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أعلن أن االخطبوط »بول« الذي اعتبره 20
الكثيرون أحد جنوم كأس العالم 2010 التي 
أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا، لن يغادر 
أملانيا. وذكرت وس����ائل إع����ام بريطانية 
أمس االول أن متح����ف األحياء املائية في 
العاصمة االسبانية مدريد، مستعد لتقدمي 
كل ما بوس����عه للحصول على االخطبوط 

الذي توقع فوز املنتخب االس����باني على 
نظيره الهولندي ف����ي نهائي كأس العالم 
األحد املاضي. ولكن كرستني كوين املتحدث 
باسم مركز أوبرهاوزن قال إن االخطبوط 
لن يغادر أملاني����ا، مضيفا: »بول لن يباع 
أو ينتقل للخارج حت����ت أي ظروف.. لن 

يغادر أملانيا«.

أنشأ مجموعة من محبي النجم اإلسباني أندريس انييستا موقعا إلكترونيا 
طالبوا من خاله بتغيير مس����مى ستاد ألباسيتي »كارلوس بيلمونت« احلالي 
وإطاق اسم األسطورة الكروية اجلديدة انييستا الذي سجل هدف فوز إسبانيا 
على هولندا في نهائي كأس العالم بجنوب أفريقيا مانحا بذلك أول لقب مونديالي 
في تاريخ »ال فوريا روخا«. ويس����عى الساهرون على موقع »Sozialnet.es« إلى 
جمع ما يزيد على ال� 25 ألف توقيع لسكان ألباسيتي إلقناع مجلس املدينة بقبول 
 تغيير اسم الستاد الشهير واالستعانة باسم األسطورة احلية »أندريس إنييستا«.

مطالب إلطالق اسم إنييستا على ستاد الباسيتي!ألمانيا تتمسك باألخطبوط »بول«

هنري ينزع قميص »الديوك« الى األبد سكوالري: ال أفكر في »السامبا«
نفى املدير الفني البرازيلي لويس فيليب سكوالري أن يكون قد 
وقع عقدا لتدريب نادي بامليراس حتى عام 2012 بنية االنتقال الحقا 

إلى تدريب منتخب السامبا.
وقال املدرب خال تقدميه لوسائل اإلعام »ال أعمل قط في مكان 

وأنا أفكر في آخر. أود أن أوضح هذا األمر متاما اآلن«.
ويعد سكوالري، املدير الفني السابق ملنتخب البرتغال وصاحب 
اللقب العاملي اخلامس مع البرازيل، أحد األس���ماء املرشحة لقيادة 

منتخب السامبا على أرضه في مونديال 2014.
ويبدو »فيليباو« أحد األسماء املطروحة خلافة كارلوس دونغا 
� ال���ذي أقيل من منصبه بعد إخفاق الفريق في مونديال 2010 � إلى 

جانب مانو مينيزيس وفاندرلي لوكسمبورغو وليوناردو.
ولم يرغب سكوالري في احلديث عمن يعتبره أفضل املرشحني لقيادة 
املنتخب البرازيلي في رحلة جديدة بحثا عن اللقب العاملي السادس 
في مونديال 2014.  وقال سكوالري الذي يعود إلى بامليراس، النادي 
الذي غادره عام 2000 بعد أن فاز معه ببطولتي كأس ليبرتادوريس 
وكأس البرازيل »تلك مهمة ريكاردو تيكسيرا« رئيس االحتاد البرازيلي 
لكرة القدم. وأعلن االحتاد البرازيلي أن اس���م املدرب اجلديد سيتم 
إعانه خال الشهر اجلاري، كي يتمكن من قيادة الفريق في مباراته 
الودية املقبلة أمام املنتخب األميركي، في العاشر من أغسطس املقبل 

في نيوجيرسي.

غموض حول استمرار مارادونا مع التانغو
رغم إعالن االحت��اد األرجنتيني لكرة القدم عزمه 
تقدمي عرض لدييغو مارادونا لالس��تمرار مع الفريق 
ألربعة مواسم مقبلة، التزال الشكوك حتيط مبستقبل 
املدير الفني ملنتخب التانغو جراء صمت جميع األطراف. 
وكان الدعم األكبر الذي حصل عليه املدير الفني حتى 
اآلن من السياسة وليس من الالعبني أو املسؤولني. فقد 
اختار رئيس االحتاد خوليو جروندونا املتحدث باسم 
املؤسسة الكروية إرنستو تشيركيس بيالو، كي يعلن 
أن مارادونا سيحظى بفرصة لالستمرار. ومع ذلك، فإن 
جروندونا نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
فضل أال يدلي بتصريحات وأن يحتفظ بأفكاره وآرائه، 
دون أن يعلن طبيعة العقد اجلديد الذي سيقدمه للقائد 
األسبق للمنتخب. في هذه األثناء، اليزال النجم السابق 
حبيس بيته بضواحي بوينس آيرس، منذ انتهاء مشوار 
الفريق في مونديال جنوب أفريقيا ولم يدل بكلمة حول 
أي قرار سيتخذ. وكان الدعم األكبر الذي حصل عليه 
املدرب من حكومة البالد، وهو ما فسر على أنه وسيلة 
ضغط كي يق��وم االحتاد األرجنتيني بتجديد تعاقده. 
وأكد قبل أيام رئي��س احلكومة أنيبال فرنانديز »من 
هذه التجربة، ميكن استخالص أمور جيدة. كان الفريق 
يعجبني«، معتبرا أنه يجب اس��تمرار املدير الفني في 
منصبه ألنه »البد من املراهنة على الوقت، الذي يعطي 
ثمارا طيبة«. وعقب اخلسارة التي منيت بها األرجنتني 
أمام أملانيا 0-4 في دور الثمانية ملونديال جنوب أفريقيا 
التي أطاحت بالفريق من البطولة، انقسم الرأي العام في 
استطالعات رأي عديدة حول إذا ما كان على مارادونا 
االستمرار أم ال، بغض النظر عن االستقبال احلاشد الذي 
حص��ل عليه الفريق لدى عودته إلى البالد. ويبدو من 
غير احملتمل أن يقوم أحد الالعبني علنا بإعالن رغبته 
في رحيل مارادونا. لك��ن كذلك لم يقم أي منهم، عدا 
املهاجم مارتن باليرمو، بإظهار تأييد واضح لبطل العالم 
في املكسيك عام 1986. على العكس جاء الدعم األكبر 
من رئيسة البالد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي 

طالبته »بالتحمل« خالل كلمة عامة لها األسبوع املاضي. 
وقالت الرئيسة التي تعرضت النتقادات بسبب ما يفترض 
أنه استغالل سياسي للوضع احمليط بأسطورة الكرة 
في البالد »أعتقد أنني أتكلم باسم األغلبية العظمى من 
األرجنتينيني عندما أقول إننا ممتنون لدييغو«. ورغم 
أن رئي��س احلكومة قد نفى أن يكون لوجود مارادونا 
في املنتخب »أهمية سياس��ية« ل��دى احلكومة، تدور 
تكهنات حول ضغوط متارس��ها األخيرة على االحتاد 
األرجنتيني كي يستمر املدير الفني في منصبه، على 
األقل حتى بطولة كوبا أميركا التي تس��تضيفها البالد 
الع��ام املقبل. وال ميثل موق��ف احلكومة مجرد رأي، 
فهي أحد املساهمني الرئيسيني في االحتاد األرجنتيني 
لكرة القدم بأكثر من 600 مليون بيزو سنويا )نحو 151 

مليون دوالر( عبر عقود بث تلفزيوني.
وحتى اآلن، لم يقل جروندونا سوى إن مارادونا هو 
»الوحيد الذي ميكنه أن يفعل ما يريد«، رغم أنه يبدو 
أن رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم ليس مستعدا 

لدفع الثمن السياسي لإلطاحة باملدير الفني.
ومن املنتظ��ر أن يقدم جروندونا عرضه ملارادونا 
خالل األيام املقبلة، لكن تدور أنباء حول اعتزامه وضع 
ش��روط أمام املدير الفني، من بينه��ا أن يغير جهازه 
املعاون وهو األمر الذي عارضه املدرب حتى اآلن وأن 
يبعد زميله السابق في املالعب أوسكار روجيري، وهو 
ما لم يحدث في جنوب أفريقيا حيث ظل األخير يتجول 

بحرية وسط تدريبات الفريق.
ووفقا لصحيفة »الناسيون« احمللية، فإن مارادونا 
لو بقي »فس��تكون هناك املزيد م��ن التعديالت داخل 
اجلهاز الفني«، كما تؤكد أن جروندونا اعترف للمقربني 
منه بأن املنتخب لم يتمتع باللياقة البدنية أمام أملانيا. 
ويعد الش��خص األقرب للرحيل عن اجلهاز الفني هو 
أليخاندرو مانكوسو مساعد مارادونا، الذي يعتقد بأنه 
قد تشاجر مع الالعب املخضرم خوان سباستيان فيرون 

في جنوب أفريقيا بحسب الصحافة احمللية.

الصين تفكر في استضافة مونديال 2026
اعتبر رئيس االحتاد الصيني لكرة القدم ويي دي أن الظرف مناسب 
لتقدم باده ترشيحها الستضافة مونديال 2026 بعد النجاح الكبير 

الذي اصابته جنوب افريقيا خال تنظيم كأس العالم 2010.
وقال ويي دي في تصريحات نشرتها صحيفة »تيتان سبورتس« 
أمس »بعد جناح كأس العالم في جنوب افريقيا، متلك الصني جميع 
االوراق الرابحة الستضافة املونديال، واالن تتوفر افضل حلظة لنقدم 
ترشيحنا«، مشيرا الى ان »االحتاد يعكف على اعداد طلب الى القيادة 

العامة في الباد لتقدمي ترشيح الصني لتنظيم مونديال 2026«.
يذكر ان الصني استضافت دورة االلعاب االوملبية عام 2008.

ميسي يتفقد آثار زلزال هاييتي 

اعلن مهاجم املنتخب الفرنسي لكرة القدم تييري 
هنري في هاريسون بالواليات املتحدة االميركية انه 
سيعتزل اللعب دوليا بعد ان خاض 123 مباراة وسجل 
51 هدفا. وكان هنري )33 عاما(، مهاجم برش����لونة 
االسباني الس����ابق، وقع االربعاء املاضي على عقد 
انتق����ال الى نادي نيويورك ريد بولز االميركي ملدة 
عامني. واكد هنري في مؤمتر صحافي في ملعب »ريد 
بول ارينا« في مدينة هاريسون التابعة لنيوجيرزي 
غرب����ي نيويورك، انه لن يرت����دي قميص املنتخب 

الفرنسي بعد اليوم.
وقال »ارتديته في 123 مباراة وكنت في كل مرة 
اصاب بالقشعريرة، لكن يجب ان نعرف متى نتوقف 

وهناك ش����باب ينبتون«، مشيرا الى انه »ال يعرف 
متى تنتهي مسيرته في املاعب«.

واضاف »عندم����ا ينتقل الاعب من ناد الى آخر 
يحاول احراز اللقب مع ناديه اجلديد، وهذا ما سأحاول 
القي����ام به هنا«، معتبرا ان الدوري االميركي يتقدم 
مستشهدا على ذلك ب� »25 مليون اميركي شاهدوا نهائي 
املونديال، وهذا امر استثنائي«. وكان هنري انضم 
الى برشلونة عام 2007 قادما من ارسنال االجنليزي، 
لكن املهاجم الذي قاد فرنسا الى احراز كأس العالم 
)1998( وكأس اوروبا )2000( فقد مركزه اساس����يا 
مع برشلونة في املوسم املنتهي وكذلك مع منتخب 

باده في مونديال 2010 في جنوب افريقيا.

زار جن���م الكرة األرجنتيني ليونيل ميس���ي 
هداف نادي برشلونة األسباني أمس األول األماكن 
الت���ي دمرها زلزال هاييت���ي مطلع العام احلالي 
وأعيد بناؤها في وقت الحق، في رسالة من أجل 

التضامن.
وجاب ميسي سفير النوايا احلسنة بصندوق 
األمم املتحدة للطفولة )اليونيس���يف( معس���كر 
»كارف���ور«، حيث يعيش نح���و 50 ألف مواطن 
من هاييت���ي فقدوا منازلهم جراء زلزال 12 يناير 

املاضي.
ووصل الاعب األرجنتيني إلى هاييتي قادما 
من العاصمة البنمية، حيث لعب األربعاء املاضي 

مباراة استعراضية ألغراض خيرية، شهدت مشاركة 
العديد من النجوم االوروبيني والاتينيني.

كم���ا زار ميس���ي في عاصم���ة هاييتي القوة 
األرجنتينية التابعة لبعثة األمم املتحدة العاملة 
في الباد، واستمع إلى تقرير حول عمل مستشفى 

ميداني قدم الدعم لسكان الباد.
وأثنى النجم األرجنتيني، الذي اختير كأفضل 
العب في العالم لعام 2009، على املهام اإلنسانية 

والصحية املخصصة لألطفال.
ورغم بعض التقدم، اليزال هناك أكثر من 1.2 
مليون طفل من هاييتي معرضني خلطر االستغال، 

فيما يسكن 800 ألف منهم في مخيمات.

هنري يعرض قميص فريقه اجلديد الى جانب رئيس نادي ريدبول ديتمار بيير سدورفر واملدير العام اريك سولر  )أ.ف.پ( النجم األرجنتيني ليونيل ميسي خالل تفقده األماكن التي ضربها الزلزال في هاييتي  )أ.پ(

بدرو ليون يوقع رسميًا للفريق لمدة ستة أعوام

مورينيو لالعبيه في أول تدريب: نحن كالعائلة 
ذكر نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري االس���باني لكرة 
القدم، على موقعه في شبكة االنترنت انه حصل على توقيع جناح 
خيتافي بدرو ليون ملدة 6 أعوام. ولم يكشف الفريق امللكي قيمة 
الصفقة التي قدرها التلفزيون الرسمي االسباني بنحو 10 مايني 
يورو. وأعرب مهاجم ريال مدريد اجلديد بدرو ليون عن سعادته 
الكبيرة خ���ال املؤمتر الصحافي األول بع���د اجتيازه الفحوص 
الطبية، مؤكدا أن���ه انتقل إلى أفضل فريق في العالم. وقال بدرو 
للصحافيني: »نعم، كان هناك اهتمام من أندية أخرى ولكن عندما 
قيل لي أن مدريد يريدني قلت لوكيل أعمالي أن حلمي هو ارتداء 
القمي���ص األبيض«. وأضاف املهاجم اإلس���باني بقوله: »أريد أن 
أش���كر ريال مدريد على حتقيق حل���م كان يراودني منذ الطفولة 
وأعد اجلميع بأنني س���أقدم أفضل ما لدي، وس���أعطي كل شيء 
لهذا القميص. يحدوني األم���ل في الفوز بالعديد من األلقاب وأنا 
قد جئت ألفضل فريق في العالم«. الى ذلك، وفي انطاق تدريبات 
ريال مدريد للموسم اجلديد حتت قيادة املدرب اجلديد البرتغالي 
جوزيه مورينيو، حضر خال التدريب االول عشرة العبني فقط 
من الاعبني الذي لم يشاركوا في املونديال، حيث قاموا بالفحوص 

الطبية املعتادة قبل الدخول للملعب.
وحتدث مورينيو لاعبني في أول خطاب لهم، قائا لهم: »نحن 
كالعائلة، والفريق أهم من أي شيء آخر«، وكان قد تدرب الفريق 
في فترتني صباحية ومسائية.  من جانبه، طلب مورينيو 8 العبني 
من الكاستيا )الفريق الثاني للريال( لانضمام الى الفريق في اول 
تدريباته، وسيكون أربعة منهم لديهم الفرصة في االلتحاق بالفريق 
في جولته األميركية، والاعبون هم تيبار وريكو واألخوان ناتشو 

)أ.پ(واليكس فرنانديز ومورتاو تشيرسيف وادان وكارفيال. جوزيه مورينيو يبدو متذمراً في أول تدريبات ريال مدريد  

عالمية متفرقات

 أعلن مهاجم املنتخب االجنليزي لكرة القدم وفريق استون 
فيا اميل هيسكي )32 عاما( انه قرر اعتزال اللعب دوليا.

وقال »اعطي لكل حلظة من مس����يرتي دافعت فيها عن الوان 
بادي قيمتها، لقد ارتديت قميص املنتخب بكل فخر كلما سنحت 

لي فرصة االنضمام الى التشكيلة«.
وخاض هيس����كي 62 مب����اراة دولية س����جل خالها 7 اهداف 
فقط، وكان ضمن التشكيلة التي اختارها املدرب االيطالي فابيو 
كابيلل����و ملونديال 2010 في جنوب افريقيا لكنه لم يش����ركه في 
املبارات����ني االوليني ضد الواليات املتح����دة )1 � 1( واجلزائر )0 � 
0(. وخ����رج املنتخب االجنليزي من ال����دور الثاني بهزمية مذلة 

امام املانيا 1 � 4.
 توصل نادي مانشس��تر س��يتي اإلجنليزي لك��رة القدم إلى 
اتفاق بشأن التعاقد مع املدافع الصربي ألسكندر كوالروف )24 عاما( 
ظهير أيس��ر فريق التسيو اإليطالي مقابل 17 مليون جنيه استرليني 

)26 مليون دوالر(.
ولم يتفق النادي اإلجنليزي مع الالعب بعد على شروطه الشخصية 
علما بأن أندية ريال مدريد االسباني ويوڤنتوس وانتر ميالن اإليطاليني 

تسعى للتعاقد أيضا مع الالعب.
 اعل����ن االحتاد اجلنوب افريقي لكرة القدم انه عني احمللي 
بيتس����و موس����يمان مدربا جديدا للمنتخب ملدة 4 سنوات خلفا 

للبرازيلي كارلوس البرتو باريرا.
وصرح موسيمان، مساعد املدرب في السنوات االربع املاضية، 
في مؤمتر صحافي »قبلت هذا املنصب ليس من اجل اجراء حتوالت 
كبيرة وامنا بعض التغييرات اذا اقتضى االمر مع اني اعرف ان 

ذلك ال يحظى بشعبية كبيرة«.
واضاف »انا مستعد الن ارفع من مستوى املنتخب« في اشارة 
الى خروج املنتخ����ب املضيف من الدور االول في مونديال 2010 

الول مرة في تاريخ كأس العالم.

وتكمن املهمة االولى ملوسيمان في تأهيل جنوب افريقيا الى 
نهائيات امم افريقيا 2012، علما بان القرعة وضعتها في املجموعة 
الس����ابعة الصعبة الى جانب مصر حاملة اللقب وس����يراليون 

والنيجر.
ويتأهل الى النهائيات بطل كل من املجموعات ال� 11، اضافة الى 
افضل 3 منتخبات صاحبة املركز الثاني ليرتفع العدد الى 14 منتخبا 

ينضم اليها البلدان املضيفان الغابون وغينيا االستوائية.
 اعلن نادي برمنغهام االجنليزي لكرة القدم انه مدد عقد العب 

وسطه باري فيرغسون عاما اضافيا حتى نهاية يونيو 2012.
وقال فيرغس��ون ال��ذي يرافق الفريق في جولته اآلس��يوية في 
هونغ كونغ اس��تعدادا للموسم اجلديد، »قبل املغادرة اتفقنا على كل 
ش��يء ومت التوقيع، ميكنني اآلن ان ارك��ز على عملي ضمن الفريق 

عامني آخرين«.
 زادت امليزاني����ة املخصصة مللف مدين����ة ميونيخ لطلب 
استضافة دورة األلعاب األوملبية الشتوية عام 2018 مببلغ ثاثة 

مايني يورو، لكنها التزال اقل مما كان متوقعا.
وقال ويلي بونر الرئي����س التنفيذي للملف بعد اجتماع مع 

رجال السياسة في بافاريا، إنه كان يتوقع ميزانية أكبر.
وقال بونر »كنا نأمل احلصول على ميزانية قيمتها 37 مليونا، 
لكنن����ا اآلن يجب أن نبحث عن طريق����ة لتوفير أربعة مايني«، 

وأضاف انه كان يأمل أن يتمكن من تقدمي »ملف جيد«.
 أعلنت منظمة الشرطة الدولية ملكافحة اجلرمية )انتربول( أمس 
من مقرها في مدينة ليون الفرنسية ان اكثر من 5 االف شخص اوقفوا 
ومت وضع اليد على نحو 10 ماليني دوالر في املراهنات غير الشرعية 
في آسيا خالل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب افريقيا. 
واوضح االنتربول في بيان ان عناصر الش��رطة قاموا بحملة واسعة 
ومكثفة على مدى ش��هر كامل داهموا خاللها 800 بيت للميس��ر في 

الصني وهونغ كونغ وماكاو وماليزيا وسنغافورة وتايلند.

روسل يؤكد على صعوبة التعاقد مع فابريغاس لتعنت أرسنال

برشلونة ضم أدريانو.. ويتبع التقشف بعد اقتراضه 155 مليون يورو
ن���ادي برش���لونة  أعل���ن 
االسباني لكرة القدم عن تعاقده 
مع املداف���ع البرازيلي أدريانو 
كوريا من مواطنه اش���بيلية 
مببلغ يصل إلى 10 مايني يورو 
ليصبح التوقيع الثاني للفريق 
الكاتالوني للموسم املقبل بعد 
داڤيد ڤيا واألول للرئيس اجلديد 

ساندرو روسل.
وس���يقوم أدريانو كوريا 
)26 عاما( باجتياز الفحوصات 
الطبية ذات الصلة في نهاية هذا 
األسبوع وسينضم ملجموعة 
املدرب جوس���يب غوارديوال 

ابتداءا من يوم االثنني املقبل.
وبدأ البرازيلي مسيرته مع 
كوريتيبا وانتقل بعد ذلك إلى 
إش���بيلية الذي لعب له ثاث 
سنوات في حني خاض معه 210 

مباريات وسجل 19 هدفا.
في غضون ذلك، أكد رئيس 
برشلونة اجلديد ساندرو روسل 
أن اخلافات التي نش���بت بني 
الرئيس السابق خوان البورتا 
وآرسنال زادت من تعقيد انتقال 
الاعب فرانسيسك فابريغاس 
إلى النادي الكاتالوني، مشيرا 
إلى أن النادي اللندني ليس على 
استعداد لاستماع ألي عروض 

في الوقت احلالي.
وقال روس���ل ف���ي مؤمتر 
صحافي عقده أمس: »موضوع 
فابريغاس أصبح معقدا للغاية 
واحلقيقة أن ارسنال يصعب 
األمور جدا على البارسا إذ انه 
ال يريد االستماع الى العروض 

انه لي���س للبيع  ويقول���ون 
ونحن لن نعدم أنفسنا شنقا 
للتوقيع معه وال يوجد عضو 
في مجلس اإلدارة مستعد لدفع 
60 أو 70 مليون يورو للحصول 

عليه«.
وردا على سؤال حول الوضع 
الناحية  احلالي للفريق م���ن 
املادية، قال روس���ل: »الوضع 
االقتصادي للنادي حس���اس 
للغاية ويجب علينا أن نكون 
املال  حذرين من حيث صرف 
وسيكون لدينا سياسة تقشف 

شديد«.

برشلونة »على الحديدة«

 ال���ى ذل���ك اعل���ن ن���ادي 
برشلونة، بطل الدوري االسباني 
انه  في املوس���مني االخيرين، 
التقشف« بعد  سيتبع »نظام 
ان حصل على قرض بقيمة 155 
مليون يورو سيسدد على مدى 
5 سنوات، لكنه يستطيع في 
الوقت ذاته صرف 50 مليونا كل 

موسم لشراء العبني جدد.
ويهدف النادي الكاتالوني من 
خال هذا القرض الى مواجهة 
»مش���اكل مالي���ة«، علما بان 
ميزانيته الس���نوية تصل الى 

400 مليون يورو. 
وقال نائب الرئيس اجلديد 
للشؤون االقتصادية خافيير 
فاوس »وضعنا خطة تقشف مع 
املصارف« من اجل ان نستطيع 
تسديد هذا القرض في مدى 5 

سنوات.

ويبق���ى برش���لونة رغ���م 
»العاصفة املالية« التي يعاني 
منها، »قويا جدا« ويس���تطيع 
احلصول على فوائد س���نوية 
تصل الى 50 مليون يورو تسمح 

له بتسديد القرض.
املقابل، س���يخصص  ف���ي 
النادي االسباني مبلغ 50 مليون 
يورو سنويا لشراء العبني جدد، 

حسب ما اكد فاوس.
ووازن برشلونة حتى االن 
في صفقات االنتقاالت فاشترى 
املهاجم االسباني داڤيد ڤيا من 
ڤالنسيا لقاء 40 مليون يورو 
وباع في املقابل العب الوسط 
العاج���ي يايا توريه بنحو 30 
مليون يورو واملدافع االوكراني 
دميترو تشيغرينسكي بنحو 

15 مليونا.
وسيتح له رحيل السويدي 
زالت���ان براهيموڤيت���ش -اذا 
الدولي االسباني  مت- ش���راء 
فرانسيس���ك فابريغاس العب 

وسط ارسنال االجنليزي
اجلدي���د  الرئي���س  وكان 
لبرش���لونة س���اندرو روسل 
اكد بعد تولي���ه منصبه خلفا 
خلوان البورتا مطلع الش���هر 
اجلاري انه »وجد ناديا غارقا 

في الديون«.
ويحصل برشلونة على وفر 
يصل الى 10 مايني يورو بعد 
رحيل املهاجم الفرنسي تييري 
هنري الى نيويورك ريد بولز 
االميركي، كانت تدفع على شكل 

ادريانو كوريا ثاني صفقات برشلونة الصيفيةرواتب سنوية لاعب.


