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43 يسعى نادي توتنهام االجنليزي 
الى ضم مهاجم نيس الدولي الفرنسي 
لويك رمي���ي مقابل 13 مليون يورو، 
حس���بما ذكرت شبكة »كانال بلوس 

الفرنسية«.
 وأضافت الشبكة ان توتنهام يريد 
تعزيز هجومه حتضيرا ملسابقة دوري 

أبطال أوروبا، وقام مدرب الفريق هاري 
ريدناب مبراقبة الالعب خالل مباراة 
منتخب فرنس���ا الودية مع النرويج 
يوم األربعاء املاضي وأرسل كشافيه 
ملواجهة نيس مع مضيفه لوريان في 
املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي 

حيث سجل هدف الفوز )1-2(.

أكد أس���طورة كرة الق���دم األملانية، 
فرانت���س بكنباور أن مايكل باالك يجب 

ان يظل قائدا ملنتخب أملانيا.
وأوض���ح بكنباور، ف���ي مقال له في 
صحيفة »بيلد« األملاني���ة،  أنه لم يكن 
خطأ باالك أنه تعرض لإلصابة قبل كأس 

العالم في جنوب أفريقيا.

ولذلك ي���رى »القيص���ر »أن اجلدل 
القائ���م حاليا ح���ول الالعب الذي يجب 
أن يحمل شارة قيادة منتخب أملانيا »ال 

حاجة له«. 
وقال بكنباور: »إنه )باالك( لم يكن العبا 
سيئا خالل األشهر الثالثة األخيرة، فلماذا 

ينتزع أحدهم شارة القيادة منه؟«.

بكنباور يؤيد بقاء باالك قائدا أللمانياتوتنهام يسعى إلى ضم ريمي

نيانغ ينتقل
إلى فنربغشة

موراي وفيدرر
لنهائي تورونتو

الفرنس���ي  اكد مرس���يليا 
رسميا على موقعه في شبكة 
االنترنت رحيل قائده في املوسم 
املاضي السنغالي مامادو نيانغ 

الى فنربغشة التركي.
املتوق���ع ان يوقع  وم���ن 
نيان���غ )30 عام���ا( على عقد 
مدته 3 س���نوات مع احد اهم 
االندي���ة التركية بعد ان دافع 
الوان مرسيليا 5 مواسم  عن 
سجل خاللها 100 هدف 71 منها 

في الدوري.
وكان نيان���غ لع���ب ب���ن 
2000 و2005 م���ع تروا ومتز 
وستراسبورغ وزاد مجموع ما 
سجله في بطولة الدرجة االولى 
على 100 ه���دف اضافة الى 5 

اهداف في الدرجة الثانية.

فاجأ البريطاني أندي موراي 
حامل اللقب خصمه االسباني 
رافايل نادال املصنف اول عامليا 
وفاز عليه 6-3 و6-4 في الدور 
نصف النهائي لدورة تورونتو 
الكندية الدولية للتنس، سادسة 

الدورات التسع الكبرى.
ويواجه موراي في النهائي 
السويسري روجيه فيدرر الفائز 
بصعوبة على الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 6-1 و3-6 و5-7 

في نصف النهائي اآلخر.
 وتأهل���ت البلجيكية كيم 
الى  كليسترز املصنفة رابعة 
املب���اراة النهائي���ة من دورة 
سينسيناتي االميركية الدولية، 
حيث ستقابل الروسية ماريا 
شارابوفا. وفي نصف النهائي، 
تغلبت كليسترز على الصربية 
آنا ايفانوفيتش في 12 دقيقة 
فقط 2-1 ثم باالنسحاب إلصابة 

األخيرة في كاحلها األيسر.

3 أهداف من 3 ركالت جزاء

الخسارة األولى لهنري مع ريد بولز

سداسية إليندهوفن في غرافشاب

تأهل النخبة في كأس ألمانيا
بالتر يرفض التعادل في المونديال

أشار إلى إمكانية عودة »الهدف الذهبي«

افتتح رينجرز بطل الدوري االس���كوتلندي ووصيفه سلتيك 
املوسم اجلديد بفوزين هزيلن األول على ضيفه كيلمارنوك 1-2، 
والثاني على مضيفه اينفرنيس 1-0. وحقق ابردين اكبر نتيجة 
في املرحلة األولى حن فاز على ضيفه هاميلتون برباعية نظيفة 
سجل منها بول هارتلي 3 أهداف من 3 ركالت جزاء ليكون صاحب 
اول ثالثية ن���ادرة فريدة من نوعها )19 و40 و65(، فيما س���جل 
الكس���ندر داميوند الهدف الرابع )51(. وتعادل هارتس مع ضيفه 

سانت جونستون 1-1، وسانت ميرين مع دندي يونايتد 1-1.

تذوق املهاجم الفرنس���ي تييري هنري طعم الهزمية ألول مرة 
مع فريقه االميركي اجلديد نيويورك ريد بولز، بعد سقوط األخير 

على أرضه امام لوس أجنيليس غاالكسي 1-0.
وش���ارك الثالثي هنري، املكس���يكي رافايل ماركيز قلب دفاع 
برشلونة االسباني سابقا واملهاجم الكولومبي خوان بابلو أنخل مع 
ريد بولز، بيد ان ماركيز قدم مباراة مخيبة واستبدل في الدقيقة 

71 بعد ان تسبب في هدف أدسون بادل )13(.
وحقق هنري، أفضل هداف في تاريخ املنتخب الفرنسي، بداية 
جيدة مع فريقه اجلديد القادم اليه في يوليو املاضي من برشلونة، 
اذ ف���از في مباراتن وديتن ثم حقق تعادلن وفاز مرة في بداياته 
في الدوري األميركي. قال هنري: »لوس أجنيليس كان أفضل منا 
ف���ي املباراة، النزال بعيدين عنهم. لكننا منلك االمكانيات وعندما 
جنهز سنتمكن من مقارعتهم«. وشاهد املباراة صديق هنري، جنم 
كرة السلة طوني باركر وزوجته املمثلة ايفا لونغوريا، باالضافة 

الى العب نيويورك نيكس الفرنسي روني تورياف.

دك ايندهوفن الس���اعي الى 
اس���تعادة اللقب شباك ضيفه 
غرافشاب بسداسية نظيفة في 
افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 
الهولندي. وسجل املجري باالتش 
دشودشاك ركلة جزاء تسبب بها 
املدافع بوريل فرانكل وطرد )5(،  
والسويدي اوال تويفونن )25 
و45 و55( رافعا رصيده الى 5 
اهداف في مباراتن، واملغربي 
االصل نور الدين ملرابط )80( 
وابراهيم افيالي )84( االهداف 
الس���تة. وكان ايندهوف���ن قد 
تغلب في املرحلة االولى على 

مضيف���ه هيرينف���ن 3-1. فاز 
اياكس امس���تردام على ضيفه 
فيتيس ارنهم بأربعة اهداف ليان 
فرتونغن )37( وغريغوري فان 
در فيل )40( وسيم دي يونغ 
)47( وفورنون انيتا )58( مقابل 
هدفن لدافي بروبر )26( وماركو 
فان جينكل )43(. وتغلب فنلو 
على ضيف���ه هيراكليس امليلو 
1-صفر، وتع���ادل الكمار بطل 
املوسم قبل املاضي مع ضيفه 
غرونينغن 1-1.وتعادل تونتي 
انشكيده حامل اللقب مع ضيفه 

هيرينفن 0-0.

تأهل���ت جميع فرق الدرجة االولى ال���ى الدور الثاني من كأس 
املانيا، بعد فوزها في مبارياتها وحلقت بكايزرسالوترن واينتراخت 
فرانكفورت. وحق���ق باير ليڤركوزن اعلى نتيجة على حس���اب 
مضيفه الهاوي بيرماسنز )درجة خامسة( 11 � 1،  فيما تغلب ڤيردر 
برمين على ضيفه اخلن )ثالثة( 4 � 0، وشتوتغارت على مضيفه  
بابلسبرغ 2 � 1، وبوروسيا دورمتوند على بورغوسن )ثالثة( 3 
� 0، وهوفنهامي على هانزا روس���توك )ثانية( 4 � 0، وبوروس���يا 
مونشنغالدباخ على  ارتسغبيرغ )ثانية( 3 � 1.   في املقابل، خرج 
س���ان باولي وهانوڤر وهما من الدرجة األول���ى، من الدور األول 
بالهزمي���ة أمام فريقن من الدرجة الرابعة. وخس���ر هانوڤر أمام 
ايلفرسبيرغ 5 � 4 بركالت الترجيح بعدما انتهى الوقتان األصلي 
واإلضافي بالتعادل السلبي، أما س���ان باولي الصاعد حديثا فقد 
خسر أمام خيمينيتز 0 � 1. ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن 
لقبه بطال للمس���ابقة في مواجهة مضيفه فريق جرمانيا فينديك 

)هواة( اليوم االثنن.

أكد رئي���س االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( جوزيف بالتر 
أنه يريد إلغاء نتيجة التعادل في 
مباريات الدور األول في بطوالت 
كأس العالم، كما أشار إلى إمكانية 
عودة »الهدف الذهبي« في الوقت 

اإلضافي من جديد.
وف���ي مقابل���ة م���ع مجلة 
»ف���وكاس« اإلخبارية األملانية 
تنش���ر في عدد اليوم االثنن، 
أوض���ح بالتر أن مباريات دور 
املجموعات التي تنتهي بالتعادل 
بعد 90 دقيقة من اللعب ميكن 
أن متتد إل���ى ركالت الترجيح 

لتحديد فائز.
وأش���ار إلى إمكانية حتديد 
نتيجة املب���اراة التي متتد إلى 
الوقت اإلضافي في أدوار خروج 
املغلوب )بداية من دور ال� 16( 

عن طريق الهدف الذهبي.
ونقل���ت املجل���ة األملاني���ة 
عن بالت���ر قول���ه: »نفكر في 
إلغاء نتيج���ة التعادل في دور 
الوقت  املجموع���ات، وإلغ���اء 

اإلضافي أيضا«.

وأضاف: »أما الهدف الذهبي 
الذي كان مطبقا حتى عام 2002، 
فيمكن عودته من جديد، فالهدف 
األول يحدد الفريق الفائز مما 
سيجعل كال الفريقن ينشطان 

هجوميا«.
وكان بالتر قد واجه رفضا 
واسع النطاق عندما طرح أفكارا 
مش����ابهة قبل 6 أعوام ، ولكن 
يبدو أن هبوط مستوى مباريات 
دور املجموع����ات خالل بطولة 
كأس العالم األخيرة في جنوب 
أفريقي����ا قد ي����ؤدي إلى إعادة 
أن  التفكير في األمر. وأوضح 
معظم الفرق تلعب مباريات دور 
املجموعات وهي حتاول في املقام 
األول تفادي الهزمية، مما يؤدي 
إلى مباريات مملة في النهاية. 
وأضاف أنه سيقدم هذه اخلطة 
إلى اللجنة الفنية في »فيفا«، 
إلى أن أسطورة كرة  مش����يرا 
القدم األملانية فرانتس بكنباور 
عضو بهذه اللجنة وهو أيضا 
»ليس من املتحمس����ن للوقت 

اإلضافي«.

األلماني مسعود أوزيل يرغب
في االنتقال إلى ريال مدريد

بريمن يرفض عرض 
ريال مدريد لضم

أوزيل

مهاجم تشلسي العاجي
ديدييه دروغبا يسجل الهدف الثاني 

)أ.ف.پ(

»زلزال« تشلسي بقوة 6 درجات يضرب »وست«.. ومان يونايتد يواجه نيوكاسل
اللقب 3-2 في افتت���اح املرحلة الثانية من 

الدوري الفرنسي.
على ستاد »نونغيسر« في ڤالنسيان، وبعد 
شوط أول سلبي نتيجة وأداء من اجلانبن، 
تقدم اصحاب االرض بثالثية نظيفة افتتحها 
غايل دانيتش بعد مرور دقيقتن من الشوط 

الثاني بتسديدة بيمناه )47(.
وأضاف غريغوري بوجول الهدف الثاني 

من متابعة رأسية لتمريرة رأسية )53(.
وتابع بوجول تألقه وسجل هدف الشخصي 
الثاني وهدف فريقه الثالث بعد متريرة من 

غاينت بونغ )62(.
واستشعر البطل حراجة املوقف، وضغط 
بهجمات متالحقة وخطرة أسفرت في وقت 
متأخر عن هدف اول من ركلة جزاء تسبب 
به���ا نيكوال بينيتو ضد الغاني اندريه اييو 
وترجمه���ا بنجاح النيجي���ري تاييه تايوو 

.)82(
وبع���د 3 دقائق جنح الش���اب اييو )20 
عاما( في تقليص الفارق مجددا بتس���جيله 
الهدف الثاني للضيوف من تسديدة يسارية 

.)85(
ولم يسعف الوقت املتبقي البطل لتعديل 
النتيجة فسقط للمرة الثانية على التوالي 
في حملة الدفاع عن لقبه بعد االولى في عقر 
داره امام كاين العائد الى الدرجة االولى بعد 

غياب طويل )2-1(.
وسقط نانسي بدوره على ارضه وبالثالثة 
بع���د ان نقصت صفوفه في الش���وط االول 
بطرد الفريد ندياي )13( فاستقبلت شباكه 

في الشوط الثاني 3 اهداف نظيفة.
وعلى غرار لقاء ڤالنس���يان ومرسيليا، 
تقدم سانت اتيان على ضيفه سوشو بثالثة 
اهداف نظيفة قبل ان يرد الفريق الزائر مرتن 

في دقيقتن.
وخسر لوريان على أرضه امام نيس 2-1، 
وارل افينيون الصاع���د حديثا الى الدرجة 
االولى امام ضيفه لنس 0-1، في حن تعادل 
بريست الوافد اجلديد مع ضيفه اوكسير 1-1.
وتأجلت مب���اراة موناكو وضيفه مونبلييه 

بسبب سوء االحوال اجلوية.

البرتغال

استهل بورتو حامل اللقب بن 2006 و2009 
مشواره في الدوري البرتغالي بفوز صعب 
على مضيفه نافال 1-0 في املرحلة االولى. 
وسجل هدف بورتو الوحيد املهاجم البرازيلي 
هالك )84 م���ن ركلة جزاء(. وكانت املرحلة 
االولى افتتحت بفوز سبورتينغ براغا وصيف 

املوسم املاضي على بورتيموننسي 1-3.
كما فاز ڤيتوريا س���يتوبال على مضيفه 
ماريتيمو فونش���ال 1-0، وباسوس فيريرا 
على ضيفه سبورتينغ لشبونة 1-0. وتختتم 
املرحلة اليوم االثنن مبواجهة أولياننسي مع 

ڤيتوريا غيمارايش.

في الشوط االول.
لكن في الشوط الثاني، فرض األندلسيون 
ايقاعهم واستعانوا بخبرتهم، وكان لدخول 
االيطالي لوكا تشيغاريني القادم من نابولي 
بدال من العاجي روماريك مفعوله االيجابي 
في وسط امللعب. وعادل فابيانو االرقام من 

تسديدة أرضية من داخل املنطقة )62(.
ولم يغير دخول االرجنتيني ليونيل ميسي 
بدال من ابراهيموڤيتش )52( أي شيء ملصلحة 
»بالوغرانا«، بل على العكس، تقدم اشبيلية 
بفضل كانوتيه الذي خدع احلارس الشاب 
روبن مينيو بعد متريرة عرضية من ألفارو 

نيغريدو )73(.
وحقق كانوتيه الثنائية بكرة رأسية ومن 
مسافة قريبة أيضا بعد عرضية االرجنتيني 

دييغو بيروتي )83(.
وتق���ام مباراة االياب الس���بت املقبل في 
برش���لونة حيث يتوقع أن يزج غوارديوال 

بتشكيلته األساسية.

فرنسا

أطاح ڤالنس���يان بضيفه مرسيليا حامل 

االسبانية، بتغلبه على برشلونة حامل لقب 
الدوري 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على 

ملعب »سانشيز بيزخوان« في اشبيلية.
وسجل الشبيلية البرازيلي لويس فابيانو 
)62( واملال���ي فريدريك كانوتيه )73 و83(، 
ولبرشلونة السويدي زالتان ايبراهيموفيتش 

.)20(
وكان برش���لونة قد أحرز لقب النسخة 
االخيرة بفوزه على اتلتيك بلباو 2-1 ذهابا 
و3-صفر ايابا على أرضه ليتوج للمرة الثامنة 

معادال رقم غرميه ريال مدريد.
وخاض برشلونة اللقاء دون العبيه الذين 
أحرزوا لقب كأس العالم مع منتخب اسبانيا، 
اذ اعتمد املدرب جوس���يب غوارديوال على 

الصاعدين احمللين وأجانب الفريق.
ورغم ذلك، تقدم الفريق الكاتالوني بعد 
متريرة من الظهير األيسر البرازيلي ماكسويل 
الى ايبراهيموڤيتش، تابعها من مسافة قريبة 
الى مين قائد اش���بيلية احلارس املخضرم 

أندريس بالوب )20(.
وفرض برشلونة إيقاعه على املباراة وعلى 
اشبيلية الذي اكتفى ببعض الهجمات املرتدة 

ثم أدرك ليام ريدجويل التعادل قبل دقيقتن 
من نهاية الوقت االصلي )88(.

وأس���قط بالكبيرن ضيفه ايفرتون الذي 
يعد هذا املوس���م احد الفرق القوية، بهدف 
وحيد للكرواتي نيكوال كالينيتش )14(، في 
ح���ن مني ويغان بهزمية ثقيلة على ملعبه 
أمام بالكبول الصاعد حديثا وبأربعة اهداف 
نظيفة تعاقب على تسجيلها غاري تايلور 
فليتش���ر )16( ومارلون هيروود )38 و43( 

واليكس باتيست )75(.
وفاز ولفرهامبتون على ضيفه ستوك سيتي 
بهدفن لديڤيد جونز )37( واالس���كوتلندي 
ستيفن فليتشر )39( مقابل هدف للسنغالي 
عبد الالي فاييه )55(. وتعادل بولتون مع 

ضيفه فوالم 0-0.
وتختتم املرحلة االولى اليوم االثنن بلقاء 
مان يونايتد وصيف البطل مع نيوكاس���ل 

العائد الى الدوري املمتاز.

اسبانيا

قطع اشبيلية حامل لقب الكأس احمللية 
شوطا كبيرا نحو إحراز مسابقة الكأس السوبر 

سانتوس بدال من بيتر كراوتش وجيرماين 
ديفو وارون لينون على التوالي.

واكتسح أستون فيال احد الطامحن هذا 
املوسم الى بطاقة اوروبية ضيفه وست هام 
بثالثية نظيفة افتتحها ستيوارات داونينغ 
)15(، وأضاف البلغاري س���تيليان بتروف 
الثاني )40(، واختتم جيمس ميلنر بالثالث 

.)66(
وفش���ل س���ندرالند الذي كان مقنعا في 
أدائه ونتائجه املوسم املاضي، في احملافظة 
على فوز كان في متناوله بعد ان تقدم ب� 10 
العبن على ضيفه برمنغهام بهدفن نظيفن 
افتتحهما دارن بنت التسجيل من ركلة جزاء 
تسبب بها س���تيفن كار )24( قبل ان يطرد 
زميله العب الوسط لي كاترمول قبيل نهاية 

الشوط االول )43(.
وفي الشوط الثاني، متكن سندرالند من 
تعزيز تقدمه بعدما أسفر ضغطه عن هدف 
ثان جاء بقدم كار نفسه خطأ في مرمى فريقه 
)56( فاستبدل بعد 9 دقائق بكريغ غاردنر 

.)65(
وقلص سكوت دان الفارق في الدقيقة 77، 

بدأ تشلس���ي حملة الدفاع عن لقبه بطال 
للدوري االجنليزي في كرة القدم، بفوز كبير 
على ضيفه وست بروميتش البيون قوامه 
ستة أهداف نظيفة في افتتاح املوسم اجلديد 

.2011-2010
على ملعب »س���تامفورد بري���دج« أمام 
41600 متفرج، لم ميهل تشلسي بقيادة مدربه 
االيطالي كارلو انش���يلوتي للموسم الثاني 
على التوالي، الضي���وف أكثر من 6 دقائق 
الفتتاح التسجيل بعدما أطلق العاجي ديدييه 
دروغبا قذيفة ش���ديدة القوة من ركلة حرة 
فارتدت الكرة من احلارس سكوت كارسون 
الى النيجيري كون ميكل اوبي الذي مررها 
الى الفرنسي فلوران مالودا لم يتوان األخير 

في إيداعها الشباك.
وجنح مالودا في محاولته الثانية من ركلة 
حرة ايضا فاخترقت الكرة احلاجز البشري 
وخدعت كارسون واستقرت داخل شباكه في 

الدقيقة االخيرة من الشوط االول )45(.
وفي الشوط الثاني، اضاف تشلسي الهدف 
الثالث بعد ركلة ركنية نفذها مالودا على رأس 
جون تيري وعادت الكرة الى دروغبا الذي 
أطلقها قوية ال ترد من زاوية ضيقة )55(.

وجاء دور فرانك المبارد في التسجيل بعدما 
تلقى كرة من اشلي كول غير املراقب داخل 

املنطقة أنهاها في شباك كارسون )63(.
وأكمل دروغبا ثالثيته بعد عمل مشترك 
مع اش���لي كول هرب على أث���ره من املدافع 
الدولي التشيلي غونزالة خارا وغالط احلارس 
كارسون واودعها املرمى )68( ترك بعد ذلك 

مكانه ملواطنه سالومون كالو.
وختم مالودا كما بدأ بالهدف الس���ادس 
ف���ي الدقيقة االخيرة بعد متريرة في العمق 
من مواطنه نيكوال انيلكا أحسن استغاللها 

وأنهاها بيمناه في قلب املرمى )90(.
وتعادل توتنهام وضيفه مانشستر سيتي 
0-0 على ستاد »وايت هارت الين« امام نحو 
36 ألف متفرج. ويدين مانشس���تر س���يتي 
ومدربه االيطالي روبرتو مانشيني بالفضل 
في إحراز هذه النقطة الثمينة الى احلارس 
الش���اب جو هارت )23 عاما( الذي ذاد عن 
مرماه ببس���الة وحرم أصحاب األرض من 

فرص كثيرة مناسبة للتسجيل.
وأشرك مانشيني في التشكيلة االساسية 
3 من املنضمن حديثا هم العاجي يايا توريه 
الذي لعب الى جانب شقيقه كولو، واالسباني 
دافيد سيلفا والصربي الكسندر كوالروف، 
وأبقى املهاجم التوغولي اميانويل اديبايور 
على مقاعد االحتياط ليحل محل االرجنتيني 
كارلوس تيفيز في آخر 7 دقائق من اللقاء.

ف���ي املقابل، ترك م���درب توتنهام هاري 
ريدناب عددا من الالعبن املهمن على مقاعد 
االحتياط ولم يستعن بهم اال في الشوط الثاني 
وهم االيرلندي روبي كن والروسي رومان 
بافليوتش���نكو واملكسيكي جيوفاني دوس 

إشبيلية يتفوق على برشلونة في ذهاب كأس السوبر.. وخسارة ثانية لمرسيليا 

مباراة اليوم االثنين بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة األولى(

أبوظبي الرياضية 10HD3مان يونايتد � نيوكاسل 

رفض نادي ڤي����ردر برمين األملاني 
عرضا رسميا من ريال مدريد االسباني 
للتعاق����د مع األملاني الدولي مس����عود 

أوزيل.
وقال كالوس ألوفس نائب رئيس نادي 

برمين إن العرض املقدم للتعاقد مع أوزيل 
»مرفوض« وأنه ال مجال للمفاوضات.

واض����اف ألوف����س لش����بكة »س����كاي« 
التلفزيونية »ريال تقدم بعرض ولكنه غير 

مقبول وبالتالي انتهت املسألة«.
من جهته، قال أوزيل عقب فوز فريقه على 
آهلن 4-صفر في الدور األول من  كأس أملانيا 

إنه يشعر بخيبة أمل لرفض العرض.
وأضاف »عندما تتلقى عرضا مثل هذا، 
تكون لديك الرغبة في قبوله.. إنه حلم كل 

العب أن ينضم إلى أكبر أندية أوروبا«.
بدوره، أكد األرجنتيني خورخي فالدانو 
مدير الكرة ف����ي ريال مدريد أن النادي قدم 

عرضا »أكثر من معقول«.
وتعاق����د ري����ال مع العب خط الوس����ط 
األملاني س����امي خضي����رة ويرغب في ضم 

أوزيل )21عاما(.
وذكرت تقارير إعالمية أملانية أن برمين 
قد يطلب 15 مليون يورو )19 مليون دوالر( 

على األقل لالستغناء عن الالعب.
وقال ألوفس »إذا تلقينا عروضا أخرى 
سندرس����ها وإذا لم نتلق فإن ذلك سيكون 
جيدا.. إذا لم ينتقل مسعود لناد آخر، فإنه 
سيلعب لڤيردر برمين وهو ما يبدو كذلك 

حاليا«.
وأعرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفني لريال مدريد عن رغبته في ضم اوزيل 
بعد ف����وز ريال على بايرن ميونيخ األملاني 

وديا في مدينة ميونيخ.
وقال مورينيو »إن����ه العب جيد للغاية 
وسأكون سعيدا إذا انضم إلينا.. رفض برمين 
العرض ولذل����ك يتعن علينا أن نرى كيف 
تسير األمور. إذا انتقل لفريقنا سيكون أمرا 

ممتازا. أوزيل سيفيدنا بالتأكيد«.


