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 أعرب الرئيس الفخري لنادي 
بايرن ميوني����خ األملاني فرانتس 
بكنباور عن شكوكه في والء العب 
الوس����ط فرانك ريبيري للنادي 

»البافاري«.
وقال بكنباور في ندوة لالحتاد 
األملاني لك����رة القدم ف����ي مدينة 
غوتنغن جنوبي البالد، إن ريبيري 
جاء من فرنسا إلى ميونيخ لصنع 
اسمه وتاريخه وهو مجرد العب 
فرنسي ال تعنيه مدينة ميونيخ 

في أي شيء.
وأعرب عن دهشته إزاء إمكانية 
استغالل ريبيري لوائح االحتاد 
القدم »فيفا« لفسخ  الدولي لكرة 
عقده في نهاية املوسم املقبل، على 
الرغم من أن عقده ممتد حتى عام 
2011، وأوضح »كيف يس����تطيع 
الالعب فسخ عقده بعد 3 سنوات 
على الرغم من توقيعه لعقد ملدة 

4 سنوات؟«.
يذكر أن ريبي����ري أكد رغبته 
في االنتقال من بايرن ميونيخ إلى 
ريال مدريد االسباني، ولكن رفض 
النادي »البافاري« حال دون تنفيذ 

رغبته.
وأشار بكنباور إلى أنه ينتظر 
من املدير الفني اجلديد الهولندي 
لويس فان غال احراز لقبي الدوري 
والكأس، واعترف في الوقت نفسه 
بصعوبة الفوز ببطولة دوري أبطال 

أوروبا.

وحول مستقبل منتخب أملانيا، 
قال بكنب����اور إن جناح منتخبات 
أملانيا تدفع املنتخب  الشباب في 
االول للحصول على لقب بطولة 
غالية، ولكنه استطرد »من السهل 
الفوز ببطول����ة كأس العالم على 
أرضك وب����ن جماهيرك، وهو ما 
فشلنا في حتقيقه، وهذا يعني أن 
الفوز بالبطولة في جنوب أفريقيا 

سيكون أكثر صعوبة«.
في نفس السياق، أعرب جنم 
بايرن ميونيخ الس����ابق ستيفان 
ايڤنبرغ عن اعتقاده أن ريبيري 
سينتقل إلى صفوف ريال مدريد 

في أقرب وقت ممكن.
وكانت تقاري����ر صحافية قد 
ربطت بقوة ب����ن ريبيري وريال 
مدريد، ولكن يبدو أنه استس����لم 
لفكرة البقاء م����ع بايرن ميونيخ 

ملوسم آخر على األقل.
ولكن وفقا اليڤنبرغ في حديثه 
لصحيفة »تي زد« األملانية فإنها 
مسألة وقت ليس إال قبل أن ينتقل 
ريبيري إلى ريال مدريد، »أعتقد 
أن االمر س����يحدث، ولكن ال يعلم 

أحد متى سيتم األمر«.
وأوضح »وبرغم ذلك فإن الالعب 
يجب أن يك����ون مخلصا لناديه، 
وال يوق����ع عق����ودا ال يس����تطيع 

تنفيذها«.
وأض����اف »اتصور أن في هذه 
احلالة فإن املال ل����ه عامل كبير، 

واألرقام الكبيرة تشتت ذهنك«.
ورجح ايڤنبرغ أن يكون أداء 
ريبيري تأثر بهذه التكهنات، مضيفا 
»إنه لم يقدم أفضل مستوياته في 

نهاية املوسم املاضي«.
وعلى صعي����د االنتقاالت في 
البرتغالي  املداف����ع  انتقل  أملانيا، 
ري����كاردو كوس����تا الع����ب نادي 
فولفسبورغ بطل الدوري األملاني 

إلى نادي سرقسطة االسباني.
وغ����ادر كوس����تا )28 عام����ا( 
فولفسبورغ متوجها إلى اسبانيا 
الطبي وس����ط  الفحص  إلج����راء 
توقعات بأن يتم االتفاق النهائي 
اليومن  بش����أن االنتقال خ����الل 

املقبلن.
م����ن ناحي����ة أخرى، يس����عى 
فولفسبورغ لتدعيم خط هجومه 
بش����راء مهاج����م ثال����ث بجانب 
رأسي احلربة البرازيلي غرافيتي 
ايدن دزيكو، ويتردد  والبوسني 
أن املهاج����م النيجيري أبوبافيمي 
الهابط  مارتينيز العب نيوكاسل 
للدرج����ة الثاني����ة ف����ي الدوري 
أبرز املرش����حن  االجنليزي، هو 

لالنتقال للبطل األملاني.
ولم يستبعد املهاجم البوسني 
دزيكو جتديد عقده مع فولفسبورغ 
إلى ما بعد ع����ام 2011 على الرغم 
من أنه كان مص����ّرا على االنتقال 
إل����ى ميالن االيطال����ي بعد نهاية 

الدوري. 

مدرب ليڤركوزن: سأحقن الالعبين بجينات الفوز
أك����د املدير الفني اجلدي����د لنادي باير 
ليڤركوزن األملاني يوب هاينكس أنه سيعمل 
على حقن العبيه »بجينات الفوز« من خالل 
تدريبهم على الروح القتالية إلى آخر نفس 

وحتى نهاية املباراة.
وق����ال هاينك����س لصحيف����ة »بيلد آم 
زونتاغ« االملانية ام����س إن العبي فريق 
باير ليڤركوزن كانوا يعتمدون على تقدمي 
عروض هجومية ممتعة، ولكن دون التفكير 
في ضرورة حتقيق الفوز والوصول إلى 

البطوالت.

وأضاف أن املطلوب هو تدريب الالعبن 
على »القتال« من أجل حتقيق الفوز واالميان 
بقدراتهم على ذل����ك وهو أمر يحتاج إلى 

التعرف على »جينات الفوز«.
الذي تولى تدريب  واعترف هاينكس 
بايرن ميونيخ في املباريات األخيرة في 
الدوري األملاني خالل املوسم املاضي، بأنه 
أوصى بالتعاقد مع الهولندي لويس ڤان غال 
لتدريب بايرن ميوينخ، نظرا للقدرات التي 
يتمتع بها واتقانه اللغة األملانية وجناحه 

في تاريخه التدريبي.

برشلونة يقدم إبراهيموڤيتش اليوم

برانديلي يتحدى مورينيو

أكد نادي برش���لونة االس���باني لكرة القدم، عبر 
موقع���ه على ش���بكة اإلنترنت أن النجم الس���ويدي 
زالت���ان إبراهيموڤيتش س���يصل الي���وم إلى مدينة 
برشلونة من أجل اخلضوع للفحص الطبي املعتاد، 
قبل تقدميه في املساء كالعب جديد في صفوف النادي 

»الكاتالوني«.
وسيصل الهداف الدولي، الذي رحل عن معسكر فريقه 
السابق إنتر ميالن اإليطالي يوم اخلميس املاضي، إلى 
اسبانيا من أجل االتفاق على بعض التفاصيل وبالتالي 

االنضمام إلى بطل أوروبا.
وسيوقع إبراهيموڤيتش )27 عاما( عقده اجلديد 
مع فريق املدير الفني جوسيب غوارديوال اليوم، قبل 
أن يرافق رئيس النادي خوان البورتا لتحية جماهير 

بطل أوروبا في ملعب »نوكامب«.
في الوقت نفسه، سمح برشلونة لالعبيه الكاميروني 
صامويل إيتو والبيالروسي ألكسندر هليب بالسفر 
إلى ميالن، عق���ب انتقالهما إلى صفوف بطل إيطاليا 
في إطار نفس الصفقة، من أجل إنهاء تفاصيل التعاقد 

مع إنتر.
وعلق إبراهيموڤيتش على انتقاله الى برشلونة في 
تصريح لصحيفة »ال موندو ديبورتيفو« االسبانية 
قائال »انني سعيد مثل األطفال، انني حقا ال استطيع 
االنتظ���ار حتى أبدأ مغامرتي اجلديدة، انني س���عيد 

للغاية«.
وأدل���ى إبراهيموڤيتش به���ذه الكلمات من منزله 
في مدينة ماملو السويدية، حيث يقضي عطلة نهاية 
األسبوع قبل أن ينتقل إلى برشلونة إلجراء الفحوصات 

الطبية.
من جهته، ق���ال غوارديوال »أنا أتوقع األفضل من 
إبراهيموڤيت���ش، إنه العب جيد ولكن���ي ال أريد أن 
أفصح عن املزيد من التعليقات حلن اإلعالن الرسمي 
ع���ن الصفقة، إذا ج���اء أمتنى أن يتكي���ف مع الكرة 

االسبانية«.

حت���دى املدير الفني لفيورنتينا اإليطالي س���يزار 
برانديلي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب إنتر ميالن، 
أن يواصل فريقه حص���د األلقاب دون وجود املهاجم 

السويدي زالتان إبراهيموڤيتش.
وسجل إبراهيموڤيتش 25 هدفا في املوسم املاضي، 
ليساعد فريقه على التتويج بلقب الدوري احمللي للمرة 

الرابعة على التوالي.
ومع اقتراب إبراهيموڤيتش من الرحيل إلى برشلونة 
االسباني، حيث من املقرر أن يتم اإلعالن الرسمي عن 
الصفقة اليوم، يعتقد برانديلي أن مورينيو عليه إجراء 
تغييرات وإدخال حتسينات على فريقه من أجل حتقيق 

النجاح في املرحلة املقبلة.
وقال برانديلي لصحيفة »ال س���تامبا«، »مع كامل 
االحت���رام، إبراهيموڤيتش هو س���بب جناح إنتر في 
األعوام القليلة املاضية، مورينيو س���يكون مضطرا 
إلجراء تعديالت، انني متش���وق حقا لرؤية ما ميكنه 
فعله بدون إبراهيموڤيتش، سيكون مضطرا لتعديل 

خطة اللعب«.

حالة ماسا مستقرة بعد خضوعه لعملية

وكيل أعمال تريزيغيه يفاوض ميالن 
أعرب انطونيو كاليندو وكيل 
أعم����ال املهاجم الفرنس����ي ديڤيد 
تريزيغيه عن اعتقاده بأن موكله 
قد يوافق على تخفيض راتبه من 
اجل االنتقال مليالن اإليطالي، الذي 
يسعى وراء مهاجم من العيار الثقيل 
بعد رحيل جنمه البرازيلي كاكا إلى 

ريال مدريد االسباني.
وزادت حدة التكهنات بش����أن 
رحيل تريزيغيه بعد ورود أنباء 
عشاء جمع بن كاليندو وأدريانو 

غاليان����ي نائ����ب رئي����س ميالن 
األسبوع املاضي، في الوقت الذي 
أكد فيه البرازيلي ليوناردو مدرب 
الفريق اإليطالي أنه سيس����تقبل 
تريزيغيه باألحضان. من ناحية 
أخرى أعرب ليون����اردو عن امله 
في عدم رحي����ل أندريا بيرلو إلى 
تشلسي اإلجنليزي.وشارك بيرلو 
أمام تشلسي في املباراة الودية التي 
انتهت بفوز الفريق اإلجنليزي 1-2 
في بالتيمور، حيث خاض 60 دقيقة 

فقط من املباراة قبل أن يتم استبداله 
بجينارو غاتوزو. وأثيرت تكهنات 
حول زيادة حتركات تشلسي لضم 
بيرلو منذ انتقال املدرب اإليطالي 
كارلو انشيلوتي لتدريب الفريق 

بعد أن أنهى مهمته مع ميالن.
وق����ال ليوناردو ف����ي املؤمتر 
الصحاف����ي الذي أعق����ب املباراة 
الودية »س����وق االنتقاالت مازال 
أمامه الكثي����ر، أمتنى بقاء بيرلو 

معنا«.

هاميلتون أحرز سباق المجر

أعل����ن فريق فيراري أن حالة س����ائقه البرازيلي 
فيليبي ماسا »مستقرة« بعد ان خضع لعملية جراحية 
طارئة امس، بسبب ارجتاج في الدماغ ورضوض في 
اجلمجمة اصيب بها اثر احلادث الذي تعرض له في 
الفترة الثانية من التجارب الرس����مية جلائزة املجر 
الكبرى، املرحلة العاشرة من بطولة العالم لسباقات 

الفورموال واحد على حلبة هنغارورينغ.
وحس����ب بيان ملستشفى »اي اي كي« حيث يرقد 
ماس����ا، فإنه تعرض الصابات »خطرة« اثر احلادث. 
وقال بيان لفيراري »بعد خضوعه لعملية جراحية، 
التزال حالة فيليب ماسا مستقرة. خضع ماسا لفحص 
اضافي مما سيوفر معلوت ادق«. واصيب ماسا )28 
عاما( الذي غاب عن السباق امس، الصابة في وجهه 
اثر تطاير قطعة من سيارة مواطنه روبنز باريكيلو 
س����ائق فريق براون جي بي-مرسيدس وهو ما ادى 
الى غيابه عن الوعي وفقدانه السيطرة على سيارته 
التي انحرفت عن املسار وارتطمت بحائط االطارات 
املوازي للمنعطف الرابع وهي تسير بسرعة 200 كلم/

ساعة. ومت نقل ماسا الى املستشفى امليداني في احللبة 
قبل ان يتم نقله بواسطة طوافة الى مستشفى »اي 

اي كي« في بودابست للخضوع للعملية.
من جهته، قال باريكيلو »افكاري االن هي مع فيليبي 
)ماسا( وعائلته الذين هم اصدقاء مقربون لي وامتنى 

ان يتعافى ويستعيد لياقته بأسرع وقت«.
وأشارت تقارير صحافية الى ان حالة ماسا »حرجة 
للغاية«، لكن متحدثا باسم فيراري وصف هذه التقارير 

»بالتافهة«.
وبالنسبة الى نتائج الس����باق، فقد أحرز سائق 
ماكالرين مرس����يدس البريطان����ي لويس هاميلتون 
بطل العالم املركز االول متقدما على س����ائق فيراري 
الفنلن����دي كيمي رايكونن وس����ائق ريد بول-رينو 
االس����ترالي مارك ويبر. وهو الفوز االول لهاميلتون 
هذا املوسم. وقطع هاميلتون مسافة السباق البالغة 
306.630 كلم بزمن 1.38.23.876 ساعة مبعدل سرعة 
وسطي 186.973 كلم / س����اعة وبفارق 11.529 ثانية 

امام رايكونن و16.886 ثانية امام ويبر.

بوردو والكمار »سوبر« فرنسا وهولندا

توريس يعتبر رونالدو مصدرًا إللهامه

 أسفرت أول مباراة لكأس السوبر الفرنسي تقام خارج 
احلدود في مونتريال بكندا، عن فوز سهل لبوردو بطل 

الدوري على غانغون حامل الكأس 0-2.
وأح���رز األرجنتيني فرناندو كافيناجي والبرازيلي 
فرنان���دو مينيغازو الهدفن ليح���رز بوردو لقب كأس 

السوبر للمرة الثانية على التوالي.
 وتوج ألكمار بلقب كأس السوبر الهولندي بعد فوزه 

الكبير على هيرينفن 1-5.
وحمل���ت الدقيقة 15 هدف الس���بق اللكمار بتوقيع 
بريت هوملانث���م، واضاف املهاجم املغربي الدولي منير 

احلمداوي الهدف الثاني في الدقيقة 24. وبعد 4 دقائق 
سجل مارتن مارتينز الهدف الثالث.

وف���ي الدقيقة 60 رد ماي���كل بابادوبويلوس بهدف 
لهيرينفن، ولكن جيرمان لينز تكفل بتسجيل الهدفن 

الرابع واخلامس للكمار في الدقيقتن 68 و87.

أشاد املهاجم االسباني فرناندو 
توريس جنم ليڤربول اإلجنليزي 
باإلجن����ازات الكبيرة التي حققها 
البرتغالي كريس����تيانو  اجلناح 
رونالدو م����ع فريق مان يونايتد 
االجنليزي، واصفا إياه بأنه أحد 
املصادر الرئيسية لإللهام بالنسبة 

له.
وتأل����ق توريس بش����دة منذ 
انضمام����ه لليڤرب����ول قادما من 
أتلتيكو مدريد االس����باني، ولكن 
رونالدو فضل االنتق����ال للمارد 

االسباني ريال مدريد.
وترك رونالدو س����جال طويال 
من اإلجنازات في إجنلترا، محرزا 

األلقاب احمللية والقارية مع مان 
يونايتد، ويأمل توريس اآلن أن 
يس����ير على نفس خطى صديقه 

البرتغالي.
وص����رح توري����س لصحيفة 
»ديلي ميرور« البريطانية بالقول 
»بالطب����ع، أطمح ألن تتم رؤيتي 
بنفس الطريق����ة التي كان ينظر 
إلى كريستيانو رونالدو في  بها 

مان يونايتد«.
وأضاف »ولكن من أجل حتقيق 
ذلك فالبد من فوز ليڤربول باأللقاب، 
أعرف أنه في ه����ذه احلالة فقط 
س����تتمكن اجلماهير من احلديث 
بنفس الطريقة عن ليڤربول وعني 

مثلما فعلوا م����ع رونالدو ومان 
يونايتد«.

وأوض����ح »أوال علين����ا الفوز 
باأللقاب كفريق ومن أجل حتقيق 
ذلك علينا تقدمي موس����م مثالي.. 
نحن متأثرون ألنن����ا نعتقد هذا 
العام قد يصبح ع����ام ليڤربول، 
ولكننا ندرك حجم الصعوبة التي 

سنواجهها«.
ويعتقد توريس أن ليڤربول 
سيصبح أقوى كثيرا هذا املوسم 
وميكنه قطع أميال إضافية للفوز 

بلقب الدوري املمتاز.
ولك����ن م����ع ترش����يح فريقه 
للفوز بلقب الدوري احمللي فضل 

توريس عدم اإلشارة إلى مانشستر 
سيتي.

وقال »تشلسي أيضا مرشح ألن 
لديهم نفس العبي املوسم املاضي 

وارسنال فريق قوي«.
وأوضح »اننا أقوياء وأصبحنا 
أكثر قوة بعد التعاقدات اجلديدة 

مثل غلن جونسون«.
عل����ى صعيد آخر أك����د نادي 
نابول����ي اإليطال����ي دخول����ه في 
محادثات مع ليڤربول حول إمكانية 
التعاقد مع مدافعه اإليطالي الدولي 

أندريا دوسينا.
وانضم دوسينا إلى ليڤربول في 
الصيف املاضي قادما من أودينيزي 

مقابل 7 مالين يورو بعد صراع 
مع يوڤنتوس.

واختت����م ليڤربول جولته في 
جنوب شرق آس����يا بالفوز على 
منتخ����ب س����نغافورة 5 � 0 في 
مباراة ودية. وأراح بنيتيز معظم 
العبيه األساسين في الشوط األول 
الذي شهد هدف االوكراني اندريه 
فورونن في الوقت احملتسب بدال 

من الضائع.
ارتفع  الثاني،  الش����وط  وفي 
إيقاع أداء ليڤربول وسجل املهاجم 
االحتياطي كريس����تيان نيميث 
هدفن، وأضاف كل من ألبرت ريرا 

وفرناندو توريس هدفا.

رجال اإلسعاف ينقلون السائق البرازيلي فيليبي ماسا إلى داخل الطوافة              )أ.ف.پ(

الفرنسي فرانك ريبيري أثار أزمة في بايرن ميونيخ

العبو بوردو يرفعون كأس السوبر                    )رويترز(

إيڤنبرغ يتوقع انتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد

بكنباور يشكك في والء ريبيري لبايرن ميونيخ


