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بايرن ميونيخ يعرض  15.7مليون يورو
لضم الشاب االرجنتيني اغريو
برلني /وكاالت

ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـح ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ــة "تـ ــي زد"
االمل ــانـي ــة ان ب ــاي ــرن مـي ــونـيخ
ب ــطل الـ ــدوري االملـ ــانـي لـكـ ــرة
الـقـ ـ ـ ــدم يف املـ ـ ـ ــوس ــم املـ ـ ـ ــاض ــي
ومـتـص ــدر الـت ــرتـيـب احل ــالـي،
عـرض مبلغ  15.7مليـون يورو
عل ـ ــى ن ـ ــادي اي ـن ـ ــدب ـن ـ ــدي ـن ـتــي
االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــن اجـل ض ــم
املهـ ــاجـم الـ ـشـ ــاب سـيـ ــرجـيـ ــو
اغيرو (17عاما).
ونقـلت الـصحـيفــة عـن رئيـس
الـن ــادي االرجـنـتـيـنـي خ ــولـي ــو

كومبـارادا قوله "ناديـا فياريال
(االسبـاني) ثم بـايرن مـيونيخ
همـا الــوحيـدان اللـذان قـدمـا
عروضـا واضحة" ،مـشيـرة الى
ان االول ع ـ ــرض 11.6مل ـي ـ ــون
يورو والثاني  15.7مليون.
وكـ ـ ــشفــت الـ ــصح ــيفـ ـ ــة ال ـتــي
اعتبـرت انه "يبـدو مسـتحيال"
علـ ـ ــى ال ـنـ ـ ــادي االرج ـن ـت ـي ـنــي
االحــتفـ ــاظ بالعــبه املـ ــرتـبــط
مـعـه بـعـق ـ ـ ــد حــت ـ ـ ــى  ،2007ان
مــديــر ف ــريق بــايــرن مـيــونـيخ
اولي هـونـيس قـد يكـون تـوجه

النجمة حيقق فوزا ثمينا عىل سرتة
يف بطولة البحرين
املنامة /رويترز
انت ــزع النـجمــة ف ــوزا ثمـينــا علــى
م ـ ـضـ ـيـفـه سـ ـتـ ـ ـ ــرة  ،1-2وتـعـ ـ ـ ــادل
الرفاع حـامل اللقب مع البحرين
 1-1ضمن املرحلة السابعة عشرة
ق ـ ـبـل االخ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
البحريني لكرة القدم.
عـلـ ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـ ـ ــاد الـ ـنـ ـ ـ ــادي االهـل ــي
ب ــامل ــاح ــوز ،جنح راش ــد جـم ــال يف
اح ــراز هـ ــدف الفـ ــوز للـنجـم ــة يف
الــدقـيقــة اخلــام ـســة مـن الــوقـت
بـ ـ ــدل الـ ـضـ ـ ــائـع بعـ ـ ــد ان ان كـ ـ ــان
صـ ــالح عـب ــد احلـمـي ــد افـتـتـح له
ال ـت ـ ــسج ــيل ( )79ق ــبل ان يـ ـ ــدرك

التونـسي سامي بن هوام التعادل
لــستــرة ( . )87وانف ــرد النـجمــة
بـاملـركـز الـرابع بـرصيـد  25نقطـة
وابتعـد بفـارق  3نقـاط عن سـترة
ال ـ ــذي ك ـ ــان ش ـ ــريـك ـ ــا له يف ه ـ ــذا
املـركز ،معززا حـظوظه يف التأهل
الى مسابقة كأس ولي العهد.
وعلــى استــاد البحــرين الـوطـني،
تـعثــر الــرفــاع واهــدر فــوزا كــان يف
مـتـنـ ــاوله بع ــد ان اض ــاع ال ــدولـي
حمـد راكع ركلـة جـزاء حني سـدد
الكرة يف احضـان احلارس يوسف
خـلـف فـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــدت الـ ـيـه مـجـ ـ ـ ــددا
اطلـقه ـ ــا ف ـ ــوق الع ـ ــارض ـ ــة (.)42

يف عـطلـة نهـايــة االسبـوع الـى
بـ ـ ــوي ـنـ ــس ايـ ـ ــرس مل ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة
الالع ــب خالل املــب ـ ـ ــاراة ض ـ ـ ــد
بانفيلد.
ويــراهـن ايـنــدبـنــديـنـتـي علــى
امكانـية مشاركـة العبه الشاب
يف مــونــديــال  2006يف املــانـيــا
مـن اجل بــيعه بــسع ــر م ــرتفع
ســواء الــى بــايــرن مـيــونـيخ او
الـى غيره مـن االندية الـراغبة
حيـث تقــدر الـصحــافــة قـيمــة
الــصفق ــة بـني  15و 20ملـي ــون
يورو.

"ويمبيل" لن حيتضن اي مباراة قبل عام 2007
لندن/الوكاالت
اعلـن االحت ــاد االنـكلـيـ ــزي لك ــرة
القـدم ان استـاد "وميبلـي" بحلته
اجلـديـدة لن يحـتضـن اي مبـاراة
ق ــبل ع ـ ــام  2007اي ب ـت ـ ــأخ ـي ـ ــر 9
اشهر عن املوعد احملدد سابقا.
وسـيـضـط ــر االحت ــاد االنـكلـي ــزي
ب ـسـبـب ه ــذا الـت ــأخـي ــر الـ ــى نقل
مـب ــاراة مـنــتخــب بالده ال ــدولـي ــة
الــودي ــة يف  16اب املقـبل واملقــررة
سـابقـا علـى "وميـبلي" بـاالضـافـة
الـ ـ ــى م ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ــدرع اخل ـيـ ـ ــريـ ـ ــة
الـتقليـديــة والتي تقـام يف  13اب
املـقـ ـبـل ،قـ ـبـل افـ ـتـ ـتـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ــوس ــم
اجلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد ب ــني ب ـ ـطـل الـ ـ ـ ــدوري
وحـ ــامل لقـب م ـس ــابقـ ــة الك ــأس،
باالضافة الى مباراة انكلترا يف 7
تـشـريـن االول/املقبل امـام انـدورا
يف اط ـ ــار ت ــصفـي ـ ــات ك ـ ــأس االمم
االوروبية ،الى ملعب اخر.

ك ـم ـ ــا س ـي ـتــم نقـل نه ـ ــائــي ك ـ ــأس
انكـلتـرا يف الــركبـي واملقـرر يف 26
اب املقـبل الــى ملـعب ت ــويكـنهــام،
علما انه مت بيع اكثر من  30الف
بطاقة مخصصة لهذه املباراة.
واتخــذ ق ــرار نقل هــذه املـبــاريــات
بعدمـا اعلنت الشركة االسترالية
"م ــالـتـيـبلــيكــس" الـتـي الـت ــزمـت
جتـ ــديـ ــد "وميــبلـي" ان االعـمـ ــال
ستستمر طيلة الصيف املقبل.
وكـ ـ ـ ـ ــان م ــن املـقـ ـ ـ ـ ــرر ان تـ ـنـ ـتـه ــي
االعمـال نهايـة العام املـاضي كـما
كـ ـ ــان م ــن املف ـت ـ ـ ــرض ان يف ـت ــتح
"وميبلي" مبـباراة نهـائي مسـابقة
الكــأس املقـررة يف  13ايــار املقـبل،
اال ان الـتطـورات اجلـديـدة دفعت
بـاالحتـاد االنـكليـزي الـى تعـديل
مخططه السابق.
ويف تـصــريح امـس قــال مـتحــدث
بـاسم االحتـاد االنكليـزي "اصبح

بنفيكا مهتم بخدمات الفرنيس برييس
لشبونة/ا ف ب
ذكرت صحيفة "ابوال" البرتغالية
ان بــنفـيـكـ ــا الـب ـ ــرتغـ ــالــي مهـتـم
بـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات العـ ــب الـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ــط
الفـرنـسي الـدولـي روبيـر بيـريـس
الــذي يـنـتهـي عق ــده مع ارسـنــال
االنكليزي اخر املوسم احلالي.
ولـم يتــوصل بيـريـس ( 32عـامـا)
ال ـ ـ ــى اتـف ـ ـ ــاق بـع ـ ـ ــد مـع ف ـ ـ ــريـقـه
احلالي حول امكانية التمديد.
وك ــان م ــدرب ارسـن ــال الف ــرن ـسـي
ارســني ف ـي ــنغ ـ ـ ــر اك ـ ـ ــد رغ ـب ــته يف
تقدمي عرض الى بيريس يقضي

ب ـت ـمـ ـ ــدي ـ ـ ــد عقـ ـ ــده مـع الف ـ ـ ــريق
االنـكلـيـ ــزي عـ ــامـ ــا اخـ ــر ولـي ــس
ثالثة اعوام كما يرغب الالعب.
واكـدت ابـوال ان عـدة انـديـة بـازرة
عـل ـ ـ ـ ـ ــى رأسـه ـ ـ ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـيـالن
ويوفنتوس االيطاليان وبرشلونة
وفالنـسيا االسـبانيـان تسعـى الى
خدمات هذا الالعب.
غيـر ان بـنفيكـا الـذي يفتـش عن
العـب منذ زمن طويل سيكون له
االفــضلـي ــة عل ــى بقـي ــة االن ــدي ــة
بحــسب الـصـحيفــة ذاتهــا بحـيث
ان وال ــد بـي ــري ــس يحلـم ب ــانه ــاء

ابـنه م ـسـيـ ــرته االحـت ــرافـيـ ــة مع
بنفـيكـا خـصـوصــا انه من جـذور
برتغالية.
ووكـ ـ ــان وك ــيل اع ـمـ ـ ــال ب ـيـ ـ ــريـ ــس
التقــى مع املـسـؤولـني يف بنفـيكـا
بحسب املصدر ذاته.
ي ـ ــذك ـ ــر ان بـي ـ ــري ــس ( 79مـب ـ ــاراة
دوليــة) الــذي شــارك مبــونــديــال
ف ــرن ـس ــا ع ــام  8991وك ــأس االمم
االوروبـيــة عــام  2000يف هــولـنــدا
وبلجيكا التحق بصفوف ارسنال
خـالل متـ ـ ـ ـ ــوز عـ ـ ـ ـ ــام  2000بـعـ ـ ـ ـ ــد
موسمني مع مرسيليا الفرنسي.

اكـ ـيـ ـ ـ ــدا ان االعـ ـمـ ـ ـ ــال يف املـلـع ــب
سـتـتــطلـب وقـت ــا اكـث ــر مم ــا ك ــان
مـتـ ــوقع ــا ،م ـضـيف ــا "ال ن ــري ــد ان
نح ــدد م ــوع ــدا نه ــائـي ــا الفـتـت ــاح
املـلعـب ،االحت ــاد يـعلـن خ ـطـ ــواته
املقبلة بحذر خصوصا تلك التي
تـتـعلق ب ــاملـب ــاري ــات الـتـي سـتق ــام
علــيه ولــن يح ــدد اي مــنه ــا قــبل
نهاية العام".
واغلق ملعب "وميبـلي" عام 2000
لـت ــوســيعه حـت ــى ي ـسـتـضـيف 90
الف مــتفـ ــرج وذلـك بقـيـمـ ــة 757
مـلـ ـي ـ ـ ـ ــون جـ ـنـ ـيـه اسـ ـت ـ ـ ـ ــرلـ ـيـ ـن ــي
(1082مليـار يورو) ،لكـن يف كانون
االول امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت
"مـ ـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـيـ ـبـلـ ـي ـك ـ ـ ــس" االحتـ ـ ـ ـ ــاد
االنـكلـيـ ــزي مـن امـكـ ــانـيـ ــة عـ ــدم
انتهـاء االعمـال يف املوعـد احملدد
كـمـ ــا حملـت الـ ــى احـتـمـ ــال زيـ ــادة
النفقات اخملصصة لتجديده.

يف دوري ابطال افريقيا

االهيل املرصي والرتجي التونيس
اىل الدور الثاين

القاهرة /ا ف ب
ت ـ ــأهـل االهلــي املـ ـص ـ ــري حـ ـ ــامل
الـلقــب ال ـ ــى ال ـ ــدور ال ـث ـ ــانــي مــن
مـســابقــة دوري ابـطــال افــريـقيــا
لكرة القـدم اثر فوزه علـى توسكر
الكـيـنـي -3صف ــر يف الق ــاه ــرة يف
اياب الدور االول.
وافتتح اسـامة حـسني التـسجيل
من ضربـة رأس اثر ركـنية نفـذها
مح ـمـ ـ ــد ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــوهـ ـ ــاب (،)27
واضـ ــاف عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب الهـ ــدف
الـث ــانـي مـن ركل ــة ح ــرة مـب ــاش ــرة
( ،)28واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم وائــل ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض
بـالهدف الثالث مـستغال عرضية
من محمد عبداهلل (.)89
واض ــاع ح ــارس تـ ــوسك ــر فــيكـت ــور
اوتينو ركلة جزاء لفريقه تصدى
لهـا حـارس االهلـي البــديل اميـر
عبد احلميد (.)78

واراح م ــدرب االهلـي الـب ــرتغ ــالـي
جــوزيه مــانــويل عــددا كـبي ــرا من
العـن ــاص ــر االس ــاسـيـني الت ــاح ــة
الفـ ــرصـ ــة امـ ــام ال ــصف الـثـ ــانـي
باملشاركة.
وكــان االهـلي فــاز ذهــابــا بهــدفني
لعماد متعب ( 6و.)77
تأهل الترجي الرياضي التونسي
الــى ال ــدور الثــانـي من مـســابقــة
كـ ــأس االحتـ ــاد االف ـ ــريقـي لـكـ ــرة
الق ـ ــدم اث ـ ــر ف ـ ــوزه عل ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــة
ال ــسك ــر ال ـســنغ ــالــي -3صف ــر يف
تــونـس العــاصمــة يف ايــاب الــدور
االول.
وسـجـل بــن راض ـي ـ ـ ــة ( )28ودوس
سانـتوس ( )60وانـيرامـو ( 74من
ركلة جزاء) االهداف.
وكـان التـرجي فـاز ذهـابـا -1صفـر
قبل اسبوعني يف دكار.

مانشسرت يونايتد لن حيتفظ
بفورتشن يف املوسم املقبل
لندن /الوكاالت
اعلن نـادي مـانـشــستـر يـونــايتـد،
صـاحب املـركـز الثـاني يف الـدوري
االنـكلـيـ ــزي لكـ ــرة القـ ــدم ،انه لـن
يحـتفظ يف املـوسم املقـبل بالعب
الـوسط الـدولي اجلنـوب افـريقي
كينتـون فورتشـن املصاب يف ركبته
منذ الصيف املاضي.
ولــم يلعـب ف ــورت ـشـن ( 28ع ــام ــا)
م ـن ـ ــذ اص ـ ــاب ـتـه يف نه ـ ــائــي ك ـ ــأس
انـكلتـرا الـذي خـسـره مـانـشــستـر
ي ــون ــايـت ــد ام ــام ارسـن ــال ب ــركالت
الـتــرجـيح ( 5-4صف ــر-صفــر) يف
اي ــار  ،2005ثم خـضع لـعمـليــة يف
غضروف الركبة يف متوز.
ويحوم شك كبير حول متكنه من
مع ــاودة الـلعــب الن شف ــاء ركـبــته
تـأخر جـدا وقد تعـرض النتكـاسة
عندمـا حاول مـطلع آذار املشـاركة
مع الفريق الرديف.
والحـقت لعنـة االصابـات املتـكررة
فــورتــشن الــذي يــستـطـيع اللـعب
يف اي مك ــان يف اجلهــة الـي ـســرى،
مـنـ ــذ وصـ ــوله الـ ــى مـ ــانـ ـشـ ـسـتـ ــر
يونايتد قادما من اتلتيكو مدريد
االسباني يف آب 1999.
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