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مهاجم ريال مدريد األرجنتيني غونزالو هيغوين متخطيا العب دي سي يونايتد بريان ناموف        )رويترز(

الهولندي ديك ادڤوكات في تدريب سابق لزينيت سان بطرسبورغ

جماهير إسبانيول تطالب بإطالق اسم جاركي على الستاد الجديد
عاشت كرة القدم االسبانية يوما 
من احلداد اول من أمس بعد وفاة 
داني جاركي قائد نادي إسبانيول 

مساء السبت املاضي في إيطاليا.
وابتداء من الساعات األولى من 
صباح األح���د توافد عدد كبير من 
مشجعي النادي إلى املدخل رقم 21 
من الستاد اجلديد »كورنيال« الذي 
حتول إلى نقط���ة جتمع، اجتذبت 
كميات هائلة من أعالم الفريق فضال 
عن الفتات كتب���ت للنجم الراحل 

وعائلته.
الظه����ر، وقف جميع  وبحلول 
املوجودين في تلك النقطة دقيقة 
حداد على وف����اة الالعب، قبل أن 
تتوال����ى على املوق����ع اإللكتروني 
للنادي رس����ائل تطال����ب بإطالق 
اس����م القائد الراحل على الس����تاد 

اجلديد.
وفي املساء وصلت بعثة الفريق 
من إيطاليا ورفض أفرادها اإلدالء 
التأثر  بتصريح���ات فيما كس���ى 
وجوههم، وقام األرجنتيني نيكوالس 
باريخا العب الفريق بوضع قميصه 
إلى جوار أعالم النادي املوضوعة 

بالقرب من املدخل رقم 21.
وأعلن إسبانيول على الفور قطع 

جولته اإليطالية بعد وفاة جاركي 
)26 عام���ا( والي���زال موعد عودة 

الفريق إلى التدريبات مجهوال.
وعاد نحو ألفي مش���جع مساء 
للتجمع في املنطقة احمليطة بالستاد 
ووقفوا دقيقة حداد من جديد، في 
الوقت الذي أكد فيه النادي أن نحو 
10 آالف متفرج توجهوا إلى الستاد 

على مدار اليوم لوداع الالعب.
وم���ازال جثم���ان جارك���ي في 
إيطاليا حيث خضع امس للتشريح،  
وبعدها سيتحدد موعد عودته إلى 

اسبانيا.
وفي الوقت ال���ذي أعربت فيه 
جميع األندية ع���ن تعازيها لوفاة 
جاركي، جاءت أشد الرسائل حزنا من 
إرنستو فالفيردي املدير الفني احلالي 
لڤياريال والسابق إلسبانيول الذي 

كان على عالقة وثيقة بالالعب.
وقال املدرب »لقد كان رجال شديد 
القوة، وفي أمت الصحة وبالغ التأثير 
بني زمالئه لقد فقدنا صوابنا منذ 

علمنا اخلبر«.
كما أعرب روبن دي الريد العب 
ريال مدريد، الذي تعرض إلغماءة 
خالل مباراة النادي امللكي أمام ريال 
يونيون في بطولة كأس ملك اسبانيا 

في 30 أكتوبر 2008، كش���فت عن 
ضعف قلبه لي���ودع املالعب حتى 
اآلن على األقل، عن بالغ أمله لوفاة 

قائد إسبانيول.
وأوضح العب الوسط الصاعد 
في تصريحات إلذاعة راديو ماركا 
»أصابني حسن احلظ الذي تخلى عن 
جاركي. أتذكر اآلن ما حدث لي في 
ذلك اليوم، واجلهد الكبير الذي يجب 

عمله للحيلولة دون تكراره.
اآلن علينا جميعا أن نكون إلى 
جوار عائلته وإلى جوار إسبانيول«. 
أما روفيتي جنم إسبانيول السابق 
الذي يلعب حاليا لنادي إيركوليس 
أح���د أندية الدرج���ة الثانية فقال 
»أفضل تكرمي له في الوقت احلالي 
هو اإلبقاء عليه بيننا. األمر جلل، 
ألن بيننا نحن الالعبني توجد أواصر 
ال ميك���ن للمحيطني بنا مالحظتها 

أو فهمها«.
كما وقف العبو ريال مدريد دقيقة 
حداد لوف���اة جاركي خالل املباراة 
أمام دي س���ي يونايت���د األميركي 
في واش���نطن، بينما ارتدى العبو 
برشلونة شارات سوداء خالل املباراة 
الودية أمام تشيفاس دي غواداالخارا 

جماهير اسبانيول تضيء الشموع في الستاد اجلديد للنادي حدادا على رحيل داني جاركي                      )أ.پ(املكسيكي في سان فرانسيسكو.

أدريانو يقود فالمينغوتشيلي تستعد لمباراة الدنمارك
للفوز على كورينثيانز

رقمان قياسيان في السباحة 

دل بوترو يحتفظ بلقب واشنطن

يستعد املنتخب التشيلي لكرة القدم للمباراة الدولية الودية مع 
نظيره الدمناركي غدا األربعاء في كوبنهاغن استعدادا للجولتني املقبلتني 

من تصفيات اميركا اجلنوبية كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
وضمت قائمة املباراة التي اختارها املدير الفني األرجنتيني ومارسيلو 
بييلسا جميع الالعبني األساسيني عدا احلارس كالوديو برافو واملدافع 
إسماعيل فوينتس. كما رافق البعثة رئيس االحتاد التشيلي لكرة القدم 
هارولد ماين 1� نيكولز. وحتتل تش����يلي املركز الثاني في التصفيات 
برصيد 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف البرازيل صاحبة الصدارة. 
ويحتاج املنتخب التش����يلي إلى حتقيق الفوز على ضيفه الڤنزويلي 

في 5 سبتمبر املقبل ليقترب من التأهل إلى كأس العالم.

واصل ساو باولو بطل الدوري البرازيلي في املواسم الثالثة 
املاضية، رحلته الستعادة قوته بعد بداية متعثرة هذا املوسم، 
وحقق فوزه اخلامس على التوالي على حساب ضيفه غوياس 

صاحب املركز الثاني 3 � 1 في املرحلة ال� 18 من البطولة.
وقاد جنم إنتر ميالن االيطالي السابق أدريانو فريقه فالمينغو 
ال���ى الفوز على ضيفه كورينثيانز 1 � 0 في غياب جنم االخير 

رونالدو املصاب.
وفي بقي���ة املباريات، فاز كروزيرو على مضيفه كوريتيب�ا 
3 � 1 وبارويري على ضيفه غرمييو 1 � 0، وتعادل ڤيتوريا مع 

فلومينينزي 2 � 2.
وفي التفاصيل، فاز س���او باولو على ضيفه غوياس 3 � 1، 
وتقدم إلى املركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفضل فوزه اخلامس 

على التوالي والسادس في آخر 7 مباريات.
وبات ساو باولو يتخلف بفارق 5 نقاط فقط عن بامليراس 
املتصدر، الذي يخوض مبارات���ه في هذه اجلولة غدا األربعاء 

عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مينيرو الثالث.
وافتتح واشنطن العب ساو باولو التسجيل في الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول، وفي الشوط الثاني أضاف جورجي 
فاغنر الهدف الثاني ف���ي الدقيقة 79، وعاد غوياس إلى اللقاء 
بهدف للمهاجم البدي���ل برونو مينيغل في الدقيقة 86، بيد أن 
بورغيس متكن من حس���م األمور متاما لساو باولو في الوقت 

بدل الضائع.
وأنهت الهزمية مسيرة انتصارات لغوياس على مدى 6 مباريات 

متتالية ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في املركز الثاني.
وسجل أدريانو هدفه العاشر هذا املوسم والوحيد في مباراة 
القمة بني فريقه فالمينغو وضيفه كورينثيانز في الدقيقة 58 
من تس���ديدة بيسراه، ليحتل صدارة هدافي البطولة، رغم أنه 

بدأ املشاركة مع الفريق من اجلولة الرابعة.
والهدف ه���و الثاني على التوالي لالع���ب العائد من رحلة 
طويلة في أوروبا، بعد أن سجل هدفا في املباراة التي خسرها 

فالمينغو امام غوياس 2 � 3 في اجلولة املاضية.
وتقدم فالمينغو بهذا الفوز إلى املركز الثامن برصيد 27 نقطة، 

وجتمد رصيد كورينثيانز عند 25 نقطة في املركز ال� 11.
ول���م يحقق كورينثيانز الفوز في آخر 5 مباريات في غياب 

رونالدو، الذي ال تتوقع عودته قبل سبتمبر املقبل.
وظل فلومينينزي في مراكز الهبوط إثر تعادله خارج أرضه 

مع ڤيتوريا 2 � 2.
وحقق كروزيرو فوزا ثمينا خ���ارج أرضه على كوريتيب�ا 

.1 � 3
وتقدم بارويري إل���ى املركز اخلامس برصيد 28 نقطة بعد 

فوزه على غرمييو 1 � 0.

سجلت االسترالية ليبي تريكيت رقما قياسيا عامليا جديدا في 
سباق 100 حرة قدره 51.01 ثانية امس في بطولة استراليا املقامة 
حاليا في هوبارت داخل خوض صغير. والرقم القياس���ي السابق 
هو 51.70 ثانية، وكان مسجال باسم تريكيت ذاتها في 9 أغسطس 
عام 2005 في ملبورن. وسجل االس���ترالي كريستيان سبرينغر 
رقما قياسيا عامليا جديدا في سباق 200 صدرا قدره 2.01.98 دقيقة 
امس. والرقم القياسي الس���ابق هو 2.02.92، وكان مسجال باسم 

األميركي اد موزيز في 17 يناير عام 2004 في برلني. 

احتفظ األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو املصنف ثانيا بلقب 
بطل دورة واش���نطن االميركية الدولية في التنس البالغة قيمة 
جوائزها 1.4 مليون دوالر بفوزه على األميركي اندي روديك املصنف 
اول 3-6 و7-5 و7-6 )8-6( في املباراة النهائية. وعلى الرغم من 
درجة احلرارة املرتفعة متكن دل بوترو )20 عاما( من فرض نفسه 
واالحتفاظ بلقبه، وبات أول العب يحتفظ بلقب هذه الدورة بعد 
االميركي املعتزل اندريه اغاسي الذي حقق هذا االجناز عام 1999. 
كما هي املرة األولى التي ينجح فيها دل بوترو في االحتفاظ بأحد 
األلقاب في مس���يرته االحترافية. وهو اللقب السادس لدل بوترو 
في مس���يرته، والثاني له هذا املوسم بعد فوزه في دورة اوكالند 
في يناير املاضي. وأحرزت االيطالية فالفيا بينيتا املصنفة عاشرة 
لق���ب بطلة دورة لوس اجنيليس االميركية الدولية البالغة قيمة 
جوائزها 700 ألف دوالر بفوزها على االسترالية سامانثا ستوستور 

6-4 و6-3 في املباراة النهائية.

زينيت يقيل ادڤوكات بعد النتائج المخيبة
أق����ال ن����ادي زينيت س����ان 
بطرسبورغ امس مدربه الهولندي 
ديك ادڤوكات بعد اخلسارة امام 
ضيفه تومسك 0-2 في املرحلة 
ال� 17 من الدوري الروسي لكرة 

القدم.
وأوضح النادي في بيان له 
»بعد سلسلة من النتائج املخيبة 
في ال����دوري الروس����ي، قررت 
االدارة الفنية لفريق زينيت سان 
بطرس����بورغ اقالة املدير الفني 
للنادي«. وع����ني مدرب الفريق 
الرديف لزينيت اناتولي دافيدون 
مديرا فنيا بانتظار التعاقد مع 

مدرب جديد.
وأضاف النادي »حقق زينيت 
نتائج رائعة باشراف ادڤوكات 
بينها احراز لقب الدوري احمللي 
عام 2007 وكأس االحتاد األوروبي 
ع����ام 2008، بيد ان����ه ومنذ ان 
الهولندي االشراف  املدرب  قرر 
على تدريب املنتخب البلجيكي 
تراجع����ت اجن����ازات ونتائ����ج 

الفريق.
جماهير النادي وادارته الفنية 
غي����ر راضني ع����ن املركز الذي 
يحتله زينيت في ترتيب الدوري 
الروسي في اشارة الى احتالله 
املركز الس����ابع بفارق 10 نقاط 

خلف روبني كازان املتصدر.
ولم يحقق زينيت الفوز في 
مباريات����ه االربع األخيرة حيث 
خس����ر مباراتني وتع����ادل في 

مثلهما.
ويشرف ادڤوكات )61 عاما( 
عل����ى تدريب زيني����ت منذ عام 
اعل����ن في يونيو  2006، وكان 
املاضي توقيعه على عقد لتدريب 
البلجيكي اعتبارا من  املنتخب 
يناير املقب����ل خلفا لرينيه فان 
در ايكن الذي أقيل من منصبه 
في 7 ابريل املاضي بسبب سوء 

النتائج باشرافه.

ثالثية لريال مدريد على »دي سي يونايتد« تنهي جولته األميركية
من خالل مجموعة رائعة م���ن الالعبني ضمها 
ريال مدريد إلى كوكبة كان يتمتع بها بالفعل.. 
علينا أن نثبت ذلك في كل مباراة من كل بطولة 
نخوضه���ا لنرى إلى أين ميكننا الوصول«. أما 
احلارس الدولي إيكر كاس���ياس فحاول جتنب 
اآلمال الكبيرة التي تس���تند فقط إلى الصفقات 
الضخمة التي أبرزها الفريق، وقال »أعتقد أننا 
ف���ي البداية، اليزال أمامن���ا الكثير من العمل«. 
وحسب موقع ريال مدريد على شبكة االنترنت، 
فان النادي امللكي الذي غاب عن صفوفه ايضا 
املدافع الدولي سيرخيو راموس، حصد 1.4مليون 
يورو من جولته االميركية وهو رقم بعيد جدا 
ع���ن ال� 250 مليون يورو ال���ذي دفعها النادي 
لتعزيز صفوفه خصوصا الونسو وكاكا ورونالدو 

وبنزمية والفارو اربيلوا وراوول البيول.

بني 85 و105 دوالرات، إال أن األمر لم يحل دون 
امت���الء امللعب عن آخره، من أجل رؤية الفريق 
املت���وج ببطولة أوروبا 9 م���رات. وأنهى ريال 
مدريد بهذه املباراة جولته في أميركا الشمالية، 
التي يراها بيليغريني مفيدة للغاية في تطوير 
أداء الفريق. وقال »أعتقد أننا منضي على نحو 
جيد، الفريق تأقلم على األسلوب اجلديد وأرى 
الالعبني راضني عما يقدمونه. إننا نتحسن مباراة 
بعد أخرى«. واستدرك »اليزال أمامنا الكثير من 
العمل حتى 30 أغسطس )موعد انطالق الدوري 
االسباني(، علينا حتقيق أقصى استفادة في كل 
ي���وم من األيام املتبقية«. واعترف املدير الفني 
أن مجموع���ة الالعبني التي تعاقد معها الفريق 
جتعله يطمح إلى الفوز بالدوري االسباني في 
املوسم اجلديد »إننا نعمل حتديدا لهذا الهدف، 

أنهى ريال مدريد وصيف بطل الدوري االسباني 
لكرة القدم جولته األميركية استعدادا للموسم 
اجلديد، بفوز كبير على دي سي يونايتد األميركي 
3-0 على ستاد »ار اف كي« في واشنطن وأمام 
72368 متفرجا. وكان ريال مدريد قد اس���تهل 
جولت���ه األميركية بفوز عريض على تورونتو 
الكندي 5-1 يوم اجلمعة  املاضي. وأشرك مدرب 
ريال مدريد التشيلي مانويل بيليغريني العب 
وسطه اجلديد املنضم من ليڤربول االجنليزي 
الدولي االسباني تشابي الونسو أساسيا الى جانب 
البرازيلي ريكاردو كاكا والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو، بيد ان فريقه عجز عن هز الشباك. ريال 
مدريد الذي خاض املباراة في غياب جنمه اجلديد 
الفرنسي كرمي بنزمية اللتحاقه مبنتخب بالده 
املدعو الى مواجهة جزر فارو ضمن التصفيات 
األوروبية املؤهلة الى نهائيات كأس العالم، انتظر 
الشوط الثاني لهز شباك اصحاب األرض عبر 
ثنائية لالرجنتيني غونزالو هيغوين في الدقيقتني 
)57 و59( وهدف ثالث في الدقيقة 69 س���جله 
الهولندي اريني روبن بديل رونالدو في الشوط 
الثاني. وحتولت املباراة الى اجواء احتفال في 
ظل فرحة اجلماهير برؤية جنوم ريال مدريد، ما 
دفع كاكا ليقول بعد اللقاء »ريال مدريد يتمتع 
بشعبية كبيرة وأنا سعيد لكوني واحدا من أفراد 
الفريق«. ورغم أنه ل���م يقدم مباراة الفتة أمام 
النادي األميركي، قال النجم البرازيلي »غاب عني 
إحراز األهداف لكنني سعيد بأداء باقي الالعبني«. 
وأشار منظمو اللقاء إلى أن أسعار التذاكر تراوحت 

بيليغريني: الفريق تأقلم على األسلوب الجديد واليزال أمامنا الكثير من العمل

.. ويواجه روزنبرغ عوضاً عن ميالن في كأس »برنابيو«
يلتقي ريال مدريد االس��باني مع روزنبرغ النرويجي في 24 الشهر اجلاري على كأس 
س��انتياغو برنابيو بعدما رفض مي��ان االيطالي تعديل موعد املباراة.وكان من املفترض ان 
يتواجه ريال مع ميان في النسخة احلادية والثاثني من هذه الكأس التي تقام سنويا تخليدا 

لذكرى رئيس النادي السابق سانتياغو برنابيو، في 25 اجلاري.
ورفض ميان املواعيد التي اقترحها عليه ريال مدريد ما دفع االخير الى تعويض النادي 

االيطالي بروزنبرغ.


