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شكك الرئيس التنفيذي لنادي مان يونايتد 28
اإلجنليزي ديڤي���د جيل في قدرة ريال مدريد 
االسباني في احملافظة على مستوى انفاقه على 
تدعيم صفوفه بالعبني جدد خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية احلالية، وتساءل عن كيفية امتام هذه 
الصفق���ات. وأبدى جيل ذهوله حلجم األموال 
التي قدمها ريال مدريد، الذي يعتقد أنه ميتلك 

نفس اإلمكانيات املالية ملان يونايتد، للتعاقد مع 
النجوم اجلدد، بجانب دفع رواتبهم. ومع إنفاق 
ريال مدريد نحو 200 مليون يورو للتعاقد مع 
صفقات من العيار الثقيل خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية، اضطر النادي الى ان يقترض مبالغ 
ضخمة من مصرفي ساجا مدريد وسانتاندر 

االسبانيني، وهو ما ميثل مخاطرة.

لم ينعم مرسيليا الفرنسي كثيرا بتعاقده مع 
الهداف االرجنتيني لوتشو غونزاليز من بورتو 
البرتغالي، النه سيفتقد خدماته من 4  الى 6 
اسابيع بعد تعرضه لكسر في ترقوة صدره 
اليسرى. ضم نادي ليون الفرنسي املهاجم 
الدولي بافيتيمبي غوميس من غرميه التقليدي 

سانت اتيان مقابل 15 مليون يورو.

جيل مذهول من إنفاق ريال مدريد اإلصابة تبعد لوتشو عن مرسيليا

بايرن ميونيخ يسحق ميالن برباعية ومان يونايتد يهزم بوكا جونيورز 
تأهال إلى المباراة النهائية لكأس »أودي« الودية في كرة القدم 

قائد بايرن ميونيخ الهولندي مارك ڤان بومل والعب ميالن ايغنازيو يتنازعان على الكرة                 )رويترز(

السباح مايكل فيلبس في طريقه للفوز بذهبية سباق 200 متر فراشة           )ا.ف.پ(

 ليوناردو: إنتر أقوى
من ميالن

ليوناردو،  البرازيلي  اعترف 
المدير الفن��ي لميالن، بأن إنتر 
مي��الن ويوڤنت��وس يمتلكان 
مجموع��ة أقوى م��ن الالعبين، 
ولكنه يرى هذا الموس��م تحديا 

كبيرا له ولفريقه.
وقال ليون��اردو لمحطة »ار 
ايه اي« التلفزيون��ية »اش��عر 
بالس��عادة واالثارة لدخول هذا 

التحدي«.
وأضاف »ت��دري�ب مي�الن 
أم��ر مه��م للغ�اي���ة.. أضحك 
الالعب�ون  ينادي�ن���ي  عندم��ا 
بالم��درب، لم أتعود ب�عد على 

ه�ذا األمر«.
وأوض��ح »لمي��الن هويت��ه 
التاريخي��ة الخاصة ب��ه، هناك 
فترات تسير فيها جميع األمور 
على نحو سهل، وأوقات أخرى 
تحتاج إلى ب��ذل الجهد والعرق 
التفاصيل مثلما  والتركيز على 

يحدث اآلن«.
إنت�ر  أمام  وخ�س��ر ميالن 
ميالن 0-2 في الم�باراة الودية 
الت��ي جمع��ت الفريقين خالل 
المعسكر اإلعدادي في الواليات 

المتحدة.
وتاب��ع ليون��اردو »إنتر هو 
الحالي،  ال��وق��ت  األفضل في 
يوڤن�ت����وس ق��وي أي��ضا، 
ولك����ن يمكنن��ي الق��ول ان 
بمق��دورن��ا أن نظ��ل مفاجأة 

الموسم«.
وأكد »قائمت�نا محدودة للغاية، 
وم��ن أج�ل االل�ت���زام بجميع 
تعهداتن���ا، علين��ا أن نض�يف 
بع�ض الالعب�ين لألس�ماء التي 

نمتلكها حاليا«.
البرازيلي  ومنذ بيع النج��م 
ك�اك�ا لريال مدري�د االس��باني 
مقابل 65 مليون يورو، لم يبرم 
ميالن أي صفقة باس��ت��ثناء إعادة 
ماس��يمو اودو واي�غ�ن�ازيو بعد 
انتهاء فترة إعارتهما، باالضافة 
الى التعاقد مع المدافع األميركي 

أوجتشي أونيوو.

تأهل بايرن ميونيخ االملاني 
الى نهائي كأس اودي الودية في 
كرة القدم بعدما احلق مبيالن 
االيطالي هزمية س����احقة 1-4 
ليضرب موعدا على اللقب مع 
م����ان يونايتد االجنليزي الذي 
تغلب بدوره على بوكا جونيورز 

االرجنتيني 1-2.
وقدم مي����الن اداء متواضعا 
للغاية ووجد نفس����ه متخلفا 
من����ذ الدقيق����ة 12 عندم����ا فقد 
الكرة  البرازيل����ي رونالدينيو 
الى  في وسط امللعب فوصلت 
االرجنتيني خوس����يه ارنستو 
سوزا الذي انطلق بهجمة مرتدة 
سريعة ثم مرر الكرة الى الشاب 
توماس مولر الذي اودعها الشباك 

االيطالية.
الذي  الباڤاري  الفريق  لكن 
غاب عنه الفرنسي فرانك ريبيري 
بس����بب االصابة، لم يس����تغل 
تفوقه امليداني فبقيت النتيجة 
على حالها حتى الدقائق العشر 
الت����ي كانت مجنونة  االخيرة 
بكل م����ا للكلمة من معنى النها 
اربعة اهداف،  شهدت تسجيل 
اولها لباستيان شفاينشتايغر 
بعد لعبة جماعية مميزة انتهت 
بتسديدة اطلقها الدولي االملاني 
م����ن 16 مترا الى داخل ش����باك 

الفريق االيطالي )80(.
وجن���ح ميالن ف���ي تقليص 
الف���ارق بفضل خط���أ فادح من 
احلارس ميكايل رينسينغ الذي 
مرت الكرة من بني يديه بعد ركلة 
حرة نفذه���ا اندريا بيرلو )81(، 
لكن الفرنسي ساير سني ومولر 
اضاف���ا هدفني اخري���ن للفريق 
الباڤاري )89 و90 على التوالي(، 
مستفيدين من هشاشة دفاع فريق 

املدرب البرازيلي ليوناردو.
الثانية، بلغ  املب���اراة   وفي 
النهائية  املب���اراة  مان يونايتد 
بفوزه على بوكا جونيورز 1-2، 
حيث افتتح البرازيلي اندرسون 
التسجيل ملان يونايتد من ركلة 
حرة على مي���ني منطقة اجلزاء 
عجز احل���ارس الدولي روبرتو 
ابودانزيي���ري عن التصدي لها 
)23( واضاف اإلكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا الهدف الثاني اثر خطأ 
من الدفاع االرجنتيني فاستغل 
املوقف ليسبق املدافع الى الكرة 

املجموعة الثانية مع يوڤنتوس 
االيطالي بطل املجموعة االولى.

يذكر ان كأس السالم تشهد 
مشاركة 12 فريقا وزعت على 4 
مجموعات من 3 فرق حيث يتأهل 
بطل كل مجموعة الى الدور نصف 
النهائي، عل���ى ان تقام املباراة 

النهائية االحد املقبل.

الى فوز 3-1 بفضل الشاب مارك 
البرايتون والنرويجي جون كارو 
واشلي يانغ الذين تناوبوا على 
تسجيل االهداف في الدقائق 39 

و48 و62 على التوالي.
ويقام ال���دور نصف النهائي 
اليوم، فيتواجه بورتو مع استون 
ڤيال، وريال مدريد االسباني بطل 

بطل النسخة االخيرة عام 2007 
بنتيجة 0-2.

وفي الثانية، حس���م استون 
ڤيال تأهله عن املجموعة الثالثة 
بفضل فارق االهداف بعدما حول 
تخلفه امام اتالنتي بهدف سجله 
كورتيس ديفيس في الدقيقة 20 
عن طريق اخلطأ في مرمى فريقه، 

الثاني على اتالنتي املكس���يكي 
3-1. في املباراة االولى، حس���م 
بورتو بطل دوري بالده صدارة 
الرابعة بعدما اضاف  املجموعة 
الى رصيده نقط���ة التعادل مع 
بشيكتاش، لينهي دور املجموعات 
بارب���ع نقاط الن���ه كان فاز في 
مباراته االولى على ليون الفرنسي 

عن اضافة هدف ثان.

كأس السالم

البرتغالي  وضرب بورت���و 
موعدا في الدور نصف النهائي 
من كأس السالم الودية مع استون 
ڤيال االجنليزي بعد تعادل االول 
مع بشيكتاش التركي 0-0، وفوز 

ويسدد في املرمى )42(.
وحاول بوكا معادلة النتيجة، 
واندفع العبوه للهجوم في الشوط 
الثاني وجنح فيديريكو انسوا 
في االس���تفادة من كرة عرضية 
لزميله كريس���تيان تشاڤيز من 
الناحية اليمنى فس���ددها داخل 
املرمى )55(، ولكن فريقه عجز 

توريه آخر صفقات مانشستر سيتي
اصبح الدولي العاجي كولو توريه مدافع فريق ارسنال االجنليزي 

لكرة القدم آخر املنضمني ملانشستر سيتي.
واجتاز توريه الفحص الطبي قبل ان يوقع على عقد ميتد الربعة 

مواسم وبراتب اسبوعي قدره 100.000 جنيه استرليني.
وقال بيان ملانشستر سيتي في موقعه على شبكة االنترنت »يسر 
مانشستر سيتي ان يعلن عن انضمام كولو توريه الى الفريق قادما 
من ارس����نال«. وغادر توريه الش����قيق االكبر ليايا العب برش����لونة 
االسباني، معسكر تدريب ارسنال في النمسا مطلع االسبوع احلالي 
بعد ان حصل على اذن باجراء مفاوضات مع س����يتي المتام الصفقة 

املقدرة ب� 15 مليون جنيه استرليني.
وحول مدرب س����يتي الويلزي مارك هيوز انظاره الى توريه بعد 
فشل صفقة انتقال مدافع تشلسي واملنتخب االجنليزي جون تيري 

الى صفوف فريقه.
وقال هيوز »انا سعيد النضمام كولو الى مانشستر سيتي، ليس 
خفي����ا على احد اننا كنا نريد تقوية خط الدفاع، واعتقد اننا حصلنا 
على العب من طراز عاملي بانضمام كولو، النه يجلب كنزا من خبرة 
اللعب في الدوري االجنليزي بعد الس����نوات السبع التي امضاها مع 

ارسنال«.
وبات توريه سادس العب يضمه مانشستر سيتي رافعا بذلك انفاق 
النادي على التعاقدات الى 100 مليون جنيه استرليني هذا الصيف.

من جهة ثانية، مدد املدافع النيجيري نيدوم اونواه عقده مع سيتي 
خلمسة مواسم اضافية.

من جانب آخر انتقل البرازيلي ايالنو من مانشس����تر سيتي الى 
غلطة سراي التركي.

وذكرت وس����ائل االعالم البريطانية ان ايالنو الذي سجل 18 هدفا 
خالل 80 مباراة مع مانشستر سيتي، كلف غلطة سراي نحو 8 ماليني 

جنيه استرليني.

 توتنهام وهال سيتي
لنهائي »الصين«

بلغ ناديا توتنهام وهال سيتي االجنليزيان املباراة النهائية 
للدورة الودية الرباعية املقامة في الصني بفوزهما على مواطنهما 

وست هام وبكني غوان على التوالي.
وجنح توتنهام في حس���م الدربي اللندني ضد جاره وست 
هام بفضل هدف مهاجمه الدولي جيرمان ديفو )75(، علما ان 
االول كان الطرف االف��ضل في املباراة التي شهدت اصابة العب 
وس���ت هام البرتغالي لويس بوامورت���ي ب�عد مرور 11 دقيقة 
فق���ط اثر احتك�اك مع مدافع توتنهام ايس���و ايكوتو ومت نقله 
الى املستشفى، ليعلن النادي على موقعه في شبكة االنترنت 

ان الالعب لن يتمكن من اللعب قبل العام املقبل.
واشاد مدرب توتنهام هاري ريدناب مبهاجمي فريقه وقال 
»م���ن اجليد ان يك���ون لديك مهاجمون، واجلمي���ع يحتج الى 
مهاجم���ني جيدين، اعتقد ان خط الوس���ط كان ممتازا، جاميي 
)اوهارا( العب ش���اب رائع، يريد حقا ان يصبح العب كرة قدم 

وكنت معجبا بأدائه«.
من ج��هت���ه، ق��ال االي�طال���ي جي��انفران�ك���و زوال م�درب 
وس�����ت ه�ام »هذه فرصة ملعرفة ما يج�ب القيام به قبل بداية 

املوسم«.
وف���ي املباراة الثانية، بدت حاجة هال س���يتي لضم العبني 
جدد الى الفريق واضحة النه عانى امام مضيفه الصيني، ولم 
يتمكن من حسم املباراة اال عبر ركالت الترجيح 5 � 4 بعد انتهاء 

الوقت االصلي بالتعادل 1 � 1.
سجل البرزيلي ديبرسون جيوفاني )9( هدف التقدم لهال، 

وعادل الكاميروني ويليام بول موديبو لغوان )47(.

الكبار يسعون الستعادة اعتبارهم من الكمار

فيلبس يفوز بسباق 200 متر فراشة برقم قياسي

الكبار وعلى رأسهم  يس����عى 
ايندهوفن واياكس امستردام الى 
استعادة اعتبارهم من الكمار الذي 
توج املوسم املاضي بلقب الدوري 
الهولندي لكرة القدم للمرة الثانية 
في تاريخ����ه، عندما ينطلق قطار 
موسم 2010/2009 اعتبارا من اليوم. 
ويدخل الكمار الذي س����يطر على 
مجريات البطولة املوسم املاضي، 
وتوج بطال لها قبل عدة مراحل على 
اخلتام، الى املوسم اجلديد بكامل 
العناصر التي منحته اللقب الثاني 
بعد 1981، باستثناء رحيل ديدمي 
زيوو الى اياكس امس����تردام، اال 
انه سيفتقد العقل املفكر األساسي 
وهو املدرب لويس ڤان غال الذي 
تركه من اجل االشراف على بايرن 

ميونيخ األملاني.
وكان ڤان غال دون أدنى شك 
الفاعل األساسي في املفاجأة التي 
سطرها الكمار املوسم املاضي وهو 
ودع الدوري الهولندي بعدما توج 

بلقبه للمرة الرابعة، النه قاد اياكس 
امس����تردام الى ألقاب اعوام 1994 
و1995 و1996، علما انه توج ايضا 
بلقبني محليني آخرين خارج احلدود 
مع برشلونة االسباني عامي 1998 
و1999. وسيخلف ڤان غال في هذا 
املنصب رونالد كومان الذي وقع 
عقدا م����ع بطل »ايريديفيزه« ملدة 
عامني، بع����د ان كان »عاطال« عن 
العمل منذ اقالته من تدريب ڤالنسيا 

االسباني في ابريل 2008.
وكان كوم����ان بدأ مس����يرته 
التدريبي����ة كمس����اعد لغ����وس 
هيدينك على رأس االدارة الفنية 
للمنتخ����ب الهولندي عامي 1997 
و1998، وبعدها عمل مساعدا ملدرب 

برشلونة االسباني.
ودرب كوم����ان ايض����ا اياكس 
امستردام )2001 � 2005( وبنفيكا 
 )2006  �  2005( البرتغال����ي 
 )2007  �  2006( وايندهوف����ن 
وڤالنس����يا )من اكتوبر 2007 الى 

ابري����ل 2008(. واح����رز كومان 3 
الهولندي كمدرب  ألقاب للدوري 
اع����وام 2002 و2004 م����ع اياكس 
ايندهوفن،  امستردام و2007 مع 
وهو يأمل ان يرفع رصيده الى 4 
ألقاب لكن مهمته لن تكون سهلة 
ألن ايندهوفن الذي توج باللقب من 
2005 حتى 2008، واياكس الباحث 
عن استعادة بريقه بعد ان فشل في 
اعتالء منصة التتويج منذ 2004، 
سيكونان عازمني على ازاحة الكمار 
عن عرش����ه. ويخوض ايندهوفن 
واياكس املوسم اجلديد مبدربني 
جديدين ايضا، بعدما استغنى االول 
عن يوب ستيفنز واستبدله بفريد 
روتن، والثاني عن ماركو ڤان باسنت 

ليحل بدال منه مارتن يول.
ولن يكون ايندهوفن الذي عزز 
صفوفه بالدوليني اندري اويير من 
بالكبي����رن االجنليزي واورالندو 
انغيالر من شالكه األملاني، واياكس 
امس����تردام الفريق����ني الوحيدين 

الطامحني الزاحة الكمار، اذ يدخل 
تونتي انش����كيده الذي يش����رف 
عليه املدرب االجنليزي س����تيف 
ماكالري����ن للموس����م الثاني على 
التوالي، وفيينورد روتردام الذي 
بدا في األعوام األخيرة بعيدا جدا 
عن مستواه السابق، في حسابات 
املنافسة على اللقب وان كان بنسبة 

اقل من العمالقني الكبيرين.
ويس����تهل الكم����ار مش����واره 
مبواجهة مضيفه هيراكليس امليلو 
غدا السبت، فيما يلعب االحد املقبل 
ايندهوفن مع فينلو واياكس مع 

غرونيغن.
ويق����ص هيرينف����ني ورودا 
كيركراده ش����ريط املوسم اجلديد 
اليوم، على ان تستكمل املرحلة غدا 
السبت مبباريات فيلوم تيلبورغ مع 
فيتيس ارنهيم، وسبارتا روتردام 
مع تونتي انشكيده، وفالفيك مع 
اوتريخ����ت، فيما يلعب االحد دن 

هاغ مع بريدا.

حطم السباح االميركي مايكل فيلبس الرقم القياسي 
العاملي في سباق 200 م فراشة ليفوز بامليدالية لهذا 
الس����باق ضمن بطولة العالم للسباحة املقامة حاليا 
في روما. وقطع فيلبس مسافة السباق بزمن 1.51.51 
دقيقة، محطما الرقم القياسي العاملي السابق املسجل 
باسمه عندما احرز امليدالية الذهبية في اوملبياد بكني 

في 13 اغسطس 2008 والبالغ 1.52.03 دقيقة.
وحطم السباح الصيني زهانغ لني الرقم القياسي 
العاملي في سباق 800 م حرة محرزا امليدالية الذهبية. 
وقطع زهانغ السباق في 7.32.12 دقائق محطما الرقم 
السابق املسجل باسم االسترالي غرانت هاكيت والبالغ 
7.38.65 دقائق والذي احرزه في 27 يوليو عام 2005 

في مونتريال في كندا.
وحصل السباح التونسي اسامة امللولي على امليدالية 
الفضية بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره 7.35.27 

دقائ����ق وهو اقل من رقم هاكيت ايضا، في حني احرز 
الكندي ريان كوشران امليدالية البرونزية بحلوله ثالثا 

بتوقيت قدره 7.41.92 دقائق.
وحطم السباح اجلنوب افريقي فان در بورغ الرقم 
القياسي العاملي في سباق 50 م صدر محرزا امليدالية 
الذهبي����ة. وقطع در بورغ الس����باق في 26.67 ثانية 
محطما الرقم الس����ابق الذي س����جله الثالثاء املاضي 
والبال����غ 26.74  ثانية، علما ان الرقم الس����ابق كان 
مسجال باسم البرازيلي فيليب فرانكا داسيلفا منذ 9 

مايو عام 2009 وقدره )26.89 ثانية(.
وحطمت السباحة االيطالية فيديريكا بيليغريني 
الرقم القياس����ي العاملي لسباق 200 م حرة، واحرزت 
امليدالية الذهبية. وقطعت بيليغريني املسافة بزمن 
1.52.98 دقيقة محطمة الرقم السابق الذي سجلته في 

الدور نصف النهائي وقدره 1.53.67 دقيقة.

وكانت بيليغريني قد حطمت االحد املاضي الرقم 
القياسي العاملي لس����باق 400 م حرة، عندما قطعت 
املسافة بزمن 3.59.15 دقائق محطمة رقمها السابق وهو 
4.00.41 دقائق والذي سجلته في 27 يونيو املاضي في 

بيسكارا في دورة العاب البحر األبيض املتوسط.
كما حطمت السباحة الروس����ية اناستازيا زويفا 
الرقم القياسي العاملي في سباق 50 م ظهر ضمن الدور 
نصف النهائي. وقطعت زويفا مسافة السباق بزمن 
27.38 ثانية، ماحية الرقم القياس����ي العاملي السابق 
الذي س����جلته األملانية دانييال ساملوسكي في نصف 
النهائي وه����و 27.39 ثانية، علما ان االخيرة حطمت 
الرقم العاملي املسجل باس����مها والبالغ 27.61 والذي 
سجلته في برلني في يونيو املاضي، ولكن السباحة 
الروسية متكنت من كسر رقم ساملوسكي بجزء باملائة 

من الثانية.

هيرينفين ورودا كيركراده يقصان شريط الموسم الجديد اليوم

فضية للملولي في 800 متر حرة في بطولة العالم للسباحة


