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ذكر نادي سان لورنزو االرجنتيني لكرة 36
القدم ان جن��اح منتخب االرجنتني الس���ابق 
كريستيان »كيلي« غونزاليز انضم الى صفوفه 
قادما من روساريو سنترال بعقد ملدة موسم 

واحد.
ويدرب سان لورنزو العب منتخب االرجنتني 

السابق دييغو سيموني.

تعاقد نادي استون ڤيال االجنليزي 
لكرة القدم رسميا مع املدافع السنغالي 
حبيب باي من نادي نيوكاسل يونايتد 
الهابط الى الدرجة االولى في املوس����م 
املاضي. وكان باي )31 عاما( على وشك 
التوقيع لهال سيتي، اال ان عرض املدرب 
مارت����ني اونيل كان كفيال بجعله يفضل 

اس����تون ڤيال. وبات باي الذي سبق له 
اللعب مع مرسيليا الفرنسي قبل االنتقال 
الى نيوكاسل في 2007،  ثالث العب بارز 
يتعاقد معه ڤيال هذا املوسم بعد الدولي 
ستيوارت داونينغ من ميدلزبره وجنم 
منتخب اجنلترا ملا دون 21 عاما فابيان 

ديلف من ليدز يونايتد.

غونزاليز انضم إلى سان لورنزو أستون ڤيال تعاقد مع باي

ريبيري إلى ريال مدريد العام المقبل
ذكرت صحيفة »اس« االسبانية امس 
ان مواطنها نادي ريال مدريد توصل الى 
اتفاق حول انتقال صانع االلعاب الفرنسي 
فرانك ريبيري العب بايرن ميونيخ االملاني 

الى صفوفه العام املقبل.
وحسب الصحيفة، فان اتفاقا مت بني 
ريال مدريد واالن ميغلياتشيو وكيل اعمال 
الالعب،  وان الفرنسي زين الدين زيدان 
الذي يعمل كمستشار في النادي امللكي 
وهو صدي���ق لريبيري في نفس الوقت 

كانت له اليد الطولى في ذلك.
واضافت »اس« التي لم تذكر مصدر 
معلوماته���ا، ان االتف���اق ش���بيه بذلك 
الذي ابرمه ري���ال مدريد مع البرتغالي 
كريس���تيانو رونالدو في صيف 2008 
عندما كان االخير العبا في صفوف مان 
يونايتد بطل اجنلترا واسفر عن انتقال 
افضل العب في العالم الى اس���بانيا في 
صفقة قياس���ية بلغت 94 مليون يورو 

مطلع هذا الصيف.
جتدر االشارة الى ان ريال مدريد انفق 
ما يزيد على 250 مليون يورو في سوق 

االنتقاالت هذا الصيف.
عل���ى صعيد آخ���ر كان مجرد ظهور 
ريال مدريد على مدى يومني على ملعب 
»بي إم أو« مبدينة تورونتو كافيا لسحر 
اجلماهي���ر الكندية، إال أن النادي امللكي 
لم يكتف بذلك، واكتسح فريق تورونتو 
الذي يشارك في دوري أميركا الشمالية 

لكرة القدم 5-1 في مباراة ودية.
ومنذ أعلنت مكبرات الستاد عن أسماء 
النج��وم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيل��ي كاك��ا وكاس���ياس وراوول 
وغوت�����ي وراوول ألبي�����ول وألف��ارو 

أربيل�����وا وآخرين، قدم 22 ألف متفرج 
احتش���دوا في امللعب التحي���ة الالئقة 
التي يضمها فريق  بالنجوم »اخلارقة« 

العاصمة األسبانية.
أع���دادا كبيرة  كما رفعت اجلماهير 
من أعالم ريال مدريد، فيما حمل محبو 
النجم رونالدو شعارات نادي سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي الذي عرف فيه طريقه 

إلى الشهرة والنجومية.
وخطف قائد الفريق راوول غونزاليز 
األضواء بعد أن سجل هدفني في الدقيقتني 
13 و26، وأكمل اخلماسية كل من رونالدو 
في الدقيقة 18، والفرنسي كرمي بنزمية 
في الدقيقة 65، واجلناح الهولندي أرين 
روبن في الدقيقة 86، بعد أن حل بديال 

للنجم البرتغالي.
وسجل هدف أصحاب األرض الوحيد 
غابي جاال في الدقيقة 75 بتسديدة  هزت 
مرمى احلارس العمالق إيكر كاسياس.

وفي ظل رغبته في الدفع بأكبر عدد 
من الالعبني خالل اللقاء، أشرك التشيلي 
مانويل بيليغريني املدير الفني للريال 
20 العبا، كما كان قد كش���ف في مؤمتر 

صحافي سابق.
وخالل وجودهم في كندا، حصل جنوم 
النادي امللك���ي أيضا على ترحيب هائل 
من الصحافة احمللية، التي ركزت بشكل 
خاص على رونالدو، في الوقت الذي حضر 
فيه أكثر من 18 ألف متفرج مباراة ودية 

»تقسيمة« بني العبي الفريق.
ويتلق�����ي ريال مدريد ف���ي رحلته 
األميركية مبدينة واش���نطن اليوم دي 
سي يونايتد الذي أكد نفاد جميع تذاكر 

اللقاء.

نجوم »الملكي« سحروا جماهير تورونتو بخماسية

البرازيلي كاكا جنم ريال مدريد اجلديد ينطلق بالكرة امام العب تورونتو )أ.پ(

)رويترز(األرجنتيني ليونيل ميسي يسدد الكرة في املباراة األخيرة لبرشلونة مع سياتل األميركي 

)أ.پ( العبو املنتخب املكسيكي غيللرمو ڤرانكو وجيوفاني دوس سانتوس وميغيل صباح خالل التدريب استعدادا ملباراة أميركا 

أكيالني وقع رسميًا مع ليڤربول

نييمي انتقل الى بورتسموث

وقع العب الوسط االيطالي الدولي البرتو اكيالني رسميا على كشوف 
نادي ليڤربول االجنليزي لكرة القدم قادما من روما االيطالي بعقد ملدة 

5 سنوات بعدما اجتاز الفحص الطبي.
وقدرت قيمة الصفقة بنحو 20 مليون جنيه استرليني )33 مليون 
دوالر( على ان يحصل الالعب على راتب اس����بوعي قدره 80 الف جنيه 
استرليني. وجاء التعاقد مع اكيالني اثر انتقال االسباني تشافي الونسو 

الى مواطنه ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني.
وقال بيان لليڤربول: »اكد نادي ليڤربول لكرة القدم ان البرتو اكيالني 
اجتاز الفحص الطبي بنجاح ووقع على عقد ميتد 5 سنوات مع النادي«. 
ورفض اكيالني االنضمام الى تشلسي وارسنال عندما كان في ال� 16 من 

عمره مفضال اللعب مع نادي روما احملبب الى قلبه.
ولن يتمكن اكيالني )25 عاما و11 مباراة دولية( من اللعب مع ليڤربول 
على الفور ألنه غائب عن املالعب من شهر مارس املاضي بداعي االصابة، 
وقد خضع جلراحة في كاحله، واضاف بيان ليڤربول »سيواصل الالعب 
اعادة تأهيله عقب العملية التي خضع لها في كاحله حتت اشراف الفريق 
الطبي في ليڤربول ومن املتوقع ان يس����تعيد كامل لياقته البدنية في 

غضون 4 الى 8 اسابيع«.

قال نادي بورتسموث االجنليزي لكرة القدم في موقعه على شبكة 
االنترنت انه تعاقد مع احلارس الفنلندي الدولي الس����ابق انتي نييمي 
ف����ي صفقة انتقال حر، كما اعلن عن فس����خ تعاقده مع العب الوس����ط 

الفرنسي ارنولد مفوبا.
وس����بق لنييمي )37 عاما( أن دافع عن الوان ساوثمبتون وفوالم، 

وسيكون بديال للحارس الدولي ديڤيد جيمس في بورتسموث.
وقال مدرب بورتسموث بول هارت ملوقع النادي على شبكة االنترنت 
»انه )نييمي( اضافة جيدة للفريق ولديه خبرة واس����عة، وسيش����كل 

منافسة لديڤيد جاميس«.
ويعاني بورتسموث من مشاكل مادية كبيرة، وجميع الالعبني الذين 
ضمهم كانوا إما على س����بيل االعارة كالفرنس����ي فريدريك بيكيون من 
مواطنه ليون، أو في صفقة انتقال حر كاجلنوب افريقي ارون موكوينا 
وااليرلندي س����تيف فينان ونييمي. من جهته، فسخ مفوبا )24 عاما( 
الذي انتقل الى بورتسموث قادما من رين الفرنسي عام 2007، تعاقده 
وديا حيث فش����ل في شغل مركز اساسي مع الفريق، ويعتبر االن العبا 

حرا، علما انه قد ينتقل الى لوريان الفرنسي.

اتفاق بين برشلونة وميسي على العقد الجديد

فيليبي تلّقى هدية عيد ميالده من دونغا

في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2010

أميركا تستنجد بنجومها لمواجهة المكسيك

 وجوه جديدة في تشكيلة إيطاليا أمام سويسرا

توصل نادي برشلونة لكرة القدم بطل اسبانيا وأوروبا التفاق 
مع العبه األرجنتيني ليونيل ميسي حول بنود عقد جديد سيجعله 
صاحب أعلى راتب في الفريق، حس���بما ذكرت محطة »تي في اي« 
االس���بانية. ونقال عن مصادر في النادي فان العقد اجلديد يجعل 
ميس���ي مرتبطا مع النادي حتى عام 2014 وسيتقاضى9.5  ماليني 
يورو س���نويا، وهو أكثر من مبلغ 9 ماليني يورو التي يتقاضاها 
الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش املنتقل من انتر ميالن االيطالي 

مؤخرا.
وسيوقع ميسي على العقد اجلديد لدى عودة الفريق الى اسبانيا 
م���ن الواليات املتحدة حيث يقوم بجولة حتضيرية، علما ان عقده 

احلالي ميتد حتى عام 2010 براتب سنوي قدره 8 ماليني يورو.
وكان رئيس نادي برشلونة خوان البورتا قد أعلن انه متفائل 
بإمتام الصفقة مع الالعب قائال »املهم هو االلتزام والعاطفة املتبادلة 

بني الطرفني. هذا ميهد الطريق لكل شيء ليكون كما يجب عند التوقيع 
على األوراق«. من جانب آخر، رفض نادي ڤالنسيا االسباني الذي 
يواجه مش���اكل مادية عرضا قيمته 20 مليون يورو من برشلونة 
للتخلي عن مهاجمه الدولي خوان ماتا بحسب ما ذكرت وسائل إعالم 
اس���بانية. وذكرت النسخة االلكترونية ل� »ماركا« ان رئيس نادي 
ڤالنسيا مانويل يورنتي ابلغ وكيل أعمال الالعب ان ڤالنسيا ليس 
بوارد التخلي عنه، كما انه ال يستطيع ان مينحه عقدا جديدا بشروط 
أفض���ل. ونقلت ال� »موندو ديبورتيفو« عن يورنتي قوله »نعرف 
انه )ماتا( العب جيد وش���اب ويحتاج الى احلماية وعليه ان يبقى 
مع ڤالنس���يا«. وذكرت وسائل اإلعالم في اسبانيا ان ماتا يتقاضى 

600.000 يورو سنويا وهو من ادنى املرتبات في ڤالنسيا.
وكسب ماتا مركزا أساسيا في ڤالنسيا منذ انتقاله التي صفوفه 

قادما من فريق الشباب في ريال مدريد عام 2007.

الظهير األيس����ر لنادي ديبورتيڤو  تلقى 
الكورونا االسباني فيليبي لويس كارسميرسكي 
هدية عيد ميالده م����ن املدير الفني للمنتخب 
البرازيلي لكرة الق����دم كارلوس دونغا، الذي 
استدعاه لالنضمام إلى منتخب السامبا الذي 
يستعد ملواجهة إستونيا وديا في 12 اجلاري. 
والحت لفيليبي، ال����ذي يكمل اليوم عامه ال� 
24، فرص����ة الظهور للمرة األولى مع منتخب 
بالده كبديل ملارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد 
االس����باني املصاب. كما سيلعب للمرة األولى 
مع املنتخب البرازيلي املهاجم دييغو تارديلي 
هداف أتلتيكو ميني����رو احمللي، والذي ظهر 
اسمه في القائمة التي كان قد أعلنها دونغا في 
28 يوليو املاضي. في الوقت نفسه، استبعد 

املدير الفني 3 العبني من املنتخب الذي توج 
ببطولة كأس القارات التي أقيمت في جنوب 
افريقيا نهاية يونيو املاضي، وهم كليبر الظهير 
األيسر إلنترناسيونال وفيكتور حارس غرمييو 

وأليسكندر باتو مهاجم ميالن اإليطالي.
أما الغائب األكبر عن التشكيلة فسيكون 
مجددا رونالدينيو جن����م ميالن، بعد أن قرر 
املدير الفني للمنتخب البرازيلي في قرار أحبط 
كثيرا منظمي اللقاء انتظار تعافي جنم الفريق 
اإليطالي متاما على املستويني البدني والفني، 
بعد أن ب����دأ االنتظام في اس����تعدادات فريقه 

للموسم اجلديد.
وفيما يلي تشكيلة الالعبني: حراسة املرمى: 
خوليو سيزار )إنتر ميالن اإليطالي( وغوميس 

الدفاع: لوسيو )إنتر  )توتنهام اإلجنليزي(. 
ميالن( وخ����وان )روما اإليطال����ي( ولويزاو 
)بنفيكا البرتغالي( وميراندا )ساو باولو( وداني 
ألفيس )برشلونة االسباني( وأندريه سانتوس 
)فنربغش����ة التركي( ومايكون )إنتر ميالن(. 
الوسط: فيليبي ميلو )يوڤنتوس اإليطالي( 
وإيالنو )غلطة س����راي الترك����ي( وجيلبرتو 
سيلفا )باناثينايكوس اليوناني( وجوسويه 
)فولڤس����بورغ األملان����ي( وكاكا )ريال مدريد 
االسباني( وكليبرسيون )فالمنغو( وراميريس 
)بنفكيا البرتغالي(. الهجوم: خوليو بابتيستا 
)روما اإليطالي( وروبينيو )مانشستر سيتي 
اإلجنليزي( ولويس فابيانو )إشبيلية األسباني( 

ودييغو تارديلي )أتلتيكو مينيرو(.

استدعت الواليات املتحدة 17 العبا ممن حققوا 
املركز الثاني في بطولة كأس القارات، ملواجهة 
املكسيك في 12 اجلاري على ملعب »األزتيك« 
في التصفيات املؤهلة إلى بطولة كأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا.
وضمت القائمة املكونة من 20 العبا وأعلنها 
املدير الفني بوب برادلي العديد من النجوم في 
مقدمتهم احلارس تيم هاورد والقائد كارلوس 
بوكانيغرا واملدافع أوغوتشي أونيوو واملهاجمان 
الندون دونوفان وجوزي ألتيدور، الذين غابوا 
عن الهزمية الس����احقة التي مني بها املنتخب 
األميركي على ملعبه أمام نظيره املكسيكي 0 
� 5 قبل أقل من أس����بوعني في املباراة النهائية 
لبطولة جولد كوب ملنتخب����ات احتاد أميركا 

الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(.
وقال برادلي الذي قاد املنتخب األميركي الى 
فوز تاريخي على إس����بانيا 2 � 0 قبل الهزمية 
أمام البرازي����ل 3 � 2 في نهائي بطولة القارات 
في جنوب افريقيا »إننا مستثارون للغاية أمام 
التحدي والفرصة«. وأضاف »املكسيك منتخب 

كبير وجميعنا نستوعب التحدي الكبير الذي 
ميثله اللعب في العاصمة املكسيكية«. وحتتل 
الواليات املتحدة املرك����ز الثاني في تصفيات 
الكونكاكاف برصيد 10 نقاط، بينما حتل املكسيك 
في املركز الرابع برصيد 6 نقاط خلف هندوراس 
الثالثة بنقطة. واعترف برادلي ان »أي مباراة 
في التصفيات مهمة وهذه متثل فرصة لقطع 
خطوة نحو التأهل مرة أخرى إلى كأس العالم«، 
مضيفا ان »منتخبنا يواصل محاوالت النضج 
داخل امللعب وإمكانية حتقيق الفوز للمرة األولى 

في املكسيك متثل فرصة مرغوبة«.
ولم يسبق للمنتخب األميركي أن فاز على 
نظيره املكسيكي في عقر داره، وكان أقصى ما 
حققه التعادل السلبي على ملعب »األزتيك« أيضا 

في 2 نوفمبر في تصفيات كأس العالم.
وفيما يلي تشكيلة املنتخب األميركي:

حلراس����ة املرم����ى: تيم ه����اورد )إيڤرتون 
اإلجنلي����زي( وبراد ج����وزان )أس����تون ڤيال 
االجنليزي(. للدفاع: كارلوس يوكانيغرا )رين 
الفرنسي( وجوناثان بورنيستني )تشيفاس( 

وستيف تشيروندولو )هانوڤر األملاني( وجاي 
دمييريت )واتفورد اإلجنليزي( وتشاد مارشال 
)كولومبوس كرو( وأوغوتشي أونيوو )ميالن 
اإليطالي( وجوناثان س����بيكتور )وست هام 
اإلجنليزي(. للوسط: مايكل برادلي )بوروسيا 
مونش����نغالدباخ األملاني( وري����كاردو كالرك 
)دينامو هيوستون( وكلينت دميبسي )فوالم 
اإلجنليزي( وبيني فيلهابر )أرهوس الدمناركي( 
وستيوارت هولدن )دينامو هيوستون( وخوسيه 

فرانسيسكو توريس )باتشوكا املكسيكي(.
للهج����وم: ج����وزي ألتيدور )هال س����يتي 
اإلجنليزي( وكاسي كونور )كولورادو رابيدز( 
وبريان تشينغ )دينامو هيوستون( وتشارلي 
ديفيس )سوشو الفرنسي( والندون دونوفان 

)لوس أجنيليس غاالكسي(.
من جانب آخر، فاز املنتخب الكولومبي لكرة 
القدم على نظيره منتخب السلفادوري 2 � 1 في 
مباراة ودية أقيمت بينهما في الواليات املتحدة 
أمام نحو 20 ألف متفرج استعدادا الستئناف 

التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم.

اختار مدرب منتخب ايطاليا 
القدم مارتش���يلو ليپي  لكرة 
تشكيلة من 20 العبا للمشاركة 
في املباراة الودية ضد سويسرا 

يوم االربعاء املقبل.
 وضمت التش���كيلة مدافع 
جنوى دومينيكو كريس���يتو، 
والعب وسط يوڤنتوس كالوديو 

مارشيسيو ألول مرة.
كم���ا ضم���ت 5 العبني من 
ايطاليا دون 21 عاما،  منتخب 
ه���م فضال ع���ن كريس���يتيو 
ومارشيس���يو، مدافع جنوى 
سالفاتوري بوتشيتي ومدافع 

انتر ميالن دافيدي س���انتون 
ومهاج���م ڤياريال االس���باني 

جيوسيبي روسي.
ولم تتضمن التشكيلة عددا 
من الالعبني الذين شاركوا في 
بطول���ة كأس القارات االخيرة 
التي اقيمت في جنوب افريقيا 
في يونيو املاضي، ومنهم العب 
وسط ميالن جينارو غاتوزو 
ومهاجم بايرن ميونيخ االملاني 
لوكا طوني والعب وسط روما 
دانييلي دي روسي، وكذلك غاب 
اسم حارسي جنوى ماركو اميليا 
ونابولي موغان دي سانكتيس 

اليساندرو  ومدافع فيورنتينا 
غامبريني ومدافع يوڤنتوس 
نيكوال ليغرتوتال���ي ومدافع 
ليڤرب���ول االجنلي���زي اندريا 
دوسينا والعب وسط فيورنتينا 

ريكاردو مونتوليفو.
الالعب���ون: للمرمى:  وهنا 
جانلويجي بوفون )يوڤنتوس( 
وفيديريكو مارشيتي )كالياري( 
كاناف���ارو  فابي���و  للدف���اع: 
)يوڤنتوس( وجانلوكا زامبروتا 
)ميالن( ودومينيكو كريسيتو 
)جن���وى( وجورجيو كيليني 
)يوڤنتوس( وفابيو غروسو 

)لي���ون الفرنس���ي( ودافيدي 
سانتون )انتر ميالن(.

للوسط: كالوديو مارشيسيو 
وماورو كامورانيزي )يوڤنتوس( 
واندريا بيرلو )ميالن( وغايتانو 
داغوستينو )اودينيزي( واجنيال 
بالومبو )سمبدوريا( وسيموني 

بيبي )اودينيزي(.
للهجوم: فابيو كواغلياريلال 
)نابولي( والبرتو جيالردينو 
)فيورنتينا( وجوزيبي روسي 
)ڤياريال االسباني( وفينتشنزو 
ياكوينتا )يوڤنتوس( وانطونيو 

دي ناتالي )اودينيزي(.

ڤالنسيا يرفض عرض بطل أوروبا لضم ماتا


