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47 قالت أرملة حارس املرمى األملاني الراحل »تريزا« 
إن زوجه���ا أنكه عانى من اكتئاب حاد لعدة س���نوات 
قبل أن ينهي حيات���ه منتحرا. واتفق الطبيب املعالج 
ألنكه مع م���ا ذهبت إليه زوجته وق���ال خالل مؤمتر 
صحافي في هانوڤر امس إن انكه بدأ في تلقي العالج 
للمرة األولى عام 2003. وأضاف الطبيب أن جنم كرة 
القدم الالمع كان يتلقى العالج الطبي حتى قبل وفاته 

بفترة قصيرة.
وكانت الشرطة األملانية قد أكدت أن أنكه )32 عاما( 
ترك خطاب وداع قبل أن ينتحر أمس بإلقاء نفسه أمام 
أحد القطارات. وقالت تريزا إن زوجها كان يرغب دوما 
في اخف���اء مرضه بهدف حماية حياته اخلاصة وعدم 
تعريض حياته املهنية كنجم كرة قدم للخطر. وأضافت 

األرملة: »كنت أحاول دوما أن أكون بجانبه«.

أرملة أنكه وطبيبه يكشفان عن إصابته باالكتئاب

العب التنس األميركي املعتزل أندريه أغاسي مع زوجته البطلة السابقة شتيفي غراف

عالمية متفرقات

يواجه جنم كرة السلة األميركية شاكيل 
أونيل دعوى طالق قدمتها زوجته فاشونديا 

بحقه بعد سبع سنوات من زواجهما.
اعلن اسطورة كرة السلة االميركي السابق 
كرمي عبداجلبار لشبكة »سي.إن.إن« انه يعاني 

من اصابة غير حادة بسرطان الدم.
نفى رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني 
كارل هاينز رومينيغه توتر العالقة مع فيليب 
الم، بعد استياء النادي من االنتقادات التي 

أدلى بها املدافع األملاني في حوار صحافي.
أعلن نادي توتنهام اإلجنليزي لكرة القدم أنه 
حقق ارباحا قياسية في العام املالي الذي انتهى في 
30 يونيو املاضي، بلغت 33.4 مليون جنيه إسترليني 

)56 مليون دوالر(، قبل حساب الضرائب.
سجلت السباحة الصينية زهاو جينغ 
رقما قياس���يا عامليا جديدا في نهائي سباق 
50م ظهر قدره 25.82 ثانية في ستوكهولم 

ضمن املرحلة الرابعة من كأس العالم للسباحة 
داخل حوض صغير.

اعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( انه 
سيس��تمع الى افادة مدرب منتخب االرجنتني 
دييغو مارادونا في زيوريخ االحد املقبل بعدما 
اتخذ تدابير تأديبية بحقه بس��بب تصريحاته 
الفظة التي ادلى بها بعد تأهل بالده الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
طالب املدير العام لنادي بايرن ميونيخ 
مدرب فريقه لكرة القدم الهولندي لويس ڤان 
غال »بتحسني نتائج الفريق« بعد االنتقادات 
الكثيرة التي واجهها االخير بسبب النتائج 
املخيبة التي يحققه���ا الفريق الباڤاري هذا 

املوسم.
أعلنت محكمة التحكي��م الرياضي إيقاف 
الع��داءة التركية ثريا ايهان، بطل��ة أوروبا في 
سباق 1500م، مدى احلياة بسبب ثبوت تناولها 

منشطات للمرة الثانية في مدى 3 أعوام.

أغاسي: تعلمت الكثير من غراف وال أتحمل ألم الهزيمة 
قال العب التنس األميركي السابق أندريه 
أغاس����ي إنه تعلم من زوجته جنمة التنس 
األملانية السابقة شتيفي غراف العديد من 
األمور خالل عالقتهما الزوجية وفي مقدمتها 
طريقتها في التخلص من مخاوفها واعتمادها 
على مشاعرها بش����كل كبير. وقال أغاسي 
في مقابلة مع مجلة »دير شبيغل« األملانية 
نشرتها في موقعها االلكتروني: »تعلمت منها 
كيف أس����عى كل يوم لتحقيق الشيء الذي 
أرى أنه مهم في حياتي كما أنها كانت تقول 
لي دوما «توقف عن التفكير« وحتثني على 
االعتماد على مشاعري وهو أمر لم يتحدث 

فيه معي أي شخص قبل ذلك«.
وأقر النجم الش����هير: »لقد اشتهرت في 
وقت مبكر للغاية ولكني نضجت في وقت 
متأخر جدا«.وأثبت أغاس����ي )39 عاما( أنه 
ال ميكن وصفه ب�»الرياضي املتقاعد« حيث 
قال إنه ميارس التن����س كثيرا مع زوجته 
وأضاف: »نذهب بني احلني واآلخر للملعب 
ونستمتع باألمر.. بالنسبة لي حتدث املتعة 

عندما ال أضطر للجري كثيرا فأنا أحب أن 
أتعامل مع الكرة مباش����رة أما شتيفي فهي 

تسعد أكثر باجلري أثناء اللعب«.
ويعيش أغاسي حاليا مع زوجته وابنيهما 
في الس فيغاس بالوالي����ات املتحدة.وقال 
أغاسي إن ابنته تلعب التنس ثالث مرات في 
األسبوع وأضاف: »هي ال تريد أن تتدرب أكثر 
من ذلك ونحن ال نضغط عليها كما أن ابني 
ميارس البيسبول ويتدرب بشكل دائم وأنا 
أيضا أتدرب معه وهو يظهر حماسا كبيرا 

بشكل يجعلني أتعلم منه كل يوم«.
وشدد النجم الش����هير على أهمية منح 
أبنائ����ه املزيد من احلرية في التربية وقال: 
»املهم عندنا أن يتمكنوا من االختيار بني عدة 
إمكانيات« مشيرا إلى أن شتيفي تعلمهما أيضا 
اللغة األملانية وهي لغتها األم.وحول شعوره 
باالعتزال رغم عدم امتامه األربعني عاما قال 
أغاسي: »لم أفتقد التنس وال البطوالت حتى 
اليوم.لم يكن بوسعي حتمل أال أكون األفضل 

فأنا ال أحتمل ألم الهزمية«.

ألمانيا مصدومة لرحيل أنكه.. وحالة من الذهول بين الالعبين
عبر األملان عن صدمتهم وحزنهم لرحيل حارس 
مرمى هانوڤر ومنتخب املانيا لكرة القدم روبرت 
أنكه الذي قضى انتحارا اول من امس بعد قفزه على 
تقاطع أحد القطارات في مدينة هانوڤر. وجتمع 
مشجعون بجانب ملعب »نيدرساخسن« التابع 
لنادي هانوڤر، وألقوا ورودا وأضاؤوا ش���موعا 
على بواباته، تكرميا لقائدهم املتفاني منذ انتقاله 

الى النادي عام 2004.
وكذلك جتمع مئات من الناس بالقرب من مكاتب 
النادي مضيئني الشموع بعد علمهم باخلبر احلزين، 
معبرين عن صدمته���م لرحيل الالعب املعروف 
بنشاطاته االجتماعية في هانوڤر. وأنكه )32 عاما( 
متزوج من تيريزا ولديه ابنة تدعى »ليلى« تبلغ 
ثمانية اشهر تبناها في مايو املاضي، وذلك بعد وفاة 
ابنته »الرا« مبرض في القلب قبل ثالث سنوات 
عندما كانت تبلغ عامني، وتردد عبر املقربني من 
أنكه، ان األخير لم يتمكن من التغلب على مأساة 
فقدان طفلته، وأقدم على االنتحار لهذا الس���بب. 
ونقل تلفزي���ون »أ أر دي« االملاني ان مكان وفاة 

أنكه يبعد نحو 200 متر عن قبر طفلته.
 وألغى »املانش���افت« متارينه امس حتضيرا 
ملباراة تشيلي الودية في كولن، تكرميا للحارس 
الراحل الذي صدمه قطار بحسب تقرير للشرطة 
احمللية في ساكسونيا الس���فلى، وأتى في بيان 
لالحتاد األملاني: »مت إلغاء احلصة التدريبية صباح 
امس، كما مت الغاء جميع املقابالت«، وأعرب مدير 
املنتخب والدولي السابق أوليڤر بيرهوف عن حالة 
الصدمة: »نح���ن غير قادرين على الكالم«، وقال 
مهاجم شالكه كيفن كوراني املستبعد عن املنتخب 
م���ن قبل املدرب يواكيم لوف: »ال يعقل ان يكون 

هذا صحيحا. روبرت كان رجال رائعا«، وقال قائد 
هامبورغ الدولي التشيكي داڤيد ياروليم 

لصحيفة »بيلد« ان���ه مدمر االن: 
»بالكاد أتنفس، انها حقا مأساة، 

أوال طفلته ثم روبرت«. أما 
رئيس نادي هانوڤر مارتن 

كايند فكان حتت الصدمة 
هو االخ���ر وقال »انه 
انها مأس���اة  حادث، 
حقيقية. ال استطيع 
ان افهم ما حصل«، 
وعبر قيصر الكرة 
فرانتس  االملانية 
بكنباور عن حزنه 
الشديد: »انا حزين 
جدا ج���دا. عندما 
تتلق���ى خبرا من 
الن���وع، ال  ه���ذا 
تكترث ألي شيء 

آخر«.

إلغاء مباراة تشيلي

وأعل���ن رئي���س 
االحت���اد االملاني لكرة 

القدم ثيو زفانس���يغر 
الدولية  املباراة  الغاء  عن 

الودية التي كانت مقررة بني 
منتخبي أملانيا وتشيلي السبت 

املقبل.
وقال زفانس����يغر خ����الل مؤمتر 

صحافي عقده في فرانكفورت: خالل محادثات 
أجريناها صباح اليوم � أمس � كان 
واضح����ا بالنس����بة الى اجلميع 
اس����تحالة اقامة املباراة ضد 
تش����يلي املقررة في كولن 
الس����بت. بالنظر الى ما 
حصل، ل����م يكن هناك 
خيار آخر. ولعب أنكه 
أساسيا في تصفيات 
مونديال 2010 في 
مباراة فنلندا )3-

3( وليشتنشتاين 
)4-0(وويلز )2-
0( وأذربيج����ان 
)2-0(، وخاض 8 
مباريات دولية مع 
املنتخب األملاني، 
ان اختير  بع����د 
أفض����ل ح����ارس 
مرمى ف����ي أملانيا 
-2008 موس����م 
أنكه  2009. ولعب 
بديال لينز ليمان في 
املانيا  حراسة مرمى 
خالل كأس اوروبا 2008، 
وكان يعتبر املرشح االوفر 
الوقت لكي  حظا منذ ذلك 
يكون بديال له، اال ان اصابته 
بڤي����روس معوي في س����بتمبر 
املاضي أبعدته عن املالعب. وس����بق 

ألنكه ان برز مع بوروس����يا مونش����نغالدباخ 
)1996-1999( ولعب الندي����ة خارجية ابرزها 
البرتغالي )1999-2002( وبرش����لونة  بنفيكا 
االس����باني )2002-2003( ومواطنه تينيريفي 
)2003-2004(، كما انتقل معارا الى فنربخشة 

التركي عام 2003.
وكان انكه عاود التمارين الشهر املاضي مع 
فريقه بعد غياب دام نحو تس����عة أسابيع عن 
املالعب، وهو ذكر في مقابلة مع موقع االحتاد 
الدولي منذ شهرين: »أريد أن أصبح الرقم واحد 

عام 2010«.

رسالة تعزية

ومن جانبها أعربت املستشارة األملانية أنغيال 
ميركل عن صدمتها الشديدة لوفاة أنكه. وقال 
نائب املتحدث باسم احلكومة األملانية كريستوف 
شتيجمانس في برلني إن املستشارة أعربت عن 
صدمتها وتعازيها في خطاب شخصي أرسلته 
إلى أرملة أنكه، ورفض شتيجمانس الكشف عن 
تفاصيل ما جاء في اخلطاب انطالقا من احلفاظ 

على خصوصية هذا اخلطاب الشخصي.

بالتيني »مصدوم«

واكد رئيس االحت����اد االوروبي لكرة القدم 
الفرنسي ميشال بالتيني انه »مصدوم وحزين 
جدا« على انتحار روبرت انكه. وقال بالتيني في 
رسالة بعثها االحتاد االوروبي الى رئيس االحتاد 
االملاني: »في حاالت مشابهة من املستحيل ايجاد 
الكلمات املعب����رة. نحن مصدومون وحزينون 

جدا. تعازينا لعائلته واصدقائه«.

الشرطة تؤكد انتحاره والعثور على خطاب وداع.. و»المانشافت« يلغي المباراة مع تشيلي

مئات املشجعني األملان جتمعوا حول ملعب هانوڤر والقوا الورود واضاؤوا الشموع تكرميا النكه    )أ.پ(

وكان اتلتيكو فاز ذهابا ايضا 2-0. وبلغ 
ڤالنس���يا الدور ذاته بتعادله مع الكويانو 
2-2 بع���د ان تقدم عليه ذهابا 1-0. وحذا 
حذوه ڤياريال بفوزه على بويرتوالنو 0-1 

بعد ان تعادال ذهابا 1-1.
ومن ابرز الفرق املتأهلة ايضا اشبيلية 
الذي تغلب على اتلتيكو سيوداد 5-1 بعد ان 
فاز عليه ذهابا 4-1 وديبورتيڤو ال كورونيا 
بفوزه على مورسيا 1-0 ايابا بعد تعادلهما 

ذهابا 0-0.

التسجيل.سيتحسن أكثر ويجب ان يعزز 
جهوده«.

وفي مباراة أخرى، فرض االرجنتيني 
الدولي ماكسي رودريغيز نفسه جنما ملباراة 
فريقه اتلتيك���و مدريد في مواجهة ماربيا 
من الدرجة الثالثة بتس���جيله رباعية في 
اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 6-0. وجاءت 
اهداف رودريغيز في الدقائق 22 و30 و46 
و62، واضاف خورادو والفرنسي فلوران 
سيناما بونغول الهدفني اآلخرين )11 و15(. 

رودريغي���س )62( واالرجنتيني ليونيل 
ميس���ي )64( وش���ابي )74(. وهنأ مدرب 
برشلونة جوسيب غوارديوال العبيه بعد 
الفوز قائال: »أهنئ الالعبني، بعد االستراحة 
كان ايقاعنا أفضل وكنا أسرع بنقل الكرة. 
س���اعدتنا األهداف كي نرتاح في الشوط 
الثاني«. وامتدح غوارديوال العبه الشاب 
بويان كركيت���ش بعد عودته من االصابة: 
»انا س���عيد ألجله خصوصا لهدفه األول، 
ألنه العب قادر على الوصول، ومتكن من 

وقال بلليغريني بعد اللقاء: »كان اجلمهور 
غاضبا ألنني أخرجت ديارا. أنا أتفهم ذلك... 
لقد قدم مباراة جيدة. أن تخرج أمام فريق 

من الدرجة الثالثة ال يعتبر اجنازا«.
وفي مباراة متأخرة على ملعب »كامب 
نو« في جو بارد وأمام 26.322 متفرجا، تأهل 
برشلونة حامل اللقب بسهولة بعد سحقه 
كولتورال ليونيسا من الدرجة الثانية 0-5، 
بعد ان تقدم ذهابا 2-0 خارج أرضه.وسجل 
لبرشلونة بويان كركيتش )50 و54( وبدرو 

قوامها البرازيلي كاكا وراوول واالرجنتيني 
غونزال���و هيغوين والهولن���دي رود ڤان 
نيس���تلروي، لكنه ل���م يتمكن من هزمية 
منافس���ه املتواضع بفارق كبير لتعويض 
خس���ارته الفادحة ذهابا. وأطلق جمهور 
النادي صفارات االستهجان باجتاه الالعبني 
بني شوطي املباراة وهتافات تدعو املدرب 
التشيلي مانويل بلليغريني الى االستقالة 
فورا، خصوصا بعد اخراجه العب الوسط 

املالي مامادو ديارا.

فشل ريال مدريد االسباني في قلب تخلفه 
ذهابا أمام الكوركون برباعية نظيفة، واكتفى 
بفوز صعب عليه بهدف وحيد سجله مهاجمه 
الهولندي رافايل ڤان در فارت في الدقيقة 
81 مساء اول من امس، لم يكن كافيا إلكمال 
مشواره في كأس اسبانيا لكرة القدم. وكان 
الكوركون احلق بريال مدريد العريق خسارة 

مذلة 4-0 تردد صداها حول العالم.
وخ���اض الفريق امللكي ال���ذي لم يفز 
باملسابقة منذ عام 1993 املباراة بتشكيلة قوية 

الحُكم على ريال مدريد بـ »الكوركون« المؤبد
رباعية لرودريغيز تقود أتلتيكو للفوز على ماربيا.. وبرشلونة يتأهل بسهولة في كأس إسبانيا

بيريز: لن نتعجل الفوز باأللقاب
قل���ل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز من 
شأن سقف التوقعات املرتفع لفريق كرة القدم بالنادي 
هذا املوس���م وقال انه ينظر الى املستقبل. وقال بيريز 
لتلفزيون كواترو االسباني »حلمنا هو تكوين فريق رائع 
لكن لن نعتبر عدم إحراز ألقاب مبنزلة فشل«. واضاف 
»نحن في مستهل مشروع جديد. نحاول ان نوفر له 
االستقرار. لن نشعر بالقلق اذا لم تتحقق نتائج 
رائعة في العام االول«. وعاد بيريز الى رئاسة 
ريال مدريد في يونيو املاضي وأنفق 250 
مليون يورو )374.5 مليون دوالر( 
على مشروعه الستقدام العبني 
مثل البرتغالي كريستيانو 
والبرازيلي  رونال���دو 
كاكا والفرنسي كرمي 

بنزمية.


