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صرح دييتر هونيس مدير نادي ڤولفسپورغ األملاني 30
ملجلة »كيكر« الرياضية احمللية بأن الالعب البرازيلي 

غرافيتي سيبقى في صفوف الفريق هذا املوسم.
وكان املهاجم البرازيلي قد رشح لالنضمام إلى نادي 
روبني كازان الروسي ولكن هونيس أكد للمجلة األملانية 
اليوم أن غرافيتي )31 عاما( تأكد بقاءه مع ڤولفسپورغ، 

وقال هونيس: »هذا املوضوع محسوم«.

ترددت أنباء حول بيع نادي ليڤربول اإلجنليزي 
حيث زعمت صحيفة »تاميز« البريطانية أن الثري 
الصيني كيني هوانغ يج����ري مفاوضات حاليا مع 

مصرف »بنك اسكوتلندا امللكي«.
وكان املالكان احلالي����ان لليڤربول توم هيكس 
وج����ورج جيليت قد عرضا النادي للبيع في أبريل 
املاضي وعينا مارتن بروتون رئيس مجلس إدارة 

ش����ركة اخلطوط اجلوية البريطانية إليجاد صفقة 
بيع مناسبة للنادي. وكانت أنباء ترددت عن رغبة 

هوانغ في شراء ليڤربول قبل عامني.
ونقلت »تاميز« عن مصادر لم تفصح عن هويتها 
أن هوانغ يريد إمتام الصفقة في أسرع وقت ممكن من 
أجل توفير األموال الالزمة إلمتام عمليات شراء العبني 

جدد ملدرب الفريق اجلديد روي هودجسون.

غرافيتي باقٍ مع ڤولفسپورغ ليڤربول معروض للبيع لصيني

»ا.پ« العبات املانيا يرفعن كأس العالم للشابات  

النجم االسباني راؤول والعبي شالكه فرحني بالكأس  »ا.پ«

)أ.پ( حارس مرمى أرسنال اإلسباني مانويل أملونيا رافعا كأس »اإلمارات«  

)أ.ف.پ( جنما برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألڤيش حامالن فانيلة كتب عليها بالكوري »أهال سيئول«  

إرجاع شوماخر 10 مراكز

بويول مع إسبانيا
حتى 2012

الدولي  أعل���ن االحت���اد 
لرياض���ة الس���يارات ان���ه 
عاقب السائق األملاني مايكل 
ش���وماخر )مرس���يديس( 
بإرجاعه 10 مراكز الى اخللف 
لتسببه بش���كل خطير في 
حش���ر زميله الس���ابق في 
فري���ق في���راري البرازيلي 
روبنز باريكيلو في احلائط 
خالل س���باق جائزة املجر 
الكبرى املرحلة الثانية عشرة 
العالم لسباقات  من بطولة 

فورموال واحد.

أعل���ن الع���ب برش���لونة 
كارلوس بويول أنه سيستمر 
في متثيل منتخب إسبانيا ملدة 
عامني آخري���ن حتى نهائيات 
كأس األمم األوروبية عام 2012. 
وأملح بويول )32 عاما( بعد فوز 
إسبانيا ببطولة كأس العالم أنه 

قد يعتزل اللعب دوليا.
ومع ذل���ك، فقد أعلن على 
الش���خصية »بعد  مدونت���ه 
التفكير في املوضوع، قررت 
االستمرار لعامني آخرين مع 

املنتخب الوطني«.
يذك���ر أن بويول لعب 90 
مباراة مع منتخب إس���بانيا 
منذ أول ظهور له عام 2000، 
وسجل ثالثة أهداف. وكان أهم 
أهدافه هو هدف الفوز في الدور 
قبل النهائي لكأس العالم أمام 

vv.أملانيا

برانديلي: كاسانو وبالوتيلي مع إيطاليا
أكد مدرب املنتخب اإليطالي تش���يزاري 
برانديلي أنه س���يبني »اآلزوري« على جنم 
س���مبدوريا أنتونيو كاس���انو وجنم إنتر 
ماريو بالوتيلي، موضحا أنه سيضع مهاجم 
يوڤنتوس أماوري أيضا في احلسبان، وذلك 
استعدادا ملباراة املنتخب اإليطالي الودية ضد 
منتخب ساحل العاج في 10 اجلاري بالعاصمة 
اإلجنليزية لندن. وحتدث برانديلي لصحيفة 
»ال غازيتا ديلو سبورت« قائال »لقد حتدثت مع 
بالوتيلي لكنني لم أعده بأي شيء، سأستدعي 
الالعبني القادرين على اللعب لفرقهم، ال أهتم 

بكونهم إيطاليني أو ذوي أصول أجنبية. أنا 
سعيد بنضوج كاسانو، وفي حال لعبنا بخطة 
4-2-3-1 ميكن لكاسانو وبالوتيلي اللعب 
معا، األول في الوسط والثاني على اليسار«. 
وأضاف برانديلي ان احلارس جيانلويجي 
بوفون والذي يتعافى من إصابته التي تعرض 
لها في كأس العالم س���يصبح القائد اجلديد 
لآلزوري، حيث قال »لقد اتصلت ببوفون لكي 
أعرف كيف أصبح، فهو سيصبح قائدنا. آمل 
أن يستطيع القدوم إلينا في سبتمبر املقبل 

عندما نكون في مدينة فلورنسا«.

ميالن لضم إيالنو وهليب.. ويوڤنتوس يطلب ديارا

شالكه بطل »ليغا توتال«.. وكأس العالم للشابات أللمانيا 

سنايدر: مورينيو لن يتحمل »الملكي«
أعرب العب إنتر ميالن اإليطالي الهولندي ويسلي سنايدر عن اعتقاده 
أن مدربه السابق في انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو لن يقدر على 
االس���تمرار في تدريب ريال مدريد اإلسباني. وقال سنايدر، طبقا ملا ذكره 
موقع »سبورت« اإلسباني، : »مورينيو يعشق إجنلترا وسيخلف أليكس 
فيرغس���ون في تدريب مان يونايتد«. وأضاف »اسم مورينيو أيضا كان 
دائما ما يتردد كمرش���ح لتدريب املنتخب اإلجنليزي«. وأكد س���نايدر أن 

مورينيو لن يقدر على حتمل الضغط الذي تولده مسؤولية تولي تدريب 
»امللكي« رغم مؤهالته الكبي���رة. وكان املدير الفني البرتغالي قد أكد، أن 
الضغط دائما ما يجعله أكثر قوة. يذكر أن سنايدر الذي فاز املوسم املاضي 
مع إنتر ميالن حتت قي���ادة مورينيو بالدوري اإليطالي والكأس ودوري 
أبطال أوروبا، كان العبا سابقا في ريال مدريد، قبل أن يتم االستغناء عنه 

مبجيء رئيس النادي اجلديد فلورنتينو بيريز.

ذكرت صحيف���ة »إل كورييري 
ديالو سبورت« اإليطالية أن ميالن 
مصمم على التوقيع مع العب وسط 
جديد، وقد حدد املدرب ماسيميليانو 
اليغري ثالثة العبني لتدعيم خط 
الوسط وهم جنم توتنهام الشاب 
املكسيكي جيوفاني دوس سانتوس، 
وجنم غلطة سراي إيالنو وجناح 

برشلونة الكسندر هليب.

يوڤنتوس 

قالت صحيفة »توتو سبورت 
االيطالية« أن يوڤنتوس بدأ يتخذ 
خطوات جادة ببحثه عن العب خط 
وسط جديد للفريق، مستهدفا العب 
ريال مدريد الفرنسي السانا ديارا 
الذي لم يعد له مكان في التشكيل 
األساسي بعد وصول سامي خضيرة 
من ش���توتغارت األملاني. ويتوقع 

أن يجهز يوڤنتوس عرضا مناسبا 
للتوقيع مع الالعب الفرنسي الدولي 
على سبيل اإلعارة، خاصة مع الرحيل 
املتوقع للدمناركي كريستيان بولسن 
على الرغم م���ن تصريحات وكيل 
أعمال األخي���ر ببقاء موكله، حيث 
يرى لويجي دل نيري مدرب اليوڤي 
في ديارا اخليار األمثل لتدعيم الشق 
الدفاعي من خط وسطه. ويدرس 
اليوڤنتوس فرضية التوقيع مع قائد 
وصانع ألعاب فيورنتينا ريكاردو 
مونتوليفي���و والذي كان قد أعرب 
عن والئه للنادي، ملمحا ايضا إلى 
إمكانية جتديد عقده معه حتى عام 

.2015

 روما 

أصبح أمام روما االيطالي يومان 
قبل تقدمي العرض النهائي من أجل 

التوقيع مع مدافع إنتر الذي أعير 
إليهم في املوسم املاضي نيكوالس 
بورديسو، وذلك بعدما أكدت صحيفة 
»إل كورييري ديالو س���بورت« أن 
املفاوضات ستعود مجددا بني كال 
الناديني بعدما انشغل النيرادزوري 
مبفاوض���ات بيع ما يكون وماريو 
بالوتيلي إلى ريال مدريد ومانشستر 
سيتي على التوالي. وقد أوضحت 
الصحيفة الص���ادرة من العاصمة 
اإليطالية أن مدرب روما كالوديو 
رانييري ب���ذل الكثير من اجلهود 
من أجل حتديد ذلك املوعد ملناقشة 
الع���رض النهائي للذئ���اب، حيث 
الرياضي لروما  س���يجتمع املدير 
دانيلي ب���رادي بنظيره في اإلنتر 
ماركو برانكا ووكيل أعمال الالعب 
فيرناندو هيدالغو في املوعد احملدد 

إلنهاء املفاوضات.

حصد شالكه االملاني كأس »ليغا توتال« بفوزه 
على بايرن ميونيخ3-1، وسجل النجم االسباني 
راؤول هدفني )25و33(. وايدو )35(. ولبايرن 
موجيتس )6(. بينما اكتس���ح هامبورغ كولن 
3-0. وسجل رود فان نيستلروي )27( وغويانو 

كاتشار )36(وسون هيونغ مني )55(.
وفرحت املانيا ايضا بفوز منتخبها للشابات 
حتت 20 س���نة بلقب كأس العالم للس���يدات 
على ارضها بفوزها على نيجيريا في النهائي 

.0-2

صفقة مايكون متعثرة.. وڤياريال ضم مارشينا.. ومورينيو يوقف االستغناء عن ڤان در ڤارت

ميسي للكوريين: أهالً سيئول.. نحن في أي يوم؟!

اسبانيا وسجل هدفني وكان جزءا من تشكيلة 
املدرب فيسنتي ديل بوسكي التي نالت الفوز 

بكأس العالم 2010 بجنوب افريقيا.

  مورينيو 

بعد ان كانت كل الدالئل تش����ير إلى أن 
أي����ام الهولندي رافائيل ڤ����ان در ڤارت في 
ريال مدريد اإلس����باني معدودة جاءت من 
لوس اجنيلي����س األميركي األوامر بإيقاف 
هذه العملية مؤقتا، والذي أوقف العملية 
هو املدرب جوزيه مورينيو نفسه الذي كان 
غير مقتنع ب����أن الهولندي ذو فائدة. لكن 
اآلن، وبعد بيع راؤول الى ش����الكه األملاني 
ي����رى املدرب البرتغال����ي أن ڤان در ڤارت 
قد يكون مفيدا ليس����اعد كاكا في صناعة 
األلعاب وس����يجعله ينضم إلى املجموعة 
في الواليات املتحدة لرؤيته في التدريبات 

واملباريات الودية. 
وعندما كان ڤان در ڤارت ميلك قدما ونصفا 
خارج القلعة البيضاء راقبته واتصلت به عدة 
أندية وأهمها ميالن وأرسنال، ولكن اآلن يبدو 
أن عليهم االنتظار فاألحقية لدى صاحب الدار 
وهو مورينيو فإن أعطاه الضوء األخضر 

للرحيل فلهم آنذاك أن يوقعوا معه.

وصرح كاليندو لقناة »7 غولد« قائال »بقاؤه 
في إنتر فرضية ممكنة للغاية، فهو سعيد في 
ميالن���و. على أي حال أنا غاضب للغاية من 

تصرف ريال مدريد جتاهنا«.
»إذا أردت القيام بنوع محدد من الصفقات 
يجب علي���ك أن تقدم بع���ض التضحيات. 
وستكون هناك تطورات جديدة خالل أسبوع، 

لكن أحدهم يلعب لعبة قذرة«.

 ڤياريال

ضم ڤياريال اإلسباني كارلوس مارشينا 
مدافع منتخب اسبانيا الفائز بكأس العالم 
التي جرت مؤخرا في جنوب افريقيا وذلك 

من غرميه ڤالنسيا بعقد مدته 3 سنوات.
وقال ڤياريال في موقعه على االنترنت 
»توصل فريقا ڤياريال وڤالنسيا التفاق يكون 
مبوجبه كارلوس مارشينا جزءا من تشكيلة 

ڤياريال خالل املواسم الثالثة املقبلة«.
ولعب مارش����ينا واملولود في اشبيلية 
والذي ميكنه اللع����ب كقلب دفاع او العب 
خط وسط مدافع مع ڤالنسيا ملدة 9 مواسم 
وفاز معه بلقبني للدوري االسباني ولقب 

لكأس امللك.
وخاض مارشينا 62 مباراة مع منتخب 

وصلت بعثة برشلونة إلى عاصمة كوريا 
اجلنوبية سيئول لبدء جولة النادي الكاتالوني 
اآلس���يوية مبواجهة جنوم الدوري الكوري 

غدا.
ولم يكن االستقبال كبيرا من قبل اجلماهير 
لكنه كان كبيرا من حيث التغطية اإلعالمية 
التي تكاتفت لتصوير جن���وم الفريق وفي 
مقدمتهم أفضل العبي العالم في 2009 ليونيل 

ميسي.
وكان من املقرر أن يخوض برشلونة تدريبه 
األول على ملعب بوكيون، لكن املدرب جوسيب 
غواردي���وال قرر االكتفاء بتدريب خفيف في 
حديقة الفندق بسبب اإلرهاق جراء الرحلة 
الطويلة التي اس���تنفد فيها العبو »البرشا« 
كمية كبيرة من األفالم والكتب واملوسيقى.

من جانبه، أكد النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي أن برشلونة والعبيه ال ينقصهم احلافز 
هذا املوسم لتحقيق املزيد من النجاحات على 
الصعيدين احمللي واألوروبي، مؤكدا أن أي 

جناح بات جزءا من املاضي«.
وتابع »نحن ال نبحث عن حافز إضافي لنا، 
فنحن من األساس مليئون باحلماس للموسم 

اجلديد. مازلنا نطمع في املزيد«.
أما عن الرحل���ة فداعب الصحافيني قائال 
»لقد كانت رحلة طويلة، لكن احلقيقة أنني 

ال أعرف في أي وقت نحن من اليوم«.
جدير بالذكر أن ميسي ظهر رفقة زميله 
داني ألڤيش وهما يحمالن قميصا كتب عليه 

»Hola Seoul« »أهال سيئول«.

 كاليندو

أكد أنتونيو كاليندو وكيل أعمال البرازيلي 
مايكون استعداد موكله البقاء في إنتر على 
الرغم من مساعي ريال مدريد للتوقيع معه، 
وذلك بسبب عدم استعداد »امليرينغي« دفع 
7 ماليني يورو كراتب سنوي للظهير األمين 

البرازيلي الدولي.
وكانت آخر التقارير الصحافية كانت قد 
أكدت أن كاليندو وصل إلى العاصمة اإلسبانية 
مدريد من أجل االجتماع بإدارة النادي امللكي 
اإلسباني إلمتام االنتقال الذي سيكلف خزائن 
الرئيس فلورنتينو بيريز 28 مليون يورو.

ويعتقد كاليندو أن 7 ماليني يورو كراتب 
س���نوي يعتبر رقما معقوال بالنظر لرواتب 
العديد من الالعبني في امليرينغي، مشيرا مرة 
أخرى إل���ى أن هناك من »يلعب لعبة قذرة« 

لعرقلة الصفقة.

 أرسنال بطل »اإلمارات«.. ومطمور »طمر« ليڤربول
أحرز أرسنال اإلجنليزي لقب بطل دورة 
كأس اإلمارات الدولية بفوزه على سلتيك 
االسكوتلندي 3-2 على ملعب اإلمارات في 

لندن ضمن النسخة الرابعة.
وحس����م الفريق اللندني املباراة في 51 
دقيقة عندما تقدم بثالثة أهداف نظيفة حملت 
تواقيع املكسيكي كارلوس فيال كاسرا مصيدة 
التسلل )3( والفرنسي باكارا سانيا بتسديدة 
بعيدة )45( ومواطنه س����مير نصري بعد 
لعبة مش����تركة بني املغربي مروان الشماخ 
ووالكوت )51(، قبل ان يتراخى العبوه بعض 
الشيء، ليس����جل سلتيك هدفني عن طريق 
داريل مورفي )73( والكوري اجلنوبي كي 

سونغ يونغ )83(.
وتألق في املباراة جناح ارسنال السريع 
ثيو والكوت الذي كانت له اليد في األهداف 
الثالثة في املباراة موجها رسالة الى مدرب 
املنتخب الوطن����ي، االيطالي فابيو كابيللو 
ليضمه الى تش����كيلة املنتخب املدعوة الى 
مواجهة املجر في 11 احلالي بعد ان استبعده 

من تشكيلة مونديال 2010.
وفي مباراة ثانية تعادل ميالن االيطالي 

مع ليون الفرنسي 1-1.
وتقدم مي����الن بهدف ملارك بورييلو اثر 
كرة امامي����ة طويلة خرج لها حارس ليون 
هوغو لوريس لكنه أخطأها فسيطر عليها 
س����يموني فيردري ليمرر باجتاه بورييلو 
فتابعها األخير داخل الش����باك )55(، ورد 
عليه جيمي بريان بكرة رأس����ية قوية اثر 

عرضية من بيانيتش )79(.
وكان لي����ون تعادل ايضا مع س����لتيك 
االسكوتلندي 2-2، وكذلك فعل ميالن مع 

ارسنال 1-1.
وتقام البطولة للعام الرابع على التوالي 
وهي تنطلق قبل بداية املوسم الكروي في 
اوروبا، وتعتبر خير استعداد لألندية املشاركة 

قبل خوض غمار مسابقاتها احمللية.
يذكر ان ارسنال أحرز لقب البطولة عامي 
2007 و2009 ايضا، في حني نال هامبورغ 

األملاني نسخة 2008.
وفي مباراة ودية اخرى تغلب بوروسيا 
مونش����نغالدباخ األملان����ي عل����ى ليڤربول 
االجنليزي 1-0 في مباراة ودية أقيمت بينهما 
مبناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الفريق 
األملاني واس����تعدادا للموسم اجلديد الذي 

ينطلق في 14 اجلاري.
وسجل اجلزائري الدولي كرمي مطمور 
هدف املباراة الوحيد ف����ي الدقيقة الثامنة 

مستغال خطأ للمدافع اياال.
وخاض ج����و كول املنتق����ل حديثا الى 
ليڤربول قادما من تشلس����ي اول مباراة له 
في صفوف فريق����ه اجلديد ملدة 65 دقيقة، 
في حني شارك قائد الفريق ستيڤن جيرارد 

في اول مباراة له م����ع فريقه بعد نهائيات 
كأس العالم.

وفي الوقت ال����ذي مازالت تتحدث فيه 
وس����ائل إع����الم بريطانية واس����بانية عن 
احتماالت انتقال سيس����ك فابريغاس، جنم 
وسط أرس����نال اإلجنليزي، إلى برشلونة 
اإلس����باني، أفادت آخر األخبار الواردة من 
داخل النادي اإلجنليزي العريق بأن مسؤولي 
»الغانرز« أصبحوا غاضبني بصورة متزايدة 
جراء الطريقة التي يتحدث بها صراحة العبو 
ومسؤولو »البارشا« عن فابريغاس طيلة 
األشهر الثالثة املاضية.  وكشفت صحيفة 
»دايلي تلغراف« البريطانية في هذا السياق 
عن أن مسؤولي أرسنال يحثون »فيفا« اآلن 
على النظر في األسلوب الذي يتبعه النادي 
الكاتالوني مع الالعب. وقد زعم أيضا املدير 
الفني لنادي األرسنال، أرسني ڤينغر، الذي 
سبق له أن التقى بفابريغاس يوم اجلمعة 
املاضي لتوضيح الرؤية بشكل أكبر حول 
مسألة بقائه في النادي من عدمه، أن برشلونة 
فقد األمل بالفعل في إمكانية احلصول على 

توقيع فابريغاس.
ونقلت الصحيفة في هذا الشأن عن ڤينغر 
قوله: »لدى برشلونة بالتأكيد قضية عليه 
أن يجيب عنها، لكن األمور هي نفسها دائما، 
فكيف لك أن تثبت ذلك؟  وميكنني القول إن 
تلك القصة قد تسببت في جعل األمور صعبة 

بالنسبة لنا طوال األشهر ال� 6 املاضية. ال 
ميكنني أن أسيطر على ما يكتب في الصحف، 
لكن بإمكاني أن أسيطر فقط على قراراتنا. ال 
تتوقف التكهنات، ومن بإمكانه أن يوقفها؟ 
رمبا سيس����ك فقط، ورمبا ال، ولن نتمكن 
خوض موس����م نقرأ فيه بصفة يومية عن 

رحيل فابريغاس للبارشا. 
وأكد االيطالي كارلو انش����يلوتي مدرب 
نادي تشلسي االجنليزي ان الظهير األيسر 
الدولي اشلي كول ليس للبيع بأي ثمن وسط 
تقارير تشير الى امكانية انتقاله الى ريال 

مدريد االسباني.
وقال انش����يلوتي »عالقة العبي فريقي 
مبدربيهم السابقني ال تعنيني على اإلطالق. 
اش����لي كول هو العب منضم الى تشلسي 
وسيبقى كذلك. يستطيع اجلميع ان ينسى 
امكاني����ة رحيله، هذا األمر لن يحصل على 
اإلطالق. نعتبر انه افضل ظهير أيس����ر في 
العالم وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحتفظ 

بخدماته«.
وكشف »انه ليس للبيع بأي ثمن«.

 وكانت صحف بريطانية كشفت عن ان 
كول طلب من ناديه إخالء سبيله لاللتحاق 
بريال مدريد بإش����راف مدربه الس����ابق في 
تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك 
بسبب مشاكله العائلية مع زوجته املغنية 

الشهيرة شيريل التي طلبت الطالق منه.

ولم يخف مورينيو الذي اتى بكول الى 
تشلسي من جاره ارسنال رغبته في التعاقد 

من جديد مع كول.
وذكرت وس����ائل اإلعالم البرتغالية أن 
أندرسون أوليڤيرا العب خط وسط نادي 
مان يونايت����د اإلجنليزي أصيب في حادث 

سيارة.
وذكرت صحيفة »جورنال دي نوتيسياس« 
أن الالعب البرازيلي الذي غاب عن صفوف 
مان قرب نهاية املوسم املاضي كما غاب عن 
املنتخب البرازيلي خالل بطولة كأس العالم 
بجنوب أفريقيا إلصابته في أربطة الركبة مت 
انتشاله من سيارته »أودي ايه إس« احملترقة 
بعدما كان أمضى الليلة الس����ابقة في أحد 

املالهي الليلية مبدينة براغا البرتغالية.
وذكرت وكالة »جستيفيوتي« التي تتولى 
إدارة أعمال أندرسون قائلة: »كان اخلوف 
ش����ديدا عليه ولكن أندرس����ون سرعان ما 

سيعود إلى املان«.
وتلقى الالعب الشاب )22 عاما( العالج 
في مستشفى »براغا« إلى جانب رجل آخر 
وامرأة تعرضا لإلصابة أيضا خالل احلادث 
نفسه. وقال رومان فريسكو املتحدث الرسمي 
باسم املستش����فى: »لقد تعرضوا إلصابات 
طفيفة فحسب وكانت الفتاة بحاجة للمزيد 
من الرعاية ولكن إصاباتها كانت محدودة 

أيضا«.

النادي اللندني يستنجد بـ »فيفا« لمنع انتقال فابريغاس.. وكول ليس للبيع


