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أكد حارس املنتخب املكسيكي السابق أوسوالدو سانشيز، الذي 36
شارك من قبل في ثالث بطوالت لكأس العالم، أن منتخب بالده 
قادر على إحلاق الهزمية مجددا بالواليات املتحدة في تصفيات 
احتاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف( املؤهلة 
إلى كأس العالم، وسحق املنتخب املكسيكي نظيره األميركي 5 
� 0 يوم األحد املاضي، أمام أكثر من 80 ألف متفرج احتش����دت 
بهم جنبات ملعب »جاينتس ستاديوم« في نيويورك األميركية، 

ليحرز لقب بطولة جولد كاب ملنتخبات احتاد الكونكاكاف للمرة 
اخلامسة في تاريخه، وقال سانشيز في إشارة إلى هذه املباراة 
»لدي أمل كبير في قدرته����م على هزمية الواليات املتحدة مرة 
أخ����رى، ومواصلة الطريق نحو التأه����ل إلى كأس العالم 2010 
في جنوب أفريقيا«، وستواجه املكسيك الواليات املتحدة مرة 
أخرى في 12 أغسطس اجلاري في املرحلة النهائية من تصفيات 

الكونكاكاف املؤهلة إلى كأس العالم 2010.

المكسيك واثقة بتكرار الفوز على الواليات المتحدة

غوارديوال يكتفي بصفقات برشلونة الصيفية ڤياريال يضم البرازيلي نيلمار

الفنادق العائمة تحل مشاكل إقامة 
المشجعين في كأس العالم

مارتنز من نيوكاسل إلى ڤولفسبورغ

بوغربنياك يقترب من شتوتغارت

 اكتفى جوس���يب غوارديوال املدير الفني لبرش���لونة اإلسباني 
بالصفق���ات التي أمتها فريقه في فترة االنتقاالت الصيفية بس���بب 
املغاالة في أسعار الالعبني. وقال غوارديوال في تصريحات لشبكة 
»سكاي سبورتس« اإلجنليزية »السوق مفتوح ولكنه معقد جدا«. 
ولم يتعاقد برش���لونة إال مع زالت���ان إبراهيموڤيتش والبرازيلي 
أندرادي ماكس���ويل من إنتر ميالن اإليطالي والبرازيلي كيريسون 
مهاجم بامليراس والذي أعاره بارسا لبنفيكا البرتغالي. وأرجع املدرب 
الشاب قناعته بصفقات فريقه إلى »أن جميع العقود غالية جدا وأحد 
اخليارات في مواجهة ذلك أن���ه ال يوجد املزيد من تدعيم الفريق«. 
وأضاف الرجل الذي قاد برشلونة للفوز بثالثية دوري أبطال أوروبا 
والدوري اإلس���باني وكأس إسبانيا »إننا أغنياء ولكن ليس بنفس 
ثراء اآلخرين وأي جهة تطلب منها أي العب يطالبون مببالغ طائلة«. 
وتابع »ما قاله السير أليكس فيرغسون )املدير الفني ملان يونايتد( 
كان محقا عندما قال إنه ليس عاما للتعاقدات«.واستطرد غوارديوال 
»على أية حال، إذا لم نتمكن فس���يكون األمر هكذا، سننتظر لنرى 

ماذا قد يحدث ولكن ال يوجد لدي سبب ألشكو«.
وأوضح »القاعدة لدينا جيدة جدا عندي 16 أو 17 العبا جيدين جدا 
وحتى األقل منهم يندمجون معهم بشكل رائع لذلك إذا جاءنا إضافة 

أخرى سنكون أكثر اطمئنانا ولكن إن لم يحدث ذلك فال ضرر«.

عزز ڤياريال االس���باني صفوفه بضم املهاجم الدولي البرازيلي 
نيلمار دا سيلڤا من انترناسيونال ملدة خمسة اعوام مقابل 10 ماليني 
يورو. وقال نيلمار )25 عاما( الذي لعب س���ابقا في ليون الفرنسي 
بني 2004 و2006، لدى وصوله الى ملعب »ال مادريغال« قبل تقدميه 
جلماهي���ر النادي والتي بلغ عددها حوالي 4 آالف: »اعلم ان انتقالي 
ج���اء نتيجة مجهود مالي يعتبر من االكبر ف���ي تاريخ النادي. انه 
فخر كبير ومسؤولية كبيرة. اعلم اني هنا من اجل تسجيل االهداف 
ومس���اعدة الفريق، وامل ان اتوج باحد االلقاب«. وسيلعب نيلمار، 
املتوج بلقب الدوري البرازيلي مع كورنثيانز عام 2005 وبالدوري 
الفرنس���ي موسم 2004 � 2005، في خط املقدمة الى جانب االيطالي 
جوس���يبي روسي وخوس���يبا ليورنتي واالرجنتيني ماركو روبن 
ال���ذي عاد الى فريق »الغواصة الصف���راء« بعد انتهاء فترة اعارته 

لريكرياتيڤو هويلڤا.

أدت املخاوف من عدم وجود غرف كافية الس���تيعاب مش���جعي 
الك���رة اثناء بطولة كأس العالم لك���رة القدم صيف العام املقبل في 
جنوب أفريقيا الى اس���تغالل البعض الفرصة الس���تخدام الفنادق 

العائمة كبديل للفنادق.
وذكر تقرير مجلة »دير شبيغل« األملانية التي تصدر غدا االثنني 
ان ليو كيرش صاحب امبراطورية »كيرش« اإلعالمية يستثمر في 
الوقت احلالي أمواله من أجل ارس���ال س���فينتني عائمتني كبيرتني 

للرسوم أمام املدن التي تستضيف مباريات البطولة.
واضاف التقرير ان السفينتني الفاخرتني »إم.إس فيستراد، إم.إس 
نوردام« بهما نحو 4600 سرير وستعمالن في إطار مشروع مشترك 

مع فيرنر فون مولتكيه ابن رئيس االحتاد االملاني للكرة الطائرة.
واشار تقرير املجلة الى ان تكاليف استخدام السفينتني يتجاوز 
العشرة ماليني يورو وأن املشروع الذي يحمل اسم »وان أوشن كلوم« 
يتوافق مع مطالب جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« ملواجهة مشاكل اإلقامة في كأس العالم بوسائل أخرى. اجلدير 
بالذكر ان اجلهة املنظمة لكأس العالم تشكو من نقص نحو 15 ألف 

سرير لتغطية اقامة املشجعني القادمني ملتابعة املباريات.

اعلن ڤولفسبورغ بطل الدوري االملاني لكرة القدم عن تعاقده مع 
املهاج���م الدولي النيجيري اوبافيمي مارتنز ملدة اربعة اعوام مقابل 
13.5 مليون يورو، وذلك بعد توصله الى اتفاق مع نيوكاس���ل الذي 
هبط الى الدرجة االولى االجنليزية املوس���م املاضي. وكان مارتنز 
الذي بدأ مش���واره االحترافي مع ايبيدي قبل ان ينتقل الى ريجينا 
االيطالي، انضم لنيوكاس���ل قبل ثالثة اع���وام قادما من انتر ميالن 
االيطالي مقابل 15 مليون ي���ورو، وهو متيز مع الفريق االجنليزي 
وس���جل 28 هدفا خالل 88 مباراة في الدوري املمتاز لكنه فشل في 

جتنيبه الهبوط الى الدرجة االولى.

اعلن ش����توتغارت االملاني انه اصبح قريب����ا من التعاقد مع املهاجم 
الروس����ي الدولي باڤل بوغربنياك، وانه لم يبق هناك س����وى الفحص 
الطبي الروتيني من اجل احلصول على خدماته رسميا من زينيت سان 
بطرسبرغ. وكشف متحدث باسم شتوتغارت ان الصفقة ستحسم في 
بداية االسبوع املقبل، مشيرا الى ان بوغربنياك سيخضع للفحص الطبي 
الروتيني اليوم او غدا. وس����يوقع املهاجم الروسي البالغ من العمر 25 
عاما عقدا مع الفريق االملاني ملدة 4 اعوام من اجل سد الفراغ الذي تركه 

ماريو غوميز بعد رحيله الى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.
وفي حال جتاوز بوغربنياك الفحص الطبي فسيصبح الالعب الثاني 
الذي ينضم الى فريق املدرب ماركوس بابل بعد البيالروسي الكسندر 

هليب القادم من برشلونة االسباني ملدة عام على سبيل االعارة.

ليڤربول سيتعاقد مع ڤيا في حال رحيل ألونسو

مليون ي���ورو اضافة الى ايتو.
لكن »ذي صن« اش���ارت الى ان 
بامكان مدرب ليڤربول االسباني 
رافايل بينيتيز ان يغري مواطنه 
ڤيا بفكرة انه سيلعب في خط 
مقدمة »احلمر« الى جانب مواطنه 

فرناندو توريس.

النظر عن بقاء او رحيل املهاجم 
الدولي الكاميروني صامويل ايتو، 
وهو حقق مبتغاه بالتخلي عن 
االخير الى انتر ميالن االيطالي 
مقاب���ل احلصول عل���ى النجم 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
الذي كلف النادي الكاتالوني 48 

كرمي بنزمية، وارتبط اسم ڤيا 
الثالثية  ايضا ببرشلونة بطل 
املوسم املاضي »الدوري والكأس 
احملليني ودوري ابطال اوروبا«، 
وقد اكد رئيس النادي الكاتالوني 
خوان البورتا ان فريقه يرغب في 
التعاقد مع مهاجم جديد بغض 

ذك���رت صحيفة »ذي صن« 
احمللية ان ليڤربول وصيف بطل 
الدوري االجنليزي املمتاز سيتقدم 
بعرض الى ڤالنسيا االسباني من 
اجل احلصول على خدمات هدافه 
الدولي داڤيد ڤيا، واشارت »ذي 
صن« ان ليڤربول سيس���تخدم 
املبلغ الذي سيتقاضاه من ريال 
مدريد االسباني مقابل التخلي عن 
مواطن االخير تشابي الونسو، 

من اجل التعاقد مع ڤيا.
واك���دت الصحيف���ة انه من 
املرجح جدا ان يتم االعالن عن 
صفقة انتقال الونسو الى ريال 
مدريد خالل الس���اعات القليلة 
املقبلة بعدما تقدم العب الوسط 
الدولي بطلب الى ادارة »احلمر« 
يؤك���د فيه انه يري���د الرحيل، 
واليزال ليڤربول متمسكا بعدم 
اقل  الونسو مقابل  التخلي عن 
من 35 مليون يورو، وفي حال 
وافق ريال مدريد على هذا املطلب 
فان هذا املبلغ قد ال يكون كافيا 
لتمويل صفقة ڤيا الن ڤالنسيا 
ابلغ هدافه بانه غير مس���تعد 
للتخلي ع���ن خدماته باقل من 

50 مليون يورو.
وذك���رت صحيف���ة »ماركا« 
االسبانية مؤخرا ان ڤيا ووكيل 
اعماله خوسيه لويس تامارغو 
ورئيس ڤالنسيا مانويل لورنتي 
ونائبه خافيير غوميز اجتمعوا 
من اجل التطرق الى مس���تقبل 
الالعب.  وتابعت ان املسؤولني في 
ڤالنسيا ابلغوا ڤيا بانهم ليسوا 
مستعدين للتخلي عن خدماته 
مببلغ يقل عن 50 و55 مليون 
يورو.وكان ڤيا مرش���حا مطلع 
الصيف احلالي لالنتقال الى ريال 
مدريد بيد ان فشل املفاوضات بني 
الطرفني دفعت النادي امللكي الى 
التعاقد مع مهاجم ليون الفرنسي 

هل يلحق ڤيا مبواطنه توريس في ليڤربول؟

قائد ريال مدريد راوول فشل في تخطي عقبة زميله السابق كاناڤارو والثأر من يوڤنتوس                   )أ.ف.پ(

يوڤنتوس يجدد تفوقه على ريال مدريد ويواجه أستون ڤيال في نهائي كأس السالم
لها ماورو كامورانيزي وحولها 
نحو املرمى لكن دوديك تألق في 
ابعادها من حتت العارضة الى 
ركلة ركنية اثمرت عن الهدف 
الثاني لفريق »السيدة العجوز« 
بعدما نفذها دل بييرو الى القائم 
القريب حيث يتواجد حميديتش 
الذي اودعها برأسه في الزاوية 
العليا البعيدة )49(. وهذا الهدف 
اخلام���س ال���ذي يدخل مرمى 
ريال مدريد ف���ي ثالث مباراة 
له في ه���ذه الدورة، وجميعها 
جاءت من ركالت ثابتة.وحاول 
التعادل مجددا  ريال ان يدرك 
وكان قريبا من حتقيق مبتغاه 
عندما سدد رونالدو كرة قوية 
صدها بوڤون ببراعة لتسقط 
امام راوول الذي عانده احلظ 
بعدما ارتدت محاولته من اجلهة 
للقائ���م، ثم تدخل  اخلارجية 
احلارس العمالق مجددا ليبعد 

ركلة حرة رائعة لغوتي.
وواص���ل رج���ال امل���درب 
التش���يلي مانويل بيليغريني 
ضغطهم وحصلوا على بعض 
الفرص عبر راوول والفرنسي 
كرمي بنزمية اال ان االثنني فشال 
في تهديد مرمى بوڤون بشكل 

فعلي.
ثم اجرى املدربان العديد من 
التبديالت لتهدأ وتيرة املباراة 
الدقيقة  الفرص حتى  وتغيب 
80 عندما عاند احلظ يوڤنتوس 
بعدما ارتدت تسديدة البرتغالي 
تياغو من القائم االمين للمرمى 
االسباني، ثم انتقل اخلطر الى 
اجله���ة املقابلة بع���د 6 دقائق 
عندما ارتقى بيبي لركلة حرة 
نفذها الشاب استيبان غرانيرو 
لكنه املدافع البرتغالي فشل في 
ايداعها الشباك رغم وجوده على 

بعد ثالثة امتار من املرمى.
وفي الوقت بدل الضائع كاد 
بوف���ون ان يكلف فريقه هدف 
التعادل عندما فشل في التعامل 
مع ك���رة عرضي���ة بالطريقة 
املناسبة فسقطت امام رونالدو 
الذي تفوق على مدافعني وعندما 
كان يهم بالتسديد تدخل احلارس 
االيطالي ليعوض خطأه وينقذ 
املوقف، مؤكدا تأهل فريقه الى 
املباراة النهائية حيث سيتواجه 
الذي  اليوم مع اس���تون ڤيال 
تغلب عل���ى بورتو البرتغالي 
2-1 في املباراة الثانية ضمن 
دور االربعة والتي اقيمت على 

ملعب روساليدا في ملقة.
وس���جل امييل هيس���كي 
)14( وس���تيف سيدويل )37( 
هدفي استون ڤيال، والبرازيلي 
جيفانيلدو فييرا دي س���وزا 
امللقب ب� »هولك« )90 من ركلة 

جزاء( هدف بورتو.

فريق املدرب تشيرو فيرارا قريبا 
من استعادة تقدمه عندما تالعب 
جوفينكو مبيتس���لدر قبل ان 
يلعب كرة عرضية مثالية ارتقى 

عل���ى القائد راوول غونزاليز. 
والهدف هو الثاني الغلى العب 
في العالم مع ناديه اجلديد بعد 
االول الذي سجله من ركلة جزاء 

ميتس���لدر تدخل ف���ي الوقت 
املناسب ليبعد الكرة عن خط 
املرمى. وجنح ريال مدريد في 
تس���جيل هدف التعادل قبل 4 

ايضا في مرمى ليغا دي كيتو 
االكوادوري )4-2( في اجلولة 
االخيرة م���ن دور املجموعات. 
ومع بداية الشوط الثاني، كان 

دقائق على نهاية الشوط االول 
من ركلة جزاء نفذها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو بعد خطأ 
املدافع جورجيو كييليني  من 

استغل اماروي خطأ من املدافع 
البرتغالي بيبي وخطف الكرة ثم 
سددها بعيدا عن متناول دوديك 
لكن املدافع االملاني كريستوف 

جدد يوڤنت���وس االيطالي 
تفوقه على ريال مدريد االسباني 
واسقط النادي امللكي في اول 
اختبار كبير له لهذا املوس���م 
بالفوز عليه 2-1 مس���اء اول 
من امس عل���ى ملعب »رامون 
سانشيز بيزخوان« في اشبيلية، 
ليبلغ املب���اراة النهائية لكأس 
الس���الم الودية في كرة القدم 
حيث سيواجه اس���تون ڤيال 
ال� 11.30 مساء  االجنليزي في 
اليوم بتوقيت الكويت على قناة 

ART سبورت3.
وكان يوڤنتوس تفوق على 
النادي امللكي املوس���م املاضي 
في دور املجموعات من مسابقة 
ابطال اوروبا املوس���م  دوري 
املاضي عندما تغلب عليه 1-2 
في امللعب االوملبي في تورينو، 
ثم حقق فوزه االول على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« منذ 46 
ايابا  عاما عندم���ا فاز علي���ه 
2-0 بفض���ل ثنائية من قائده 

اليساندرو دل بييرو.
وش���اءت الصدف ان يكون 
الهدف االول لفريق »الس���يدة 
ال���دور نصف  العج���وز« في 
النهائي من هذه الدورة الودية 
التي جمعت 12 فريقا، من نصيب 
مدافع ريال مدريد السابق فابيو 
كاناڤارو الذي ترك النادي امللكي 
في نهاية املوسم من اجل العودة 
الى فريقه السابق، وجاء بعد 
ثالث دقائق على انطالق املباراة 
عندما نّفذ دل بييرو ركلة حرة 
الى داخل املنطقة وصلت الى 
رأس قائد »االزوري« فأودعها 
شباك احلارس الپولندي يرزي 

دوديك.
وحاول ريال مدريد ان يعود 
سريعا الى اجواء اللقاء فضغط 
الهدف كاد  على منافسه، لكن 
ان يأتي من اجلهة املعاكس���ة 
عندما انطلق يوڤنتوس بهجمة 
مرتدة وصلت عبرها الكرة الى 
سيباس���تيان جوفينكو الذي 
مررها بينية للبرازيلي كارفاليو 
اماوري فسددها االخير قريبة 
جدا من القائم )10(، ثم اتبعها 
دل بيي���رو بفرصة اخرى بعد 
ثوان معدودة عندما ارتقى لكرة 
عرضية من البوس���ني حسن 
صالح حميدزيتش لكن رأسيته 

كانت ضعيفة.
وانتظر ريال حتى الدقيقة 
15 ليه���دد مرم���ى جانلويجي 
بوڤون بش���كل فعل���ي عندما 
انفرد غوتي باملرمى االيطالي 
لكن احل���ارس العمالق تدخل 
ببراعة ليح���رم النادي امللكي 

من هدف التعادل.
وكاد يوڤنت���وس ان يعزز 
الدقيق���ة 19 عندما  تقدمه في 


