
االربعاء 29 يوليو 2009   37رياضة
األول جاهز لبداية مغامرة جديدة في إيطاليا والثاني خضع لعملية جراحية في يده

إيتو وإبراهيموڤيتش وّقعا رسميًا مع إنتر ميالن وبرشلونة لمدة 5 أعوام

املهاجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش يحيي جماهير برشلونة في حفل تقدميه رسميا        )رويترز(

)ا.پ( مدافع ليون جيرمي طوالالن يحاول االنقضاض على العب بورتو فرناندو بيلوتشي        

املهاجم بيتر كراوتش غادر بورتسموث

وقع املهاجم الدولي الكاميروني صامويل 
ايتو رسميا عقد انتقاله من برشلونة االسباني 
الى انتر ميالن االيطالي ملدة 5 اعوام، حسبما 

أعلن فريقه اجلديد.
ووص���ل ايتو ال���ذي لعب من���ذ 2004 في 
برش���لونة، اول من امس الى ميالنو من اجل 
اخلضوع للفحص الطبي الروتيني وتوقيع عقد 
انتقاله الذي تضمن حصول انتر ميالن على 
46 مليون يورو، والبيالروسي الكسندر هليب 
على سبيل االعارة، مقابل تخليه عن السويدي 

زالتان ابراهيموڤيتش الى برشلونة.
ولم يعط انتر ميالن اي تفاصل حول املبلغ 
الذي سيتقاضاه ايتو سنويا، لكن من املرجح 
ان يكون بني 10 و10.5 ماليني يورو، حس���ب 

وسائل االعالم االيطالية.
وق���ال ايتو حلظة وصوله الى ميالنو »انا 
س���عيد جدا في ان اكون مع انتر حيث اتيت 
ألعمل بجهد كبير والفوز بلقب دوري ابطال 

اوروبا«.
واض���اف ايتو الذي توج بلقب املس���ابقة 
االوروبية العريقة مرتني مع برشلونة عامي 
2006 و2009، »حصلت على فرصة ان العب 
في الدوري االس���باني لفترة 13 عاما، واليوم 
انا جاهز ألبدأ مغامرة جديدة. أريد ان اش���كر 
الرئيس )انتر ماس���يمو( موراتي الذي عمل 
كثيرا م���ن اجل قدومي الى هنا. آمل ان اجنح 
في منحه كل ما يتوقعه مني. انه رجل صاحب 

قلب كبير«.
وكانت مفاوضات انتر ميالن وبرش���لونة 
مع ايتو قد اصطدمت بعقبة الشروط املادية 
الكبيرة التي فرضها الهداف الكاميروني على 

كل من الفريقني.
وذكرت بعض التقارير ان آخر مطالب ايتو 
املادية متثلت في مطالبته برشلونة ب� 6 ماليني 
يورو كتعويض عن انتقاله النتر، والنه مازال 
ميتلك س���نة قبل انتهاء عقده وبالتالي يريد 
تعويضا عن أجره في عام 2010، وذلك حسبما 
ذكرت شبكة »سكاي سبورت« االيطالية، وهو 

االمر الذي لم يوافق عليه برشلونة.
لكن »غازيتا ديللو سبورت« ذكرت الحقا 
ان ايتو سيكتفي باحلصول على مليونني او 
ثالثة ماليني من برش���لونة من اجل املوافقة 

على االنتقال الى انتر ميالن.

توقيع إبراهيموڤيتش

في املقابل، وقع ابراهيموڤيتش رسميا عقد 
انتقاله من انتر ميالن الى برشلونة ملدة 5 اعوام، 

حسب بيان اصدره النادي »الكاتالوني«.
وقال برش���لونة في بيان���ه »وقع زالتان 
ابراهيموڤيت���ش )27 عاما( عق���د انتقاله الى 
برشلونة ملدة 5 اعوام. تتضمن الصفقة ايضا 

انتقال ايتو واعارة هليب الى انتر ميالن«.

واشار النادي »الكاتالوني« الى ان انتر ميالن 
يرغب في شراء هليب بعد انتهاء فترة اعارته 
الى الفريق االيطالي الصيف املقبل، مقابل 10 
ماليني يورو اضافة الى مليونني آخرين استنادا 

الى األداء الذي يقدمه مستقبال.
وبعد ان قدم الغرمي التقليدي ريال مدريد 
جنومه الثالث اجلدد البرازيلي كاكا والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية، 
حان اآلن وقت برشلونة ليخطف األضواء من 
خالل جنمه اجلدي���د الذي نزل أرضية ملعب 
»نوكام���ب« وهو يرتدي قميص رقم 9، وكان 
حاضرا في املدرجات اكثر من 50 ألف متفرج، 
اي اكثر بكثير من الع���دد الذي كان متواجدا 
عند تقدمي البرازيل���ي رونالدينيو عام 2003 

والفرنسي تييري هنري عام 2007.
وضع ابراهيموڤيتش امس لعملية جراحية 
م���ن اجل معاجلة كس���ر في ي���ده تعرض له 
خالل مباراة انتر ميالن الودية مع تشلس���ي 
االجنليزي، حسبما اعلن امني السر الفني في 
النادي »الكاتالوني« النجم السابق تكسيكي 
بيغرستاين الذي كان حاضرا في حفل التوقيع 

الى جانب رئيس النادي خوان البورتا.
واكد بيغرستاين ان هذا االمر لن يعكر كثيرا 
حتضيرات ابراهيموڤيتش للموسم اجلديد وهو 
سيشارك في مباراة كأس »غامبر« الودية امام 
مانشستر سيتي االجنليزي في 19 اغسطس 

املقبل لكن لدقائق معدودة.
وقال ابراهيموڤيتش بعد توقيع العقد »لم 
يكن بإمكاني البقاء في ميالنو، الن رغبة االنتقال 
الى برشلونة كانت اكبر بكثير«، شاكرا ايضا 
إداريي برشلونة وانتر ميالن على إمتام هذه 

الصفقة التي كانت معقدة جدا.
وتابع ابراهيموڤيتش »انا لس���ت هنا من 
اجل اس���تبدال ايتو، انا هنا من اجل ان أقدم 
ش���يئا مختلفا. ال يوجد هناك شخص اسعد 

مني اليوم، انا هنا من اجل الفوز«.
وقدم البورتا جنمه اجلديد واصفا إياه بأنه 
»أح���د أهم التعاقدات في تاري���خ النادي، إنه 
طموح وفائ���ز، ولقد أوضح منذ فترة طويلة 

أنه يرغب في املجيء إلى هنا«.
وأضاف »إنه يوم تاريخي لبرشلونة، نتمنى 
أكثر منافسة،  مواصلة االنتصارات ونصبح 
والتعاق���د مع إبراهيموڤيتش س���يجعل هذا 

ممكنا«.
وكان »ابرا« بدأ مشواره االحترافي مع ماملو 
)1999 � 2001( قبل ان ينتقل الى اياكس امستردام 
الهولندي )2001 � 2004( ثم يوڤنتوس االيطالي 
)2004 � 2006( وانتر ميالن )2006 � 2009(.

وتوج الس���ويدي العمالق )1.92 م( بلقب 
الدوري الهولندي مرتني والكأس الهولندية مرة 
واحدة، ثم بلقب الدوري االيطالي 3 مرات على 

التوالي والكأس السوبر االيطالية مرتني.

أكد رئيس نادي ريال مدريد األسباني فلورنتينو بيريز، أنه 
يتعني على فريقه أن »يبيع قبل أن يشتري« ألن قائمته مزدحمة 
بالالعبني، قبل أن يوجه التهنئة لغرميه التاريخي برشلونة على 

التعاقد مع الهداف السويدي زالتان إبراهيموڤيتش.
وفي مقابلة مع صحيفة »آس«، أوضح أسباب عدم قدرة فريقه 
على إجراء املزيد من التعاقدات مثل تشابي ألونسو، قبل رحيل 

بعض الالعبني عن النادي أوال.
وتنص قواعد كرة القدم األسبانية على امتالك كل ناد 25 العبا 
فقط، في الوقت الذي ميتلك فيه ريال مدريد أكثر من هذا العدد، 

ويحاول البحث عن أندية جديدة لبعض العبيه.
وقال بيريز »لن أحتدث عن العبني بأعينهم.. قمنا بتعاقدات 
استراتيجية في وقت سريع للغاية وهذا يعني أننا فجأة أصبح 

لدينا عدد ضخم من الالعبني هنا«.
وأضاف »نح���اول البحث عن أندية أخ���رى لهؤالء الالعبني 
الذين لن يلعبوا كثيرا بقمي���ص النادي، ولكننا لم ننجح بعد 

في ذلك«.
وحاول بيريز تفس���ير أسباب ش���عوره بأن الزمن قد تغير 
مقارنة بفترة واليته األولى قبل 9 أعوام، وأس���باب جلوء ريال 

مدريد لإلنفاق بشكل مختلف في الوقت احلالي.
وقال »يقولون انه من السهل إبرام تعاقدات مع وجود االموال، 
ولكن هذه ليست القضية.. يجب على املرء أن يكون مقتنعا بأن 
أي العب يحضره يجب أن يكون له قيمة ربحية س���تؤدي إلى 

حتسني الدخل، عن طريق حقوق التلفزيون والتسويق«.
وأضاف »هذه السياس���ة جنحت ع���ام 2000 ولكن الوضع 
اآلن أصب���ح أكثر صعوبة ألن الوض���ع االقتصادي حينها كان 

أفضل«.
وفيما يتعل���ق بصفقات ريال مدريد اجلديدة أبدت صحيفتا 
»آس« و»ماركا« الرياضيتان الصادرتان في العاصمة االسبانية 
مدريد عن ثقتهما من انتقال الالعب االس���باني تشابي ألونسو 

من ليڤربول اإلجنليزي إلى العمالق ريال مدريد.
ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات العب خط وسط 
منتخب اسبانيا ألونسو )27عاما( منذ شهرين، ولكن محاوالته لضم 
الالعب تعثرت بسبب ارتفاع السعر الذي حدده ليڤربول للتنازل 

عنه والذي يقدر ب�41 مليون يورو )58.37 مليون دوالر(.
ولكن »م���اركا« ذكرت امس أن ليڤرب���ول يعاني من الديون 
الباهظ���ة وميكن أن يقب���ل اآلن بنحو 30 ملي���ون يورو مقابل 

التنازل عن ألونسو.
كما أفادت »ماركا« بأن األسباني رافاييل بنيتيز مدرب ليڤربول 
طالب ألونس���و بأن »يحدد موقفه« خالل 48 ساعة، اما االنتقال 

إلى ريال مدريد أو البقاء في ليڤربول.
ومن جانبها، أبدت »آس« اقتناعها بأن ألونسو حريص على 

االنضمام لريال مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليڤربول وافق على بيع مدافعه ألفارو 

أربيلوا أيضا إلى ريال مدريد مقابل نحو 4 ماليني يورو.
ويس���عى التش���يلي مانويل بيليغريني مدرب ريال مدريد 
اجلدي���د لضم مدافع جديد لصفوف فريق���ه، ويبدو أن أربيلوا 
ال���ذي يجيد اللعب ف���ي جميع مراكز الدف���اع األربعة هو احلل 

األمثل بالنسبة له.

افقد نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم ليون الفرنس���ي لقبه 
بفوزه عليه 2-1 على س���تاد »كوملبيانو« في هويلڤا في اجلولة 
الثانية من منافسات املجموعة الرابعة ضمن النسخة الرابعة من 

كأس السالم الودية.
وس���جل املهاجم البرازيلي جيفانيلدو فييرا دي سوزا »هالك« 

)9 و75( الهدفني.
وتصدر بورتو املجموعة برصيد ثالث نقاط من مباراة واحدة، 
وتبقى له مباراة ضد بشيكتاش التركي اليوم، في حني ودع ليون 
حامل لقب النس���خة االخيرة ف���ي 2007 البطولة حيث تعادل في 
مباراته االولى ضد بشيكتاش وحصل فقط على نقطة واحدة. وفي 

مباراة ثانية، ضمن املجموعة الثالثة، فاز اتالنتي املكسيكي على 
صاحب االرض ملقة االسباني 3-1 على ملعب »ال روزاليدا«.

س���جل غابرييل ارنس���تو بيريرا )17( ورافاييل ماركيز )67( 
وكريستيان بيرموديز )73( اهداف اتالنتي في حني سجل خوسيه 
لوكي )25( هدف ملقة. وتبقى للفريق املكسيكي مباراة واحدة ضد 

استون ڤيال االجنليزي اليوم.
يذكر ان كأس السالم تش���هد مشاركة 12 فريقا، وزعت على 4 
مجموع���ات من 3 فرق حيث يتأهل بط���ل كل مجموعة الى الدور 
نصف النهائي املقرر اجلمعة املقبل، على ان تقام املباراة النهائية 

االحد املقبل في اشبيلية.

اعلن مرسيليا الفرنس���ي ان املهاجم الدولي االسباني السابق 
فرنان���دو موريانتيس وقع معه من اجل الدف���اع عن ألوانه ملدة 

موسمني او موسم واحد مع خيار التمديد.
وسيلتحق موريانتيس )33 عاما( مبدربه السابق في موناكو 

ديدييه ديشان الذي سيشرف على مرسيليا هذا املوسم.
وعلق ديش���ان على صفقة التعاقد مع العب ڤالنسيا السابق 
قائال »كنت ابحث عن رأس حربة النه ومع رحيل جبريل سيسيه 
)ال���ى باناثينايكوس اليوناني( لم يبق اال برانداو في هذا املركز. 
فرنان���دو يتمتع باللياقة البدنية والرغبة ف���ي اللعب على أعلى 
املس���تويات. اذا اردنا ان نتعاقد مع مهاجم يس���جل 20 هدفا في 
املوس���م فكان ذلك سيكلفنا 15 مليون يورو على اقل تقدير، وهذا 

االمر ال ميكننا حتمله. انا ال اقول اننا تعاقدنا مع فرناندو بسبب 
ه���ذا االمر، انا اعرفه جيدا لكنه لن يلعب 90 دقيقة في 40 مباراة، 

يجب ان نحضره لذلك«.
وتابع ديشان »اعلم اننا في فرنسا ال نحبذ التعاقد مع العبني 
يتجاوزون الثالثني من عمرهم، لكنه امر مألوف، انظروا الى تأثير 
)فيليبو( اينزاغي او )اليساندرو( دل بييرو اللذين يبلغان 36 و35 
عاما«. ويعود موريانتيس الى فرنسا بعد ان امضى موسم 2003 
� 2004 مع موناكو وديش���ان على سبيل االعارة من ريال مدريد، 
وهو الذي بدأ مسيرته في الباسيتي )1993 � 1995( قبل ان يتنقل 
بني ريال سرقس���طة )1995 � 1997( وريال مدريد )1997 � 2005( 

وليڤربول االجنليزي )2005 � 2006( وڤالنسيا )2006 � 2009(.

بيريز: على »ريال« بيع العبين

بورتو أفقد ليون »كأس السالم« كراوتش يعود تحت إشراف ريدناب في توتنهام

موريانتيس يلتحق بديشان في مرسيليا

ڤالنسيا يعير حارسه 
البرازيلي إلى خيريز

إلقاء القبض 
على ديفو بـ »الخطأ«

قرر نادي ڤالنسيا االسباني 
اع���ارة احلارس  الق���دم،  لكرة 
البرازيلي الدولي رينان بريتو )24 
عاما( إلى صفوف خيريز الذي 
يشارك للمرة األولى في تاريخه 
بدوري الدرجة االولى االسباني. 
وكان رينان قد انضم الى ڤالنسيا 
قادما من انترناسيونال البرازيلي 
العام املاضي، وبدأ املوسم املاضي 
بش���كل جيد، ولكنه فقد مركزه 
التشكيلة األساسية بسبب  في 

اإلصابة.

امض����ى مهاج����م توتنه����ام 
اإلجنليزي جيرمني ديفو ليلة في 
احلجز مبدينة اسيكس قبل انطالق 
املعسكر اإلعدادي لفريقه في آسيا. 
وألقت الشرطة القبض على ديفو 
لالش����تباه في قيادته سيارة في 
الذي يواج����ه فيه عقوبة  الوقت 
اإليقاف عن قيادة السيارات، لكن 
يبدو أنه سقط ضحية خلطأ غير 
متعمد من جانب الشرطة. واصدر 
قاض قرارا في وقت سابق الشهر 
اجلاري بحرمان ديفو من القيادة 
بعد تخطيه الس����رعة احملددة في 
اسيكس، لكن مت رفع احلظر عنه 
بعد قبول االس����تئناف املقدم منه 
والذي نفى فيه قيامه بأي تصرف 
خاطئ. وقضى ديفو 5 ساعات داخل 
قسم الشرطة، بعد اكتشاف اخلطأ، 
الذي ظهر على أجهزة احلاس����ب 
اآللي اخلاصة بالشرطة والذي أظهر 
أنه موقوف عن ممارسة القيادة، 
قبل أن يتم تدارك اخلطأ وبالتالي 
الالع����ب. ونقلت  إطالق س����راح 
صحيفة »غارديان« البريطانية على 
موقعها االلكتروني عن نيك فرميان 
محامي ديفو قوله »ألقي القبض 
على موكلي بشكل مخالف للقانون، 
وقضى في احلبس أكثر من خمس 
ساعات في قسم شرطة هارلو«. 
م����ن ناحيتها، أصدرت الش����رطة 
بيانا جاء فيه »القبض على رجل 
من هيرتفوردش����ير لالشتباه في 
أثناء فترة احلظر استند  القيادة 
إلى معلومات ظهرت على احلاسب 
اآللي للش����رطة«. وأضاف البيان 
»بعد إجراء التحقيقات، اكتش����ف 
احملققون أن املعلومات كانت غير 
دقيقة وأفرجوا عن الرجل البالغ 
من العمر 26 عاما دون توجيه أي 

اتهامات«.

بورتسموث يتجه  إلى صفقات جديدة
قال مدرب فريق بورتسموث اإلجنليزي 
لكرة الق���دم بول هارت، ان���ه يضع نصب 
عينيه إمكانية التعاقد مع »خمسة أو ستة« 
العبني جدد لتدعيم صفوف فريقه خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية. وتردد أن ستيف 
فينان، مدافع ليڤربول الس���ابق، يعد هدفا 
محتمال لبورتسموث في إطار مساعي الفريق 
لتعزيز صفوفه في أعقاب رحيل اإلجنليزي 

الدولي غلني جونسون إلى ليڤربول.
ويتوجه بورتسموث إلى البرتغال اليوم 
ليبدأ فت���رة اإلعداد، حيث يأم���ل هارت أن 
يكون فينان )33 عاما( ضمن قائمة الالعبني 

املسافرين.
وقال هارت لصحيفة »ذا نيوز«: »خالل 
األسبوع املقبل، أو األسبوع الذي يليه، أتوقع 

التعاقد مع نحو خمسة أو ستة العبني«.
وأضاف »حددنا العديد من األهداف التي 
نعمل عل���ى حتقيقها، ونتمن���ى ان نحقق 

أغلبها«.
وأوض���ح »أعتقد أن مج���يء فينان قبل 
الس���فر إلى البرتغال أصب���ح جائزا، ورغم 
ذلك أرفض احلديث كثيرا عن هذا األمر قبل 
توقيع العقود«. وأكد هارت أن بورتسموث 
يس���عى الى احلصول على خدمات املهاجم 
الكرواتي نيكوال كالنيتش الذي يلعب حاليا 

ضمن صفوف هاديوك سلبيت.
وخت���م »كالنيتش أحد عدة العبني نهتم 
بهم.. هناك بعض الالعبني اجليدين ندرس 
التعاقد معهم.. وحددناهم، ونأمل في إنهاء 

التعاقد معهم«.

)2001 � 2002( واستون ڤيال )2002 
� 2004( ونوريتش سيتي )2003 
على سبيل االعارة( وساوثمبتون 
)2004 � 2005( ثم ليڤربول حيث 
لعب مع االخير 127 مباراة سجل 

خاللها 42 هدفا.

1998 دون ان يلع����ب اي مب����اراة 
الفريق  الفريق االول، فأعاره  مع 
اللندني عام 2000 الى هاسلهولم 
السويدي قبل ان يبيعه في العام 
التالي ال����ى كوينز بارك رينجرز 
ثم حط به الرحال في بورتسموث 

انتقل املهاجم الدولي العمالق 
بيتر كراوتش من بورتس����موث 
االجنلي����زي الى مواطنه توتنهام 
بعدم����ا انهى اج����راءات انضمامه 
الى الفريق اللندني حيث سيكون 
حتت اشراف مدربه السابق هاري 

ريدناب.
ولم يكش����ف عن قيمة صفقة 
الى  انتقال كراوت����ش )28 عاما( 
توتنهام حيث سيكون الى جانب 
الس����ابق جيرماين ديفو،  زميله 
لكن التقارير تشير الى ان الفريق 
اللندن����ي كان يريد دفع 10 ماليني 
جنيه، فيما طالب بورتسموث ب� 

15 مليون جنيه استرليني.
وواف����ق كراوت����ش الذي لعب 
سابقا مع س����اوثمبتون وأستون 
ڤي����ال وليڤربول، على ش����روط 
العق����د وخضع للفح����ص الطبي 
الروتين����ي. وكان كراوتش انتقل 
الى بورتسموث الصيف املاضي 
قادما من ليڤرب����ول ملدة 4 اعوام 
مقابل 11 مليون جنيه استرليني 

)13.7 مليون يورو(.
وكانت املرة الثانية التي يدافع 
فيها كراوتش عن ألوان بورتسموث 
بعد ان لعب معه موس����م 2001 � 

.2002
وس����تكون املرة الرابعة التي 
يلعب فيها كراوتش بقيادة ريدناب 
بعد ان لعب باشرافه في بورتسموث 

مرتني وساوثمبتون.
وانتقل كراوتش الى ليڤربول 
عام 2005 قادما من ساوثمبتون، 
وهو بدأ مسيرته مع توتنهام عام 


