثاء املقبل.
وفي املجموعة الثانية، خس���ر االحتاد السعودي امام ليغا دي 
كيتو االكوادوري بهدف لسعود كريري )73(، مقابل 3 أهداف لنيسر 
رياسكو )19( وبول امبروزي )41( واألرجنتيني كالوديو غراف )72(. 
وستكون املباراة الثانية لالحتاد في مواجهة ريال مدريد االسباني 
اليوم على ملعب »س���انتياغو برنابيو«، على ان تختتم منافسات 
هذه املجموعة مبباراة النادي امللكي وليغا دي كيتو الثالثاء املقبل. 
ويتأهل متصدر كل مجموع���ة الى الدور نصف النهائي الذي يقام 
اجلمعة املقبل، فيلعب بطل املجموعة األولى مع بطل الثانية، وبطل 

الثالثة مع بطل الرابعة.
وتضم املجموعة الثالثة كال من ملقة االس���باني واستون ڤيال 
االجنليزي واتالنتي املكسيكي،  فيما تتكون املجموعة الرابعة من 

ليون الفرنسي وبشكتاش التركي وبورتو البرتغالي.
يذكر ان كأس الس���الم التي تقام منذ 2003، تخرج ألول مرة من 
كوريا اجلنوبية التي احتضنت النسخات الثالث السابقة، علما ان 

ليون فاز بلقب النسخة األخيرة عام 2007.

جيركوف يقود تشلسي للفوز على ميالن

العبو ليڤربول يقومون بجولة بحرية في سنغافورة           )رويترز(

العب ميالن البرازيلي رونالدينيو يلعب كرة خلفية حتت أنظار فرانك المبارد من تشلسي                    )رويترز(

املهاجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش إلى برشلونة في صفقة قياسية تساوي 100 مليون يورو


