
برباتوڤ للبقاء مع مان يونايتد 
أعرب املهاجم البلغاري دمييتار برباتوڤ عن رغبته في البقاء مع مان يونايتد على األقل خالل 
املوسم املقبل. وأنهى برباتوڤ املوسم املنصرم حديثا من مسابقة الدوري اإلجنليزي املمتاز على 
قمة قائمة هدافي البطولة إلى جانب األرجنتيني كارلوس تيڤيز مهاجم مانشستر سيتي برصيد 
21 هدفا لكل منهما. ونقلت صحيفة »صن« البريطانية عن برباتوڤ قوله: »مازال عقدي مع مان 
يونايتد ميتد لعام آخر، ولن أذهب إلى أي مكان، إنني اآلن جزء من لقب مانشستر الـ 19 بالدوري 
اإلجنليزي وأريد أن أكون جزءا من لقبه العشرين، هذه هي خطتي«.
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الرياضية
ميسي يعتبر الفوز في روما »ذكرى«.. وبيكام يؤكد قدرة فيرغسون على إسقاط برشلونة في نهائي األبطال

برشلونة إلى لندن مبكرًا بسبب البركان األيسلندي

مارادونا: العبو األرجنتني تناولوا منشطات في مونديال 1994 

يك���ون اضعف، ال اعرف ما اذا 
كان اقوى من السابق، لكنه في 
كل االحوال ميلك العبني جيدين 

جدا«.
ب���دوره، اعتبر ديڤيد بيكام 
النجم السابق ملان يونايتد ان 
االخير قادر على قلب التوقعات 
والتغلب على برشلونة، بفضل 
حنكة مدربه االسكوتلندي السير 

اليكس فيرغسون.
ويعتبر كثيرون ان تشكيلة 
برش���لونة احلالية بني أفضل 
الفرق في تاري���خ اللعبة، لكن 
بيكام قال لشبكة »بي بي سي« 
البريطانية ان فيرغسون )69 
عاما( الذي قاد يونايتد الى لقبه 
التاسع عشر في الدوري )رقم 
قياس���ي(، قادر على وضع حد 

لهيمنة برشلونة.
وقال بيكام الذي لعب حتت 

الثالثة  املواسم  برشلونة، في 
االخيرة، االرجنتيني ليونيل 
ميسي ان فوز فريقه على مان 
يونايتد في نهائي دوري ابطال 
اوروبا عام 2009 في روما )2 
� 0( ام���ر من املاض���ي، ولقاء 
لندن سيكون »مباراة مختلفة 

متاما«.
وقال ميس���ي خالل مؤمتر 
صحاف���ي في برش���لونة »انه 
نهائ���ي، انها مب���اراة من نوع 
خاص، ذك���رى روما اصبحت 
خلفنا، واملباراة ستكون مختلفة 
متاما الننا نواجه خصما كبيرا 
جدا ميلك العب���ني مميزين«، 
واضاف »ال ارى مان يونايتد 
اضعف من فريق عام 2009، لقد 
فاز بالدوري االجنليزي وبلغ 
نهائي املسابقة االوروبية، والنه 
حصل عل���ى كل هذا، يجب اال 

مان يونايتد س����يكون اخلطر 
االكبر، ويع����رف بيكيه روني 
جيدا بعدما أمضى االول اربعة 
اعوام في صفوف مان يونايتد، 
اذ انتقل بعمر الس����ابعة عشرة 
الى »الشياطني احلمر« لكنه لم 
يجد مكانا اساسيا له في تشكيلة 

السير فيرغسون.
وقال بيكيه: »هو بني افضل 
املهاجمني في العالم، وقد سجل 
الكثير م����ن االهداف، ينبغي ان 
اركز كثيرا وال أترك له مساحات 
كبيرة، تربطني به صداقة جيدة، 
لكن كالنا يريد الفوز في املباراة 
وسيقاتل كل منا على طريقته 

الحراز اللقب«.
وتابع بيكي����ه: »كان صعبا 
دائما ان تلعب ضده في التمارين، 
والوض����ع مماث����ل حالي����ا مع 
)االرجنتيني ليونيل( ميسي«.

اشراف »السير« بني 1992 و2003 
قب����ل انتقاله الى ري����ال مدريد 
االسباني: »لقد أثبت سنة بعد 
سنة، وتشكيلة بعد تشكيلة، انه 
مدرب رائ����ع، أن يغير الالعبني 
بهذه الطريقة على مدى سنوات 
عديدة ويحافظ على جناحه هو 

أمر ال يصدق«.
وتابع قائد منتخب اجنلترا 
»ال����كل يتح����دث عن  س����ابقا: 
برشلونة بانه أحد أفضل االندية 
العالم، وبالطبع هو كذلك،  في 
لكن اذا كان هناك من سيتغلب 
عليهم في ذروتهم، فالسير اليكس 
فيرغسون يعرف كيفية القيام 

بذلك«.

بيكيه يخشى خطر روني

اعتبر مدافع برشلونة جيرار 
بيكي����ه ان واي����ن روني مهاجم 

غادر امس برشلونة االسباني 
الى العاصمة االجنليزية لندن 
خلوض نهائ���ي دوري ابطال 
أوروبا لكرة القدم السبت املقبل 
على ملعب »وميبلي« ضد مان 
يونايتد االجنليزي، بس���بب 
سحابة الرماد املنبعثة من بركان 

غرميسفوتن االيسلندي.
وكان مدرب الفريق جوسيب 
غوارديوال صرح بانه ينتظر 
بيان االحتاد االوروبي: »اذا قالوا 
ان���ه ال ميكننا حتمل املخاطر، 
اذا قالوا ان الوضع س���يكون 
هادئا، سنعتمد البرنامج املقرر 

مسبقا«.
كما ذكرت صحيفة »موندو 
الكاتالونية ان  ديبورتيف���و« 
النادي قد يس���افر عبر القطار 

خلوض املباراة املنتظرة. 
م���ن جهته، اعتب���ر مهاجم 

)أ.ف.پ( مدرب مان يونايتد أليكس فيرغسون في لقطة طريفة 

مارادونا الذي استبعد من مونديال 
1994 في الواليات املتحدة بسبب 
تناوله مادة االيفيدرين املنشطة 
ال����ى 10 فحوصات  »يخضعونك 
للكشف عن املنشطات وباملصادفة 
ال تخض����ع ألي فح����ص في هذه 
املباراة، هنا كان الفخ وغروندونا 
كان على علم بذلك«. وتعددت في 
االونة االخي����رة دعوات مارادونا 
التتويج  الى  الذي قاد االرجنتني 
ب����كأس العالم ع����ام 1986، باقالة 
اياه »عجوزا«  غروندونا معتبرا 
كونه على رأس االحتاد االرجنتيني 
منذ 1979 و«ديكتاتورا عندما يقول 
هذا أبيض يصفق له اجلميع«. من 
جهة أخرى، اكد مارادونا انه سيتابع 
غروندونا قضائيا بسبب اشارة 
االخير ملشاكل مارادونا مع االدمان 
على املخدرات في حني ان اسطورة 
كرة القدم االرجنتينية يؤكد انه لم 
يستهلك املخدرات منذ 7 اعوام.وكان 
غروندونا صرح قائال »انا عجوز 
لكني طاهر وهذا حلس����ن حظي، 
هناك اشخاص اخرون ليسوا كذلك 
لسوء احلظ وليس ملشاكل طبيعية 

بل ملشاكل خلقوها النفسهم«.

املنتخب  ألع����اب  أكد صان����ع 
االرجنتيني سابقا دييغو ارماندو 
مارادونا ان زمالءه تناولوا مواد 
محظورة قبل الفوز على استراليا 
في الدور الفاصل املؤهل الى نهائيات 
كأس العالم 1994، مشيرا الى انه 
لم يتم اجراء اي فحوصات للكشف 

عن املنشطات بعد املباراة.
وق����ال مارادونا ف����ي تصريح 
لقناة »اميركا«: »ملاذا لم تكن هناك 
فحوصات للكشف عن املنشطات 
خالل مواجهة استراليا، في حني 
انها كانت في جميع املباريات التي 
خضناها من قبل؟، ما حصل هو 
انه ملواجهة اس����تراليا قدمت لنا 
قهوة سريعة، وضعوا شيئا ما في 
القهوة وبفضل ذلك ركضنا اكثر«، 
ووجه مارادونا اصابع االتهام الى 
رئيس االحتاد االرجنتيني نائب 
رئيس االحتاد الدولي )فيفا( خوليو 
ل����م يتوقف عن  الذي  غروندونا 
انتقاده منذ تركه منصب االدارة 
الفنية ملنتخب »البيسيليستي« في 
يوليو املاضي عقب اخلروج املذل 
من الدور ربع النهائي ملونديال 2010 
االسطورة مارادونا فتح النار على زمالئه الصطياد رئيس االحتاد األرجنتيني خوليو غروندوناباخلسارة امام املانيا 0-4. وتابع 

)ا.ف.پ( جنم برشلونة ميسي يرتدي فانيلته خالل التدريب 

 ريال مدريد يتعاقد مع كالييخون 

روما لضم الميال 

أغويرو للرحيل عن أتلتيكو مدريد

كامبياسو يغيب عن نهائي الكأس 

غرمييو يتعاقد مع جيلبرتو سيلفا

 أياكس يضم يانسن 

رومينيغه يذّكر شالكه
بوعده ببيع نيوير

تشاجر الالعبون فألغيت املباراة 

ماتزاري باٍق في نابولي 

أعلن ريال مدريد تعاقده مع املهاجم خوسيه ماريا كالييخون 
من صفوف إس���بانيول ملدة خمس���ة أعوام في صفقة لم يتم 
الكشف عن قيمتها املالية، وذكر املوقع الرسمي لالحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أنه سبق لالعب الصاعد من صفوف الناشئني 
بالنادي امللكي، اللعب مع الفريق الثاني لريال مدريد بني عامي 
2006 و2008، وف���ى 2008 مت بيع كالييخون إلى إس���بانيول 

وسجل ستة أهداف مع الفريق في الدوري االسباني. 

أعرب روما اإليطالي عن رغبته في ضم العب خط الوسط 
املهاجم الصاعد إريك الميال من ناديه األرجنتيني ريفر بليت. 
وذكرت صحيفة »إل رومانيستا« الصادرة في العاصمة اإليطالية 
أن روما يرى في الالعب األرجنتيني )19 عاما( إضافة مثالية 
لفريقه. نش���أ الميال في أكادميية الشباب بنادي ريفر بليت 
وأصبح من الالعبني األساسيني ضمن صفوف الفريق منذ أن 

لعب مباراته الرسمية األولى هناك في يونيو 2009.

اعتبر مهاجم املنتخب االرجنتيني سيرخيو اغويرو ان 
موعد الرحيل عن صفوف فريقه اتلتيكو مدريد االس���باني 
ق���د حان، معربا عن امله في ان يتم ذلك في فترة االنتقاالت 
الصيفي���ة املقبلة. وقال اغويرو في بيان له على موقعه في 
ش���بكة االنترنت »قلت منذ فترة طويلة عندما سأرغب في 
الرحيل فسأعلن عن ذلك امام املأل، هذا املوعد قد حان«، واضاف 
اغويرو في بيانه حتت عنوان »ساعة الرحيل«: »فكرت كثيرا 
في املوضوع وانا مقتنع بانه يتعينعليه الوفاء مع نفسي، 
ال يجب ان اضع حدودا المكانية مواصلة التعلم ومواصلة 

التحسن ونهج طريق الالعبني الكبار«.

يغيب العب خط الوس���ط األرجنتيني الدولي إستيبان 
كامبياس���و عن صفوف فريقه إنت���ر ميالن في نهائي كأس 
إيطاليا أمام باليرمو األحد املقبل إلصابته بش���د في أربطة 
الساق. وكان كامبياسو غاب عن مباراة إنتر األخيرة مبسابقة 
الدوري اإليطالي لهذا املوس���م أمام كاتاني���ا األحد املاضي 
بسبب اإلصابة، وذكرت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية امس أن إصابة الالعب األرجنتيني قد تبعده عن 

املالعب لعدة أسابيع.

أعل����ن غرمييو البرازيلي عن تعاقده مع جيلبرتو س����يلفا، 
جنم ارسنال اإلجنليزي واملنتخب البرازيلي سابقا، من صفوف 
باناثينايكوس اليوناني. وأكد غرمييو على موقعه الرس����مي 
تعاقده ملدة 18 شهرا مع جيلبرتو سيلفا، الذي خاض 86 مباراة 
مع منتخب السامبا وشارك في النسخ الثالث األخيرة من كأس 

العالم، ولكن دون الكشف عن القيمة املالية للعقد.

أعلن أياك���س بطل الدوري الهولندي عن تعاقده مع ثيو 
يانسن جنم تفينتي انشيخيده، ووافق يانسن )29 عاما(، الذي 
سجل 13 هدفا خالل 30 مباراة، على االنضمام إلى أياكس ملدة 
عامني، مع وجود بند في عقده يسمح بأن يبقى ملوسم آخر. 
وأوضح أياكس عبر موقعه الرسمي »أياكس توصل التفاق 
مع تفينتي وثيو يانسن النضمام األخير إلى الفريق، العب 
الوسط وقع عقدا يبدأ من أول يوليو 2011 وحتى 30 يونيو 

2013، االتفاق يتضمن بندا يسمح بأن يبقى ملوسم آخر«.

ذّكر رئيس نادي بايرن ميوني���خ ثالث الدوري االملاني 
كارل هاينتس رومينيغه اداريي نادي ش���الكه بالوعد الذي 
قطعوه ف���ي موضوع انتقال حارس مرم���ى االخير الدولي 
مانويل نيوير الى صفوف الفريق الباڤاري، وقال رومينيغه 
لصحيفة »بيلد« االملانية امس: »أنا مقتنع بأن شالكه سيلتزم 
باالتفاق املبدئي الذي توصلنا اليه، مسؤولو شالكه يحترمون 
كالمهم ويفاوضون بجدية، على غرارنا«، وتوصل الفريقان 
خالل اجتماع في برلني النتقال نيوير هذا الصيف مقابل 18 
ملي���ون يورو باالضافة الى مكافآت مرتبطة بنتائج بايرن، 
لكن رئي���س »األزرق امللكي« كليمنس تونيز قال ان نيوير 

)25 عاما( لن يرحل قبل عام 2012.

ألغى طاقم احلكام مباراة في الدوري الس���نغافوري قبل 
انطالقها بسبب مشاجرة بني العبي الفريقني في أرض امللعب 
اثناء االحماء. وأصبح س���تاد هوغانغ مسرحا ملشاجرة بني 
العبي هوغانغ يونايتد صاحب االرض وايتوال بطل الدوري 
السنغافوري، وذكرت وسائل اعالم محلية ان ما حدث يشبه 
معارك العصاب���ات بعدما الحق العب���ون بعضهم البعض 

واندفعوا نحو املدرجات.

 م���دد والتر ماتزاري مدرب ن���ادي نابولي ثالث الدوري 
االيطالي عقده ملدة خمسة أعوام مع فريقه، بحسب ما أعلن 
الن���ادي اجلنوبي، وجاء في بيان للن���ادي: »بعد عامني من 
التعاون قاد نابولي الى دوري ابطال اوروبا في وقت أقرب 
م���ن املتوقع، اتفق الرئيس ووالتر ماتزاري على اس���تمرار 

تطوير النادي خلمسة أعوام مقبلة«.

)أ.ف.پ( كارلوس تيڤيز مع العبي مانشستر سيتي رافعا كأس إجنلترا 

أعرب مهاجم مانشستر سيتي االجنليزي كارلوس تيڤيز االثنني 
عن رغبته في املشاركة في نهائيات كأس اميركا اجلنوبية »كوبا 

اميركا« التي يستضيفها منتخب بالده االرجنتني من 1 الى 24 
يوليو املقبل، وقال خوسيه لويس براون احد مساعدي املدير الفني 

للمنتخب االرجنتيني سيرخيو باتيستا في تصريحات صحافية 
»كارلوس قال لي عبر الهاتف اريد اللعب في كوبا اميركا«، مضيفا 

ان تيڤيز سيصل الى االرجنتني في نهاية االسبوع.
وكان تيڤيز قال في تصريح لراديو »ريد«: »كل ما كنت أرغب فيه 
هو ان يتصل بي هاتفيا ويقول لي اختياراتي مختلفة ولن تكون 

ضمن صفوف املنتخب، اطلب فقط قليال من االحترام الذي اعتقد 
انني استحقه«، ورد باتيستا على تصريحات تيڤيز بقوله »ليس 
هناك اي شخص مستبعد من املنتخب«، لكنه اوضح انه »اختار 
العبني آخرين« لتفسير غياب تيڤيز عن التشكيلة التي ستواجه 

الپارغواي.

 تيڤيز خلوض كوبا أميركا


