
حارس أتلتيكو مدريد داڤيد دي خيا

إبراهيموڤيتش لن ينتقل إلى ريال مدريد
اكد مدير اعمال النجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش ان االخير لن يترك ميالن لالنتقال الى ريال مدريد، 
وذلك ردا على االخبار التي تناقلتها وسائل االعالم االيطالية في االيام االخيرة. وذكرت وسائل االعالم 
االيطالية ان ابراهيموڤيتش يثير اهتمام مدربيه السابقني في انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو 
وااليطالي روبرتو مانشيني الراغبني ضمه الى ريال مدريد ومانشستر سيتي االجنليزي على 
التوالي، لكن مدير اعماله مينو رايوال حتدث عن احتمال ان ينهي املهاجم السويدي البالغ من 
العمر 29 عاما مسيرته االحترافية مع فريقه احلالي ميالن.
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الرياضية
النادي الكاتالوني يتدرب على ملعب أرسنال استعداداً لنهائي األبطال في »وميبلي«

برشلونة متخوف من الثنائي روني ـ تشيشاريتو

اجمع العبو برشلونة االسباني 
الكامل جلميع  على احترامه���م 
العبي م���ان يونايتد االجنليزي 
لكنهم اكدوا انهم يتخوفون بشكل 
أساسي من ثنائي الهجوم واين 
روني واملكسيكي خافيير هرنانديز 
»تشيشاريتو« اللذين سيشكالن 
اخلطر االساس���ي عل���ى النادي 
الكاتالوني عندما يتواجه الطرفان 
الس���بت املقبل في نهائي دوري 
ابطال اوروب���ا. وحتدث املهاجم 
الدولي داڤيد ڤيا عن هذا الثنائي، 
قائال »انهما العبان استثنائيان.
انهما مختلفان عن بضعهما لكن 
احدهما يكمل اآلخر. قدما موسما 
رائعا لكننا نثق متاما بدفاعنا«، 
مش���يرا ايض���ا ال���ى ان عملية 
االس���تحواذ على الكرة ستلعب 
دورا اساسيا في نهائي السبت 
الذي سيكون اعادة لنهائي 2009 
عندما توج الن���ادي الكاتالوني 
باللقب للمرة الثالثة في تاريخه 
بعدم���ا تغلب على »الش���ياطني 
احلم���ر« بهدف���ني للكاميروني 
صاموي���ل ايت���و واالرجنتيني 
ليونيل ميسي. واضاف ڤيا »انهم 
فريق يحب االستحواذ على الكرة 
ولن يسعى لتدمير طريقة لعبنا 
بل لفرض اسلوب لعبه. الفريق 
الذي سينجح في االستحواذ على 
الكرة خالل النهائي سيكون االقرب 
اما االرجنتيني  باللقب«.  للفوز 
خافيير ماسكيرانو الذي يعرف 
مان يونايتد جيدا كونه لعب في 
الدوري االجنليزي مع ليڤربول، 
فتحدث بدوره عن خطر ثنائي 
الهجوم ف���ي مان يونايتد، قائال 
العمق  »مينحهم تشيش���اريتو 
الهجوم���ي وروني االس���تحواذ 
الكرة«، فيما تطرق زميله  على 
سيرجيو بوسكيتس عن اسلوب 
لعب الطرفني، قائال »نحن فريقان 
نتمتع باسلوب لعب محدد. نحب 
االستحواذ على الكرة والفريقان 
سيسعان للحصول عليها وعندما 
نخسر الكرة نعمل بجهد كبير جدا 
الستعادتها«. ورأى بوسكيتس ان 
مدرب مان يونايتد االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون »ميلك فريقا 

املنشآت اخلاصة بارسنال.
من جانبه، اكد فيرغسون ان 
فريقه مان يونايتد ميلك احلل الذي 
يخوله التعامل مع جنم برشلونة 
ميسي.ويأتي تصريح فيرغسون 
بعدما عانى مان يونايتد االمرين 
للتعامل مع ميسي عندما تواجه 
الفريقان في نهائي عام 2009 الذي 
حسمه برشلونة ملصلحته بفضل 
هدفني من الكاميروني صامويل 
ايتو )انتر ميالن االيطالي حاليا( 
وميسي الذي تطور اداؤه كثيرا 
منذ حينها حيث فرض نفس���ه 
النجم املطلق في القارة العجوز 
باعتراف االحتاد الدولي ومجلة 
اللذين منحا  »فرانس فوتبول« 
االرجنتيني جائزة افضل العب 
ف���ي العامني االخيرين. وش���دد 
فيرغس���ون عل���ى ان فريقه لن 
يسمح لنفس���ه بحصر اهتمامه 
بالدفاع على ميسي واهمال جنوم 
النادي الكاتالوني االخرين، مضيفا 
»لعبنا ضد برش���لونة في ثالث 
مناسبات بوجود ميسي. هناك 
دائم���ا حل لكل العب جيد. نأمل 
ان جند حال يوم السبت. لكنهم 
ميلكون العبني جيدين آخرين، 
واالم���ر ذاته ينطبق علينا، لهذا 
السبب س���تكون املباراة مثيرة 
جدا. انا متأكد من ان برش���لونة 
يعي هذا االم���ر ايضا«. ورفض 
فيرغس���ون مقولة ان برشلونة 
سيدخل الى مواجهة السبت املقبل 
التي يحتضنها ملعب »وميبلي« 
في لندن بأفضلية معنوية بعدما 
رشحته مكاتب املراهنات للفوز 
باللقب على حساب »الشياطني 
احم���ر«، مضيفا »ال توجد هناك 
افضلية. هذا االمر ال يهم، نحن 
ال نقرر هذه املسائل.انا اعلم ان 
العبي فريقي جاهزون«. ورأى 
السير االس���كوتلندي ان فريق 
برشلونة احلالي اقوى من الفريق 
الذي فاز عل���ى مان يونايتد في 
نهائي 2009 على امللعب االوملبي 
في روما، مضيفا »اعتقد انهم اكثر 
نضوجا. الفوز بالكأس االوروبية 
حينها )2009( شكل خطوة كبيرة 

لهم كفريق«.

سيكون متقاربا للغاية«. واعتبر 
ميس���ي ان اسلوب مان يونايتد 
مشابه السلوب برشلونة، مضيفا 
»انهم مثلنا، يحبون تناقل الكرة 
والهجوم وخلق الفرص«، متطرقا 
ايضا الى دفاع »الشياطني احلمر« 
الذي اعتبره »قويا جدا في ظل 
وجود العب���ني رائعني ميلكون 
اخلبرة ولعبوا الى جانب بعضهم 
لفترة طويلة«.وتابع »ال ارى ان 
فريق يونايتد احلالي اضعف من 
فريق نهائ���ي روما - لقد فازوا 
املمتاز وهم  الدوري  للتو بلقب 
متواجدون في نهائي دوري ابطال 
اوروبا. ميلكون العبني من الطراز 
الرفيع مثل روني وتشيشاريتو 
وڤالنسيا. ارى انهم فريق قوي 
جدا من الصع���ب الفوز عليه«. 
العاصمة  الى  ووصل برشلونة 
االجنليزية بعد منتصف ليل اول 
من امس وتوجه مباشرة الى فندق 
غروف واستهل تدريباته امس في 

مهاجما لكنه قد يلجأ الى تشكيلة 
اكثر دفاعية«. بدوره، اعتبر ميسي 
ان نهائي السبت الذي يحتضنه 
ملعب وميبلي في لندن، سيكون 
مختلف���ا عن نهائ���ي 2009 وان 
اكثر تقاربا في  املباراة ستكون 
االداء مم���ا كان عليه الوضع في 
مواجهة امللعب االوملبي في روما، 
مضيفا »الذكريات اجلميلة التي 
اختبرناها في روما اصبحت من 
التاري���خ اآلن ونهائ���ي وميبلي 
س���يكون مختلفا متاما«. وشدد 
امام وسائل  النجم االرجنتيني 
االعالم االسبانية والدولية قبل 
سفر الفريق الى لندن على ضرورة 
ان يؤخذ نهائ���ي 2009 كمعيار 
لتحدي���د وجهة نهائي الس���بت 
املقبل، مضيفا »نحن نواجه فريقا 
كبيرا في مباراة ستكون مختلفة 
متاما. ال اعلم اذا كان مان يونايتد 
احلالي اقوى مما كان عليه قبل 
عامني، لكني متأكد من ان النهائي 

ثنائي مان يونايتد خافيير هرنانديز »تشيشاريتو« وواين روني يشكل خطورة كبيرة على برشلونة

حلظة وصول العبي برشلونة داڤيد ڤيا وسيرجيو بوسكيتس وبيدرو رودريغيز إلى لندن  )أ.ف.پ(

أكد السير اليكس فيرغسون مدرب مان 
يونايتد االجنليزي ان حارس مرمى اتلتيكو 

مدريد االسباني داڤيد دي خيا سيحل بدال من 
الهولندي املخضرم ادوين ڤان در سار املعتزل 
في نهاية املوسم احلالي، وقال فيرغسون بعد 
مباراة تكرمي الظهير املعتزل غاري نيفيل ان 

دي خيا سيترك فريقه لالنضمام الى الدوري 
االجنليزي »عملنا على هذا امللف منذ فترة، 

رصدناه وحددنا اختيارنا«، وتابع فيرغسون 
»انه حارس شاب، سريع، هادئ، ميلك حضورا 
مميزا وهو بديل رائع لڤان در سار«.وكان دي 
خيا )20 عاما( احلارس االساسي التلتيكو في 
املوسمني االخيرين، بعد تخرجه في مدرسة 

ناشئي فريق العاصمة وهو تألق في صفوف 
»روخي بالنكوس« منذ انطالق مسيرته معه عام 

2009. وتابع فيرغسون »كنا نبحث عن نوعية 
مماثلة ألدوين، ألن مزايا االخيرة الرائعة تظهر 
في هدوئه وتنظيمه، ومع داڤيد دي خيا االمر 
مشابه«. وكان ڤان در سار )40 عاما( اعلن انه 

سيعتزل في نهاية املوسم، بعد مسيرة مظفرة، 

اذ كان احلارس الذي متكن من سد فراغ العمالق 
الدمناركي بيتر شمايكل الذي ترك الشياطني 
احلمر عام 1999. وذكرت معلومات صحافية 
ان يونايتد اتفق مع اتلتيكو مدريد على بيع 

دي خيا مببلغ 16 مليون جنيه استرليني، لكن 
صحيفة »ديلي ميرور« اإلجنليزية اعتبرت ان 
قيمة الصفقة بلغت 18.3 مليون جنيه. وراقب 

فيرغسون احلارس دي خيا مع مدرب احلراس 
اريك ستيل في مباراة اتلتيكو وڤالنسيا في 

سبتمبر املاضي، وكان يونايتد الحق في فترات 
سابقة عدة حراس بينهم الهولندي مارتني 

ستيكلنبورغ حارس اياكس امستردام، واالملاني 
مانويل نوير حارس شالكه الذي اقترب من 

االنضمام الى بايرن ميونيخ، والفرنسي هوغو 
لوريس حارس ليون.هذا ويعتبر البعض ان 

فيرغسون يخاطر بجلب حارس ليس لديه سوى 
خبرة 18 شهرا في مالعب احملترفني، ويتوقع ان 
يوقع حارس مرمى منتخب اسبانيا حتت 21 عاما 
ملدة خمسة اعوام مع يونايتد، بعدما كشف امام 

زمالئه مؤخرا انه سيرحل عن مدريد.

فيرغسون يؤكد ضم دي خيا

بيرلو إلى يوڤنتوس ملدة 3 أعوام

سيدورف باٍق في ميالن

دهشة في أستراليا إزاء ادعاءات
مارادونا بتعاطي املنشطات

وقع العب الوسط الدولي االيطالي اندريا بيرلو عقد انتقاله 
من ميالن ال����ى يوڤنتوس ملدة 3 اعوام وذلك بعد ان امضى 10 
اعوام في صفوف االول. واصبح بيرلو )32 عاما( الذي حترر من 
عقده مع ميالن االسبوع املاضي، من بني حفنة من الالعبني اللذين 
دافعوا عن الوان العمالقة الثالثة في ايطاليا: انتر ميالن وميالن 

ويوڤنت����وس. وكان االس����طورة 
الالعب االول  جوس����يبي مياتزا 
الذي دافع عن الوان االندية الثالثة 
قبل ان يحذو حذوه الدو سيرينا 
وروبرتو باجيو وكريستيان ڤييري 
والهولندي ادغار ديڤيدز والفرنسي 
باتريك ڤييرا والس����ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش. وبدأ بيرلو مسيرته 
مع بريشيا قبل ان ينتقل الى انتر 
عام 1998، لكنه لم يكن اساس����يا 
فأعي����ر الى ريجينا ث����م عاد الى 
بريشيا. يذكر ان نادي السد القطري 
أعلن رسميا منذ أقل من أسبوعني 

مفاوضاته مع بيرلو، وذكر املوقع الرسمي للنادي القطري ان 
املفاوضات صحيحة مع النجم االيطالي لالنضمام الى صفوفه 
املوسم املقبل. من جانب آخر، اشترى ميالن حصة جنوى من 
عقد العب الوسط الدولي الغاني كيڤن برينس بواتينغ. وكان 
بواتنغ )24 عاما( امضى املوس����م املنتهي من الدوري االيطالي 
مع ميالن بعدما اشترى االخير نصف حقوق عقد الالعب الغاني 

من جنوى الذي ضمه من بورتسموث االجنليزي.

أعلن ميالن ان العب الوسط الهولندي املخضرم كالرينس 
سيدورف مدد ارتباطه بالفريق وسيدافع عن الوانه للموسم 
العاشر على التوالي. وانضم سيدورف )35 عاما( الذي كشف 
مؤخرا ان وضعه مع بطل ايطاليا ليس محسوما، الى البرازيلي 
تياغو سيلڤا وفيليبو اينزاغي واليساندرو نستا والهولندي 

مارك ڤان بومل واحلارس ڤالڤيو 
روما اللذين مددوا عقودهم في 
االي���ام االخيرة. كما عزز ميالن 
الفرنس���ي فيليب  دفاعه بضم 
مكسيس من روما والنيجيري 
تايي تايوو من مرسيليا الفرنسي، 
اضافة لشرائه حصة جنوى من 
عقد العب الوسط الدولي الغاني 
كيڤن برينس بواتنغ، فيما تخلى 
عن اندريا بيرلو الذي انتقل الى 
اليوناني  يوڤنت���وس، واملدافع 
سوكراتيس باباستاثوبولوس 
الذي عاد الى جنوى. وكان عقد 

س���يدورف ينتهي هذا املوسم وحتدثت بعض التقارير عن 
احتم���ال انتقاله للعب في البرازيل مع كورنثيانز، كما املح 
الالعب نفس���ه الى امكانية عودته لفريقه الس���ابق اياكس 
امسترام النهاء مسيرته التي بدأت مع االخير عام 1992 قبل 

ان يتركه عام 1995 لالنتقال الى سمبدوريا االيطالي.

أكد قائد املنتخب األس����ترالي لكرة القدم الذي تغلبت عليه 
األرجنتني في لقاء فاصل لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1994 أن 
ادعاءات أسطورة الكرة األرجنتينية دييغو مارادونا أن منتخب 
بالده تعاطى منش����طات محس����نة لألداء خالل مواجهة نظيره 
االس����ترالي لم يكن أمرا مفاجئا بالنس����بة له. وكانت أستراليا 
خسرت 0 - 1 في بوينس آيرس بعدما تعادلت 1 - 1 في سيدني 
في مباراتي الذه����اب والعودة بالدور الفاصل املؤهل لنهائيات 
مونديال 1994. وأوضح بول ويد، قائد املنتخب األسترالي آنذاك، 
أن ادعاءات مارادونا ميكن اعتبارها صادمة ومجاملة في الوقت 
نفس����ه على اعتبار أن أستراليا كان ينظر إليها في ذلك الوقت 
على أنها ستكون لقمة سائغة بالنسبة لألرجنتني. وصرح ويد 
لصحيفة »ذا أستراليان« انه »البد أنهم كانوا يشعرون باخلوف 

الشديد من أن نطيح بهم من تصفيات كأس العالم.

أندريا بيرلو

كالرينس سيدورف

متفرقات عاملية
٭ أعرب الالعب الفرنسي باتريك إيڤرا جنم دفاع مان يونايتد 
عن أمنيته في انضمام سمير نصري العب خط وسط ارسنال 

إلى صفوف املان يونايتد.
٭ أعلن االحتاد الفرنسي لكرة القدم أن منتخب »الديوك 

الزرقاء« سيواجه »املاكينات األملانية« يوم 29 فبراير املقبل 
في مباراة ودية على ملعب فيسير شتاديون مبدينة برمين 

األملانية.
٭ ذكر منظمو املباراة الودية املرتقبة بني منتخبي أوروغواي 
وهولندا أن أوروغواي س����تدفع أكثر م����ن 600 ألف دوالر 
للمنتخب الهولندي نظي����ر خوضه هذه املباراة املقررة في 

مونتڤيديو في الثامن من يونيو املقبل.
٭ أشاد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالقانون 
الذي يبدأ تطبيقه هذا الشهر لتحديث الهيكل اإلداري بأندية 

كرة القدم وضمان استقرار الالعبني ومكافحة الشغب والعنف 
في ستادات كرة القدم ببالده.

٭ سافر املنتخب اإلكوادوري لكرة القدم إلى الواليات املتحدة 
خلوض ثالث مباريات ودية خ����الل الفترة املقبلة في إطار 
استعداداته لبطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( 

التي تستضيفها األرجنتني من األول إلى 24 يوليو املقبل.
٭ بدأ املنتخب البنمي املرحلة األخيرة من استعداداته قبل 

السفر يوم االثنني املقبل إلى الواليات املتحدة للمشاركة في 
بطولة الكأس الذهبية )كأس أمم احتاد الكونكاكاف(، حسبما 

أفاد املتحدث عن اجلهاز الفني للفريق.
٭ تأهل السويسري روجيه فيدرر املصنف ثالثا الى الدور 
الثالث من بطولة روالن غاروس الفرنسية، ثاني البطوالت 
االربع الكبرى في التنس، بفوزه على الفرنسي مكسيم تكسييرا 
6 - 3 و6 - 0 و6 - 2. ولدى الس����يدات، تأهلت الدمناركية 
كارول����ني فوزنياكي املصنفة اولى الى الدور الثالث بفوزها 

على الكندية الكسندرا فوزنياك 6 - 3 و7 - 6 )8 - 6(.
٭ قرر االحتاد الدولي للسيارات »فيا« منع السائقني من 

استخدام اجلانح اخللفي املتحرك داخل النفق الشهير الذي 
يدخل ضمن مسار حلبة موناكو التي تستضيف االحد املقبل 

املرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورموال واحد.

ذكرت تقاري���ر إخبارية أن 
الفرنسي ارسني ڤينغر، مدرب 
نادي ارس���نال، يس���عى لضم 
مواطنه كرمي بنزمية، مهاجم نادي 
ريال مدريد، لصفوف فريقه هذا 
الصيف.وذكرت صحيفة »صن« 
أنه  البريطاني���ة أن ڤينغر أكد 
سيكون »نش���طا للغاية« خالل 
سوق انتقاالت الالعبني الصيفية 
احلالي���ة وأنه سيس���عى لضم 

املهاجم الفرنسي الشاب. 

املنتخب االيطالي  جدد مدرب 
السابق مارتشيلو ليبي رغبته في 
العودة الى التدريب بعد عام من 
الراحة. وقال ليبي الذي قاد ايطاليا 
الى لقبها املونديالي الرابع عام 2006 
قبل ان يخ����وض مغامرة مخيبة 
مع »اآلزوري« في مونديال جنوب 
افريقيا 2010، »انا جاهز للعودة ألن 
فترة راحتي انتهت. حصلت على 
العديد من العروض لكنني فضلت 

اخللود الى الراحة«.

انتقد مدرب ميالن ماسيميليانو 
اليغري نظيره جوزيه مورينيو، 
مدرب ريال مدريد، معتبرا ان األخير 
»مثير للش����فقة«، وكان اليغري 
صريحا في رأيه ح����ول نظرائه 
والعبيه في مقابل����ة تلفزيونية 
تبث، وكان انتق����اده الذعا بحق 
مورينيو، اذ حتدث عنه قائال »انه 
مثير للشفقة في معظم األحيان. 
أنا اكرر هذا األم����ر طيلة الوقت 

وأصبحت املسألة مبتذلة«.

اعتبر اجلناح االسباني خوسيه 
كاليخون املنتقل حديثا الى ريال 
مدريد االسباني ان الفريق امللكي 
»قطار يرغب اجلميع في أن يكون 
على متنه«، وانه متحمس للعمل 
جاهدا والقيام بتضحيات من أجل 
الفريق. وقال كاليخون ملوقع النادي 
الرسمي »أنا سعيد ألنني انضممت 
الى أفضل ناد في العالم.ال ميكن 
الق����ول ال لريال مدري����د«. ووقع 
كاليخون ملدة خمسة اعوام مقابل 
صفقة ذكرت الصحف االسبانية 

انها بلغت 5 ماليني يورو.

»ص����ن«  ذك����رت صحيف����ة 
البريطاني����ة أن اإليطالي روبرتو 
مانشيني، مدرب نادي مانشستر 
سيتي اإلجنليزي سافر إلى أبوظبي 
للقاء الشيخ خلدون املبارك رئيس 
مجل����س إدارة النادي اإلجنليزي 
بعد حدوث توتر في العالقات بني 
مانشيني وبعض مسؤولي النادي. 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى 
أن عالقة املدرب اإليطالي مع جاري 

كوك، أصبحت في توتر متزايد.

أع���رب املهاج���م اإليطال���ي 
جيوس���يبي روسي، جنم فريق 
ڤياريال، عن رغبته في االنضمام 
إلى صفوف برشلونة، مؤكدا أن 
أي العب في العالم يحلم بارتداء 

قميص العمالق الكاتالوني.

اقترب الظهير االيسر السويسري 
الدولي ريت����و زيغلر من الرحيل 
إلى  عن س����مبدوريا، واالنضمام 
يوڤنتوس، حيث يستعد للخضوع 
إلى الفحوص����ات الطبية بالنادي 

القابع مبدينة تورينو.

ڤينغر يريد ضم 
بنزمية ألرسنال

ليبي يجدد رغبته في 
العودة إلى التدريب

اليغري ينتقد مورينيو 
»املثير للشفقة«

كاليخون سعيد 
باللعب مع ريال

مانشيني في أبوظبي 
للقاء املبارك

روسي يحلم 
باللعب لبرشلونة

زيغلر يقترب 
من يوڤنتوس

فيرغسون يتعهد 
باحلد من خطورة 

ميسي


