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اته����م املغربي مروان الش����ماخ مهاجم بوردو بطل 36
الدوري الفرنسي لكرة القدم ناديه باملغاالة في مطالبه 
املالية للموافقة على انتقاله إلى أرسنال االجنليزي الذي 
أبدى رغبته في ضم����ه. ونقلت صحيفة »ليكيب« عن 
الش����ماخ قوله »أحلم باللعب الرسنال. أوشك تعاقدي 
)مع بوردو( على االنتهاء والنادي يريد االستفادة من 
ذلك ماديا«. وأضاف »ما يطلبه النادي )بوردو( مقابل 

انتقالي ليس عدال«. وأكد رئيس بوردو جان لوي تريو 
أن ارس����نال تقدم بعرض لضم الش����ماخ، لكنه قال إن 
العرض ليس مناسبا. وسبق للشماخ أن قال في نهاية 
املوسم املاضي إنه يتمنى الرحيل من بوردو بعدما ساهم 
في فوز الفريق بالدوري، وتأهله لدوري أبطال اوروبا، 
وهو ما تفهمه مدربه لوران بالن لكن بشرط أن يكون 

االنتقال إلى فريق كبير.

الشماخ: ما يطلبه بوردو مقابل انتقالي ليس عدالً

العب بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر يقفز فوق العب نيكاريلز رولف النغ            )رويترز(

بارتولي تتوج بلقب تنس ستانفورد

ماسا غادر المستشفى وتوجه إلى البرازيل

تخطت الفرنس���ية ماريون بارتولي املصنفة 
ثامنة االميركية ڤينوس وليامز الثانية واحرزت 
لق���ب بطلة دورة س���تانفورد االميركية الدولية 
للتنس البالغة جوائزها 700 الف دوالر اميركي، 

بالفوز عليها 6-2 و5-7 و4-6.
وتوج االميركي سام كويري املصنف سادسا 
بلقبه االحترافي الثاني بعد تغلبه على االسترالي 
كارسنت بول 6-4 و3-6 و6-1 في املباراة النهائية 
لدورة لوس اجنيليس االميركية البالغة جوائزها 

630.500 الف دوالر.
وتوج الروسي نيكوالي دافيدنكو املصنف اول 
بلقبه الثاني على التوالي بعد فوزه على االسباني 

خوان كارلوس فيريرو اخلامس بسهولة 6-3 و0-6 
في املباراة النهائية لدورة اوماغ الكرواتية الدولية. 
واحرزت الروسية فيرا دوشيفينا املصنفة خامسة 
لقبها االحترافي االول بعد فوزها على التشيكية 
لوس���ي هراديفسكا بسهولة تامة 6-0 و6-1 في 
املباراة النهائية لدورة اسطنبول التركية الدولية 

البالغ مجموع جوائزها 220 الف دوالر.
وافتتح البرازيلي توماس بيلوتش���ي باكورة 
القابه بعدما توج بطال لدورة غشتاد السويسرية 
الدولية البالغ���ة قيمة جوائزها 450 الف يورو، 
بف���وزه على االملاني اندري���اس بيك 6-4 و6-7 

)7-4( في املباراة النهائية.

غادر س����ائق »فيراري« البرازيلي فيليبي ماسا 
مستشفى »اي اي كاي« في بودابست، حيث كان يرقد 
منذ السبت املاضي بعد تعرضه حلادث خطير خالل 
جتارب جائزة املجر الكبرى لسباقات فورموال واحد، 

وتوجه الى البرازيل حيث سيواصل عالجه.
وغادر ماسا املستشفى بطائرة خاصة متوجها الى 
ساو باولو بصحبة زوجته رافاييال وطبيبه اخلاص 
دينو التمان. واحتاج ماسا الى عملية جراحية طارئة 
ملعاجلة كسر في جمجمته وامضى حوالي اسبوع 

في مستشفي »اي اي كاي«.
ونفى فريق »فيراري« ان يكون اجرى ماسا اي 
حديث صحافي منذ تعرضه للحادث وذلك خالفا ملا 
نقلته صحيفة »نيوز اوف ذي وورلد« البريطانية 

عن لسان السائق البرازيلي.
وكانت الصحيفة نقلت عن ماس����ا قوله انه كان 

محظوظا لبقائه على قيد احلياة بعد احلادث اخلطير 
الذي تعرض له، مضيفة عن لسانه »اعلم اني محظوظ 
لبقائي على قيد احلياة. ال اتذكر اي شيء حول احلادث 
لكني س����أعود للس����باقات مجددا«، مضيفا »عندما 
اس����تيقظت لم اعلم س����بب وجودي في املستشفى 

وبالتالي سألت ما سبب وجودي هنا؟«.
وتابع ماسا حسب الصحيفة »كنت اسحب جميع 
االنابيب وحاول ادواردو، ش����قيقي، ان مينعني من 
فع����ل ذلك ودخلنا في عراك. كنت غير محظوظ في 
هذا احلادث لكني اعلم اني محظوظ لبقائي على قيد 

احلياة. ال اتذكر اي شيء مما حصل«.
وختم »كان سباقي )كان يؤمن بقدرته على الفوز(، 
وبالتالي عندما استيقظت من الغيبوبة لم اصدقهم 
عندما قالوا لي ان لويس )هاميلتون( فاز بالسباق 

وكيمي )رايكونن( كان ثانيا«.

حطم املنتخب األميركي بقيادة 
البط����ل االوملبي ماي����كل فيلبس 
الرقم القياسي العاملي في سباق 
التتابع 4×100م متنوعة في طريقه 
الحراز امليدالي����ة الذهبية ضمن 
بطولة العالم للس����باحة املقامة 

في روما.
وقطع املنتخب األميركي املكون 
من فيلبس وارون بيرسول وايريك 
ش����انتو وديڤيد وولترز املسافة 
بزمن 3.27.28 دقائق، ليتفوق على 
الرقم القياس����ي الذي كان سجله 
املنتخب ذاته خالل اوملبياد بكني 
2008 وق����دره 3.29.34 ق. وهذه 
الذهبية اخلامس����ة لفيلبس في 
احواض العاصمة االيطالية بعد 
تتويجه بطال لسباقات 100 و200 
م فراشة والتتابع 4×100م حرة 

و4×200م حرة و4×100م متنوعة، 
كما نال الفضية في 200 م حرة.

ورفع فيلبس رصيده الى 25 
لقبا عامليا، بينها 13 في الفردي.

وتوج التونسي أسامة امللولي 
بذهبية سباق 1500م حرة، قاطعا 
املس����افة بزمن 14.27.28 دقيقة، 
ليسجل ثاني أسرع زمن في تاريخ 
هذا الس����باق بعد الرقم القياسي 
الذي يحمله االس����ترالي غرانت 
هاكيت منذ 2001 عندما س����جل 
حينها 14.34.56 ق. وهذه امليدالية 
الثالثة للملولي في هذه البطولة 
بعد احرازه الفضية في س����باقي 
400م ح����رة و800 حرة. وتفوق 
امللولي على الكندي ريان كوشريان 
بأكثر من 4 ثوان )14.41.38 ق(، 
فيما حل الصيني س����ن يانغ في 

املركز الثالث )14.46.84 ق(.
الروس����ية يوليا  وحطم����ت 
العاملي  القياسي  الرقم  ايفيموفا 
في سباق 50 م صدر في طريقها 

الحراز امليدالية الذهبية.
وسجلت ايفيموفا 30.09 ثانية، 
لتتفوق على الرقم القياسي السابق 
اماندا  الكندية  واملسجل باس����م 
ريزون، وحققت����ه االخيرة في 8 
يوليو املاضي في مونتريال وقدره 

30.23 ثانية.
وحطم البريطاني ليام تانكوك 
الرقم القياسي العاملي في سباق 
50 م ظه����ر في طريقه الى احراز 
امليدالية الذهبية. وقطع تانكوك 
املسافة بزمن 24.04 ثانية، ليتفوق 
على الرقم الذي كان سجله )24.08 

ث( خالل الدور نصف النهائي.

ريال مدريد بدأ التفاوض لضم ألونسو
ذكرت الصحف االسبانية امس ان مواطنها ريال مدريد، بدأ 
مرحلة التفاوض مع ليڤربول االجنليزي من اجل احلصول 

على خدمات مواطنه الدولي تشابي الونسو.
وأكدت صحيفتا »اس« و»ماركا« ان املدير التنفيذي في 
ريال مدريد خوسيه انخيل سانشيز اجتمع مبمثل ليڤربول 
كريستيان بورس���لو في برشلونة لبحث موضوع االنتقال 
غير انهما لم يتوصال الى اتفاق يتعلق بالشق املالي إلمتام 

هذه الصفقة.
وأحملت صحيفة »اس« الى ان ريال مدريد عرض مبلغ 30 
مليون يورو لضم الونسو، وهذه القيمة هي اقل ب� 5 ماليني 

يورو من املبلغ الذي يطالب به النادي االجنليزي.
اما صحيفة »ماركا«، فأشارت الى ان ريال مدريد ال ينوي رفع 
قيمة العرض الى أكثر من 30 مليون يورو في حني ان »احلمر« 
يصر على 35 مليونا من اجل التخلي عن الونسو اضافة إلى 

5 ماليني اخرى في حال حتقيق النتائج املرجوة.
وأضافت »ماركا« ان ريال مدريد يعتزم التعاقد مع العب 
وسط ستاندار لياج البلجيكي ستيفن ديفور في حال فشله 
بإقناع ليڤربول في التخلي عن الونسو الذي متنى بدوره على 
هامش املباراة الودية التي خسرها »احلمر« امام اسبانيول 
0 � 3 مبناسبة افتتاح ملعب االخير »كورنيال ال-برات«، ان 

حتسم هذه املسألة سريعا ان كان سلبيا او ايجابيا.
واضاف الونسو لصحيفة »اس«: »قررت منذ فترة طويلة 
ان أبقى بعيدا عن كل شيء يحصل. موقفي في هذه املسألة 

أصبح واضحا جدا واجلميع يعلمه«.
وكانت الصحف البريطانية قد ذكرت ان الونسو تقدم بطلب 

رسمي من ادارة ليڤربول يطلب فيه السماح له بالرحيل.
واش���ارت »ذي صن« الى انه في حال جنح ريال مدريد 
في التعاقد مع الونس���و فسيستخدم ليڤربول االموال التي 
سيحصل عليها للتقدم بعرض الى ڤالنسيا االسباني من اجل 

تخلي االخير عن خدمات هدافه الدولي داڤيد ڤيا.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« 
احمللية ان انتر ميالن بطل الدوري االيطالي، توصل الى اتفاق 
مع ريال مدريد من اجل تخلي االخير عن الدولي الهولندي 

ويسلي سنايدر على سبيل االعارة.
واشارت الصحيفة االيطالية الى ان ريال مدريد سيتقاضى 
4 ماليني يورو مقابل تخليه عن سنايدر ملوسم واحد، وفي 
حال قرر الفريق االيطالي التعاقد مع العب الوسط الهولندي 

نهائيا فعليه ان يدفع 18 مليون يورو.
وأعربت بعض األندية عن رغبتها في التعاقد مع الهولندي 
البالغ من العمر 25 عاما، لكن يبدو ان فريق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو جنح ف���ي ان يخطف خدمات جنم اياكس 

السابق.
واشارت بعض التقارير الى ان مسألة انتقال سنايدر الى 
انتر ميالن قد حسمت ولم يبق هناك اال موافقة الالعب على 
شروط العقد، فيما ذكرت تقارير اخرى ان ريال مدريد سيحاول 
إقناع الفريق االيطالي بالتخلي عن ظهيره الدولي البرازيلي 
مايكون، مقابل حصول فريق مورينيو على سنايدر نهائيا 
اضاف���ة الى 15 مليون يورو، وهو ما قد يدفع النادي امللكي 

الى تأجيل املوافقة على صفقة إعارة النجم الهولندي.
وفي السياق نفسه، يرغب الهولندي الدولي رافاييل ڤان در 
ڤارت في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بعدما أبلغه املدير 

الفني التشيلي مانويل بيليغريني بأنه خارج حساباته.
وقال ڤان در ڤ���ارت لصحيفة »دي تليغراف« الهولندية 

»ال داعي لبقائي مع ريال مدريد«.

اتفق مع إنتر ميالن على التخلي عن سنايدر

ذهبية للملولي في مونديال السباحة

بايرن ميونيخ عانى وتأهل في كأس ألمانيا وخروج هانوڤر وماينتس
بطل الدوري الهولندي بدأ الموسم بخسارة وانطالقة جيدة ألياكس

دينيس روميدال )72(.
الذي توج  ايندهوف����ن  وفرط 
باللقب من 2005 حتى 2008 قبل 
ان يتنازل عنه املوسم املاضي،  في 
ف����وز كان في متناوله امام الوافد 
اجلديد في في في فينلو بعدما تقدم 
عليه بهدفني نظيفني ثم 3-2 قبل 

ان يكتفي بالتعادل معه 3-3.
وسجل نورالدين امرابط )26( 
والسويدي اوال تويفونن )41 و81( 
اهداف ايندهوفن الذي يشرف عليه 
هذا املوسم فريد روتن بدال من يوب 
س����تيفنز، واملغربي األصل احمد 
احاحاوي )52( والياباني كيسوكي 
هوندا )60( وروبن شايكن )85( 

اهداف في في في فينلو.
وتغل����ب فيين����ورد روتردام 
الباحث عن استعادة دوره كأحد 
كبار الكرة الهولندية )توج ب� 14 
لقبا آخرها موسم 1998-1999(، على 
ضيفه نيميغن بهدفني للدمناركي 
يون دال توماسون )10( وليروي 

فير )77 من ركلة جزاء(.
وفاز تونتي انشكيده الذي كان 
»احلصان األسود« املوسم املاضي، 
على مضيفه سبارتا روتردام بهدفني 
البلجيكي باليز  ايضا س����جلهما 
نكوفو )18( وري����ان رويز )57(، 
فيما تغلب اوتريخت على فالفيك 
بهدف لريكي فان وولفس����وينكل 
)3(، وفيليم تيلبوغ على فيتيس 
ارنهيم بثالث����ة اهداف للبلجيكي 
الذي  كريس����توف غريغوار )4( 
طرد الحقا )66(، واملغربي سعيد 
بوطاهر )28( واريان س����وينكلز 
)90(، مقابل هدف للتركي سينان 

كاوغلو )68(.
وسقط دن هاغ أمام ضيفه بريدا 
بهدف للسلوڤاكي شابا هورفاث 
)75(، مقاب����ل هدف����ني النطوني 
لورلين����غ )42( والغان����ي ماثيو 

امواه )67(.
واكتفى هيرنفني بالتعادل مع 

ضيفه رودا كيركراده 0-0.

ميونيخ االملاني. ولعب فريق كومان 
الباحث عن لقب����ه الرابع كمدرب 
بعد ان ت����وج عامي 2002 و2004 
مع اياكس امس����تردام و2007 مع 
ايندهوفن، ب����� 9 العبني في آخر 
دقيقتني بعد طرد البلجيكي جيل 
اياكس  سويرتس وبيلي. وحقق 
امستردام الباحث عن لقبه االول 
منذ 2004، بداية جيدة مع مدربه 
اجلديد مارتن يول الذي حل بدال 
من ماركو فان باسنت، بفوزه على 
مضيفه غرونينغن بهدفني للصربي 
ميراليم سليماني )41( والدمناركي 

ووجد الكمار الذي سيطر على 
مجريات البطولة املوسم املاضي 
وتوج بطال له����ا قبل عدة مراحل 
على اخلتام، نفسه متخلفا بثالثية 
نظيفة تن����اوب على تس����جيلها 
البرازيل����ي ايفرت����ون راموس دا 
سيلفا )8( وويلي اوفرتوم )48( 
ومارك يان فيلديروس )61(، قبل 
ان ينجح االيطالي غراتزيانو بيلي 
)77( واملغربي منير احلمداوي )78( 
في تقليص الفارق لفريق املدرب 
رونالد كوم����ان الذي حل بدال من 
لويس فان غال املنتقل الى بايرن 

الرابعة أيضا 3-1 بعد التمديد.
يذك����ر ان برمين ت����وج بطال 
للمسابقة املوسم املاضي اثر فوزه 
على باير ليفركوزن 1-0 في املباراة 

النهائية.

هولندا

حقق الكمار الذي توج املوسم 
الثانية في  باللقب للمرة  املاضي 
تاريخه، انطالقة مخيبة بخسارته 
امام مضيفه هيراكليس امليلو 3-2 
ف����ي املرحلة األولى م����ن الدوري 

الهولندي.

باي����رن ميونيخ حلجز  عانى 
بطاقته الى الدور الثاني من مسابقة 
كأس أملانيا لكرة القدم بعد فوزه 
الصعب على نيكاريلز من الدرجة 

السادسة )هواة( 1-3.
وفشل الفريق الباڤاري الذي كان 
الرسمية االولى  يخوض مباراته 
بقيادة املدرب الهولندي لويس فان 
غال، في هز ش����باك فريق الهواة 
خالل الشوط األول، قبل ان يتحرر 
في الشوط الثاني بفضل مهاجمه 
اجلديد ماريو غوميز، صاحب أغلى 
صفقة في تاريخ الدوري األملاني، 
إذ جنح العب شتوتغارت السابق 
في افتتاح التس����جيل في الدقيقة 
51 قبل ان يضي����ف الثاني بعد 7 
دقائق من ركلة جزاء، لكن احلارس 
ميكايل رينسينغ أهدى نيكاريلز 
هدف تقليص الفارق بعد ارتكابه 
خطأ فادحا س����مح لثورم في هز 

الشباك الباڤارية )80(.
وجنح التركي حميد التينتوب 
في تأكيد فوز بايرن بتس����جيله 

الهدف الثالث في الدقيقة 82.
ل����م يج����د ڤيردر  وب����دوره، 
برمي����ن صعوبة على االطالق في 
تخطي عقب����ة يونيون برلني من 
الدرجة الثانية بخماسية نظيفة، 
فيما تخلص ڤولفس����بورغ بطل 
الدوري من فييسبادن من الدرجة 
الثالث����ة 4-1، واألمر ذاته ينطبق 
على ش����توتغارت الذي فاز على 
الرابعة  الدرجة  غروس����اباخ من 

4-1 ايضا.
وكانت املفاجأة بخروج هانوڤر 
على يد فريق من الدرجة الرابعة 
هو تريفيز الذي يشرف عليه النجم 
الدولي السابق ماريو باسلر، وذلك 

بعدما خسر امامه 3-1.
ولقي ماينتس الصاعد مجددا 
الى دوري األضواء، املصير ذاته 
بعد خسارته امام لوبيك من الدرجة 
الرابعة 1-2 بعد التمديد، فيما تغلب 
هرتا برلني على مونستر من الدرجة 

الكرة اإليطالية في مرمى نيران المافيا

أندرسن أول ضحايا الموسم الجديد 

حذر املدعي العام اإليطالي اخلاص مبكافحة 
جرائم املافيا بييرو غراس����و من نشاط املافيا 
في عالم كرة القدم. وقال غراسو )64 عاما( في 
مقابلة مع صحيفة »ال غازيتا ديلو سبورت« 
احمللية الصادرة امس إن »كرة القدم في مرمى 
نيران املافيا«، محذرا م����ن التقليل من أهمية 
املوضوع. وأوضح رجل القانون اإليطالي أن 
املافيا تستخدم أندية كرة القدم في إيطاليا في 
عمليات غسيل األموال القذرة الناجتة عن أنشطة 
إجرامية. ودعا غراسو إلى ضرورة احلذر في 

التعامل مع املسابقات الرياضية والتي تعد بيئة 
خصبة ألشكال مختلفة من التحايل.

ورأى »صائ����د املافي����ا« أن األندية الكبرى 
أق����ل عرضة خلطورة أن تصل إليها املافيا من 
األندية الصغيرة، وقال »يجب احلرص بشكل 
كبير بالنسبة لألندية الصغيرة التي ال تلفت 
اهتمام اإلعالم«. واضاف »القواعد موجودة وكل 
ما يجب عمله هو استخدامها«، مشيرا إلى أنه 
ليس من الضروري وضع قوانني جديدة أكثر 

صرامة حلماية أندية كرة القدم من املافيا.

قرر ماينت���س الصاعد حديثا الى دوري 
الدرجة األولى االملاني لكرة القدم امس، إقالة 
مدربه النرويجي يورن اندرسن، بعد الهزمية 
امام فريق لوبيك من الدرجة الرابعة واخلروج 
من كأس أملانيا من الدور األول. وبات اندرسن 

الضحية االولى في املوسم اجلديد.
وقال مدير النادي للصحافيني كريستيان 
هايدل »لم يعد هناك توافق بني يورن اندرسن 

وبيننا فاملدرب يتبع اسلوبا مختلفا عنا«.
وأقال ماينتس ايضا املدرب املساعد يورغن 
كرامني، وعني توماس توتشل مدرب فريق 
حتت 19 عاما بديال الندرسن. وتولى اندرسن 
تدريب ماينتس عام 2008، وقاده للصعود 
الى دوري األضواء في عامه األول مع الفريق. 
وقال اندرسن للصحافيني »أنا حزين لقرار 

النادي لكن حدث خالف في الرؤى بيننا«.

مهاجم ليڤربول االسباني فرناندو توريس يسدد الكرة حتت انظار العب اسبانيول نيكو باريخا              )ا.پ(

إسبانيول يفتتح ملعبه الجديد بثالثية في ليڤربول
احتفل اسبانيول االسباني بافتتاح ملعبه اجلديد 
»ستادي كورنيال � ال برات« بطريقة مميزة بعدما 
اكتسح ليڤربول االجنليزي 3-0 في مباراة ودية 
في كرة القدم. وافتتح لويس غارسيا الذي يحمل 
نفس اس����م العب ليڤربول السابق )يلعب حاليا 
في اتلتيكو مدريد(، التسجيل للفريق الكاتالوني 
في الدقيقة 19 بتسديدة زاحفة، ثم انتظر صاحب 
االرض حتى الدقيق����ة 65 ليضيف الهدف الثاني 
عبر العب تشلسي االجنليزي السابق االسرائيلي 
بن س����اهار الذي وضع الكرة بني ساقي احلارس 

االس����باني خوس����يه رينا، قبل ان يسجل هدفه 
الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث قبل دقيقة 
على النهاية بعدما تابع تسديدة زميله خوان فيردو 

التي صدها رينا.
يذكر ان ليڤربول الذي كان قريبا املوسم املاضي 
من الظفر بلقب الدوري االجنليزي املمتاز الول مرة 
منذ 1990، يبدأ مشواره احمللي في 15 احلالي، عندما 
يحل ضيفا على توتنهام، وهو سيلعب مباراتني 
وديتني قبل ذلك امام لني النرويجي واتلتيكو مدريد 

في 5 و8 احلالي على التوالي.


