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 تألق سيدات الصين في مونديال السباحة

 ذهبية ورقم قياسي لفيلبس
  في ١٠٠م فراشة

 الفيصلي يتّوج بدرع كأس االتحاد

 حطم الســــباح االميركي مايكل فيلبس الرقم القياسي العاملي في 
ســــباق ١٠٠م فراشة في طريقه الحراز امليدالية الذهبية ضمن بطولة 
العالم للســــباحة املقامة حاليا في روما، وقطع فيلبس املســــافة في 
زمن ٤٩٫٨٢ ثانية ماحيا الرقم السابق وهو ٥٠٫٠١ ثانية والذي سجله 
الصربــــي ميلوراد كافيتش امس اجلمعة في الــــدور نصف النهائي، 
وذهبت امليدالية الفضية لكافيتش الذي حطم رقمه الذي حققه امس 
ايضا (٤٩٫٩٤ ثانية)، في حني كانت البرونزية من نصيب االســــباني 
رافاييل مونوز (٥٠٫٤١ ثانية). ومن جانب آخر حطم منتخب الصني 
للسيدات الرقم القياسي العاملي في سباق التتابع ٤ مرات ١٠٠م حرة 
في طريقه الى احراز امليدالية الذهبية، وقطع املنتخب الصيني مسافة 
الســــباق في زمن قدره ٣٫٥٢٫١٩ دقائق ماحيا الرقم السابق الذي كان 
بحوزة منتخب استراليا وهو ٣٫٥٢٫٦٩ دقائق منذ ١٧ اغسطس ٢٠٠٨ 
فــــي دورة االلعاب االوملبية في بكني، وعادت الفضية الى اســــتراليا 

(٣٫٥٢٫٥٨ د) والبرونزية الى املانيا (٣٫٥٥٫٧٩ د).
 

 حقق ارســــنال انتصارا وديا 
مثيرا على حساب اتلتيكو مدريد 
االسباني في دورة كأس االمارات 
الودية استعدادا للموسم اجلديد، 
فيما تعادل تشلســــي مع ريدينغ 

مساء اول من امس.
  وفاز ارســــنال علــــى اتلتيكو 
بهدفني مقابل هدف واحد في لقاء 
شهد تسجيل اهدافه الثالثة كلها 

في الدقائق االربع االخيرة.
  وتقدم الروسي اندريه ارشاڤني 
الرســــنال في الدقيقة ٨٦ قبل ان 
يعادل باتشيكو النتيجة التلتيكو 
مدريد في الدقيقة ٨٨، لكن ارشاڤني 

عاد للتسجيل في الدقيقة ٨٩.
  وشــــهد اللقاء عودة التشيكي 
توماس روزيســــكي الى تشكيلة 
ارســــنال بعــــد غيــــاب دام عاما 
ونصــــف العام بســــبب االصابة، 
وعاد االسباني خوسيه انطونيو 
رييس ملواجهة فريقه القدمي ارسنال 
وقوبل بصافرات االستهجان من 
جانب اجلمهور اللندني. وفي اطار 
الدورة ذاتها، فاز نادي غالســــكو 
رينغرز االسكوتلندي على باريس 
سان جرمان الفرنسي بهدف نظيف 

 تّوج فريق النادي الفيصلي بلقب بطولة درع األردن للمرة السادسة 
في تاريخه بعد فوزه على العربي برباعية نظيفة في املباراة النهائية 
التي أقيمت على ستاد مدينة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني مبنطقة 
القويسمة بعمان. وافتتح مدافع العربي عماد ذيابات التسجيل للفيصلي 
بهدف في مرمى فريقه بعد متابعته كرة مرفوعة من عبد اإلله احلناحنة 
باخلطأ في مرمى فريقه (٢٨). ومتكن قائد الفيصلي حسونة الشيخ 
من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة منوذجية من مؤيد أبو كشك 
داخل منطقة اجلزاء ســــددها قوية ارتدت من يد حارس العربي خالد 
الهزامية وسكنت الشباك (٥٥)، وتألق بعده مؤيد أبو كشك وعزز تقدم 
فريقه بالهدف الثالث بعد دقيقتني ليباغت احلارس بكرة بعيدة املدى 
سكنت الزاوية اليسرى ملرمى العربي (٥٧). وفي الوقت اإلضافي اختتم 
قائد الفريق حسونة الشيخ مهرجان األهداف بتسديدة قوية من داخل 
منطقة اجلزاء عانقت الشباك مسجال هدفه الشخصي الثاني والرابع 
لفريقه. وجنح الفيصلي في الوصول إلى منصة التتويج للمرة األولى 
بقيادة املدير الفني العراقي ثائر جسام الذي تولى قيادة الفريق بداية 
املوسم احلالي وصالح جماهيره العريضة التي جابت شوارع العاصمة 
عمان مبتهجة بفوز فريقها باللقب وعودته إلى منصات التتويج بعد 

غيابه عنها في املوسم املاضي.

 متفرقات  عالمية 

 كشفت تقارير صحافية بريطانية النقاب عن 
أن فاتورة األجور اخلاصة بنادي مانشســـتر 
ســـيتي اإلجنليزي قد تخطت حاجز الـ١٠٠ مليون 

إسترليني سنويا.
  وقالـــت صحيفة «نيوز أف ذا ورلـــد» البريطانية 
بأن الشيخ منصور بن زايد، مالك النادي، سيكون 
أمام مهمة تقضـــي بتوفير مبلغ قدره نصف مليار 
إسترليني لتغطية األجور فقط على مدار السنوات 

األربع املقبلة.
  وأعدت الصحيفة من جانبها قائمة مبجموعة الالعبني 
أصحاب الدخول األعلى في الفريق، وهم: روبينيو 
(١٦٠ ألف إسترليني أسبوعيا)، إميانويل أديبايور 
(١٥٠ ألف إســـترليني)، كارلـــوس تيفيز (١٥٠ ألف 
إســـترليني)، غاريث باري (١٢٠ ألف إسترليني)، 

كولو توريه (١٢٠ ألف إسترليني).
ــز املصنفة ثانية  ــي االميركية ڤينوس وليام   تلتق
مع الفرنسية ماريون بارتولي الثامنة في املباراة 
ــتانفورد االميركية الدولية للتنس  النهائية من دورة س
ــا ٧٠٠ الف دوالر اميركي، بعدما فازت  البالغة جوائزه
االولى على الروسية ايلينا دمينتييفا الرابعة ٦-٠ و٦-١، 
ــترالية سامانثا ستوسور ٦-٣، ١-٦،  والثانية على االس

و٦-١ في الدور نصف النهائي.
الروسي نيكوالي داڤيدنكو واالسباني    تأهل 
خوان كارلوس فيريرو املصنفان األول واخلامس 
على التوالي الى املبـــاراة النهائية من دورة اوماغ 
الكرواتية الدولية للتنس، بفوز االول على النمساوي 
يورغن ميلتسر الرابع والثاني على االيطالي اندرياس 

سيبي السابع في الدور نصف النهائي.
  توج سائق فورد فوكوس الفنلندي ميكو هيرفونن 
بطال لرالي فنلندا، املرحلة التاسعة من بطولة العالم 
للراليات للمرة األولى في مسيرته، بعد منافسات اليوم 
ــافة  ــث االخير الذي تضمن ٤ مراحل خاصة مبس الثال
٤٧٫٤٤كم امس في يفاسكيال (شمال هلسنكي)، وانهى 
هيرفونن السباق بفارق ٢٥ ثانية عن سائق سيترويس 
سي ٤ الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم خمس مرات 
ــارق ٤٩ ثانية عن الفنلندي  ــل العالم املاضي، وبف وبط
ياري – ماتي التفاال سائق فورد فوكس صاحب املركز 
الثالث، ووسع هيرفونن الفارق الذي يفصله عن لوب 
ــائقني الى ٣ نقاط، والسباق هو  في صدارة ترتيب الس
العاشر الذي يفوز به هيرفونن والثالث هذا املوسم بعد 

اليونان وپولندا. 

 أرشاڤين يقود أرسنال لخطف أتلتيكو مدريد

 توريه: أرسنال يفتقر إلى القيادة في الملعب
 قال املدافع كولو توريه، املنتقل حديثا من ارسنال الى مانشستر 
سيتي، ان فريقه السابق تأثر كثيرا بعدم تعويض الالعبني الكبار 
الذين خسرهم، وأوضح توريه في تصريحات نقلتها وسائل االعالم 
االجنليزية «رحل باتريك ڤييرا، وتييري هنري وقبلهما راي بارلور 
وبات الفريق يفتقر الى القيادة»، وتابع العاجي الدولي «في هذه 

املرحلة من مشواري مع الكرة، كان علي انا اآلخر ان ارحل».
  ووجـــه توريهـ  آخـــر العبي الفريق الذي فـــاز بالدوري عام 
٢٠٠٤ دون خســـارة اي مباراة ـ انتقادات خفية الرســـني ڤينغر 
املدير الفني لـ «املدفعجية» بســـبب رفضـــه التعاقد مع العبني 

كبار لتدعيم الفريـــق، واضاف: كرة القدم لها بعد اقتصادي وال 
تســـتطيع الفوز فيها بالبطوالت اال اذا انفقت كثيرا من النقود، 
وكرر توريـــه االنتقادات التي وجهها اميانويـــل اديبايور الذي 
سبقه بأيام من ارسنال الى سيتي، ويؤمن ڤينغر باالعتماد على 
الالعبني الناشـــئني وتطوير مستواهم بدال من التعاقد مع جنوم 

كبار مببالغ مالية ضخمة.
  وضخت صفقتا اديبايور وتوريه ٣٩ مليون جنيه استرليني 
الى خزائن ارســـنال، ما طرح التســـاؤل حول ما اذا كان ڤينغر 

سيستخدم هذه النقود لتدعيم فريقه املوسم املقبل ام ال.

سجله اجلزائري مجيد بوقرة. كما 
حملت الدقائق االخيرة مفاجأة سارة 
الرسنال اذ تكرر االمر مع تشلسي 
الذي تأخر بهدفني في الدقيقتني ٣٨ 
و٤٥. وسجل سوملون كالو هدف 

تقليص الفارق في الدقيقة ٨٩ من 
متريرة طولية جلون اوبي ميكيل 
استغلها في االنفراد بحارس ريدينغ 
والتسجيل في مرماه. واحرز احد 
مدافعي ريدينغ باخلطأ في مرماه 

بعدها بدقيقة واحدة بعد ان فشل 
في ابعاد كرة الفرنســــي فلورين 
مالودا ليواصل «البلوز» عادتهم 
في التعادل او الفوز في اللحظات 

االخيرة. 

 زين الدين زيدان

 مايكل جوردان

 شوماخر يعود من االعتزال لتعويض غياب زميله ماسا مع فريق فيراري                                                                                                                                                                          (رويترز)  جورج فورمان

 أرشاڤني يواصل تألقه وهز الشباك مع أرسنال

 أبرزهم زيدان وجوردان وبورغ وفورمان وأرمسترونغ 

 شوماخر يفتح ملف العائدين من االعتزال
في ١٩٩٨ ثم عاد الى املالعب بزي 
فريق واشنطن ويزاردز الذي 
امضى معه ثالث سنوات (٢٠٠١ 
حتى ٢٠٠٣) لم ينجح خاللها 

في مالمسة املجد مجددا.
  كما جنـــد االميركي جورج 
فورمان الذي توج بطال للعالم 
في مالكمة الوزن الثقيل على 
حساب مواطنه جو فرايزر عام 
١٩٧٣ قبل ان يرمي قفازيه جانبا 
بعدهـــا بأربعة اعوام وهو في 
سن الـ ٢٨. عاد عن اعتزاله بعد 
١٠ ســـنوات امضاها بعيدا عن 
احللبات، وبات اكبر من يتوج 
بطال للعالم ،قد حقق االجناز 
عام ١٩٩٤ على حساب مواطنه 
اآلخر مايكل مورر عندما كان 

في الـ ٤٥ من العمر.
  وتختلــــف اهــــداف عــــودة 
الــــى  شــــوماخر (٤٠ عامــــا) 
اهــــداف زيدان  احللبات عــــن 
وبورغ والودا وارمســــترونغ 
وجوردان وفورمان، خصوصا 
انه ســــيحل مؤقتا مكان زميله 
السابق، البرازيلي فيليبي ماسا، 
الذي خضــــع لعملية جراحية 
طارئة االحد قبل املاضي نتيجة 
ارجتاج في الدماغ ورضوض في 
اثر احلادث اخلطير  اجلمجمة 
الذي تعرض له في الفترة الثانية 
الرسمية جلائزة  التجارب  من 
املجر الكبرى، املرحلة العاشرة 
العالــــم للفورموال  من بطولة 
واحد، على حلبة هنغارورينغ. 
اثر  واصيب ماســــا في وجهه 
تطاير قطعة من سيارة مواطنه 
روبنز باريكيلو، سائق فريق 
براون جي بيـ  مرســــيدس، ما 
ادى الى فقدانه الوعي والسيطرة 
على سيارته التي انحرفت عن 
املسار وارتطمت بحائط االطارات 
املوازي للمنعطف الرابع وهي 
تسير بسرعة ٢٥٠ كلم/ساعة. 
وال يطمح «شومي»، من خالل 
هذه العودة، الى حتقيق مكسب 
شخصي، وهو حدد هدفه الذي 
يتمثل في رد بعض من اجلميل 
الى فيراري، احلظيرة الذي توج 
معها بخمسة القاب عاملية على 
مستوى السائقني (اضافها الى 
لقبيه مع بينيتون)، كما ال يخفى 
على احد ان ســــجل «البارون 
االحمر» متخم بارقام قياسية 
ال يحتــــاج الى تعزيزها كونها 
بعيدة عن منال اي سائق آخر 

في املدى املنظور.
  اما الدليل القاطع على عدم 
اكتـــراث «شـــومي» بتحقيق 
مكاسب ذاتية فيرتكز على واقع 
انه لم يطالـــب بأي بدل مادي 
السباقات  مقابل مشاركته في 
كبديل عن ماسا، مع العلم انه 
يتقاضى حاليا ٤ ماليني جنيه 
استرليني سنويا من فيراري 
نظير ادائه دور سفيرها العاملي 

واحد مستشاريها التقنيني.

 شكلت عودة السائق االملاني 
االسطوري مايكل شوماخر الى 
حلبات سباقات سيارات فورموال 
واحد مفاجأة سارة بالنسبة الى 
متابعي وعشاق الفئة االولى، 
غير ان هذه اخلطوة ال تعتبر 
ســـابقة في عالم الرياضة، اذ 
الى  سبقت «البارون االحمر» 
اتخاذ القرار اجلريء بـ «فتح 
الصفحـــة من جديد» اســـماء 
كبيرة اخرى، تراوحت نتائج 
جتاربها بني الناجح وغير املؤثر 

والفاشل.
  وكان النجم الفرنســــي زين 
الدين زيدان، املستشار احلالي 
لرئيــــس نــــادي ريــــال مدريد 
االســــباني، فلورنتينو بيريز، 
وضع نقطة نهاية ملسيرته مع 
«منتخب الديوك» بعد اخلروج 
املخيب مــــن الدور ربع النهائي 
لبطولــــة كأس االمم االوروبية 
٢٠٠٤ في كرة القدم امام اليونان 
انه عاد للمشاركة  (٠-١)، غير 
على املستوى الدولي في اغسطس 
٢٠٠٥ عندما كان الفريق يعاني 
االمرين في التصفيات االوروبية 
املؤهلة الى مونديال ٢٠٠٦، ومنح 
شارة القائد. ومنذ عودته، اصاب 
«زيزو» جناحا منقطع النظير، اذ 
لم يكتف بقيادة فرنسا الى كأس 
العالم في املانيا بل اوصلها الى 
املباراة النهائية ملالقاة ايطاليا قبل 
ان يسقط «في املمنوع» عندما 
وجه «النطحة الشهيرة» الى صدر 
ماركو ماتيرازي، فكان مصيره 
الطرد بعــــد ان وقع على هدف 
التقدم لفريقه من ركلة جزاء على 
طريقة التشيكي بانينكا. فرنسا 
دفعت ثمن طــــرد ملهمها غاليا 
جدا اذ خسرت النهائي بركالت 
الذي كان  اما زيدان،  الترجيح، 
يخوض امام «االزوري» مباراته 
االخيرة في مسيرة حافلة، فقد 
ودع املالعــــب نهائيا بعد عودة 

مثالية وخامتة مؤسفة.
  بينمــــا حقق العــــب التنس 
الســــويدي بيورن بورغ ١١ لقبا 
ضمن سلسلة البطوالت االربع 
الكبرى قبــــل ان يضع مضربه 
جانبا في سن مبكرة وحتديدا 
فــــي الـ ٢٦ من العمر. واســــس 
شــــركة تعنى باالزياء غير انه 
واجه مشــــاكل ماديــــة خانقة 
دفعته للعودة مجددا الى املالعب 
الصفراء عام ١٩٩١ حني استخدم 
القدمي نفسه  املضرب اخلشبي 
الذي اعتمــــد عليه خالل حقبة 
مجده. بورغ فشل فشال ذريعا 
بعد العودة، حتى انه لم يحقق 
اي فوز في الدورات الرسمية التي 
خاض غمارها، فطوى الصفحة 

دون ترك اي بصمة.
  وهناك النمساوي نيكي الودا 
الذي وقع ضحية حريق كبير 
الفيراري  اندلع في ســـيارته 
خالل احد سباقات بطولة العالم 

 ماسا «سعيد» بحلول البطل السابق بدًال منه مع فيراري

كرة القاعدة (البيسبول) غير 
الى معشوقته االولى  انه عاد 
في موسم ٢٠٠٥ حني قدم افضل 
عروضه على االطـــالق، فقاد 
الفريق نفسه الى احراز ثالثة 
القاب متتالية للدوري االميركي 
للمحترفني اعوام ١٩٩٦ و١٩٩٧ 
و١٩٩٨، اضافها الى ثالثة القاب 
اخرى كان توج بها اعوام ١٩٩١ 
و١٩٩٢ و١٩٩٣. اعتزل جوردان 

دام ثالث ســـنوات عن اجواء 
املنافسات وهي مشجعة لدراج 

في الـ ٣٧ من العمر.
مايـــكل  االميركـــي    وكان 
جوردان قد اتخذ قرار العودة 
عن اعتزال كرة السلة مرتني، 
االولى منهما شـــهدت ترسيخ 
نفســـه احد اعظم الرموز في 
الرياضة. وغادر نادي  تاريخ 
شيكاغو بولز عام ١٩٩٣ ملمارسة 

دو فرانس)، آخرها عام ٢٠٠٥ 
عندما اعلن اعتزاله. ولكن دون 
مقدمـــات، اعلن ارمســـترونغ 
الى  في سبتمير ٢٠٠٨ عودته 
املنافسات طمعا في انتزاع لقب 
ثامن في فرنسا اال ان الرياح لم 
جتر مبا تشتهيه سفن االميركي 
الذي حل في املركز الثالث في 
سباق ٢٠٠٩، وهي نتيجة ممتازة 
بالنسبة الى النس بعد ابتعاد 

عـــام ١٩٨٢ قبل ان يتوج بطال 
للعالم مجددا بعدها بسنتني.

  فيما جنـــد االميركي النس 
ارمسترونغ الذي عانى طويال 
الذي  الســـرطان  من مـــرض 
كاد يودي بـــه، غير ان االرادة 
الفوالذية للرجل حملته لتحقيق 
رقم قياسي متثل في تتويجه 
سبع مرات متتالية بلقب دورة 
فرنسا للدراجات الهوائية (تور 

التجارية احلالي للسباقات، بانه 
ال يرغب في اكمال املسيرة في 
عالم الفئة االولى بعد ان سبق 
له ان توج بطال للعالم عام ١٩٧٥. 
وفي الفترة التي تلت اعتزاله، 
اسس الودا شركة طيران جوي 
خاصة، اال ان مشروعه احتاج 
متويـــال اضافيا، ما حتم عليه 
العودة الى حلبات الفئة االولى 
على منت سيارة فريق ماكالرين 

للفورموال واحد ١٩٧٦ على حلبة 
نوربورغرينغ (املانيا)، قبل ان 
يعلن اعتزاله عـــام ١٩٧٩ بعد 
ان ترك احلادث املشؤوم اثارا 
واضحة للحروق في مختلف 
انحاء جسمه، السيما في الوجه، 
وهي مازالت بارزة حتى اليوم. 
الودا اطلـــع البريطاني بيرني 
ايكليستون، مدير فريق فيراري 
في حينهـــا ومالـــك احلقوق 

 يبذل فريق «فيراري» لسباقات فورموال واحد جميع اجلهود 
من أجل ضمان عودة أســـطورة سباقات السيارات األملاني مايكل 
شـــوماخر إلى حلبة الســـباق بشـــكل يليق بتاريخه بعد غياب 

استمر ٣ سنوات.
  وأبرز موقع الفريق اإليطالي على شـــبكة االنترنت أن قصة 
عودة شـــوماخر (٤٠ عاما) ليس لها مثيل في تاريخ الســـباقات 
وغير قابلة للتكرار، كما وضع فيراري صورة رائعة لشـــوماخر 

وهو ينتشي فرحا بفوزه بأحد السباقات.
  واســـتعرض فيراري في نحو ٥٠ صفحـــة أبرز احملطات في 
حياة شوماخر وتتويجه بطال للعالم ٧ مرات واختتامه لتاريخه 

الطويل في ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٦ بعد خوض ٢٥٠ سباقا.
  ومن املقرر أن يشـــارك شـــوماخر في ســـباق جائزة أوروبا 

الكبرى في مدينة ڤالنسيا االسبانية في ٢٣ اجلاري بدال من زميله 
البرازيلي فيليبي ماســـا الذي أصيب بعد تعرضه حلادث مروع 

األسبوع املاضي خالل جتارب سباق جائزة املجر الكبرى.
  وكان شـــوماخر قد زار ماســـا في املستشـــفى العسكري في 
بودابســـت، وأكـــد أنه جلس معه ٣ ســـاعات وحتـــدث اليه في 
موضوعات مختلفة. من جانبه، قال تيتونيو ماسا والد فيليبي 
ماسا إن جنله سعيد ألن شوماخر سيحل بدال منه حلني شفائه.

  وذكـــر تيتونيو في تصريحات ملوقع «غلوبوســـبورتي» إن 
«فيليبي كان ســـعيدا للغاية ألن شوماخر ســـيكون هو بديله. 
فاألملاني ال يحتاج إلى نصائح، بل يكتشـــف األمور وحده. حتى 
فيليبي ميزح حول األمر ويقول إنه (شـــوماخر) جاهز للتسابق 

من اآلن».

  وأضاف والد سائق فيراري أن جنله، الذي سيغادر املستشفى 
العســـكري اليوم الســـتكمال فترة نقاهة في مدينة ساو باولو 
البرازيليـــة، ميكنـــه العودة إلى بـــالده في رحلـــة جتارية بيد 
أنه ســـيفعل ذلـــك على منت طائرة خاصة لضمـــان أكبر قدر من 

الراحة.
  كما أوضح أن الســـائق البرازيلي سيخضع لفحص طبي في 
احد مستشـــفيات ســـاو باولو، قبل أن «يقضى فترة النقاهة في 

منزله».
  وكشـــفت أحدث الفحوص الطبية أن ماسا لم يصب في املخ 
كما لم تتأثر قدرة عينه اليســـرى على اإلبصار، وهو األمر الذي 
كان يقلـــق األطباء. واآلن بات بإمكانه تنـــاول الطعام والتحدث 

بصورة طبيعية والسير داخل املستشفى.


