
 االربعاء الرياضية 
  ٦ اغسطس ٢٠٠٩ 

 اعتبر العب وسط تشلسي االجنليزي لكرة القدم الدولي فرانك  36 
المبارد ان اجنلترا بفضل مدربها االيطالي فابيو كابيللو متلك كل 

احلظوظ للفوز بكأس العالم ٢٠١٠ في جنوب افريقيا.
  وقال المبارد (٣١ عاما) في تصريح له «أكيد انه بإمكاننا الفوز 
بهـــذه البطولة، انهـــا احلقيقة. لم نلعب جيـــدا منذ فترة طويلة 
مثلما هي احلال اآلن، هنـــاك ثقة كبيرة وتضامن اكبر بني جميع 

الالعبني».

   ونـــوه المبارد بكابيللو الذي اعـــاد «املنتخب االجنليزي الى 
السكة الصحيحة ويعود الفضل اليه في ان االجنليز لم يخسروا 
حتى اآلن فـــي التصفيات األوروبية املؤهلة الـــى نهائيات كأس 
العالم» في اشارة الى حتقيق اجنلترا ٧ انتصارات في ٧ مباريات 

خاضتها حتى اآلن.
  وقال «انـــه اول من لقننا انه يجب علينا ان نكون منتخبا من 
الصعب الفوز عليه. هذا ما كنا بحاجة اليه. انه اساس النجاح». 

 المبارد: إنجلترا بإمكانها الفوز بمونديال ٢٠١٠ 

 بوردو يطالب بزيادة عرض الشماخ 

 بوفون يأسف للنهاية في «السالم» 

 برشلونة يفاوض ميسي لتمديد عقده 

 بات ال مفر أمام ارســـنال اإلجنليزي سوى زيادة العرض املقدم 
لبوردو الفرنســـي من أجل احلصول علـــى خدمات املهاجم املغربي 
مروان الشـــماخ. ويعتقد أن الفرنسي ارسني فينغر مدرب ارسنال، 
معجب بشدة مبوهبة الشـــماخ، وارتبط اسم ارسنال هذا الصيف 

باملهاجم املغربي.
  وتردد أن ارسنال تقدم بعرض مبدئي بقيمة ٧ ماليني يورو لضم 
الشماخ ولكنه قوبل بالرفض من جانب بوردو، ولكن رئيس النادي 

الفرنسي جان لوي تريو يرفض تقليص عائد بيع مهاجمه. 

 أعرب احلارس الدولي جيانلويجي بوفون عن اعتقاده أن فريقه 
يوڤنتوس اإليطالي اكتسب خبرة إيجابية من خالل مشاركته في بطولة 

كأس السالم، ولكنه كان يفضل العودة إلى بالده حامال الكأس.
  وأنهى يوڤنتوس مشواره بكأس السالم بخسارة املباراة النهائية 

أمام أستون ڤيال اإلجنليزي بركالت الترجيح ٣ ـ ٤.
  وقال بوفـــون على املوقع االلكتروني لفريقـــه «عدنا لتونا إلى 
إيطاليا بعد رحلة طويلة وشاقة في إسبانيا.. بالطبع هناك بعض 

األسف ملا أسفرت عنه نهاية البطولة».
  وتابع «في نهاية املباراة كاد يغلبني الضحك.. اعتقدت أنه حتى 
في حال إنقاذي أكثر من ضربة جـــزاء، فإننا ال ميكننا الفوز.. كان 
يعني هـــذا ان علينا املزيد من احملاوالت.. أرغب فقط في أن تنتهي 

املباريات بعد ٩٠ دقيقة». 

 أعلن رئيس نادي برشلونة بطل الثالثية التاريخية املوسم املاضي 
(الدوري والكأس احملليان ودوري أبطال اوروبا) خوان البورتا امس 
في تصريحات على موقع النادي في شـــبكة االنترنت ان فريقه بدأ 
مفاوضات مع مهاجمه ومنتخب االرجنتني لكرة القدم ليونيل ميسي 

من أجل متديد العقد الذي يربط بينهما.
  وقال البورتا «هناك عالقة جيدة جدا بني الطرفني»، مضيفا «انهم 
(املقربون من ميسي) يعرفون ان رغبة برشلونة هي ان يشعر ميسي 
بأنه في حالة جيدة هنا. انه العب رائع. نحن فخورون بكونه ضمن 

صفوفنا ألنه أفضل العب في العالم».
  وأوضح البورتا ان «املفاوضات تسير بشكل جيد».

  ويرتبط ميســـي (٢٢ عاما) بعقد مع برشـــلونة حتى عام ٢٠١٤، 
ويبلغ راتبه السنوي أكثر من ٨ ماليني يورو.

  من جهته، كشف مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال ان «ميسي 
بحاجة الى ان يشـــعر بارتياح كبير معنـــا»، مضيفا «عندما يلعب 
ميســـي دون اي ضغط فانه يضجر» مســـتبعدا ان يخفف التعاقد 
مع املهاجم الدولي الســـويدي زالتان ابراهيموڤيتش الضغط على 

ميسي شيئا ما.
  من جانب آخر، رجحت تقارير إعالمية برتغالية ان برشلونة، لم 
يستسلم بعد إلمكانية التعاقد مع املدافع الدولي برونو ألفيس جنم 

بورتو البرتغالي، وانه قد يلجأ إلى تقدمي عرض سخي لضمه.
  وأشـــارت التقاريـــر إلى ان املدافـــع األوكرانـــي الدولي دميترو 
تشيغرينســـكي (٢٢ عاما) يظل الهدف األساسي لبرشلونة، حيث 
سافر البورتا ملقابلة ممثلي العب شاختار دونيتسك ملناقشة إمكانية 

انتقاله للفريق الكاتالوني. 

 عودة هنري وغاالس إلى تشكيلة فرنسا  هامبورغ أفلت من خروج مبكر في الكأس 

 افلت هامبورغ من اخلروج مبكرا من الدور األول 
من كأس أملانيا لكرة القدم، لوال تألق حارس مرماه 
فرانك روست الذي أنقذ ركلتي ترجيح ليقود الفريق 
للفوز بركالت الترجيح على فورتونا دوسلدورف 
من الدرجة الثانية ٤-١ بعد التعادل ٣-٣ في الوقتني 

األصلي واإلضافي.
  وكان دوســــلدورف قد فاجأ هامبورغ بتسجيل 
هدف التعادل ٣-٣ في اللحظات األخيرة من املباراة 
عبر أندرياس المبرتس، ليلجا الفريقان إلى ركالت 
الترجيح، وتالق روســــت في إنقاذ الركلتني اللتني 
سددهما سيباستيان هيدينغر وأوليفيير كايالس، 
فيما سجل العبو هامبورغ ٤ ركالت ترجيح ليخرج 
فائزا باملباراة. وسجل الكرواتي مالدين بيتريتش 
(٤)وبيوتر تروشوفسكي (٥٤ و٩٥) أهداف هامبورغ 
الثالثة. وكان هامبورغ قد خسر أمام فيردر برمين 
في ركالت الترجيح في الدور نصف النهائي لكأس 

أملانيا في املوسم املاضي.
  أما دوســــلدورف بطل كأس أملانيــــا عامي ١٩٧٩ 
و١٩٨٠، فتقدم ٢-١ عن طريق أوليفر فينك، ومدافع 
هامبــــورغ جيروم بواتينغ خطأ في فريقه، قبل أن 

يتمكن هامبورغ من التعويض والتقدم.
  وقال روســــت بعد املباراة: «كان األمر سيصبح 

رهيبا لو أننا خسرنا، فقد دخل مرمانا أهداف غبية، 
ولم نتصرف بالشــــكل الصحيح في نهاية املباراة. 

يجب أن نتعلم من هذه األخطاء».
  وبهذه املباراة اختتمت منافســــات الدور األول 
في املوســــم اجلديد، وكان ماينتس، املتأهل حديثا 
لدوري الدرجة األولى، وهانوڤر هما الوحيدين من 
دوري األضواء اللذين يودعان البطولة. بينما تغلب 
فيردر برمين حامل اللقب على فريق الدرجة الثانية 
يونيون برلني ٥-صفر، وبايرن ميونيخ على فريق 

الدرجة السادسة نيكاريلتز ٣-١.
  وجترى قرعة مواجهات الدور الثاني يوم السبت 
املقبل، فيما جترى املباريات في ٢٢ سبتمبر املقبل. 

وتقام املباراة النهائية في ١٥ مايو ٢٠١٠ ببرلني.
  على صعيد آخر، ضم شتوتغارت مهاجم املنتخب 
الروســــي بافل بوغربنياك رسميا الى صفوفه ملدة 
٣ ســــنوات لقاء مبلغ لم يتعد ٥ ماليني يورو، وقال 
بوغربنياك: «لم انضم الى شتوتغارت لكي اكون رقما 
يخلف املهاجم ماريــــو غوميز - املنتقل الى بايرن 

ميونيخ-، فانا امتتع بصفاتي الشخصية». 
  اما املدرب ماركوس بابل فقال معلقا على انضمام 
بوغربنياك: «انه اليوم الــــذي انتظرته، فهو العب 

هجومي ويتمتع بحيوية كبيرة». 

 اختار مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم رميون 
دومينيك ٢٢ العبا ضمن التشكيلة التي ستواجه 
جزر فارو في ١٢ اجلاري ضمن التصفيات األوروبية 
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 
العام املقبل. وشـــهدت التشـــكيلة عودة مهاجم 
برشلونة االسباني تييري هنري ومدافع ارسنال 
االجنليزي وليام غاالس، فيما يغيب القائد باتريك 
فييرا العب وســـط انتر ميـــالن االيطالي، وقرر 
دومينيك استدعاء مهاجم بايرن ميونيخ األملاني 
فرانك ريبيري على الرغم مـــن عدم تعافيه من 

اإلصابة في ركبته.
  ويعود هنري وغاالس الى التشكيلة بعد غيابهما 
عن املباراتـــني الوديتني االخيرتني امام نيجيريا 

وتركيا (١-٠) بسبب باالصابة.
  ومن شأن استدعاء ريبيري الذي لم يتدرب منذ 
١٢ يوليو املاضي، ان يثير غضب مسؤولي النادي 
الباڤاري خصوصا، وان مدرب الفريق الهولندي 
لويس فان غال قرر عدم املجازفة بإشـــراكه في 
املباراة امام هوفنهامي في افتتاح الدولي األملاني 

نهاية األسبوع اجلاري.
  أما بالنسبة الى فييرا (٣٣ عاما)، فيبدو انه لم 
يستعد بعد لياقته البدنية بعد سلسلة اإلصابات 

املتكررة التي عانى منها املوسم املاضي، كما يبدو 
انه لم يقنع دومينيك مبســـتواه خصوصا بعد 
العرض املتواضع امام نيجيريا (٠-١) في املباراة 

الودية في ٢ يونيو املاضي.
  واملفاجأة الوحيدة في تشكيلة دومينيك هو 
استدعاؤه للمرة األولى العب وسط تولوز موسى 
سيسوكو الذي سيحتفل بعيد ميالده الـ ٢٠ في ١٦ 
اجلاري. وحتتل فرنسا املركز الثاني في املجموعة 
الســـابعة بفارق ٨ نقاط خلف صربيا املتصدرة، 

علما ان األخيرة لعبت مباراتني أكثر.
  وفيما يلي اسماء الالعبني: للمرمى: سيدريك 
كاراسو (تولوز) وهوغو لوريس (ليون) وستيف 
مانداندا (مرسيليا). للدفاع: اريك ابيدال (برشلونة) 
وباكاري سانيا ووليام غاالس (ارسنال) وباتريس 
ايفرا (مان يونايتد االجنليزي) ورود فاني (رين). 
للوسط: فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ االملاني) 
والسانا ديارا (ريال مدريد االسباني) وجيرميي 
توالالن (ليـــون) وفلـــوران مالودا (تشلســـي 
االجنليزي) والو ديارا ويوها (تولوز). للهجوم: 
تييري هنري (برشلونة) ونيكوال انيلكا (تشلسي) 
وكرمي بنزمية (ريال مدريد) واندريه بيار جينياك 

(تولوز) ولويك رميي (نيس). 

 غياب ڤييرا واستدعاء ريبيري المصاب لمباراة جزر فارو  روست صد ركلتي ترجيح لفورتونا دوسلدورف 

 البرتغالي كريستيانو رونالدو ميلك أغلى قدمني في العالم 

 املهاجم تييري هنري عاد إلى تشكيلة منتخب فرنسا  حارس مرمى هامبورغ فرانك روست يصد ركلة الترجيح                (أ.پ) 

 تشلسي يخصص ١٠٠ مليون إسترليني
  لضم ريبيري  وأغويرو  وبيرلو

 االتحاد األوروبي لكرة القدم
  قلق من الوضع المالي لإلنجليز 

 أفادت صحيفة «دايلي ميل» بأن نادي تشلسي اإلجنليزي يعتزم 
التقدم بعرض لبايرن ميونيخ األملاني لضم النجم الفرنسي فرانك 
ريبيري، باإلضافة لعرض آخر إلى أتلتيكو مدريد االسباني للتعاقد 

مع مهاجمه األرجنتيني سيرجيو أغويرو.
  ويسعى امللياردير الروسي رومان إبراموڤيش، مالك النادي، الى 
عزم تشلسي إبرام صفقات من العيار الثقيل بعد مطالبة قائد الفريق 
جون تيري إدارة النادي بتقدمي ضمانات بشأن السعي للتعاقد مع 

صفقات كبيرة قبل املوسم اجلديد.
  وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرب الفريق، يرغب في االعتماد على جنم ميالن أندريا بيرلو في 
خط وسط الفريق، بعد التقدم بعرض للنادي اإليطالي لشراء العبه 
الصاعد مقابل احلصول على ١٢ مليون جنيه إسترليني، الى جانب 

االستفادة من خدمات البيروفي كالوديو بيتزارو.
  وسيكون الهدف التالي هو الدخول في معركة شرسة مع مواطنه 
مان يونايتد للفوز بخدمات أغويرو، الذي يطالب ناديه باحلصول 

على ٤٥ مليون جنيه إسترليني مقابل االستغناء عنه.
  وتردد أن أغويرو يسعى للحصول على ٢٠٠ ألف جنيه إسترليني 

أسبوعيا، وأظهر من قبل اهتمامه بعرض تشلسي.
  من ناحية أخرى، يعتزم تشلســـي تقدمي عـــرض بأكثر من ٤٠ 
مليون جنيه إسترليني لبايرن ميونيخ من أجل جذب ريبيري إلى 

«ستامفورد بريدج».
  على صعيد اخر، نفى تشلسي التقارير التي أشارت إلى امكانية 
رحيل العبه جو كول، الذي يتعافى من إصابة في الركبة، عن النادي 

بعد استعداد توتنهام التقدم بعرض مغري لضم الالعب.
  ونشـــر تشلسي بيانا حاســـما على موقعه االلكتروني جاء فيه 
«على عكس تقارير وســـائل اإلعالم، تشلســـي، لم ولن يدرس أي 

عروض لشراء جو كول».
  وأضاف «شـــغلنا الشـــاغل هو مواصلة جو برنامجه العالجي، 
واستعادة لياقته في أسرع وقت ممكن، وبالتالي يصبح بإمكانه لعب 

دور محوري ضمن صفوف الفريق في املوسم اجلديد». 

 اعرب االحتاد االوروبي لكرة القدم بلسان أمينه العام االسكوتلندي 
ديڤيد تايلور عن قلقه بشأن الوضع املالي للعديد من االندية االجنليزية. 
وقال تايلور في حديث لراديو «بي بي سي ٥ اليف» البريطاني «هناك 
العديد مـــن احلاالت املتعلقة باالندية االجنليزية والتي تشـــكل قلقا 
اكيدا بالنســـبة لنا. عدد كبير من االنديـــة تراجعت قيمتها وهي االن 

معروضة للبيع».
  واضاف «لقد رأينا ما حصل في السنوات االخيرة لبعض االندية 
مثل ليدز يونايتد. لقــــد عرفوا صعوبات مالية هائلة، وفي الوقت 
احلالي ال ميكنني التأكيد ان ذلك لن يحصل ابدا. يجب اعداد اساس 
مالي قوي ترتكز عليه جميع االندية». وتعاني اغلب فرق الدوري 
االجنليــــزي املمتاز بينهــــا االربعة الكبار تشلســــي ومان يونايتد 
وارســــنال وليڤربول، من ديون كثيرة وتبلغ قيمتها بالنسبة الى 

االخير ٤١٥ مليون يورو. 

 ريال مدريد يؤمّن على «ساق رونالدو» بـ   ريال مدريد يؤمّن على «ساق رونالدو» بـ  ١٥٢١٥٢ مليون دوالر  مليون دوالر 
 أعلن نادي ريال مدريد االسباني انه قد أمن على 
«ساق» جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بقيمة ٩٠ مليون جنيه استرليني (نحو ١٥٢ مليون 

دوالر).
  وأفــــادت صحيفة «صــــن» البريطانية امس بأن 
النادي الذي اشترى رونالدو مببلغ ٨٠ مليون جنيه 
استرليني (نحو ١٣٥ مليون دوالر) في يونيو املاضي، 
اتخذ قرار التأمني للحفاظ على أمواله في حال تعرض 
النجم الشــــاب إلى إصابة قد يستغرق عالجها فترة 

طويلة من الوقت.
  وأوضحت الصحيفة ان مســــؤولي النادي كانوا 
أصيبــــوا بخيبة أمل بعد االصابــــة التي تعرض لها 
أغلى العب فــــي العالم (٢٤ عاما) في ركبته مؤخرا. 
إال أن أطباء النادي أكدوا أن رونالدو قد شــــفي متاما 

من االصابة اآلن. 
  وفي سياق آخر، أفسدت حبيبة سابقة لرونالدو 
محاولته االستجمام واالستمتاع باحلياة الليلية في 
مايوركا. وذكرت تقارير إخبارية امس أن أغلى العب في 
العالم أخذ يوم عطلة من ناديه، واستغله في الذهاب 
إلى جزيرة مايوركا لالستمتاع بوقت طيب في ملهى 
ليلي يرتاده املشاهير. ولسوء احلظ فوجئ رونالدو 
بصديقته الســــابقة أمامه تطلب منه احلديث بشكل 
شخصي لبعض الوقت. ولكن النجم البرتغالي، لم 
يرغب في هذه املقابلة وقام حراسه بابعاد الشابة (٢٥ 
عاما) املنحدرة من مايوركا عن الالعب الذي انفصل 
عنها بعد عالقــــة قصيرة، وأخبرها باالنفصال عنها 

عبر رسالة قصيرة بالهاتف احملمول.
  وبدال من االستمتاع بأمسية رائعة، اضطر رونالدو 
للخروج من امللهى من أحد األبواب اخللفية. وكانت 
الشابة قد استفادت بشكل كبير من عالقتها مع رونالدو 
مــــن خالل املقابالت االعالمية التــــي أجرتها وبعض 
الصــــور الفاضحة لها.  على صعيد آخر، أكد حارس 
مرمــــى ريال مدريد إيكر كاســــياس أن رحيل زميله 
ميشيل ســــلغادو عن صفوف الفريق لم يحسم بعد 

على عكس ما ذكرته وسائل اإلعالم االسبانية.
  وينتظر سلغادو (٣٣ عاما) املوقف النهائي ملسؤولي 
ريال مدريد بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله إلى 
ناد آخر، بعد ١٠ سنوات قضاها في صفوف الفريق. 
وأوضحت وسائل اإلعالم االسبانية أن رحيل سلغادو 
أصبح مسألة وقت فحسب، بينما أكد كاسياس الصديق 

املقرب له أن القضية لم حتسم بعد.
  وقال كاســــياس إنــــه كان محظوظا للعب بجوار 
سلغادو منذ انتقاله الى ريال مدريد قبل ١٠ سنوات، 
ويجب أن يشكره على كل ما قدمه للفريق، وعلى جهده 

وسلوكه حيث تعلم منه العبو الفريق كثيرا.
  وأعرب كاسياس عن ارتياحه لرحيل الكاميروني 
صامويل ايتو من برشلونة االسباني الى انتر ميالن 
االيطالي ملدة ٥ أعــــوام. وقال خالل مؤمتر صحافي: 
«إذا أردمت ان أقول لكم احلقيقة، فأنا ســــعيد لرحيل 
ايتو الى انتر ميالن ألنه كان كابوســــا بالنسبة لي 
هنا في اســــبانيا». وأضاف: «أمتنى له التوفيق ألنه 

العب محترف كبير». 

 صديقة سابقة للبرتغالي أفسدت عليه االستمتاع بليلة في مايوركا 

 ميالن يقترب من ضم هونتيالر 
 رمبا حتصل جماهيــــر ميالن اإليطالي 
أخيــــرا على بعض التعزيــــزات التي طاملا 
طالبــــت بها، مع اقتــــراب النجم الهولندي 
كالس يان هونتيالر، مهاجم ريال مدريد، 
من االنضمام إلى الفريق حسبما أعلن موقع 

«سبورت بوكس» االلكتروني.
  وبدا أن ريال مدريد مستعد للتعامل بشكل 
خاص مع ميالن فيمــــا يتعلق بهونتيالر، 
ويبدو أن املسألة في طريقها لالنتهاء بعد 
موافقة الفريــــق على عرض بقيمة نحو ١١ 

مليون يورو.
  وكان شــــتوتغارت األملاني قد عرض ١٨ 
مليون يورو لضم املهاجم الهولندي ولكنه 
لم ينجــــح في التوصل التفاق حول البنود 
الشخصية للعقد مع هونتيالر (٢٥ عاما).

  وقال البرازيلي ليوناردو، مدرب ميالن، 
فـــي مؤمتر صحافـــي ان قائمته محدودة 
للغايـــة وحتتاج إلى تعزيزات، ويبدو أن 
فترة إعداد الفريق التي جاءت مخيبة لآلمال 
بعد الهزمية أمـــام بايرن ميونيخ االملاني 
وإنتر ميالن االيطالي وتشلسي االجنليزي 
وكلوب أميركا املكسيكي وبوكا جونيورز 
االرجنتيني، قد تدفع نائب رئيس النادي 
أدريانو غالياني للدخول بقوة إلى سوق 

االنتقاالت.
  وأحرز هونتيالر ٨ أهداف في ٢٠ مباراة 
بعد انضمامــــه الى ريــــال مدريد الصيف 
املاضي، ولكنه أصبح مهمشا بعد التعاقد 
مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي 

كاكا والفرنسي كرمي بنزمية. 


