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مهاجم مان يونايتد املكسيكي خافيير هيرنانديز مع املدرب فيرغسون

العبو ميالن يرتدون تي شيرت طيران اإلمارات

تألق سامي خضيرة في املونديال وراء انتقاله إلى ريال مدريد

أعلن نادي العني االماراتي رسميا 
انتقال العب وسطه التشيلي الدولي 
ال���ى بامليراس  خورخي فالديفيا 
البرازيلي ملدة 5 سنوات دون ذكر 
القيمة املالية للصفقة. وكان لويس 
غونواغا رئيس بامليراس كشف في 
وقت سابق ان قيمة انتقال فالديفيا 

الى ناديه بلغ���ت 6 ماليني يورو. 
وحسب املوقع الرسمي للعني فان 
»فالديفي���ا اكد بع���د توقيع العقد 
الرسمي ان ظروفه اخلاصة حالت 
دون مواصلته املشوار مع الفريق 
األمر الذي دفعه الى املطالبة بإلغاء 

عقده«.

أعلن برش����لونة بطل الدوري االس����باني في موقعه على ش����بكة االنترنت ان مهاجمه 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش قرر في النهاية البقاء مع النادي الكاتالوني، واضعا بذلك 
حدا للتكهنات التي سرت منذ عدة أسابيع حول امكانية رحيله. وقال ابراهيموڤيتش )28 
عاما( في تصريح نقله موقع النادي قبل مباراة ودية مقررة في النرويج: »أنا العب برشلونة 
وس����أبقى كذلك«، مضيفا »املدرب بيبي غارديوال قال لي إنني العب مهم بالنسبة له، لذلك 
سأواصل العمل بكل جهد لكي أكون عند حسن ظنه«. وكان غوارديوال اكد االسبوع املاضي 

ان ابراهيموڤيتش »يقرر هو نفسه رغبته في البقاء مع برشلونة او الرحيل عنه«.

إبراهيموڤيتش يقرر البقاء مع برشلونة فالديفيا إلى بالميراس

 هيرنانديز يسجل أول أهدافه مع مان يونايتد
أعرب املهاجم الش���اب خافيير هيرنانديز عن 
»سعادته الغامرة« بالهدف الذي أحرزه في مباراته 
األولى مع مان يونايتد اإلجنليزي ولعودته للعب 
مع الفريق أمام زمالئه السابقني في نادي تشيفاس 
جواداالخارا املكس���يكي في افتتاح امللعب اجلديد 

لألخير.
وق���ال مهاجم جواداالخارا الس���ابق في مؤمتر 
صحافي »إنني سعيد للغاية بلعب مباراتي األولى 
وليس ذلك بسبب الهدف وحده بل أيضا ألنني منذ 

انضمامي إلى الفريق، كنت أنتظر هذه اللحظة«.
ووصل هيرنانديز امللقب ب�»تشيكاريتو« وفريقه 
اإلجنلي���زي إلى مدين���ة جواداالخارا حيث خاض 
العبو يونايتد تدريبا قبل مباراتهم أمام تشيفاس 

في افتتاح ملعبه اجلديد، وسجل هيرنانديز أحد 
األهداف اخلمسة التي فاز بها فريق املدرب أليكس 
فيرغسون 5-2 في مباراة ودية على فريق جنوم 
املنتخب األميركي لكرة القدم مبدينة هوس���تون 
األميركية، وأضاف الالعب »إنني س���عيد جدا بأن 
أكون مع كل زمالئي وجميع أفراد اجلهاز الفني«.

وأعرب »تشيكاريتو« الذي شارك مع منتخب بالده 
في مونديال جنوب أفريقيا عن امتنانه لالستقبال 
احلافل الذي كان بانتظاره لدى انضمامه إلى الفريق 
اإلجنليزي، وقال »استقبلوني كما لو كنت في بيتي، 
كما لو لم أكن العبا جديدا، إنهم جميعا أش���خاص 
رائعون، دائما كانوا يسألونني عن أحوالي وفتحوا 

لي كل األبواب، لهذا يصنعون فريقا ناجحا«.

انتقل العب الوسط الدولي األملاني 
سامي خضيرة من شتوتغ�������ارت 
الى ريال مدريد االس���باني مل�����دة 
خمس���ة أعوام، حسب ما أكد املدير 
الرياضي للفري���ق األملاني فريدي 

بوبيتش.
وأشار بوبيتش لوكالة »سيد« 
األملاني���ة بان ادارة النادي تش���عر 
باألس���ى لرحيل العب م���ن طراز 
خضيرة، لكنها تتفهم رغبة الالعب 
في حتقيق خطوة هامة في مسيرته 
من خالل االنتقال الى ريال مدريد.

وذكرت وسائل اإلعالم بان صفقة 
انتقال خضيرة الذي كان من ابرز 
جنوم أملانيا في نهائيات مونديال 
جنوب أفريقيا 2010، تتراوح بني 13 

و14 مليون يورو.
وأش���ارت وسائل اإلعالم الى ان 
شتوتغارت كان مستعدا للتخلي عن 
الالعب التونسي األصل والبالغ من 
العمر 23 عاما مقابل 15 مليون يورو، 
وأن ري���ال عرض بني 8 و10 ماليني 

يورو على الفريق األملاني.
وكان خضيرة مرتبطا بعقد مع 
ش���توتغارت حت���ى 2011 وهو بدأ 
مسيرته االحترافية مع هذا الفريق 

عام 2004.
م���ن جهة أخرى، أع���رب النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن 
رغبته في احلصول على الرقم 7 في 
فريقه ريال مدريد عوضا عن الرقم 9 
الذي يرتديه منذ انتقاله الى النادي 
امللكي املوسم املاضي من مان يونايتد 

االجنليزي مقابل مبلغ قياسي قدره 
94 مليون يورو.

وقال رونالدو املتواجد حاليا مع 
ريال مدريد ف���ي الواليات املتحدة 
»أمتنى احلصول على رقم 7 اخلاص 
براوول وأنا متأكد من انه سيكون 
س���عيدا الرتدائي رقمه الننا منلك 

العقلية ذاتها«.
وكان راوول غونزالي���ز يرتدي 
الرقم 7 في ريال مدريد لكنه قرر ان 
يت���رك النادي امللكي بعد أمضى 16 
موسما في صفوفه من اجل اللعب مع 
شالكه األملاني، ولم يعلن ريال مدريد 
ما س���يفعل بهذا الرقم الذي ارتداه 
رونالدو مع مان يونايتد ويرتديه 
مع منتخب ب���الده، علما بانه كان 
يحمل الرقم 28 في فريقه الس���ابق 

سبورتينغ لشبونة.
وحمل رونالدو تسمية »سي ار 
7« التسويقية حني كان في صفوف 
»الشياطني احلمر« لكنه حتول الى 
»سي ار 9« في ريال مدريد الن الرقم 7 
كان بحوزة القائد األسطوري للنادي 

امللكي.
ويخ���وض ريال مدري���د حاليا 
جول���ة حتضيري���ة في الس���احل 
الغرب���ي للوالي���ات املتحدة حيث 
يلعب في الرابع من الش���هر املقبل 
م���ع اوغوي��������الس دي أمي���ركا 
املكسيكي في سان فرانسيسكو، ثم 
يواج������ه لوس اجنيليس غاالكسي 
األميركي ف���ي السابع منه في لوس 

اجنيلي����س.

خضيرة رسميًا إلى ريال مدريد
رونالدو يريد الرقم 7 بعد رحيل راوول

»الخائن« بيالردو و»الكاذب« غروندونا 
يردان على مارادونا

رفض رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم 
خوليو غروندونا ومدي����ر املنتخب الوطني 
كارلوس بيالردو االتهامات التي وجهها إليهما 
مدرب املنتخب دييغو مارادونا بعد إقالته من 
منصبه. وكان مارادونا اتهم بيالردو باخلائن 
وغروندونا بالكاذب في أول تصريح علني له 
بعد قرار الطالق مع االحتاد األرجنتيني لعدم 
تخلي النجم السابق عن بعض مساعديه وذلك 
بعد 3 أس����ابيع من خروج األرجنتني من ربع 
نهائي مونديال 2010. ورد بيالردو على مارادونا 
قائال في تصريح لراديو »ال ريد«: »انا متأكد 
انه )مارادونا( ليس املذنب، بل انهم احمليطون 
به. دافعت وسأواصل دفاعي عن مارادونا حتى 
املوت«. ووج����ه مارادونا اتهاما لبيالردو بان 
األخير كان يعمل خلف الكواليس لإلطاحة به، 
فيم����ا تطرق الى رئيس االحتاد احمللي للعبة 
قائال: »قال لي غروندونا في غرف املالبس بعد 
اإلقصاء في جنوب أفريقيا )في ربع النهائي 
أمام أملانيا 0 � 4 أمام شهود والعبني انه سعيد 
جدا من العمل املنجز وانه يتمنى استمراري«. 
وكان بيالردو الذي اشرف كمدرب على مارادونا 
في املنتخب خالل مونديالي 1986 و1990 عندما 
توجت األرجنتني باللقب ثم حلت وصيفة بعد 
4 أعوام، الشخص الوحيد في الطاقم اإلداري 
والفني للمنتخب الذي لم يستغن عن خدماته 
وعقده اليزال ساريا حتى العام املقبل. وعلق 
غروندونا على هذه املسألة قائال: »الشخص 
الذي طالب بان يبقى بيالردو في منصبه هو 
انا. عقده ينتهي في 2011، وبالنسبة لي، لم تكن 
هناك اي خيان����ة«. وواصل »أردد مجددا اني 
آسف لرحيله )مارادونا( ألنه امر محزن، لكني 
لم أكذب على مارادونا. قلت له في بريتوريا 

)جنوب أفريقي����ا( باني راض وبأنه يجب ان 
يبق����ى في منصبه،  لكن ل����م يكن من املمكن 
ان يبقى الوض����ع على حاله، بل يجب إدخال 

تعديالت ال مفر منها«.
اما بيالردو فقال بدوره »االحتاد األرجنتيني 
يعتب����ر عمال جديا، ال ميكننا ان نس����مح بان 
يأتي )مارادونا( برفاقه الى العمل. دييغو كان 
ميل����ك كل ما يريده، كان بإمكانه ان يصل الى 
كل ما يحتاجه، حتى مدربي حراس املرمى«. 
وسيكون مدرب اس����توديانتيس اليخاندرو 
سابيال املرش����ح األوفر حظا خلالفة مارادونا 
في منصبه لك����ن االحتاد احمللي اكتفى حاليا 
مبنح املنصب بشكل مؤقت لسيرخيو باتيستا 
مدرب منتخب دون 20 عاما خالل املباراة الودية 
ضد ايرلندا في 11 أغسطس املقبل في دبلن. وقد 
حذر مارادونا املدرب املؤقت قائال »فليعلم ان 
اخليانة تتربص له يوجد أشخاص ال يريدون 
اخلير للكرة األرجنتينية ويسهرون فقط على 
مصاحلهم الشخصية«. وكان مارادونا أشرف 
على املنتخب األول في نهاية أكتوبر 2008 بدال 
من ألفيو باس����يلي، الذي استقال من منصبه 
بسبب النتائج املتواضعة لبطل العالم عامي 
1978 و1986 ف����ي تصفيات كأس العالم 2010. 
وهناك أيضا بعض املرشحني اآلخرين خلالفة 
مارادونا، وهم باتيستا بالذات وكارلوس بيانكي 
املرشح املفضل لدى املشجعني لكن عالقته مع 
روندونا يشوبها الفتور، وميغيل أنخل روسو 
مدرب نادي راس����ينغ كلوب. وأمام املنتخب 
األرجنتيني محط����ة مفصلية في العام 2011، 
اذ سيس����تضيف بطولة كوب����ا أميركا،  وهو 
يأمل اضافة لقب جدي����د الى خزائنه اخلالية 

منذ 1993.

مانشستر سيتي يطالب بعودة روبينيو

فابريغاس حائر بشأن مستقبله

اعت����رف جن����م املنتخ����ب 
البرازيلي روبينيو بأن فريقه 
االصلي مانشستر سيتي طالب 
بعودته الى صفوفه بعد انتهاء 
فترة إعارته الى نادي سانتوس 

منتصف املوسم الفائت.
وخاض روبينيو آخر مباراة 
له في صفوف سانتوس ضد 
ڤيتوريا في ذهاب نهائي كأس 
البرازيل التي انتهت بفوز فريقه 
2-0 وقد قدم له اجلمهور احمللي 

حتية كبيرة في نهاية اللقاء.
وقال روبينيو »ان العاطفة 
التي يكنها انصار س����انتوس 
جتاهي أثرت ف����ي كثيرا ألني 

اعتب����ر ه����ذا الن����ادي مبنزلة 
منزلي«.

وتابع: »آمل البقاء في صفوفه 
لكن األمر يتعلق مبانشس����تر 
س����يتي، آم����ل أال تك����ون هذه 
املباراة األخيرة لي في صفوف 
س����انتوس، لكن مدير أعمالي 
أعلمني ان املفاوضات توقفت 
مع مانشستر سيتي الذي يطالب 

بعودتي الى صفوفه«.
أما رئيس سانتوس لويس 
الفارو دي اوليفيرا ريبيرو فقال 
»نحن نتفاوض مع مانشستر 
سيتي ونأمل خيرا، لكن النادي 
االجنليزي كان واضحا متاما 

ل����ن يعير  انه  بالق����ول  معنا 
الالعب مج����ددا وانه يريد ان 
يبيع روبينيو. رمبا نستطيع 
ان نحصل على إعارة ثانية لكن 
األمور ستكون أسهل في يناير 

املقبل«.
وكان مانشس����تر س����يتي 
تخلى عن خدمات روبينيو في 
منتصف املوسم املاضي وأعاره 
لفريقه السابق سانتوس بعدما 
ضاق ذرعا بالعروض املتأرجحة 
الت����ي قدمها العب ريال مدريد 
االسباني الس����ابق الذي دخل 
في مواجهة مع مدربه االيطالي 

روبرتو مانشيني.

اعترف صانع األلعاب الدولي االس����باني وقائد 
أرسنال االجنليزي سيس����ك فابغرياس بأنه حائر 
بشأن مستقبله، وذلك في ظل احملاوالت التي يقوم 
بها برشلونة بطل الدوري االسباني من أجل استعادة 

خدماته.
وكان فابريغاس ترك برشلونة في سن املراهقة من 
اجل االنضمام الى أرسنال عام 2003 ألنه كان متخوفا 
من أال يتمكن من ش����ق طريقه الى الفريق األول في 
النادي الكاتالوني العمالق، وحتول منذ حينها كأحد 
أفضل العبي الوسط في العالم بعدما طور مواهبه 

حتت إشراف مدربه الفرنسي ارسني فينغر.
ويعترف اإلسباني البالغ من العمر 23 عاما بأن 
كاتالون����ي في القلب لكن ال ميك����ن غض النظر او 
االس����تخفاف بحجم التزامه بأرس����نال، مضيفا في 

تصريح ملجلة »دير اميوش����ينز« الكاتالونية »انا 
مشجع لبرشا، انا »سوسيو«، »االنصار املنتسبون 
الى الن����ادي« كما احلال بالنس����بة جلدي،  وعمي، 

وقريبي.. انا كاتالوني«.
وواص����ل فابريغ����اس »لكنني قائد ارس����نال، 
انا »مدفعج����ي« وأصبحت العب����ا هناك ونضجت 

كشخص«.
وحتدث اإلسباني عن عالقته مبدربه فينغر قائال: 
»انه مبثابة األب الثاني بالنس����بة لي. انه الشخص 
األكثر أهمية بالنسبة لي بعد والدي. لقد عاملني بشكل 
جيد جدا واحتضني كولده. انا جزء من عائلته. ال 
يريدني ان أرحل. كان حديثي األخير معه في لندن 
من أصعب اللحظات التي عشتها. خرجت من هناك 

وأنا حزين جدا«.

 »طيران اإلمارات«  
تطلق قميص ميالن الجديد

اطلقت شركة طيران االمارات القميص اجلديد لنادي ميالن مبوجب 
عق���د الرعاية الذي ابرمته الناقل���ة االماراتية في فبراير املاضي مع 

النادي االيطالي ملدة خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو. 
مت تدش���ني القميص اجلديد خالل مؤمت���ر صحافي في مطار 
مالبينسا في ميالنو أمام طائرة اإليرباص A380 التي أحضرتها 
»طيران اإلمارات« خصيصا لهذه املناسبة، ووضعت عليها ملصقا 

ضخما ميثل قميص النادي بشعار طيران االمارات. 
وقال الش���يخ احمد بن س���عيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي 
لطيران االمارات: »ظهور ش���عار طي���ران االمارات على قمصان 
العبي ميالن جاء ثمرة التفاقية رعاية وسيرى مشجعو الفريق 
ليس في ايطاليا فحس���ب بل عبر العالم شعار طيران االمارات، 
ويس���عدني ان ارى طائرة طيران اإلم���ارات اإليرباص A380 في 
ميالنو التي س���توفر لركابنا فرصة جترب���ة منتجاتها املتفوقة 

الول مرة في ايطاليا«. 
ومن جانبه، قال ادريانو غالياني نائب الرئيس التنفيذي مليالن: 
» اطالق القميص اجلديد يلخص فلسفة ثالث شركات متفوقة كل 

في مجالها وهي طيران اإلمارات واديداس وميالن.
واشار الى انها املرة االولى التي ترتدي طائرة عمالقة قميصا 
رياضيا االمر الذي يحفز عل���ى حتقيق املزيد من االجنازات في 

املستقبل القريب.

خطا كل من ليڤربول االجنليزي 
ويوڤنتوس االيطالي خطوة هامة 
نح���و بل���وغ دور املجموعات من 
مسابقة الدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« بفوزهما خارج قواعدهما على 
رابوتين���ك س���كوبي املقدون�����ي 
وشامروك روفرز االيرلندي على 
التوالي وبنتيجة واحدة 2-0 في 

ذهاب الدوري التمهيدي الثالث.
العريقان  الفريقان  ويتش���ارك 
بانهما منيا بخيبة كبيرة املوس���م 
املاضي بعد اكتفائهما باملركز السابع 
في الدوري احمللي وعدم املشاركة 
في املسابقة التي تليق بتاريخهما 
وهي دوري ابطال اوروبا، وبانهما 
خاضا اليوم مباراتهما الرس���مية 
االولى بقيادة مدربني جديدين هما 
روي هودجسون بالنسبة لليڤربول 
ولويج���ي دي���ل نيري بالنس���بة 

ليوڤنتوس.
في املباراة االولى في سكوبي، 
يدين ليڤربول بفوزه للفرنس���ي 
داڤيد نغوغ الذي سجل الهدفني في 
الدقيقت���ني 17 و59، اما في الثانية 
في دبلن فاختبر فريق »الس���يدة 
العجوز« السيناريو ذاته اذ سجل 
البرازيلي اماروي كارفاليو الهدفني، 
االول ف���ي الدقيق���ة 3 والثاني في 

الدقيقة 75.
يذكر ان يوڤنت���وس ومواطنه 
انتر ميالن وليڤربول وبرشلونة 
االسباني ومواطنه ڤالنسيا )اثنان 
في كأس املعارض(، هي الفرق االكثر 
فوزا بلقب هذه املس���ابقة )3 لكل 

منها(.
وفي ابرز النتائج التي سجلت، 
فاز شتوتغارت االملاني خارج ارضه 
ايضا على مولده النرويجي بثالثة 

اهداف لسباس���تيان رودي )27( 
والصربي زدرافكو كوزمانوڤيتش 
)74( ومارتن هارنيك )82(، مقابل 
هدف���ني للس���ويدي ماتي��������اس 
موستروم )65( وماغني هوسيث 

.)76(
الهولن���دي  الكم���ار  وتغل���ب 
عل���ى ضيفه غوتبرغ الس���ويدي 
2-0، ومونبلييه الفرنس���ي على 
مضيفه غيوري ايتو املجري 0-1، 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على 
مضيفه برونسهوغ النرويجي 0-1، 
وتعادل غلطة س���راي التركي مع 
ضيفه او اف كاي بلغراد الصربي 
2-2، فيما سحق ماريتيمو البرتغالي 
ضيف���ه بانفور س���يتي الويلزي 
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املقبل.

 ليڤربول ويوڤنتوس يقتربان 
من دور المجموعات في »يوروبا ليغ«

شتوتغارت والكمار وسبورتينغ يحققون الفوز في الدور التمهيدي

العب وسط ليڤربول 
ألبرتو اكويالني مير من مدافع 
سكوبي نيكوال )أ.ف.پ(


