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يغيب املهاجم االرجنتيني كارلوس تيڤيز العب 44
مانشس����تر سيتي االجنليزي اجلديد من املشاركة 
مع منتخب بالده في املباراة الودية ضد روسيا في 
12 اجلاري في موس����كو بسبب اصابته في كاحله 
االيسر. وكان مدرب مانشستر سيتي مارك هيوز قد 
اكد رغبته في عدم مشاركة تيڤيز في هذه املباراة، 
خصوص����ا ان االخير لم يتمكن من املش����اركة في 

التدريب االستعدادية للموسم اجلديد بسبب اصابته 
في وتر اخيل في يونيو املاضي خالل مباراة االكوادور 
واالرجنتني وتفاقمت االصابة بعد سقوطه في احلمام. 
ويأمل هيوز ان يتعافى تيڤيز من االصابة قبل انطالق 
بطولة الدوري االجنليزي، ويغيب ايضا عن مباراة 
االرجنتني خوان سيباستيان فيرون العب وسط 

استوديانتيس الصابته في احلالب.

تيڤيز يغيب أمام روسيا في 12 الجاري

احلارس الهولندي ادوين ڤان در سار سيغيب عن املواجهة أمام تشلسي فيما سيعود األملاني ميكايل باالك إلى املالعب

ڤان در سار يبتعد شهرين
وباالك جاهز لمان يونايتد

برشلونة سيجعل
ميسي األعلى راتباً

يس���تعد نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا جلعل العبه األرجنتيني املتألق 
ليونيل ميس���ي أعلى الالعبني راتبا، حسبما أفادت به 
صحيفتا »آس« و»سبورت« اإلسبانيتان الرياضيتان 

امس.
وذكرت الصحيفتان أن ميسي، الذي يتواجد حاليا 
مع فريقه في جولته بالواليات املتحدة، سيحظى بزيادة 
راتبه السنوي من 8.5 ماليني يورو )12.24 مليون دوالر( 

إلى 10 ماليني يورو.
وستكون هذه هي املرة اخلامسة التي يشهد فيها راتب 
ميسي زيادة منذ مشاركته للمرة األولى في عام 2004، 

وهو ما يبرهن على مدى أهميته حاليا لبرشلونة.
وس���يصبح ميس���ي بذلك أعلى العبي برش���لونة 
راتبا حيث يزيد قليال على املهاجم الس���ويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش املنضم حديث���ا للفريق قادما من انتر 

ميالن اإليطالي.
ورغم ذلك س���يظل الراتب اجلديد مليسي اقل قليال 
من البرتغالي كريستيانو رونالدو، العب ريال مدريد 
االس���باني املنتقل اخيرا من مان يونايتد اإلجنليزي، 
والذي أصبح األعلى راتبا بني جميع الالعبني في الدوري 

اإلسباني.
وقال رئيس نادي برشلونة خوان البورتا في سياتل 
»يسعدنا أن يكون معنا ميسي في برشلونة ألنه أفضل 
العب في العالم.. سيبذل النادي دائما كل ما هو ضروري 

من أجل إسعاده«.
ورفض البورتا اإلدالء بأي تصريحات عن تفاصيل 
الراتب اجلديد مليس���ي. وقال »لن أحت���دث عن املال.. 
نريد هذا االتفاق بني الالعب والنادي ليكون مفيدا لكل 

األطراف. لقد بزغ كقائد للفريق«.
ويتوقع أن يجعل مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال، 
ميسي ضمن الالعبني الذين يحملون شارة الفريق في 
املوسم اجلديد، مع كل من زمالئه الذين بزغوا من قطاع 
الشباب في النادي، كارليس بويول وخافي هرنانديز 

وأندريس إنييستا.

تريزيغه باقٍ مع يوڤنتوس

جنوى وباليرمو يتبادالن الحارسين

الملولي: الهدف 
المقبل أولمبياد لندن

اعلن نادي مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم 
في موقعه على شبكة االنترنت ان حارسه الدولي الهولندي 
ادوين ڤان در س���ار املصاب بكسر في يده واصبع يده خضع 
لعملية جراحية هذا االسبوع، سيغيب على اثرها عن املالعب 

ملدة شهرين.
وس���يغيب ڤان در س���ار )38 عاما( بالتالي ع���ن مباراة 
»كوميونيتي شيلد« التي سيلتقي فيها مان يونايتد مع تشلسي 
االحد املقبل، كما انه قد س���يغيب عن 8 مباريات اخرى على 
االقل لفريقه ضمن الدوري احمللي الذي سينطلق في 15 اجلاري 

وعن مباراتني أخريني ضمن دوري ابطال أوروبا.
وكان ڤان در سار قد تعرض لالصابة بكسر في يده اليسرى 
خالل صده ركلة جزاء لداني���ال برانيتش في املباراة الودية 
االس���تعدادية التي فاز فيها بايرن ميونيخ على مان يونايتد 
بركالت الترجيح بعد تعادلهم���ا 0-0 في الوقت األصلي في 

30 يوليو املاضي.
وتعتبر اصابة ڤان در س���ار مبنزلة ضربة قاس���ية ملان 
يونايتد، وذلك بعد ان جنح الهولندي العمالق املوسم املاضي 
في تقدمي عروض جيدة مع فريقه مسجال رقما قياسيا أوروبيا 
في احلفاظ على نظافة مرماه على مدى 1311 دقيقة في 14 مباراة 
خاضها النادي االجنليزي بني نوفمبر عام 2008 ومارس عام 
2009. وسيتناوب احلارسان بن فوستر والپولندي توماس 
كوشتش���اك على حراس���ة مرمى مان يونايتد بانتظار عودة 

ڤان در سار. 
في املقابل عاد قائد وصانع العاب املنتخب األملاني ميكايل 
ب���االك الى املالعب، وش���ارك مع فريقه تشلس���ي في املباراة 
الودية ضد مواطنه كوينز بارك رينجرز، وذلك بعد ان شفي 

من االصابة التي أملت به في اصبع قدمه.
وبات باالك بالتالي جاهزا بتصرف املدرب االيطالي كارلو 

انشيلوتي خلوض املباراة املقبلة ضد مان يونايتد.
وكان باالك غاب عن املباريات االربع األخيرة التي خاضها 
تشلسي ضمن اس���تعداداته للموسم اجلديد بسبب تعرضه 
لكس���ر في اصبع قدمه اليمن���ى، اال ان الالعب األملاني تعافى 
بس���رعة ومتكن من املش���اركة في التمارين قبل اللعب ضد 

كوينز بارك رينجرز.
وأكد انشيلوتي في موقع النادي على شبكة االنترنت: »ان 
باالك بات جاهزا للعب في املباراة املقبلة ضد مان يونايتد«.

 قرر املهاجم الدولي الفرنس���ي السابق دافيد تريزيغه البقاء مع 
يوڤنتوس االيطالي املوس���م املقبل، في حديث نشرته صحيفة »ال 

غازيتا ديللو سبورت« االيطالية املتخصصة.
 وقال تريزيغه: »قررت البقاء، وسأبقى 100%، وجاء قراري هذا 
بعدم���ا اقنعني النادي واملدرب وزمالئي باني ما زلت ضروريا لهذا 
الفريق«.  واضاف تريزيغه الذي اشار الى سعادته للبقاء مع الفريق 
االيطالي: »بعد 9 سنوات مع يوڤنتوس لست بحاجة الى شيء لكي 

افرض نفسي وكل ما اريده هو ان احقق الفوز مع الفريق«.
 وكان املدير الرياضي ليوڤنتوس اليسيو سيكو، قد اكد قبل اسبوع 
ان الن���ادي ال ينوي التخلي عن تريزيغه، لكن في حال قرر الرحيل 

فبامكانه االنضمام الى فرق اجنبية وليس الى فرق ايطالية.
 وقال س���يكو في اش���ارة الى االنباء التي حتدث���ت عن امكانية 
انتقال تريزيغه الى ميالن: »تريزيغه س���عيد معنا، ولم نفكر يوما 
ف���ي التخلى عنه، كم���ا ال ميكن ان نوافق عل���ى ان يلعب مع اندية 

ايطالية اخرى«.

 اجرى ناديا باليرمو وجنوى صفقة تبادل تشمل حارسي املرمى 
لدى الفريقني تقضي بانتقال الدولي ماركو اميليا الى جنوى والبرازيلي 
روبينيو الى باليرمو. ووقع روبينيو )26 عاما( الذي انضم الى جنوى 

عام 2006، على عقد ملدة 4 سنوات مع نادي جزيرة صقلية.
من جهته، سيكون جنوى سادس ناد يلعب له اميليا )27 عاما( 
الفائز مع بالده بكأس العال���م 2006 بعد اندية روما )2001-1999( 
وليفورنو )2001-2003 و2004-2008( وليتش���ي )2003( وبارما 

)2004( وباليرمو )2009-2008(.

استأنف العب خط الوسط الفرنسي الدولي فرانك 
ريبيري امس تدريباته مع فريق بايرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم بعد غياب شهر عن صفوف الفريق بسبب 
اإلصابة. وظهر الالعب مبستوى جيد يؤهله للمشاركة 
مع الفريق ومنتخب بالده في املباريات خالل الفترة 
املقبلة. وغاب ريبيري )26 عاما( عن معظم استعدادات 
الفريق في الفترة املاضية بس���بب إصابته بالتهاب 
في الركبة. ويسعى ريبيري للمشاركة مع فريقه في 
أولى مبارياته بالدوري األملاني للموسم اجلديد أمام 

هوفنهامي يوم السبت املقبل.
كما يتمنى املشاركة مع منتخب بالده في املباراة 
أمام منتخب جزر فارو يوم األربعاء املقبل في تصفيات 

أوروبا املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010.
وقال الهولندي مارك فان بومل قائد بايرن »أمتنى 
ظهوره )ريبيري( مبستوى بدني جيد وتطوير أداء 

الفريق لألفضل«.
من جانب آخر، قال حارس املرمى األملاني املعتزل 
أوليفر كان إن مايكل رينسنغ، الذي خلفه في حراسة 
مرمى بايرن ميونيخ، يستحق فرصة ثانية وميكنه 
أن يبرهن اآلن على أحقيته بحراسة مرمى املنتخب 

األملاني بالتأكيد على أنه أفضل احلراس في أملانيا.
وقال كان في تصريح نش���رته صحيفة »تي زد« 
األملانية »لقد نال )رينس���نغ( فرصته الثانية، وهذه 
الفرص���ة حاليا في يديه ليقضي عل���ى كل ما تردد 

بشأنه«.
واخت���ار الهولندي لويس ڤان غ���ال املدير الفني 

لبايرن رينسنغ )25 عاما( ليكون احلارس األساسي 
للفريق خالل املوس���م اجلديد، قبل مباراته في كأس 
أملانيا أمام فريق نيكاريلز، أحد فرق الدرجة السادسة. 
وفاز بايرن 3-1 في املباراة ولكن رينسنغ لم يظهر 
بشكل جيد. وأصبح رينسنغ احلارس األساسي لبايرن 
املوس���م املاضي عقب اعتزال كان في يونيو 2008، 
ولكنه لم يظهر باملس���توى املطلوب ليترك حراسة 
الفريق للمخضرم يورغ بوت، الذي استعان به يورغن 
كلينسمان، املدير الفني السابق للفريق، قبل يوم واحد 
فقط من املباراة أمام برشلونة االسباني في الدور ربع 

النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وأكد كان انه »يجب أال تبدأوا احلديث عنه مع كل 

هدف في شباكه وأن تدعوه يطور مستواه«.
وأوضح أن احلارس االس���باني إيكر كاس���ياس 
استغرق س���نوات حتى ثبت أقدامه ليصبح أفضل 
ح���ارس في أوروبا. وأكد كان ان���ه »يجب أال تبدأوا 
احلديث عن���ه مع كل هدف في ش���باكه وأن تدعوه 
يطور مستواه«. وأوضح أن احلارس االسباني إيكر 
كاسياس استغرق سنوات حتى ثبت أقدامه ليصبح 

أفضل حارس في أوروبا. 
على صعيد آخ���ر، يخضع مهاجم فريق ماينتس 
األملاني أريستايد بانس من بوركينا فاسو، للتحقيقات 
حول اعتدائه بالضرب على سيدة في ملعب تدريبات 
الفريق. وقال متحدث عن الشرطة إن بانس )24 عاما(، 
اعتدى بالضرب على السيدة االثنني املاضي اثر مشادة 

بينهما في ملعب تدريبات الفريق.

س���مح األطباء للبرازيلي فيليبي ماسا سائق 
فريق »فيراري« لسباقات سيارات فورموال واحد 
مبغادرة املستشفى امس بعد »التحسن امللحوظ« 

في حالته.
وأصيب ماسا بكسر في اجلمجمة خالل مشاركته 
في التجارب الرسمية لسباق جائزة املجر الكبرى 

مطلع األسبوع املاضي.
وعاد ماس���ا إلى منزله بعد الفحوص الطبية 
املكثفة التي أجريت له مبستشفى ألبرت أينشتاين 
في ساو باولو والتي وصل إليها االثنني املاضي 

قادما من املجر.
وأجرى ماسا )28 عاما( جراحة في مستشفى 
بودابست باملجر إلصابته بكدمات عديدة وكسر 
في اجلمجمة نتيجة اصط���دام جزء متطاير من 
س���يارة مواطنه روبنز باريكيللو س���ائق فريق 
»براون جي بي« باخلوذة التي كان يرتديها ماسا 
باإلضافة الصطدامه باحلائط املوجود على جانب 

مضمار السباق.
وقضى ماسا 9 أيام في املستشفى العسكري 
بالعاصمة املجرية بودابست، وسمح له األطباء في 
ساو باولو مساء أمس الثالثاء مبغادرة املستشفى 
بعدما اظهرت الفحوص الطبية التي أجريت له عدم 

حاجته لإلقامة فترة أطول في املستشفى.
وقال طبيبه اخلاص دينو ألتمان في بيان على 
املوقع االلكتروني الرسمي ملاسا: »حالة فيليبي 
)ماسا( تطورت بشكل ملحوظ.. أجرينا سلسلة 

من الفحوص الدقيقة والنتائج كانت مش���جعة 
للغاية.. قررنا، بالتعاون مع مسؤولي املستشفى، 
أنه ل���ن تكون هناك ضرورة ملزي���د من التدخل 

اجلراحي«.
وأضاف »أفضل شيء له اآلن هو العودة ملنزله 

حيث ميكنه قضاء فترة النقاهة بهدوء«.
وسيس���تكمل ماس���ا عالجه في املنزل وسط 

أقاربه.
وقال ماس���ا إنه يأمل في العودة للس���باقات 

»بأسرع وقت ممكن«.
على صعيد متصل، أكد املوقع الرسمي السطورة 
سباقات س���يارات فورموال واحد األملاني مايكل 
ش���وماخر، أنه متكن من إنق���اص وزنه نحو 3 
كيلوغرامات في إطار استعداداته املكثفة للعودة 

إلى املشاركة في السباقات.
وقرر شوماخر العودة إلى عالم فورموال واحد 
من خالل سباق جائزة أوروبا الكبرى الذي يقام 
في ڤالنسيا في إسبانيا 23 اجلاري والذي يقود 

فيه سيارة »فيراري« بديال لزميله ماسا.
وقال شوماخر )40 عاما( الفائز بلقب بطولة 
العالم 7 مرات »أسعى لالستعداد التام قبل خوض 
هذه املهمة.. تخلصت من أول 3 كيلوغرامات واآلن 

جاء الدور على تقوية العضالت«.
ويعود شوماخر للمشاركة في السباقات بعد 3 
سنوات من اعتزاله، حيث قال: »التدريبات تسير 

على ما يرام«.

التونسي  الس���باح  قال 
أس���امة الملولي )25 عاما( 
الذي توج بذهبية س���باق 
1500 مت���ر حرة للرجال في 

بطولة العالم
للسباحة بروما أن ذهبية 
أولمبياد لندن 2012 ستكون 

هدفه المقبل.
وعاد الملولي إلى تونس 
قادما من إيطاليا حيث حظي 
باستقبال شعبي ورسمي، 
بعد أن أهدى بالده والعالم 
العربي أول ميدالية ذهبية في 
البطولة العالمية للسباحة، 
وحقق ثاني أفضل رقم قياسي 
في تاريخ سباق 1500 متر 

حرة.
الملولي، صاحب  وقطع 
ذهبية اولمبياد بكين 2008 
بالسباق نفسه، مسافة السباق 
في 14 دقيقة و 37.28 ثانية، 
متفوقا على منافسيه الكندي 
رايان كوكري���ن الذي أحرز 
الفضية، والصيني سون يانغ 

الذي أحرز  البرونزية.
كما أحرز السباح التونسي 
ميداليتي���ن فضيتي���ن في 
سباقي 400 و800 متر حرة 

بنفس البطولة.
وقال الملولي للصحافيين 
ف���ي مطار تون���س قرطاج 
الدولي إنه سينال قسطا من 
الراحة لالحتفال مع عائلته 
وأصدقائه بتتويجه األخير، 
ثم سيباشر برنامج تمارين 
خاص اس���تعدادا ألولمبياد 

لندن.

ريبيري استأنف تدريباته مع بايرن مونيخ
كان عن رينسنغ: دعوه يطور مستواه

ماسا عاد إلى منزله بعد تحسن حالته 
شوماخر ينقص وزنه 3 كغم

اكد نادي ليڤربول االجنليزي لكرة القدم في موقعه 
على شبكة االنترنت انه وافق على بيع الدولي االسباني 

تشابي الونسو الى مواطنه ريال مدريد.
وجاء في البيان الذي نشره النادي االجنليزي على 
ش���بكة االنترنت: »ليڤربول يؤكد ان النادي توصل الى 
اتفاق مع ريال مدريد يتعلق ببيعه تش���ابي الونسو، وان 
التفاصيل املتعلقة بهذه الصفقة س���تبقى س���رية«. وكان 
الونسو )27 عاما( قد طلب رسميا األسبوع املاضي انتقاله 
الى ريال مدريد الذي اتفق معه على جميع البنود الشخصية 

املتعلقة بعملية انتقاله.
وسبق لالسباني رافايل بنيتيز مدرب ليڤربول ان رفض 
مرارا التخلي عن الونسو الذي انضم الى النادي االجنليزي في 
اغس���طس عام 2004، قادما من ريال سوسييداد لقاء 15 مليون 
يورو. وخضع الونس���و امس الى الفحص الطبي الروتيني قبل 

تقدميه رسميا.
وبات الونس���و س���ادس العب يعزز ريال مدريد صفوفه به 
هذا املوسم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا 

والفرنسي كرمي بنزميه وراوول البيول وارفالو اربيليوا.
وأحملت وس���ائل االعالم االجنليزية الى ان الصفقة متت مقابل 
32 ملي���ون يورو، باإلضافة إلى 4 ماليني ي���ورو أخرى طبقا لعدد 
املباريات التي يشارك فيها الالعب مع ريال مدريد على مدار السنوات 

القليلة املقبلة.
وان االيطالي البرتو اكيالني سيخلف الونسو، كما حتدثت عن امكانية 

ضم الدمناركي كريستيان بولسن من يوڤنتوس.
واعتبر املدير الرياضي لريال مدريد خورخي ڤالدانو ان انتقال الونسو 

هي آخر صفقة هذا املوسم للفريق امللكي.
وقال ڤالدانو: »مع امتام صفقة الونس���و، أقفلن���ا باب التعاقدات هذا 
املوسم«. واضاف »قبل انطالق املوسم احلالي أوعز الينا املدرب اجلديد 

مانويل بيليغريني بتقوية خطي الوسط والدفاع وهذا ما قمنا به«.
وأوضح ڤالدانو أن ريال مدريد تراجع بش���كل عملي عن التعاقد مع 

الفرنس���ي فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ األملاني. وقال ڤالدانو »قرر 
بايرن أال يبيعه )ريبيري(، ولذلك تراجعنا )عن الصفقة(«.

وذكرت صحيفة »سبورت« االسبانية، والتي تنتقد بشكل دائم سياسة 
ريال مدريد في شراء وبيع الالعبني، ان ريال مدريد كان بإمكانه التعاقد 
م���ع الالعب بثمن أقل قبل 5 س���نوات عندما ترك ريال سوس���ييداد إلى 

ليڤربول.
فيما اكدت صحيفة »آس« امس أن تعاقد ريال مدريد مع ألونسو سيزيد 
من صعوبة تعاقد منافس���ه التقليدي العنيد برش���لونة مع األرجنتيني 
خافيير ماس���كيرانو، الع���ب ليڤربول، ألن االخير ال يريد خط وس���طه 
»خاويا متاما«. من جهتها، اشارت »ماركا« الى أن ألونسو سيكون »مدير 
اإلنتاج املتميز« الذي وعد به رئيس النادي فلورنتينو بيريز وڤالدانو، 

كما سيكون »القطعة التي تكمل اللغز«.
ويركز النادي االس���باني الذي انفق اكثر من 200 مليون يورو جللب 
العبني جدد الى صفوفه في االسابيع االخيرة، الى التخلي عن بعض العبيه 
خصوص���ا الكتيبة الهولندية حيث وض���ع املهاجم كالس يان هونتيالر 
والعب الوسط رافايل ڤان در فارت والهداف املخضرم رود ڤان نيستلروي 
واجلناح رويس���تون درينتي على الئحة االنتقاالت، في حني اكد ڤالدانو 
ان الهولنديني اآلخرين في الفريق وهما اريني روبن وويسلي سنايدر ال 

يشملهما هذا االمر.
من جانب آخر، ذكر ريال مدريد ان املدافع ميشال سالغادو ترك بطريقة 

ودية النادي الذي دافع عن ألوانه منذ 10 اعوام.
وأذاع ريال مدري���د بيانا في موقعه على ش���بكة االنترنت جاء فيه: 
»توصل ريال مدريد وميش���ال س���الغادو الى اتف���اق يقضي بوضع حد 

ملواصلة التعامل بني الطرفني«.
وكان س���الغادو ابرز الالعبني املخضرمني في ريال مدريد وقد انضم 
الى الفريق عام 1999 قادما من سلتا فيغو، علما ان عقده مع الفريق كان 
سينتهي عام 2011. وساهم سالغادو )33 عاما( بفوز ريال مدريد بدوري 
ابط���ال أوروب���ا )2000 و2002( وكأس القارات )2002( وكأس الس���وبر 
األوروبية )2002( وبطولة الدوري احمللي )2001 و2003 و2007 و2008( 

وكأس السوبر االسبانية )2001 و2003 و2008(.

ليڤربول تخلى عن ألونسو إلى ريال مدريد
ڤالدانو اعتبرها الصفقة األخيرة.. وسالغادو ترك »الملكي« ودياً


