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ذكرت صحيفة »تاميز أوف مالطا« ان مدافع البالد الشهير لوك دمييتش 36
اس���تبعد من صفوف منتخب مالطا لك���رة القدم بعدما رفض تغيير لون 
شعره. وتوجه دمييتش، مدافع نادي فاليتا، إلى تدريبات منتخب مالطا 

يوم السبت املاضي بقصة شعر غريبة ورأس مصبوغ باللون األحمر.
وطلب جون بوتيغييغ، املدير الفني اجلديد ملنتخب مالطا الذي لم يبد 
علي���ه اإلعجاب باملظهر اجلديد للمدافع املخضرم، من دمييتش )32 عاما( 

إزالة الصبغة قبل التدريب التالي للمنتخب.

صبغة شعر تستبعد العباً
ضل جنم كرة القدم البرازيلي كاكا طريقه أثناء نزهة كان 

يقوم بها وسط املباني األثرية في تالني عاصمة استونيا.
وذك����رت تقارير إخبارية إس����بانية امس أن مجموعة من 
األطفال تعرفوا على جنم نادي ريال مدريد االس����باني الذي 
كان يرتدي بدلة التدريب اخلاصة باملنتخب البرازيلي، ولم 
يس����تطع العودة إلى الفندق بعد جولة في ش����وارع األحياء 

القدمية في تالني.

كاكا تاه في تالين

غلني جونسون أبرز صفقات ليڤربول

هيدينك
ينعى حظه

مع ريال مدريد 
 نعى الهولندي غوس هيدينك 
مدرب منتخب روسيا حظه عندما 
كان مدي���را فنيا لري���ال مدريد 
االسباني لعدم وجود أموال كافية 
إلجراء أي صفقة حينذاك، وهو ما 
يختلف متاما مع عهد فلورنتينو 

بيريز رئيس النادي احلالي.
وقال هيدينك ف���ي تصريح 
لوس���ائل اإلعالم األوروبية »في 
أيامي لم يكن لدينا بيزيتا / عملة 
اسبانيا السابقة- واحدة لننفقها، 
وكان علي أن أعمل مع املجموعة 

املوجودة«.
وتولى هيدينك تدريب ريال 
مدريد عام 1998 واقيل بعد نصف 
موسم بسبب سوء النتائج، وتابع 
املدرب الذي يعد حاليا أحد أفضل 
مدربي العالم بفضل إجنازاته مع 
املنتخب���ات واألندية »اآلن يبدو 
أن ال قيود على الشراء بل ان في 
وسعهم ش���راء فريق كامل كما 
فعل بيري���ز«. وأضاف هيدينك 
غير املرتبط مع أي ناد أوروبي 
حاليا مثلما اعتاد مؤخرا »مع املال 
الوفير آمل في وصول ريال مدريد 
إلى نهائ���ي دوري أبطال أوروبا 

هذا املوسم«. 
 وأنف���ق ري���ال مدري���د ربع 
مليار يورو هذا الصيف إلجراء 
تعاقدات جديدة مع جنوم جدد من 
أبرزهم البرازيلي كاكا والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو والفرنسي 

كرمي بنزمية.

األندية اإلنجليزية تستعيد
توازنها بعد بيع أبرز العبيها 

عادة ما يكون موسم االنتقاالت الصيفية فترة إنفاق 
مبالغ كبيرة من قبل أندية كرة القدم، وكذلك فترة 

منافسة على عقد أفضل الصفقات مع الالعبني.
وفي صيف ه���ذا العام كان هناك اختالف، على 
األقل بالنسبة ألكبر أربعة أندية في إجنلترا، حيث 
إن الصفقات الكبيرة كانت لبيع العبني وليس���ت 

صفقات شراء.
كانت أب���رز صفقات املوس���م انتق���ال النجم 
البرتغالي كريس���تيانو رونالدو من مان يونايتد 
إلى ريال مدريد االسباني، بقيمة 80 مليون جنيه 
إس���ترليني )132 مليون دوالر(، ولكن من املؤكد 
أن مان يونايتد يس���تغل هذا املبلغ بش���كل جيد، 
حيث أصبح من الصعب أال يتأثر الفريق برحيل 

املهاجم البرتغالي.
ويعرف رونالدو أنه من أفضل العبي العالم، إن 
لم يكن األفضل، وكان يدين بوالء شديد ملان يونايتد 
خالل األعوام الثالثة املاضية. وعندما كان الفريق 
يتعثر في أي مباراة، كانت اجلماهير تعلق أمالها على 

رونالدو، وينتظرون منه تسجيل هدف الفوز.
واآلن أصبحت تلك املس���ؤولية تقع على كاهل 
النجم اإلجنليزي واين رون���ي ورمبا مايكل أوين 
الذي انضم للفريق دون مقابل بعد انتهاء عقده مع 
نيوكاسل الذي هبط من الدوري اإلجنليزي املمتاز 

إلى الدرجة األولى.
وعان���ى أوين كثيرا من اإلصابات خالل األعوام 
القليلة املاضي���ة، لذلك لن يتمكن مان يونايتد من 
االعتماد عليه في عدد كبير من املباريات، وكذلك ال 
يجب االستهانة برحيل االرجنتيني كارلوس تيفيز 

الذي انضم إلى صفوف مانشستر سيتي.
وكان مانشستر سيتي وريال مدريد هما األوفر 
حظا في ضم أبرز الالعبني، حيث تعاقد ريال مدريد 
أيضا مع العب خط الوسط وصانع األلعاب االسباني 

تش���ابي ألونسو من ليڤربول، كما جنح مانشستر 
سيتي في إقناع أرس���نال باالستغناء عن خدمات 
التوغولي إميانويل أديبايور والعاجي كولو توريه، 
في حني أن أرسنال تعاقد فقط مع توماس فيرمالني 

من أياكس.
وسيفتقد ليڤربول وأرسنال جهود الالعبني الذين 
رحلوا عنهما خالل هذا الصيف، لكن ليڤربول رمبا 
وجد بعض العزاء في التعاقد مع العب خط الوسط، 
اإليطال���ي ألبرتو أكيالني من روما، وش���راء غلني 
جونسون من بورتسموث مقابل 18 مليون إسترليني، 
حيث يسعى املدير الفني االسباني رافاييل بنيتيز 
إلى تشكيل فريق قادر على الصمود واملنافسة مع 

بقية الفرق الكبرى.
ويعد تشلس���ي هو الوحيد بني األربعة الكبار 
الذي لم ينجرف وراء املال على حساب االستغناء 
عن العبيه، وقد تعاقد الفريق مع الروس���ي يوري 
جيركوف، لكن نفقات التعاقد لم تصل إلى الدرجة التي 
وصلت إليها لدى تولي الروسي رومان أبراموفيتش 

رئاسة النادي.
وانفق مانشس���تر س���يتي حوالي 100 مليون 
إسترليني في صفقات شراء الالعبني هذا الصيف، 
وانضم إلى تيفيز وأديبايور وتوريه، غاريث باري، 
العب خط وسط أستون ڤيال والبارغوياني روكي 

سانتا كروز من بالكبيرن.
وبخالف الف���رق األربعة الكبرى ومانشس���تر 
سيتي، لم يشهد الدوري اإلجنليزي صفقات ضخمة، 
حيث تعاقد توتنهام مع سيبستيان باسونغ وبيتر 
كراوتش، لكنه حصل على مبلغ أكبر من صفقتي 
بيع دارين بينت وديديه زاكورا. ودفع أستون ڤيال 
12 مليون إسترليني للتعاقد مع ستيوارت داونينغ، 
كما دفع س���ندرالند 10 ماليني إسترليني لتوتنهام 

مقابل التعاقد مع بينت.

اف����ادت صحيفة »ذي غاردي����ان« البريطانية بأن 
نادي وست هام االجنليزي لكرة القدم، يسعى جاهدا 
لض����م املهاجمني الدوليني االيطالي ل����وكا طوني من 
بايرن ميونيخ االملاني، وااليسلندي ايدور غوديونسن 
من برش����لونة االس����باني، قبل اقفال باب االنتقاالت 

الصيفية.
وذكرت الصحيفة ان وست هام الذي يشرف على 
تدريبه النجم االيطالي الس����ابق جانفرانكو زوال، قد 
يحاول ان يحصل على خدمات املهاجمني على سبيل 
االعارة في حال لم ينجح الفريق اللندني في جتاوز 
العقبات املالية والش����خصية التي تواجهه في هاتني 

الصفقتني.
ولم يخف زوال اعجابه بغوديونس����ن الذي لعب 
الى جانبه في تشلس����ي اللندن����ي، وهو اكد ان الباب 
مفتوح امام املهاجم االيسلندي اذا اراد العودة للعاصمة 

االجنليزية لكن هذه املرة مع وست هام.
اما في ما يتعلق بطوني، فقد ذكرت بعض التقارير 
انه غير راض عن وضعه في بايرن ميونيخ خصوصا 
بعد تعاقد االخير مع ماريو غوميز والكرواتي ايفيكا 

اوليت����ش وهو يرح����ب بفكرة الرحيل ع����ن الفريق 
»الباڤاري« رغم تألقه م����ع االخير منذ ان انتقل اليه 

من فيورنتينا.
وبدا مدير اعمال طوني، جوزي البرتي، متفائال من 
امكانية انتقال موكله الى وست هام وقد نقلت عنه »ذي 
غارديان« قوله »انه )طوني( ال يلعب في بايرن، وزوال 

صديق عزيز عليه. اعتقد ان الصفقة ستتم«.
ويبحث زوال عن مهاجمني يساندان كارلتون كول 
ال����ذي يلعب وحيدا في خط مقدم����ة الفريق اللندني 
الذي يبدأ مش����واره في املوس����م اجلديد خالل نهاية 

االسبوع احلالي.
من جانب آخر، أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني 
دخوله في مفاوضات مباشرة مع تشلسي االجنليزي 
لض����م الظهير األمين البرتغالي جوزيه بوس����ينغوا 

املوسم املقبل.
وقال أولي هونيس املدير الرياضي لبايرن ميونيخ 
إن ناديه فتح خطا لالتصال مع تشلسي بشأن الالعب 

الدولي البرتغالي وأنهم اليزالون في انتظار الرد.
وفسر هونيس اهتمام النادي الباڤاري بالالعب في 

تصريحات لصحيفة »ديلي ميل« اإلجنليزية والتي 
قال فيها إن أس����بابا تكتيكية تأتي خلف الرغبة في 

ضم بوسينغوا.
وأوضح »امل����درب الهولندي لويس ڤان غال يريد 
مدافعا أمين قويا وصاحب خبرة، بس����بب النية إلى 
إسناد مهام هجومية أكبر إلى الفرنسي فرانك ريبيري 

في املوسم اجلديد«.
وشدد على أن بايرن مهتم ببوسينغوا فقط، وليس 
على استعداد للدخول في مفاوضات مع أي العب في 

املركز نفسه.
وانتقل بوس����ينغجوا من بورت����و البرتغالي إلى 
تشلسي املوس����م املاضي في صفقة بلغت 16 مليون 
جنيه اس����ترليني، وكان العبا أساس����يا حتت قيادة 
البرازيل����ي لويس فيليبي س����كوالري، ثم الهولندي 

غوس هيدينك.
ولكن مع حضور املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
إلى الفريق اللندني، تبدو فرص بوسينغوا في اللعب 

أساسيا ضعيفة.
واعتم����د أنش����يلوتي على الصربي برانيس����الف 

إيفانوفيتش في لقاء مان يونايتد في الدرع اخليرية 
والتي فاز بها تشلس����ي 4-1 بركالت الترجيح عقب 

انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 2-2.

روما متمسك بدي روسي

ومن ناحية ثانية، رفض نادي روما اإليطالي التخلي 
عن جنمه دانيال دي روسي إلى تشلسي االجنليزي 

مقابل 25 مليون يورو.
وقال مدير نادي روما برونو كونتي في تصريح 
لصحيفة »ذا ص����ن« البريطانية امس »العرض كان 
مغريا لكننا رفضناه من أجل روما، ممنوع االقتراب 

من هذا الالعب«.
وذكرت الصحيفة أن أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي، 
أراد احلصول على خدمات دي روس����ي احلاصل على 

بطولة كأس العالم مع منتخب بالده.
من جهته، قال رئيس نادي روما روسيال سينسي 

»دي روسي ليس للبيع ولن يكون في املستقبل«.
وكانت تقاري����ر صحافية قد ربطت دي روس����ي 
بعدة أندية من أبرزها ريال مدريد االسباني وأرسنال 

االجنليزي.
إلى ذلك، قال نادي مانشس����تر سيتي االجنليزي 
لكرة الق����دم، ان مهاجمه البارغوياني روكي س����انتا 
كروز سيغيب عن صفوفه عند انطالق املوسم اجلديد 

للبطولة بسبب اصابة في الركبة.
وقال الويلزي مارك هيوز مدرب مانشستر سيتي 
عبر املوقع الرس����مي للنادي على االنترنت »نأمل ان 

يكون الئقا للعودة مع نهاية الشهر اجلاري«.
واضاف »افضل ان امنحه كامل الوقت الذي يحتاجه 

)للتعافي(«.
وكان س����انتا كروز يبذل قصارى جهده للتعافي 
من اصابة ف����ي الركبة يعاني منها منذ ابريل املاضي 

والعودة الى سابق تألقه.
وانضم س����انتا كروز الى مانشستر سيتي قادما 
من بالكبيرن روڤرز في يونيو املاضي، وغاب بسبب 
االصابة عن مباريات الفريق استعدادا للموسم اجلديد 

الذي ينطلق االسبوع املقبل.
ويبدأ مانشستر سيتي املوسم اجلديد بلقاء بالكبيرن 

روڤرز ايضا على ارض االخير يوم السبت املقبل.

وست هام يجهد خلف طوني وغوديونسن.. وبايرن ميونيخ يريد بوسينغوا
روما رفض التخلي عن دي روسي لتشلسي.. وسانتاكروز يغيب عن بداية الموسم

المهاجم اإليطالي لوكا طوني 
يطلق صرخة االستغاثة من أجل 
االنتقال من بايرن ميونيخ األلماني


