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املهاجم التوغولي إميانويل اديبايور في أول مباراة مع مانشستر سيتي يحاول تخطي العب كايزر تشيفس توماس            (أ.پ)

روبينيو اعتبر أن ناديه سيصبح مثل برشلونة وريال مدريد

فيرغسون: مانشستر سيتي ناٍد صغير بعقلية صغيرة

أرسنال يسعى لضم هونتيالر 
والبرازيلي الشاب ويلينغتون

ذكرت صحيفة «صنداي إكسبريس» البريطانية أن نادي أرسنال 
اإلجنليـــزي يفكر في إمكانية التعاقد مع املهاجم الهولندي كالس 
يان هونتيالر من ريال مدريد االســـباني لتعويض رحيل هدافه 

التوغولي إميانويل أديبايور إلى صفوف مانشستر سيتي.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل انتعاش خزينة أرســـنال بقيمة 
٣٠ مليـــون يورو مقابل رحيل أديبايور، فإن النادي يعتزم تقدمي 
عرض بقيمة ١٧٫٣ مليون يورو من أجل التعاقد مع هداف أياكس 
أمستردام الســـابق. ورفض هونتيالر مؤخرا عرضا لالنتقال إلى 
شتوتغارت األملاني ليحل بديال ملاريو غوميز الذي انتقل إلى بايرن 
ميونيخ، رغم موافقة النادي امللكي على عرض نظيره األملاني الذي 
بلغت قيمته ١٨ مليون يورو. وبعد أن اســـتبعد التشيلي مانويل 
بيليغرينـــي املدير الفني لريال مدريد الهداف الهولندي من رحلة 
ايرلندا األســـبوع املاضي في بداية االستعدادات للموسم اجلديد، 

عاد وأكد أن الالعب «ال مكان له بالفريق».
وأكدت الصحيفة أن الالعب لن يرفض عرض أرسنال إذا اكتسب 
صفة الرسمية ألنه يتمنى اللعب في الدوري اإلجنليزي في حالة 
رحيله عن النادي امللكي. وعلـــى صعيد االنتقاالت ايضا، ذكرت 
صحيفة «نيوز اوف ذا ورلد» البريطانية، أن ارسنال يسعى للتعاقد 

مع الصاعد ويلينغتون من صفوف فلوميننسي البرازيلي.
وأوضحت أن ارســـنال يسعى خلطف الالعب وصد أي هجوم 
محتمل من جانب املنافســـني التقليديني مان يونايتد وتشلســـي 

بجانب العمالقني االسبانيني ريال مدريد وبرشلونة.
ولم يوقع ويلينغتون (١٧ عاما) على عقد جديد مع فلوميننسي 
ومن املتوقع أن تتم صفقة انتقاله إلى ارسنال مع نهاية العام احلالي. 
وفي الوقت الذي يبدو فيه الالعب مغمورا في إجنلترا، فإنه يعتقد 

أنه نال إعجاب مدرب ارسنال الفرنسي ارسني فينغر.
وقضى ويلينغتون أســـبوعا مع ارسنال في ديسمبر املاضي، 
وشارك في مباراة الفريق الثاني في النادي أمام نوريتش وأحرز 
٤ أهداف.  وفي حال انضمامه الرســـنال فإنه سيلحق مبواطنيه 

دينيلسون وبيدرو بوتيليو.

بيكام يرغب في العودة
إلى مان يونايتد

افادت أنباء بأن النجم االجنليزي ديڤيد بيكام العب لوس اجنيليس 
غاالكسي االميركي، اعترف مؤخرا برغبته صراحة في العودة إلى 

فريقه السابق مان يونايتد بطل الدوري اإلجنليزي.
وحقق العب خط الوســـط الدولي جناحا مبهرا خالل الفترة 
التي قضاها في «اولد ترافورد» محرزا لقب دوري أبطال أوروبا 
مرة واحدة، ولقب الـــدوري احمللي ٦ مرات ولقب كأس إجنلترا 

مرتني.
وقضى بيكام عقدا من الزمان في صفوف مان يونايتد وشارك 
في نحو ٤٠٠ مباراة مع الفريق قبل رحيله إلى ريال مدريد االسباني 
عام ٢٠٠٣، ولكنه لم يخف أبدا رغبته في العودة إلى النادي الذي 

ذاع صيته بني صفوفه.
وفي حديث خاص لصحيفة «ديلي ســـتار» قال بيكام انه يود 

العودة إلى إجنلترا من أجل اللعب للفريق البطل مجددا.
وأوضـــح «أود العودة مجددا ملان يونايتـــد ألنه الفريق الذي 
أشجعه، بالنسبة لي إنه أفضل فريق في العالم، إنه أفضل فريق 
لعبت له». وأضاف «مان يونايتد دائما هو الفريق الذي يرغب أي 

محترف في االنضمام إليه».
ومن غير املرجح أن تلقـــى تصريحاته إعجاب جماهير لوس 
أجنيليس غاالكسي التي هاجمته بشدة منذ عودته من فترة إعارة 

قضاها مع ميالن اإليطالي.
ورغـــم الرغبة الشـــديدة من جانب بيكام للعـــودة إلى فريقه 
السابق، إال أنه على األرجح سينتقل في فترة إعارة جديدة مليالن 

وليس مان يونايتد.

ميدلزبره يتلقى عرضًا لبيع «ميدو»
أفاد نـــادي ميدلزبره االجنليزي لكرة القـــدم، بانه وافق على 
عرض لبيع مهاجمه املصري احمد حسام «ميدو» من ناد لم يعلن 
عن اســـمه. وتعرض ميدو (٢٦ عاما) لغرامـــة من ناديه لتأخره 
اسبوعني في العودة من اجازته الصيفية عقب هبوط الفريق الى 

الدرجة الثانية.
وسبق ملدرب ميدلزبره غاريث ساوثغايت ان اعلن انه سيقبل 
فكرة رحيل «ميدو» وزميله التركـــي تونكاي هذا الصيف، وقال 
ملوقع النادي على شـــبكة االنترنت «هناك اهتمام به (تونكاي). 
تلقينا عرضـــا لبيع ميدو ووجده النادي مناســـبا، االمر متروك 

لالعب ورمبا يحصل شيء االسبوع املقبل».
وأمضى «ميدو» النصف الثاني من املوســـم املاضي معارا الى 
ويغان اتلتيك. وســـبق مليدلزبره ان باع ابرز العبيه ســـتيوارت 
داونينغ الى استون ڤيال مقابل ١٢ مليون جنيه استرليني االسبوع 

املاضي.

أربيلوا قد ينتقل إلى ريال مدريد
أكدت صحيفة «صن» البريطانية ان االســـباني ألبارو أربيلوا 
ظهير ليڤربول اإلجنليزي اقترب كثيرا من العودة إلى بالده عبر 

التوقيع لريال مدريد.
وذكرت أن الالعب سيوقع خالل األيام املقبلة على عقد انتقاله 
إلى فريق العاصمة االســـبانية مقابل ٤٫٥ ماليني جنيه استرليني 

(٥٫٢ ماليني يورو) لناديه احلالي.
وتعد القيمة التي اتفق عليها الناديان، إذا ما تأكد خبر الصحيفة، 
مرضيـــة للطرفني بعد أن عرض ريـــال مدريد ٤ ماليني يورو في 
بدايـــة املفاوضات في الوقت الذي طلب فيـــه ليڤربول احلصول 

على ١٠ ماليني يورو.

مايوركا يغازل فيغو للعودة
ذكر موقع صحيفة «املوندو» االسبانية أن نادي ريال مايوركا 
بدأ مغازلة النجم البرتغالي املخضرم لويس فيغو على أمل عودته 

للعب من أجل املشاركة مع الفريق في املوسم املقبل.
وجتري املفاوضات في الوقت احلالي عن طريق رجل األعمال 
كارلوس غونزاليز، الذي قد يتحول اليوم إلى أكبر املساهمني في 

النادي، ويسعى إلى التعاقد مع العب من ذوي الشهرة العاملية.
وشـــرع غونزاليز لهذا السبب في االتصال باملقربني من النجم 
البرتغالي، بشـــأن التعاقد معه ملدة موسم واحد، في الوقت الذي 
أعلـــن فيه الالعب (٣٦عاما) في مايـــو املاضي اعتزاله لعب الكرة 
بصورة نهائية. لكن الصحيفة االسبانية ذكرت أن النجم السابق 
ألندية ريال مدريد وبرشلونة االسبانيني وإنتر ميالن االيطالي راقه 
عرض مايوركا، إال أنه قد يطلب احلصول على راتب سنوي يبلغ 
٥ ماليني يورو. وتكمن إشـــكالية الصفقة في القيمة املالية، حيث 
رصد النادي االسباني ٣٫٥ ماليني يورو كحد أقصى لراتب فيغو، 
إال أن الصحيفة أكدت انه في حالة جناح مفاوضات رجل األعمال 
في احلصول على ملكية النادي، فســـيكون مستعدا للجلوس مع 

الالعب وتقريب وجهات النظر بني الطرفني.
كما يسعى غونزاليز إلى التعاقد مع النجم األرجنتيني خوان 
رومان ريكيليمي صانع ألعاب بوكا جونيورز، وسيسعى إلى استطالع 
رأي الالعب وناديه عندما يتوجه فريق العاصمة األرجنتينية إلى 
أملانيا خالل األيام املقبلة. وســـبق لريكيلمي أن لعب في الدوري 

االسباني مع برشلونة وڤياريال.

شّن مدرب نادي مان يونايتد االجنليزي لكرة القدم «السير» اليكس فيرغسون هجوما 
عنيفا على جاره في املدينة مانشستر سيتي واصفا اياه «بالنادي الصغير» و«الغبي».

وفي مقابلة مع الصحف االجنليزية خالل جولته اآلسيوية استبعد فيرغسون ان 
ينجح سيتي في انهاء املوسم ضمن املراكز االربعة االولى، برغم انفاقهم الكثير من 
األموال لتدعيم صفوفهم بالعبني من طراز رفيع على غرار التوغولي إميانويل 
أديبايور والبارغواياني روكي ســـانتا كروز واألرجنتيني كارلوس تيفيز 

والعب الوسط الدولي غاريث باري.
وعّلق فيرغسون على لوحة اعالنية ملانشستر سيتي تتضمن صورة 
العب مان يونايتد الســـابق تيڤيز وعبارة «اهال بك في مانشستر» وقال 
«اللوحة االعالنية؟ انها للسيتي أليس كذلك؟» مضيفا «انهم ناد صغير 
بعقلية صغيرة. كل ما يتكلمون عنه هو مان يونايتد. هذا كل ما فعلوه وال 
ميكن ان يبتعدوا عن هذا االمر. ما يفعلونه سخيف. يعتقدون ان تعاقدهم 
مع تيڤيز هو مكسب. انه امر محزن، بالرغم من اعتقادي انه كان سينتقل 
لســـيتي منذ فترة طويلة». واشار فيرغسون الى ان السبب الرئيسي 
الذي يدفع الالعبني لالنتقال الى ســـيتي هو املال، كاشفا ان اديبايور 
حاول االنضمام الى فريقه او الى تشلسي، وقال «في اللحظات االخيرة، 
وحســـبما عرفت، اتصل بنا (مان يونايتـــد) اديبايور ووكيل اعماله، 
وفعلوا االمر نفسه مع تشلسي. وعندما تسألني ملاذا انضم (اديبايور) 

الى مانشستر سيتي، ال ميكن اال ان يكون لسبب واحد (املال)».
واعتبـــر ان اخلطر الذي يواجه ارســـنال للبقاء ضمن االربعة الكبار 
ال يأتي من مانشســـتر ســـيتي بل من ايڤرتون واســـتون ڤيال. وتوقع 
فيرغسون أهدافا كثيرة من مهاجمه مايكل أوين في املوسم املقبل، بعد 

انتقاله مؤخرا لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.
وأحرز أوين هدفني ملان يونايتد خالل فترة اإلعداد، ويبدو أن فيرغسون 
سعيد بذلك، ولدى سؤاله من موقع «يورو سبورت» الرياضي كم عدد 
األهداف التي يتوقع أن يسجلها أوين في املوسم املقبل أجاب «أمتنى أن 
تكون كثيرة». وقال «إذا نظرت إلى معدل تسجيله في األعوام املاضية، 
مبا في ذلك آخر عامني له مع نيوكاســـل في أوقات عصيبة، فإنه معدله 
التهديفي كان هدفا واحدا كل مباراتني». وأوضح «إنه قادر على الوصول 
إلى هذا املعدل بسهولة، لذا فإنه إذا شارك معي في ٢٥ مباراة في املوسم 

املقبل، أعتقد أنه سيحرز ١٥ هدفا».

مثل برشلونة وريال مدريد

وفي رد غير مباشر على تصريح فيرغسون، اكد النجم البرازيلي 
روبينيو أن فريقه مانشســـتر سيتي قد يصبح في 
مثل ضخامة املاردين االسبانيني برشلونة 
وريال مدريـــد. وكان روبينيو 
التعاقــــدات  هــــو أول 
الصاخبة للفريق 
اإلجنليزي بعد 
الى  انتقاله 

الفريــــق الصيف املاضي قادما مــــن ريال مدريد في صفقة قياســــية بلغت ٣٢٫٥ مليون 
يورو. ومنذ ذلك احلني واصل مانشستر سيتي هوايته في جمع املواهب املذهلة، ويشعر 
روبينيـــو حاليا أن فريقه ميكنه أن يصبح مشـــابها لريال مدريد، عندما كان العبا بني 
صفوفه. واقتســـم العب سانتوس الســـابق غرف خلع املالبس مع مجموعة من أساطير 
كرة القدم مثل الفرنسي زندين زيدان والبرتغالي لويس فيغو واالجنليزي ديڤيد بيكام 
والبرازيلي رونالدو واالســـباني راوول غونزاليز، خالل فتـــرة وجوده مع ريال مدريد، 
ويشـــعر اآلن بأن مانشستر ســـيتي ميكنه الوصول إلى هذه املرتبة. وقال روبينيو في 
حديث لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية «سنحاول الصعود ملنصة التتويج في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز هذا املوســـم، وإذا لم يحدث ذلك، فالبـــد أن نحتل احد املراكز األربعة 
األولـــى». وأضاف «في غضون ٥ أعوام ســـنصبح في منتهى القوة، اســـم كبير في كرة 
القدم األوروبية مثل ريال مدريد وبرشـــلونة، سأكون في صفوف مانشستر سيتي خالل 
٥ أعوام للمساعدة على حتقيق ذلك». وأوضح «هذا النادي لديه من الطموح ما يكفي ألن 
يصبح عظيما، إنه مشـــروع كبير كنت هنا في البداية وأريد أن انضج مع الفريق، أريد 

أن أصبح جزءا منه».
وأشار «لدينا العبون جيدون واملزيد سيأتون، كاكا هو أحد أصدقائي املقربني وأعتقد 
أنه قد ينضم الينا أيضا، وهذه النوعية من الالعبني ســـتأتي، مبجرد حصولنا على لقب 
الدوري، سنكون عامل جذب ألي العب». وأكد روبينيو أنه تعلم الكثير خالل فترة وجوده 
مع ريال مدريد. وأوضح «كنت العبا صغيرا في ريال مدريد ولكني عملت مع العبني مثل 
زيدان وبيكام، تعلمت الكثير في كل يوم قضيته هناك، وكيف تكســـب وتخسر كفريق، 
وكيف أن عليك احترام زمالئك بالفريق». وأضاف «اآلن أصبحت أكثر خبرة، سأســـاعد 
زمالئي في سيتي على الفوز باأللقاب». وأعرب املهاجم البرازيلي عن ثقته أنه مع املزيد 
من التعاقدات ميكن ملانشســـتر ســـيتي إحراز لقب الدوري املمتاز. وقال «إذا ســـمح لي 
بشراء أي ٣ العبني، سأشـــتري االرجنتيني ليونيل ميسي واالجنليزي ستيفن جيرارد 

والبرتغالي ديكو». 
وعلـــى صعيد صفقات مان يونايتد أكد فيرغســـون أنه انتهى من إبرام صفقات فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية، ولكنه قد يجري اســـتثناء من أجل النجم اإلســـباني ديڤيد 
سيلڤا من ڤالنسيا. ومازال فيرغسون ميتلك نحو ٧٠ مليون يورو من صفقة بيع اجلناح 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو إلى ريال مدريد األسباني، ولكنه أكد أنه سيلجأ لإلنفاق 
فقط في حال العثور على العب مناسب. ووفقا لصحيفة «ماركا» األسبانية فإن هذا الالعب 
قد يكون ديڤيد ســـيلڤا. وفي ظل عدم رغبة برشلونة وريال مدريد االسبانيني، في ضم 

الالعب في الوقت احلالي فقد يستغل مان يونايتد ذلك ويحسم الصفقة ملصلحته.

فوز مان يونايتد

حقق مان يونايتد فوزه الرابع في جولته اآلســـيوية االســـتعدادية للموسم اجلديد، 
باكتساحه مضيفه هانغ زهو غرين تاون الصيني ٨-٢ في زهانغ زهو.

وضرب القائد املخضرم اجلناح الويلزي راين غيغز بقوة وسجل ٣ «هاتريك» في الدقائق 
٦٢ و٧٠ و٨٨، وحذا حذوه الدولي الســـابق مايكل اوين بتسجيله ثنائية في الدقيقتني ٢٣ 
و٣٩ رافعـــا رصيده الى ٤ اهداف في ٤ مباريات له مع فريقه اجلديد. اما االهداف الثالثة 
االخرى فســـجلها البلغـــاري دمييتار برباتوف (٣٠) والصربي زوران توســـيتش (٣٢) 
والبرتغالي لويس ناني (٤٩). فيما ســـجل وانغ هونغيـــو (٧٧) والبرازيلي فالدو (٩٠) 

هدفي هانغ زهو غرين تاون.

تعادل ليون وفوز ملقة في «كأس السالم»

كايزر تشيفس أحرز دورة «فوداكوم» 
احرز نادي كايزر تشيفس اجلنوب افريقي 
لقب دورة «فوداكــــوم» الودية لكرة القدم في 
جنوب افريقيا بفوزه على ضيفه مانشســــتر 

سيتي االجنليزي ١- ٠ في املباراة النهائية.
 وسجل جيفري نتوكا (٤٢) هدف املباراة 

الوحيد.
 وشهدت املبارة مشاركة التوغولي اميانويل 
اديبايور للمرة األولى مع مانشستر سيتي بعد 
انتقاله لصفوفه قادما من ارســــنال مقابل ٣٥ 
مليون يورو، ولكنه فشــــل في التسجيل، كما 
شهدت مشاركة العب الوسط االجنليزي الدولي 
غاريث باري، ولكن االرجنتيني كارلوس تيفيز 
الذي انضم الى سيتي قبل اسبوعني لم يشارك 
في املبارة، كما هي احلال مع البارغواياني روكي 
سنتا كروز.  وكان مانشستر سيتي قد خسر 
٠-٢ في مباراته االولى في الدورة ضد اورالندو 
بايراتس وفاز على كايزر تشــــيفس ٠-١ في 

املباراة الثانية التي اقيمت في دوربن.
 وجرد تشيفس اللقب من االندية االجنليزية، 
حيث كان بعهدة مــــان يونايتد وتوتنهام في 

النسختني املاضيتني.
من جانب اخر، أكد اديبايور أن هناك فرصة 

كبيرة النتقال جون تيري قائد تشلسي مانشستر 
سيتي.

وارتبط اسم مانشستر سيتي بقائد املنتخب 
اإلجنليــــزي طوال فترة االنتقــــاالت الصيفية 
احلاليــــة، ومع عدم إفصاح تيــــري عن قراره 
بشأن خطوته املســــتقبلية تزايدت التكهنات 

حول إمكانية رحيله.
وأعرب إديبايور لصحيفة «ميل اون صنداي» 
البريطانية عن أمله في جناح فريقه في استقطاب 

تيري، مشيرا إلى أن كل شيء بات ممكنا.
وقال «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة النضمام 
تيري إلينا..الناس لم تصدق قبل ٦ أشهر إمكانية 

انتقال كارلوس تيفيز انتقالي إلى هنا».
وأضاف «لقد جئنا إلى مانشســــتر سيتي 
لنصبح النادي األكبر، ملاذا ال يكون تيري هو 

أيضا مقتنعا باملجيء إلى هنا».
ولكــــن تيري اكد انه ســــيبقى في صفوف 
النادي اللندني، وال يرغــــب في املوافقة على 
عرض مانشستر سيتي. وقال تيري (٢٨ عاما) 
في بيان له «انا مرتاح في تشلسي وكنت دائما 
مرتاحا في صفوفه. النادي قال لي بوضوح انه 
ال ينــــوي قبول اي عرض من اي فريق يرغب 

في التعاقد معي».
وحسب وســــائل االعالم البريطانية، فإن 
مانشستر سيتي عرض على تيري صفقة خيالية 
يتقاضــــى مبوجبها نحــــو ٣٠٠ الف يورو في 

االسبوع.
من جانب آخر، تعادل نادي ليون الفرنسي 
مع بشيكتاش التركي ١-١، وفاز ملقة االسباني 
على اســــتون فيال االجنليزي ١-١ في النسخة 
الرابعة من كأس الســــالم الودية التي جتمع 

١٢ فريقا.
 وسجل السويدي كيم كالستروم (٦٩) هدف 
التقدم لليون، ومتكن البرازيلي مارسيو نوبري 
من معادلة النتيجة لبشيكتاش في الدقيقة (٨٤). 
وشاهد املباراة نحو ٣٠٠ شخص فقط في ملعب 
«نويفو كولومبينو» برغم بيع التذاكر بنصف 
الثمن. وتضم املجموعة ايضا اتلنتي املكسيكي 

الذي سيلتقي مع ملقة اليوم.
وفي املباراة الثانية التي اقيمت على ملعب 
«ال روزاليدا»، سجل فرناندو (٨٠) الهدف الوحيد 

مللقة.
وتضم املجموعة ايضا بورتو بطل البرتغال 

وهو سيواجه ليون اليوم.

مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون غير آبه بصفقات مانشستر سيتي (رويترز)

 أكد مدرب فريق أســـتون فيال اإلجنليزي مارتـــن أونيل أن اإلصابة 
التي تعرض لها املهاجم اميل هيســـكي خالل املباراة أمام ملقة االسباني 
في بطولة كأس السالم، ليست خطيرة. وغادر هيسكي امللعب بعد فترة 
قصيرة من بداية املباراة التي خسرها فريقه أمام ملقة ٠-١ بعد تعرضه 
لالصطدام، ولكن أونيل أكد إمكانية مشاركته في املباراة املقبلة أمام اتلنتي 
املكسيكي. وقال أونيل للموقع االلكتروني للنادي «اميل يشعر بتحسن 

كبير.. كان فاقدا لتوازنه بعض الشيء وشعرنا بذلك».

إصابة هيسكي ليست خطيرة 
 اقترب املهاجم الدولي االجنليزي بيتر كراوتش من االنتقال من نادي 
بورتسموث إلى توتنهام. وصرح املدير الفني لنادي بورتسموث بول 
هارت لصحيفة «صنداي ميـــرور» أن ناديه قبل عرض نادي توتنهام 
بشـــراء الالعب مقابل مبلغ يعادل ١٢ مليون يورو. وأضاف أن الوضع 
املالي املتردي لنادي بورتسموث أجبره على قبول عرض توتنهام لشراء 
كراوتش (٢٨ عاما). بذلك يعود كراوتش إلى مدربه السابق هاري ريدناب 

الذي انتقل في اخلريف املاضي من بورتسموث إلى توتنهام.

كراوتش في الطريق إلى توتنهام


