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هونتيالر ينتقل من ريال مدريد إلى ميالن

الونسو يتوسط العبي ريال مدريد في التدريبات                                                                                                                                                (أ.ف.پ)

ميسي تألق أمام سياتل وسجل هدفني                                                                                                   (رويترز)

دروغبا باق مع تشلسي حتى عام ٢٠١٢

ألونسو: ارتداء قميص ريال مدريد مسؤولية كبيرة
اعتبر العب وسط ريال مدريد 
اجلديد االســــباني الدولي تشابي 
الونســــو ان ارتداء الوان النادي 
امللكي مســــؤولية كبيــــرة. وجاء 
كالم الونســــو في حديث اجرته 
معه صحيفة «ماركا» االســــبانية 
مباشرة بعد انتقاله من ليڤربول 
االجنليزي مقابل ٣٠ مليون يورو 
وقال «ارتداء قميص ريال مدريد 
مسؤولية كبيرة، لكنني اقبل هذا 
التحدي وسأحاول ان اقدم الى هذا 
النادي كل ما استطيع القيام به، 
خلق التوازن في الفريق وصناعة 
اللعب ستكون من مهامي». وكشف 
«يجب ان نشكل فريقا صلبا لكي 
نتمكن من تقدمي كرة استعراضية 

رائعة».
ونفى الونسو ان تكون عالقته 
السيئة مبدرب ليڤربول مواطنه 
رافايل بينيتيز هي السبب في تركه 
النادي الشمالي العريق وقال «لقد 
قلت مرارا وتكرارا ان عالقتي معه 
كان عالقة العب مبدربه مبنية على 
االحترام املتبــــادل». وكان املدير 
الرياضي لريــــال مدريد خورخي 
فالدانو اعلن ان صفقة الونســــو 
هي االخيرة للنادي هذا املوســــم 
بعــــد ان ضم ثمانيــــة العبني هم 
اضافة الى الونسو البرازيلي كاكا 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
والفرنسي كرمي بنزمية وراوول 

البيول والفارو اربيلوا واستيبان 
غرانيرو والفارو نيغريدو.

ومن جانب آخر ذكرت صحيفة 
«كورييري ديلو سبورت» االيطالية 
ان مواطنها ميــــالن ضم املهاجم 
يــــان هونتيالر  الهولندي كالس 
من ريــــال مدريد مقابل ١٥ مليون 
يورو، وان الالعب ســــيوقع على 
العقد الذي سيمتد لثالث سنوات 
براتب ســــنوي قدره ٣٫٥ ماليني 

اشبيلية االسباني ولكن الصفقة 
لم تتم بسبب االختالف على قيمة 
الوزراء  االنتقال. وسبق لرئيس 
االيطالي ومالك ميالن ســــيلفيو 
بيرلســــكوني ان اعلــــن في وقت 
ســــابق اليوم ان ناديه ســــيضم 

«هدافا كبيرا». 
قــــد رفض  وكان هونتيــــالر 
االســــبوع املاضــــي عقــــدا بقيمة 
الى  ١٨ مليــــون يورو لالنتقــــال 

يورو. وطال انتظار جماهير ميالن 
امال بضم العب بارز هذا املوسم، 
ويبدو ان النادي اللومباردي ووجد 
ضالته في هونتيالر الذي ال يجد 
مكانا له في كتيبــــة ريال مدريد 
املدججة بالنجوم أمثال البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي 
كاكا والفرنسي كرمي بنزمية. وكان 
ميالن على وشك التعاقد مع املهاجم 
البرازيلي لويس فابيانو مهاجم 

شتوتغارت االملاني، علما انه انضم 
الى ريال مدريد في يناير املاضي 
مقابل ٢٠ مليون يورو مسجال ٨ 

أهداف في عشرين مباراة.
الى ميالنو  وتوجه هونتيالر 
إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة 
ومن ثم توقيع عقــــد انتقاله إلى 
ميالن. وسيحتفل الالعب الهولندي 
بعيد ميالده السادس والعشرين 

في ١٢ أغسطس اجلاري.

ميالن يضم هونتيالر مقابل ١٥ مليون يورو

ميسي يقود برشلونة للفوز على سياتل سوندرز
قاد النجم االرجنتيني ليونيل 
ميسي فريقه برشلونة الى فوز 
كاسح على ســـياتل سوندرز 
االميركـــي ٤ ـ ٠ فـــي مبـــاراة 
ودية في كرة القدم اقيمت في 

سياتل.
وسجل ميســـي هدفني في 
الدقيقتني ٢٠ و٤١، قبل ان يضيف 
رودريغيز الهدفني االخرين في 

الدقيقتني ٧٤ و٨٩.
 وتعرض الفريق الكاتالوني 
بطل الثالثية املوســـم املاضي 
«الـــدوري والـــكأس احملليني، 
ودوري ابطـــال اوروبـــا» الى 
ضربة قوية بإصابة قلب دفاعه 
املكسيكي رافايل ماركيز بتمزق 
عضلي ســـيبعده اسابيع عدة 
عن مباريات فريقه وعن مباراة 
القمة املرتقبة ملنتخب بالده مع 
الواليات املتحدة في تصفيات 
املقـــررة في ١٢  العالـــم  كأس 
احلالي علـــى ملعب ازتيكا في 

مكسيكو.

دروغبا يمدد عقده مع تشلسي موسمين
مدد املهاجــــم العاجي الدولي 
ديدييه دروغبــــا عقده مع نادي 
تشلســــي االجنليزي لكرة القدم 
ملوســــمني اضافيني. وبات عقد 
دروغبــــا ميتد لعــــام ٢٠١٢ علما 
ان عقده السابق كان ميتد لعام 
٢٠١٠، ومن املتوقع ان يرتفع راتبه 
االســــبوعي الــــى ١٠٠٠٠٠ جنيه 

استرليني اسبوعيا.
فــــي طريقه  وكان دروغبــــا 
ملغادرة تشلسي في املوسم املاضي 
بعد ان اجلسه املدرب البرازيلي 
لويس فيليبي ســــكوالري على 
النصف االول  البدالء في  مقاعد 
من املوسم، ولكن دروغبا متكن 
من استعادة مركزه وتألقه حتت 
الهولندي غوس  اشراف املدرب 
هيدينك الذي تولى تدريب الفريق 
لفترة وجيزة بعد رحيل سكوالري. 
وتعرض دروغبا لعقوبة من جلنة 
االنضباط في االحتاد األوروبي 
لكرة القدم هــــي االيقاف لثالثة 
مباريات على املستوى األوروبي، 

بعد ان تهجم على احلكم النرويجي 
توم هنينغ اوفريبو عقب مباراة 
الدور نصف النهائي ملسابقة دوري 
ابطال أوروبا في املوسم املاضي 
ضد برشــــلونة االسباني بسبب 
اعتراضــــه على قــــرارات احلكم 
املثيرة للجدل والتي تأهل على 

اثرها برشلونة الى النهائي وفاز 
بلقب املسابقة على حساب مان 
يونايتد حامل اللقب عام ٢٠٠٨.

ويحظى دروغبا برضا املدرب 
اجلديد في النادي اللندني االيطالي 
كارلو انشيلوتي الذي كان يرغب 
بضمه منــــذ ان كان مدربا مليالن 

االيطالــــي. وقال دروغبا «قررت 
ان امدد عقدي مع تشلسي لعامني 
اضافيني وانا سعيد جدا وفخور 
بأن ارتدي قميص تشلسي االزرق 
حتى ذلك احلني. احب النادي وانا 
مرتاح هنا واريد االستمرار بحصد 

األلقاب معهم».

سندرالند يضم بنت من توتنهام
أمت نادي سندرالند االجنليزي لكرة القدم صفقة ضم املهاجم الدولي 
دارين بنت من مواطنه توتنهام مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ ١٠ ماليني 
جنيه استرليني. وأصيب بنت (٢٥ عاما) باإلحباط بعد ان اجبر على 
االنتظار ملدة أسبوع قبل إمتام الصفقة بسبب مطالب توتنهام، وهو 
انتقد رئيس االخير دانيال ليفــــي على موقع «تويتر» قبل ان يعود 
ويعتذر منه. ولكن بنت متكن اخيرا من توقيع عقد ملدة ٤ ســــنوات 
بعد االتفاق على التفاصيل املادية بني الناديني، وذكر بيان لسندرالند 
على موقعه في شبكة االنترنت «حصل (املدرب) ستيف بروس على 
رجله، حيث يؤكد سندرالند انتقال دارين بنت الى صفوفه قادما من 

سبيرز (توتنهام) مقابل ١٠ ماليني جنيه استرليني».
وبات بنت رابع العب يتعاقد مع سندرالند هذا الصيف بعد املهاجم 
الشاب فرايز كامبل واأللباني لوريك كانا والپارغاواني باولو دا سيلڤا. 
وسجل بنت ٥٥ هدفا في ١٤١ مع ايبسويتش قبل انتقاله الى تشارلتون 
حيث سجل ٣٧ هدفا في ٧٩ مباراة، ومن ثم انتقل الى توتنهام مقابل 

١٦٫٥ مليون جنيه اســــترليني، وسجل ٢٥ هدفا في ٧٩ مباراة ولكنه 
لــــم يقنع مدربه هاري ريدناب باللعب اساســــيا حتى ان االخير قال 
مرة ان زوجته ســــاندرا كان بامكانها ان تسجل كرة أضاعها بنت في 

مباراة ضد بورتسموث. 
ولكن بروس أبدى سعادته بالتعاقد مع بنت قائال «األشياء اجليدة 
حتصل ألولئك الذين يصبرون. ولكنها لم حتصل لدارين في سبيرز 
(توتنهــــام). ولكنه ميلك ٥٠ هدفا فــــي ١٠٠ مباراة في الدوري املمتاز 
وهذا يفســــر ملاذا نضمه الى النادي. لقد واجه منافسة من (دمييتار) 
برباتوف (انتقل الى مان يونايتد في املوســــم املاضي)، و(جيرمان) 
ديفو و(روبي) كني، ولكنه متكن من إحراز األهداف رغم ذلك عندما كان 
مينح فرصة اللعب. انه العب مختلف، انه سريع وقوي وشاب وهو 
اجنليزي ويسجل االهداف». وكانت أغلى صفقة أمتها سندرالند في 
السابق بلغت ٩ ماليني جنيه استرليني لقاء ضم احلارس االسكوتلندي 

كريغ غوردون من مواطنه هارتس.

فوز مان يونايتد على ڤالنسيا

أنطونيو ڤالنسيا مير من روبن باراخا                                                                         (أ.پ)

عالمية متفرقات

حقق األميركي اندي روديك املصنف اول عودة 
ناجحة الى املالعب بعد اخليبة التي تعرض لها جراء 
خســـارته نهائي بطولة وميبلدون امام السويسري 
روجيه فيدرر، بفوزه على األملاني بنجامني بيكر ٦-٣ 
و٦-٢ في الدور الثاني من دورة واشنطن األميركية 
الدولية في التنس البالغة قيمة جوائزها ١٫٤ مليون 

دوالر.
وجنح روديك في حتقيق ٨ ارساالت ناجحة واحتاج 
الى ٥٥ دقيقة لتخطي عقبة منافسه. ويلتقي روديك 
في الدور املقبل مواطنه سام كويري الذي تغلب على 
الرويب ايغور كونيستني ٦-٣ و٦-٤. وكان كويري 
قـــدم اداء الفتا في اآلونة االخيـــرة حيث بلغ نهائي 
دورتي نيوبروت وانديانابوليس وتوج بطال لدورة 

لوس اجنيليس.
ــافينا املصنفة اولى  ــارا س ــيتان دين بلغت الروس
ــابقا  ــارابوڤا املصنفة اولى عامليا س ومواطنتها ماريا ش
ــدور الثالث من دورة لوس اجنيليس االميركية الدولية  ال
ــي التنس البالغة قيمة جوائزها ٧٠٠ الف دوالر. تغلبت  ف
سافينا على السلوڤاكية دانييال هانتوتشوڤا ٦-٢ و٦-٤. اما 
شارابوڤا العائدة الى املالعب أخيرا بعد خضوعها لعملية 
ــية  جراحية في كتفها أبعدتها طويال فتخطت البيالروس
ــكا ٦-٧ (٢-٦) و٦-٤ و٦-٢. في املقابل،  ــا ازارين فيكتوري
ــكا على السلوڤاكية  ــوال رادفنس تغلبت الپولندية اورس

دومينيكا سيبولكوڤا ٦-٤ و٦-٧ (٦-٨) و٦-٤.
قالت ســـابني كيم املتحدثة باسم جنم سباقات 
سيارات فورموالـ  ١ املعتزل مايكل شوماخر انه لن يعود 
إلى املنافسات إال بعد احلصول على الضوء األخضر 
من قبل األطباء. وينتظر عودة األملاني شوماخر، الفائز 
بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورموالـ  ١ سبع 
مرات، إلى حلبات املنافسة ليقود سيارة فريق فيراري 
اإليطالي في الفترة التي يغيب فيها السائق البرازيلي 
فيليبي ماسا بســـبب إصابات في الرأس تعرض لها 
في ٢٥ يوليو املاضي إثر حادث مروع خالل التجربة 
الرسمية لسباق اجلائزة الكبرى املجري. وأكدت كيم أن 
«شوماخر يعمل بجدية من أجل العودة إلى املنافسات، 
لكنه اوضح منذ البداية أن عودته تتوقف على نتائج 
الفحوص الطبية»، وقال الطبيب جوهانز بيل، الذي 
يتولى فريقه الطبي في العيادة الرياضية في باد نوهامي 
معاجلة شـــوماخر خالل األعوام التسعة املاضية، إن 
شوماخر سيعود إلى السباقات فقط في حالة جتاوزه 

الفحوص الطبية.

سلتيك يهزم دينامو موسكو ويتأهل 
للدور الثالث في تصفيات دوري األبطال

ماركيز يبتعد عن المالعب بسبب اإلصابة
قال نادي برشلونة االسباني بطل دوري ابطال اوروبا لكرة القدم عبر 
موقعه الرسمي على االنترنت ان مدافعه املكسيكي رفائيل ماركيز سيغيب 
عن املالعب مدة تصل الى ١٥ يوما بســــبب اصابة في الســــاق اليسرى. 
وقد عاد ماركيز للتو الى صفوف الفريق بعد خضوعه لعملية جراحية 
في الركبة اثر اصابته خالل مباراة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري 
االبطال االوروبي امام تشلسي االجنليزي في ٢٨ ابريل املاضي. وبذلك 

فان ماركيز سيغيب عن بقية رحلة فريقه الى الواليات املتحدة.
كما ان الالعب رمبا ال يتمكن من املشـــاركة في مباراة املكســـيك 
املقبلـــة في تصفيات كأس العالم امـــام الواليات املتحدة في ١٢ من 
اغســـطس وعن مباراة كأس السوبر االسبانية امام اتليتيك بيلباو 

في ١٦ من الشهر اجلاري ايضا.

حقق فريق سلتيك االســــكوتلندي فوزا ثمينا خارج أرضه وتغلب 
على مضيفه دينامو موسكو الروسي ٢ ـ ٠ مساء اول من امس في إياب 
الدور الثاني مــــن التصفيات املؤهلة إلى بطولــــة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. وانتزع ســــلتيك بطاقة التأهل إلى الدور الثالث األخير من 
التصفيات على حساب الفريق الروسي الذي فاز خارج أرضه ١ ـ ٠ في 
مباراة الذهاب، وحسم سلتيك املباراة لصاحله بهدفني سجلهما سكوت 
ماكدونالد وجورجيوس ســــاماراس في الدقيقتني ٤٥ و٩٠، كذلك تغلب 
ليفسكي صوفيا البلغاري على ضيفه اف كي باكوا من أذربيجان بهدفني 
نظيفني ســــجلهما خريســــتو يوفوف وماريات هريستوف في الشوط 
الثاني من املباراة. وكان هدفا ليفسكي كافيني للتأهل إلى الدور الثالث 
مــــن التصفيات حيث انتهت مباراة الذهــــاب التي أقيمت في أذربيجان 
بالتعادل السلبي. وانتزع تيميشوارا الروماني بطاقة التأهل على حساب 
شاختار دونيتسك األوكراني حيث تعادل معه سلبيا في رومانيا، وكانت 
مباراة الذهاب التي أقيمت في أوكرانيا قد انتهت بالتعادل ٢ ـ ٢ وبذلك 
يتأهل تيميشوارا بقاعدة احتساب الهدف خارج األرض بهدفني.وتأهل 
بنفس القاعدة أيضا فريق اف سي شيريف تيراسبول من مولدوفا حيث 
تعادل مع مضيفه سالفيا براغ التشيكي ١ ـ ١ بعد أن تعادل معه سلبيا 
في مباراة الذهاب، ومني فنتسبيلس الالتفي بهزمية خارج أرضه لكنها 
بطعم الفوز حيث خسر أمام مضيفه باتي بوريسوف البيالروسي ٢ ـ ١ 
لكنه تأهل إلى الدور الثالث بقاعدة احتساب الهدف خارج األرض بهدفني 
حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فنتسبيلس ١ـ  ٠ وبذلك تعادل 

الفريقان ٢ ـ ٢ في مجموع اللقاءين.
وتغلب ديبرينســــيني الهنغاري على ليفاديا تالني االستوني ١ ـ ٠ 

إيابا ليفوز عليه ٢ ـ ٠ في مجموع لقاءي الذهاب واإلياب.

توصل ناديا ليڤربول االجنليزي وروما االيطالي التفاق بشأن 
انتقال العب وسط االخير الدولي البرتو اكيالني على ان يسافر 
الالعب الى اجنلترا الجراء الفحص الطبي. ولم ينتظر االسباني 
رافاييل بنيتيــــز مدرب ليڤربول طويال لتعويض رحيل مواطنه 
الونسو الى ريال مدريد مقابل ٣٠ مليون جنيه استرليني، حيث 
ســــيضم اكيالني مقابل ٢٠ مليون جنيه استرليني كما تردد في 
وسائل االعالم االجنليزية. ورفض اكيالني االنضمام الى تشلسي 

وارسنال عندما كان في السادسة عشرة من عمره مفضال اللعب 
مــــع نادي روما احملبب الى قلبه. ولــــن يتمكن اكيالني (٢٥ عاما 
و١١ مبــــاراة دولية) من اللعب مع ليڤربول على الفور ألنه غائب 
عن املالعب منذ شــــهر مارس املاضي بداعي االصابة، وقد خضع 
جلراحة في كاحله االمين في شهر مايو املاضي. وقال بنيتيز في 
اول تعليق له على الصفقة «البرتو (اكيالني) العب جيد جدا وانا 

سعيد بتوصلنا التفاق مع روما لضمه. 

اكيالني ينتقل من روما إلى ليڤربول

تغلب مان يونايتد االجنليزي على ڤالنسيا 
االسباني ٢ - ٠ في مباراة ودية في كرة القدم 
كان مســــرحها ملعب نادي «اولدترافورد». 
وكان جنم املباراة جناح مان يونايتد اجلديد 
االكوادوري انطونيو ڤالنسيا الذي مرر كرتني 
حاسمتني جنح واوين روني وتوم كليفرلي في 
ترجمتهما الى هدفني في الشوط الثاني. واضاع 
مهاجم مان يونايتد مايكل اوين ثالث فرص 
في الشوط االول امام ناظري مدرب منتخب 
اجنلتــــرا فابيو كابيللو الــــذي يريد مراقبة 
اوين عن كثب ليكون فكرة عن مستواه بعد 
انتقاله الى الشياطني احلمر. واجرى ڤالنسيا 
١٠ تبديالت في الشوط الثاني، علما ان هدافه 
داڤيد فيا خاض اول مباراة في صفوفه هذا 
املوســــم بعد اجازة طويلة اثر مشاركته في 
كأس القارات. ويواجه مان يونايتد تشلسي 
االحد املقبل على كأس «كوميونيتي تشيلد» 
التقليدية التي تسبق انطالق الدوري احمللي 

بأسبوع.


