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دوس سانتوس يريد مغادرة توتنهام وريينا يرفض الرحيل عن ليفربول

مورينهو وبواس يتنازعان على كوينتراو... وغاراي قريب من الرحيل

هذا  الفريق  تمارين  أول  إلــى  حضر  كوينتراو  إن  الصحيفة  ــرت  وذك
إلى  المنتظر  انتقاله  قبل  »وداعا«  لهم  وليقول  بزمالئه  ليرحب  الموسم 

النادي الملكي.
وتردد سابقا بان رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا اجتمع بمسئولين 
فريق  إلى  كوينتراو  انتقال  على  الطرفان  واتفق  االسباني،  النادي  في 

العاصمة االسبانية مقابل 22 مليون يورو.
وفي حال تمت الصفقة، سينضم كوينتراو )23 عاما( إلى 3 زمالء له 
كارفاليو  وريكاردو  رونالدو  كريستيانو  وهم  البرتغالي  المنتخب  في 

وبيبي.
مدرب  ان  البريطانية  ميرور«  »دايلي  صحيفة  ذكرت  أخرى،  جهة  من 
للدخول  مستعد  فيالس-بواس  اندري  البرتغالي  االنجليزي  تشلسي 
مورينهو  جوزيه  مواطنه  حاليا  ريال  ومدرب  »قدوته«  مع  منافسة  في 

الستقطاب كوينتراو إلى العاصمة اللندنية.
إلى  أشارت  التي  التقارير  بعد  أيسر  ظهير  لضم  تشلسي  سعي  ويأتي 
رغبة الدولي أشلي كول بترك انجلترا إلى الدوري االسباني لحمل ألوان 

ريال مدريد، شرط انتقال زوجته السابقة الفنانة شيريل كول معه.

عين اإلنتر على البرازيلي الصاعد كاسيميرو
ذكرت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« اإليطالية أمس )الثلثاء( أن 
كاسيميرو  الصاعد  بالالعب  مهتم  القدم  لكرة  اإليطالي  ميالن  إنتر  نادي 
البرازيل  ومنتخب  البرازيلي  باولو  ساو  نادي  مع  الرائعة  عروضه  بعد 
إنتر  ويسعى  الماضية.  القليلة  األشهر  خــالل  عاما   20 تحت  للشباب 
الدولي  األرجنتيني  الالعب  وضع  وقد  الصيف  هذا  وسطه  خط  لتعزيز 
فالنسيا  ــادي  ن ولكن  أولوياته،  قائمة  رأس  على  بالفعل  بانيغا  إيفر 
مما  العبه  في  التفريط  يرفض  مــازال  بانيغا،  له  يلعب  الذي  االسباني، 

دفع إنتر للبحث عن بدائل أخرى.
ويمتد عقد كاسيميرو مع ساو باولو لعام 2015، وشق الالعب طريقه 
إلى التشكيل األساسي للنادي البرازيلي منذ أن لعب مباراته األولى معه 
بطل  برشلونة  نادي  أن  يبدو   ، إنتر  وبخالف   .2010 تموز  يوليو/  في 
الشاب.  البرازيلي  الالعب  على  عينه  اآلخر  هو  يضع  واسبانيا  ــا  أوروب

كأس  بطولة  في  البرازيلي  المنتخب  مع  كاسيميرو  يلعب  أن  ويتوقع 
العالم للشباب تحت 20 عاما التي تستضيفها كولومبيا في وقت الحق 

هذا الصيف.

توتنهام يسعى لضم األلماني تاسكي
بضم  اهتمامه  جديد  من  القدم  لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نادي  أبدى 
توتنهام  ــدرب  م ــان  وك صفوفه.  إلــى  تاسكي  سيردار  األلماني  المدافع 
في  لفريقه  األلماني  الدفاع  قلب  العب  لضم  بطلب  تقدم  ريدناب،  هاري 
الصيف الماضي ولكن نادي شتوتغارت األلماني الذي يلعب له تاسكي 
رفض هذا العرض. وأشارت صحيفة »صن« البريطانية أمس )الثلثاء( 
إلى أن توتنهام لم يفقد اهتمامه بتاسكي )24 عاما(« إذ إنه مازال يراقبه 

عن كثب كما أن النادي اإلنجليزي على اتصال بمستشاري الالعب.
إسترليني  جنيه  مليون   12 بنحو  قيمته  تقدر  الذي  تاسكي،  ويحظى 
إلى  ــرى  األخ اإلنجليزية  األندية  من  عــدد  باهتمام  دوالر(،  مليون   19(
المولود  تاسكي،  ويأمل  اإليطاليين.  والتسيو  يوفنتوس  ناديي  جانب 
شتوتغارت  من  االنتقال  في  جانبه  من  تركيا،  من  ألبوين  ألمانيا  في 
بعدما اكتفى ناديه باحتالل المركز 12 بترتيب الدوري األلماني الموسم 
الالعب  أعمال  وكيل  جاودينو  ماوريتسيو  عن  »صن«  ونقلت  الماضي. 
ســيــردار«.  لضم  ــران  آخ إنجليزيان  ونــاديــان  توتنهام  »يسعى  قوله: 
وأضاف »لم تحدث أية مناقشات بيننا بعد ولكن األمر يرجع إلى األندية 

الراغبة في ضم الالعب في مسألة التفاوض مع شتوتغارت ومعي«.

ماينتس يتعاقد مع النمسوي باومغارتلينغر
فيينا  ــا  ــري ــت اوس وســـط  العـــب  ــع  م ــي  ــان ــم األل ماينتس  ـــادي  ن تــعــاقــد 
النادي  أعلن  ما  بحسب  أعوام   4 لمدة  باومغارتلينغر  جوليان  النمسوي 

األلماني.
مباراة   13 في  بالده  منتخب  ألوان  عاما(   23( باومغارتلينغر  وحمل 
األوروبــي  ــدوري  ال منافسات  الجديد  فريقه  مع  سيخوض  وهو  دولية، 
لكرة القدم »يوروبا ليغ« في الموسم المقبل بعد حلول ماينتس خامسا 

قيمة  عن  الفريقان  يعلن  ولم  البوندسليغا،  من  المنصرم  الموسم  في 
العقد.

أتلتيكو وفولهام يسعيان لضم بنتلي
ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية أمس )الثلثاء( أن ناديي أتلتيكو 
بنتلي  ديفيد  الالعب  لضم  يسعيان  اإلنجليزي  وفولهام  االسباني  مدريد 
أن  الصحيفة  ــت  ــح وأوض ــدم.  ــق ال لكرة  اإلنجليزي  توتنهام  نــادي  مــن 
وسط  خط  لالعب  بالنسبة  مغريا  يكون  قد  تحديدا  اسبانيا  إلى  االنتقال 
أن  منذ  باسبانيا  عمل  صالت  تربطه  الذي  عاما(   26( إنجلترا  منتخب 

أصبح شريكا في حانة بمدينة ماربيال قبل عامين.
عدد  جانب  إلــى  بنتلي  أخبر  ريــدنــاب،  ــاري  ه توتنهام  ــدرب  م ــان  وك
باالسيوس  وويلسون  كارنكيار  نيكو  مثل  اآلخرين  الفريق  العبي  من 
بوسعهم  بأنهم  هاتون  وآالن  كين  وروبــي  سانتوس  دوس  وجيوفاني 
إلى  ــارك  ب ــوود  إي من  بنتلي  وانتقل  ــك.  ذل أرادوا  إذا  الفريق  من  االنتقال 
مليون   24( إسترليني  جنيه  مليون   15 مقابل   2008 العام  توتنهام 
األساسي  التشكيل  ضمن  لنفسه  مكان  حجز  من  يتمكن  لم  ولكنه  دوالر(، 
الثاني  كانون  يناير/  في  برمنغهام  فريق  إلــى  بنتلي  وأعير  للفريق. 

الماضي وحقق نجاحا متوسطا هناك.

ديبورتيفو يقترب من جناح سبورتنغ لشبونة
البرتغالي  لشبونة  سبورتينج  جناح  أن  إلى  إخبارية  تقارير  ألمحت 
إلى  اإلعارة  سبيل  على  الرحيل  من  كبير  بشكل  أقترب  سالوماو  ديوجو 
صفوف ديبورتيفو الكورونا االسباني. وكان سالوماو )22 عاما( انتقل 
ثابت  مكان  إيجاد  في  ينجح  لم  ولكنه  الماضي  العام  سبورتينغ  إلى 
بالتشكيل األساسي للفريق، وعلى رغم ذلك جذب إليه أنظار عدة أندية، 
البرتغالية  »ريكورد«  صحيفة  وأشارت  ديبورتيفو.  جدية  أكثرها  كان 
قد  وديبورتيفو  سبورتينغ  من  كل  أن  إلى  )االثنين(  األول  أمس  مساء 
االسباني  النادي  إلى  سالوماو  خاللها  من  ينضم  تبادلية  صفقة  يبرما 

مقابل انتقال اندريس غواردادو إلى فريق سبورتنغ.

 غلطة سراي يغازل غاراي الريال
للتعاقد  يسعى  التركي  سراي  غلطة  نادي  أن  إخبارية  تقارير  ذكرت   
مدريد.  ــال  ري االسباني  الــمــارد  مــدافــع  غـــاراي  ازيكيل  األرجنتيني  مــع 
الدولي  األرجنتيني  أن  االثنين  مساء  االسبانية  »آس«  صحيفة  وذكرت 

غاراي بات على مشارف الرحيل من ريال مدريد بعد أن ندرت مشاركاته 
سانتادير.  راسينغ  من  قادما   2008 في  الملكي  للنادي  انضمامه  منذ 
وتصاعدت وتيرة الحديث عن قرب رحيل غاراي بعد تعاقد ريال مدريد 
غلطة  ويسعى  لنس.  صفوف  من  فاراني  رافاييل  الفرنسي  المدافع  مع 
أن  بعد  المقبل،  الموسم  لمنافسات  استعدادا  صفوفه  تعزيز  إلى  سراي 
المركز  واحتل  الماضي  الموسم  في  لآلمال  مخيبة  نتائج  الفريق  حقق 

الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي.

دوس سانتوس يقترب من الرحيل عن توتنهام
يمتلك  بأنه  سانتوس  دوس  جيوفاني  الدولي  المكسيكي  النجم  أكد 
توتنهام  عن  ثمن  بــأي  للرحيل  سعيه  ــار  إط في  الــعــروض،  من  العديد 
العام  في  توتنهام  إلى  عاما(   22( سانتوس  دوس  وانتقل  اإلنجليزي. 
2008 قادما من برشلونة االسباني مقابل 5.3 ماليين جنيه إسترليني 
الفريق  مع  المشاركة  فرصة  على  يحصل  لم  ولكنه  ــورو(  ي ماليين   6(

وتمت إعارته إلى ايبسويتش تاون ثم غلطة سراي التركي.
الماضي  الموسم  إعارته  خالل  طيب  بمستوى  سانتوس  دوس  وظهر 
المكسيكي  الــالعــب  ويسعى  األســبــانــي،  سانتاندير  راسينغ  لــنــادي 
في  االسباني  الـــدوري  إلــى  والــرجــوع  اإلنجليزي  الـــدوري  عن  للرحيل 
دوس  ــال  وق سرقسطة.  ــال  وري اشبيلية  جانب  من  ــح  واض اهتمام  ظل 
المقبلة،  وجهتي  أعرف  ال  »مازلت  االسبانية:  »آس«  لصحيفة  سانتوس 
بعض  لدي  وبات  اآلن  جيد  بشكل  تسير  األمور  أن  على  اهلل  أشكر  ولكني 

العروض. ولكني سأنتظر ألختار العرض األفضل«.

ريينا لن يرحل عن ليفربول
حول  الــمــثــارة  التكهنات  ريينا  خوسيه  االســبــانــي  ــارس  ــح ال نفى 
ليفربول  من  قادما  االسباني  مدريد  أتليتكو  فريق  إلى  انتقاله  إمكانية 
حارسه  اقتراب  مع  جديد  مرمى  حارس  عن  أتليتكو  ويبحث  اإلنجليزي. 
الدوري  بطل  يونايتد  مانشستر  إلى  االنتقال  من  خيا  دي  ديفيد  الصاعد 

اإلنجليزي.
ورددت وسائل اإلعالم بقوة خالل الفترة الماضية إن ريينا في طريقه 
ريينا  ــال  وق إنجلترا.  في  أعــوام   6 قضى  بعدما  ليفربول  عن  للرحيل 
عن  يبحث  مدريد  أتليتكو  أن  »أدرك  االسبانية:  جاسيتا«  »ال  لصحيفة 
حارس مرمى، ولكني لن ارحل عن ليفربول، لدي عقد يمتد لخمسة أعوام 

وأشعر بالسعادة هنا«.

ديفيد بنتلي خوسيه ريينا فابيو كوينتراو

§ عواصم - وكاالت

] ودع الظهير األيسر البرتغالي الدولي فابيو كوينتراو زمالءه في نادي بنفيكا تمهيدا النتقاله إلى ريال مدريد االسباني 
في مطلع يوليو/ تموز المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية أمس )الثلثاء(.

البرازيلي غانسو على رأس مطالب ميالن
§ ميالنو – أ ف ب

نجوم  مالحقة  في  ــة  ــي األوروب األنــديــة  ــرز  أب تستمر   [
ــأس  ــب ك ــق ــل ــا ب ــث ــدي ســانــتــوس الـــبـــرازيـــلـــي الــمــتــوج ح
ميالن  الخط  على  دخــل  وقــد  القدم،  لكرة  ليبرتادوريس 

بطل ايطاليا الراغب بقوة في ضم العب الوسط غانسو.
وذكرت الصحف البرازيلية إن ميالن ينوي ضم غانسو 

بعد  المقبلة  الشتوية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  ــي  ف ــا(  ــام ع  21(
خوضه كأس العالم لألندية في اليابان مع فريقه البرازيلي 

المتوج بلقب المسابقة القارية.
سبورت«  ديللو  غازيتا  »ال  لصحيفة  غانسو  وصرح 

)األرجنتيني  على  التغلب  ــو  ه ــي  ــدف »ه االيــطــالــيــة: 
ثم  طــوكــيــو،  ــي  ف وبــرشــلــونــة  ميسي  لــيــونــيــل( 

ــر/ كــانــون  ــاي ــن ــي ي ــالن ف ــي ـــى م ــام إل ــم ــض االن
الثاني«.

ــو  ــان ــالن ادري ــي ــس م ــي ــب رئ ــائ ــق ن ــل وع
ــام إلــيــنــا في  ــم ــض ــد االن ــري غــالــيــانــي: »ي

يناير ونحن أيضا نريد ذلك، لكنه ليس 
فيجب  ــــي،  األوروب ــاد  ــح االت مــن  العــبــا 

تخفيف  نأمل  أوال.  القوانين  تغير 
القيود«.

ذكرت  »النــســي«  صحيفة  لكن 
ــرض  ع ــى  ــل ع وافـــــق  ــو  ــس ــان غ إن 

اللدود«  »الجار  إلى  باالنضمام 
الشعبية  صــاحــب  كورنثيانز 

ـــو،  ـــاول ـــة فــــي ســـــاو ب ـــارف ـــج ال
شعبية  أكــبــر  ثــانــي  ــب  ــاح وص
الواقع  فالمنغو  بعد  البالد  في 

في ريو دي جانيرو.
ـــس ســانــتــوس  ـــي ـــق رئ ـــل وع

ــرا  ــي ــف ــي أول دي  ألــــفــــارو  ـــس  ـــوي ل
ــو ســيــأتــي إلــى  ــس ــان ــرو: »غ ــي ــب ري

ال  انــه  لي  قــال  وهــو  معنا،  طوكيو 
كورنثيانز.  إلــى  االنضمام  يريد 
برازيلي،  العب  أي  غرار  على  لكن 

في  أوروبــا  في  باللعب  يحلم  هو 
مع  عقدا  يملك  لكنه  األيــام،  من  يوم 

بند جزائي بقيمة 50 مليون يورو«.
وتابع ريبيرو »ال يريد سانتوس 
ــي،  ــزائ ــج ــد ال ــن ــب تــخــفــيــض قــيــمــة ال
الالعب،  حقوق  أيضا  يحترم  لكنه 
فلسنا أمام حالة عبودية. ال يمكننا 
يكن  لــم  إذا  الــلــعــب  عــلــى  إجـــبـــاره 
جيدا.  أداء  يقدم  لن  ــه  ألن سعيدا، 

نريده سعيدا كما هو اآلن«.

قدوم يونغ لن يمنع ناني 
من البقاء في مانشستر يونايتد

§ لندن – أ ف ب

مانشستر  مع  باق  انه  ناني  لويس  البرتغالي  الدولي  الجناح  أكد   [
تعاقد  رغ��م  على  وذل��ك  القدم  لكرة  االنجليزي  ال���دوري  بطل  يونايتد 

األخير مع اشلي يونغ من أستون فيال.
اجل  من  سيقاتل  ان��ه  عاما   24 العمر  من  البالغ  البرتغالي  وش��دد 
كلف  ال���ذي  ي��ون��غ  إن  رغ���م  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  ف��ي  م��رك��زه  ع��ل��ى  المحافظة 

»الشياطين الحمر« بين 25 و32 مليون دوالر، يلعب في المركز ذاته.
وأضاف ناني لصحيفة »سترايتس تايمز« خالل زيارة لسنغافورة 
»من المؤكد إني لن اذهب إلى أي مكان. ستكون هناك منافسة اكبر على 
أن  دائما  عليك  يونايتد  مانشستر  مثل  فريق  وفي  المراكز، 

تكون متلهفا للمزيد من األلقاب«.
يونايتد  مانشستر  إل���ى  ي��ون��غ  وص���ول  وت��س��ب��ب 
مدريد  ريال  إلى  ناني  رحيل  احتمال  حول  بشائعات 
ميونيخ  وبايرن  االيطالي  ميالن  إنتر  أو  االسباني 

األلماني.
وأشار ناني في حديث لصحيفة »ماي بايبر« انه 
فيرغسون  اليكس  االسكتلندي  مدربه  مع  يبحث  لم 
ب���ال���دور ال����ذي س��ي��ل��ع��ب��ه ف���ي ال��ف��ري��ق 
»لماذا  مضيفا  المقبل،  الموسم 
كان  النادي  ذلك.  فعل  علي 
الفريق  مصلحة  يعلم 
ع���ن���دم���ا وق������ع م��ع��ه 
مشيرا  )ي���ون���غ(«، 
مع  التعاقد  أن  إل��ى 
فيال  أس��ت��ون  نجم 
هاما  دفعا  سيقدم 

للفريق.
أن  ي��������������ذك��������������ر 
يخوض  م��ان��ش��س��ت��ر 
ج�������ول�������ة آس�����ي�����وي�����ة 
ت���روي���ج���ي���ة ب����دأه����ا ف��ي 
في  ال��ح��ال��ي  ال��ش��ه��ر   23
في  ويختتمها  كونغ  هونغ 
تموز  ي��ول��ي��و/  م��ن  ال��س��اب��ع 
قبل  سنغافورة،  ف��ي  المقبل 
األميركية  جولته  إلى  االنتقال 
يوليو   13 ف��ي  تبدأ  التي 
وتختتم  بوسطن  في 
م���ن���ه   30 ف���������ي 
ف�������ي ال����ع����اص����م����ة 

واشنطن.

يوفنتوس يسعى نحو الظفر 
بخدمات الياباني هوندا

§ روما – أ ف ب

سسكا  ــع  م ــات  ــاوض ــف م ــي  ف ــي  ــال ــط االي يــوفــنــتــوس  دخـــل   [
النجم  عن  بالتخلي  األخير  إقناع  اجــل  من  الروسي  موسكو 
الدولي الياباني كيسوكي هوندا، وذلك بحسب ما ذكرت أمس 

)الثلثاء( صحيفة »سبورتس نيبون« اليابانية.
مفاوضاتهما  في  توصال  الفريقين  ان  الصحيفة  وكشفت 

عن  الباحث  يوفنتوس  أن  إلى  مشيرة  المالية،  المسائل  إلى 
هوندا  من  يجعل  أن  يريد  الماضي،  الموسم  خيبة  تعويض 

محور خط وسطه. وكان هوندا )25 عاما( من ابرز العبي 
إفريقيا  جنوب  مونديال  في  الياباني  المنتخب 

ليساهم  آخر  وهندس  هدفين  سجل  إذ   2010
الدور  إلى  بالده  قيادة  في  أساسي  بشكل 

بعد  قواعدها  خارج  األولى  للمرة  الثاني 
عندما   2002 العام  األمر  هذا  حققت  إن 

مشاركة  الكروي  العرس  استضافت 
مع كوريا الجنوبية.

أفضل  جــائــزة  هــونــدا  ــال  ن كما 
 2011 آســـيـــا  ــــأس  ك ـــي  ف ــــب  الع

ــب بــــالده  ــخ ــت ــن ـــــاد م بـــعـــدمـــا ق
في  الــرابــعــة  للمرة  اللقب  ــى  إل

نظيره  عــلــى  بتغلبه  تــاريــخــه 
ــد  ــع االســــتــــرالــــي 1/صــــفــــر ب

ياباني  ــع  راب ليصبح  التمديد، 
ــب أفـــضـــل العــــب في  ــق ــل يـــتـــوج ب

كازويوشي  بعد  القارية  البطولة 
نانامي  وهيروشي   )1992( ميورا 

ــورا  ــام ــاك ن وشــونــســوكــي   )2000(
.)2004(

موسكو  سسكا  ــع  م ــدا  ــون ه ويلعب 
بعد   2010 الثاني  كانون  يناير/  منذ 

وهو  الهولندي،  فنلو  من  إليه  قدم  إن 
ياباني  العــب  أول  الماضي  العام  أصبح 

يصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
العبين  بأربعة  اآلن  حتى  صفوفه  عزز  يوفنتوس  أن  يذكر 

ميالن،  مــن  بيرلو  انــدريــا  المخضرم  الــوســط  ــب  الع ضــم  ان  بعد 
الدرجة  إلى  الهابط  سامبدوريا  من  زيغلر  ريتو  السويسري  والمدافع 

والمدافع  نابولي،  من  باسيينتسا  ميكيلي  الوسط  والعــب  الثانية، 
السويسري اآلخر شتيفان ليختشتاينر من التسيو.

العبه  مع  بالتعاقد  الفني  الطاقم  على  تعديال  يوفنتوس  ــرى  أج كما 
يزال  وال  نيري،  دل  لويجي  من  بدال  عليه  لإلشراف  كونتي  انتونيو  السابق 

منصب  تركيزه  أن  ويبدو  أيضا  مهاجم  عن  يبحث  العجوز«  »السيدة  فريق 
على نجم اتلتيكو مدريد االسباني الدولي األرجنتيني سيرخيو اغويرو.


