
الثالثاءالرياضية
27  يوليو 2010

35 استشاط مشجع صيني غضبا بسبب طرد 2 من العبي 
فريق ش���ينغداو الذي يلعب في الدوري الصيني املمتاز 
وعبر عن غضبه بتوجيه ركلة للحكم على طريقة رياضة 

الكراتيه قبل أن يدفع مساعد احلكم.
ومثل احلادث ضربة جديدة لصورة الكرة الصينية التي 
يعتقد على نطاق واس���ع انها تعاني من الفساد وانتشار 

العنف داخل وخارج املالعب.

ادعت صحيفة كرواتية يومية أن لديها 
وثائق ترجح أن املباراة النهائية لكأس 
كرواتيا لكرة القدم في 2009، مت التالعب 
بنتيجتها مقاب���ل 1.4 مليون يورو )1.8 
ملي���ون دوالر( لصالح بيوت املراهنات 
اآلسيوية. ووفقا صحيفة »سبورتسكي 
نوفوس���تي« فإنها متتلك مستندات من 

مصادر قضائية، تقر بتورط مسؤولني من 
نادي دينامو زغرب بجانب حكام، وتردد 
أن هذه املعلومات احلاسمة مت تقدميها من 
قبل محققني أملان. ومن جهتها اعترفت 
صحيفة »جوتارني ليست« بأن مباراة 
نهائي ال���كأس العام املاضي مت التالعب 

بها من جانب مافيا املراهنات.

تالعب في نهائي كأس كرواتيامشجع صيني يركل حكمًا

 أحال االحتاد الدولي للسيارات )فيا( فريق فيراري الى 
مجلسه العاملي للتحقيق معه وغرمه 100 الف دوالر بسبب 
مخالفته القوانني الرياضية لسباقات فورموال واحد بعد 
ان سمح سائقه البرازيلي فيليبي ماسا لزميله االسباني 

فرناندو الونسو بتجاوزه خالل جائزة أملانيا الكبرى.
وبدا ان ماسا في طريقه ليحقق فوزه االول منذ املرحلة 
اخلتامية ملوسم 2008، اذ سيطر على السباق منذ اللفة 
األولى بعدما جنح في تخطي الونسو وسائق ريد � بول 
رينو األملاني سيباستيان فيتل، لكن اداء سيارة البرازيلي 
تراجع في القسم األخير من السباق ما دفع فريقه للطلب 
منه بطريقة »مبطنة« ان يسمح لزميله بتجاوزه وهو ما 
حصل فعال ليحقق الونسو فوزه الثالث والعشرين في 
مس����يرته، فأنعش حظوظه باملنافسة على لقبه العاملي 

الثالث.
واستدعى مراقبو سباق هوكنهامي مدير فيراري ستيفانو 
دومينيكالي واملدير الرياضي ماسيمو ريفوال الى جانب 
ماس����ا والونس����و للتحقيق معهم حول ما حصل خالل 
السباق، ويبدو ان االحتاد الدولي لم يقتنع على االطالق 
ببراءة ما حصل وهو حول الفريق االيطالي الى مجلسه 
العاملي للتحقيق معه، دون ان يكشف عن موعد اجللسة 
لكنه اشار الى ان »احلصان اجلامح« سيدفع غرامة قدرها 
100 الف دوالر بس����بب هذه املخالفة التي قد حتمل معها 

عقوبات اضافية بحق الفريق االيطالي.
 حقق االسباني خورخي لورنزو )هوندا( فوزه السادس 
هذا املوس��م بعد ان أنهى جائزة الوالي��ات املتحدة الكبرى، 
اجلولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية، في املركز 
األول عل��ى حلبة الغونا س��يكا في كاليفورني��ا. وهي املرة 
األولى التي يظفر بها لورنزو باملركز االول في جائزة الواليات 
املتحدة الكبرى في 3 مشاركات له فيها، رافعا رصيده الى 6 
انتصارات هذا العام و11 في مسيرته االحترافية بعد البرتغال 
)2008( واليابان وفرنس��ا وانديانابوليس والبرتغال )2009( 

واسبانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وكاتالونيا )2001(.
 تّوج األميركي ماردي فيش املصنف سادس����ا بلقب 
دورة اتالنتا االميركية للتنس، بفوزه على مواطنه جون 
ايسنر الثاني 4-6 و6-4 و7-6 )7-4( في ساعتني و45 
دقيقة في املباراة النهائية. وواصل فيش عودته القوية 
الى املالعب بعد غياب بسبب االصابة، وحصد لقبه الثاني 
على التوالي بعدما توج بلقب دورة نيوبورت مطلع الشهر 
اجلاري، واخلامس في مسيرته االحترافية، علما بانه كان 
يخوض املباراة النهائية الثالثة على التوالي منذ عودته 
حيث خس����ر دورة كوينز االجنليزية امام مواطنه سام 

كويري منتصف يونيو املاضي.
 توجت الروسية انا تشاكفيتادزه بطلة لدورة بورتوروز 
الس��لوڤينية الدولية بفوزها على السويدية يوهانا الرسون 
6-1 و6-2 في املباراة النهائية. وهو اللقب االول لتشاكفيتادزه 
منذ عام 2008 وحتديدا عندما توجت بلقب دورة باريس في 
فبراير. كم��ا هو اللقب الثامن لها في مس��يرتها االحترافية 
بع��د دورات غوانزه��و الصينية )2006( وموس��كو )2006( 

وهوبارت االسترالية )2007( ودن بوش الهولندية )2007(.

عالمية   متفرقات
مان يونايتد »ينحني« لكانساس سيتي

قاد املهاجم الس����يراليوني كي 
كامارا فريقه كانس����اس س����يتي 
ويزاردز األميركي الى الفوز على 
م����ان يونايتد االجنليزي 2-1 في 
مباراة ودية أقيم����ت على ملعب 
اروهيد ام����ام 52342 متفرجا في 
مدينة كاناساس س����يتي بوالية 
ميسوري ضمن استعدادات الثاني 
للموسم املقبل. وهي املباراة األولى 
التي تقام على ه����ذا امللعب الذي 
كلفت إعادة ترميمه نحو 325 مليون 
دوالر. وصنع كامارا الهدف االول 
لفريق����ه في الدقيقة 11 عندما مرر 
كرة ال����ى ديفي ارنو تابعها داخل 

مرمى الشياطني احلمر.
وعادل م����ان يوناتيد النتيجة 
ف����ي الدقيقة 41 من خالل مهاجمه 
البلغاري دمييتار برباتوف الذي 
نفذ ركلة جزاء ناجحة حصل عليها 
اثر خطأ متعمد من املدافع االميركي 
جيمي كونارد الذي طرد من اللقاء 

عند الدقيقة 39.
ولم يتأثر كانساس بطرد كونارد 
وجنح في تسجيل هدف الفوز بعد 
دقيقة واحدة عبر كامارا اثر ركلة 

ركنية. وخاض مان يونايتد اللقاء 
في غياب ابرز جنومه وعلى رأسهم 
ريو فرديناد ومايكل كاريك وواين 
روني والكوري اجلنوبي بارك جي 

سونغ.
وهي املباراة الثالثة ملان يونايتد 
في جولت����ه االميركية بعد فوزه 
على سلتيك االس����كوتلندي 1-3 
وفيالدلفيا يونيون األميركي 0-1. 
ويلعب مان يونايتد مباراة ودية 
رابعة مع جنوم الدوري االميركي 
غدا في هيوس����ن، قبل ان يسافر 
الى املكس����يك ليواجه ش����يفاس 
غواداالخارا مبناسبة افتتاح ملعب 

األخير.
يذكر ان مان يونايتد الذي تنازل 
املوسم املاضي عن لقب بطل الدوري 
احمللي ملصلحة تشلسي، يفتتح 
موس����مه اجلديد في 16 اغسطس 
املقبل في مواجهة ضيفه نيوكاسل 
العائد مجددا الى دوري األضواء 
بعد موسم واحد في الدرجة االولى، 
علما ان فريق »الشياطني احلمر« 
س����يواجه تشلسي في الثامن من 
الشهر املقبل في مباراة درع املجتمع 

التقليدية على ملعب وميبلي في 
لندن.

ولم يكن حال العبي مانشستر 
سيتي افضل من الشياطني احلمر 
وخسروا امام نيويورك ريد بول 
االميركي 1-2 في دورة نيويورك 

الودية.
الس����نغالي ماكومبا  ومن����ح 
كاندجي التقدم لريد بول في الدقيقة 
السابعة اثر متريرة من اجلامايكي 
دين ريتشاردز، وادرك البرازيلي 
جو التعادل للضيوف في الدقيقة 
55، قبل ان مينح ريتشاردز الفوز 
ألصحاب األرض من تسديدة قوية 

من 25 مترا )70(.
وهو الفوز االول لريد بول منذ 
تعاقده مع قائد املنتخب الفرنسي 
السابق املهاجم تييري هنري الذي 
سجل له الهدف الوحيد في مرمى 

توتنهام االجنليزي )2-1(.
ف����ي املقابل، مني مانشس����تر 
س����يتي بخس����ارته الثاني����ة في 
جولته االميركية بعد االولى امام 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-0. 
وتوج سبورتينغ لشبونة بطال 

للدورة بتعادله مع توتنهام 2-2. 
ونال الفريق البرتغالي اللقب بفارق 

األهداف أمام توتنهام.

 بريمن 

فاز فردر برمين األملاني وديا 
على راسينغ سانتاندر اإلسباني 
3-1 في إطار استعدادات الناديني 

لبدء املوسم اجلديد في البلدين.
مدين����ة  ملع����ب  وعل����ى 
ديلمينهورس����ت األملاني����ة وأمام 
6 آالف متف����رج، افتت����ح املهاجم 
البيروڤي كالوديو بيزارو التسجيل 
لبرمين بعد مرور ثلث الساعة، قبل 
أن يضيف زمياله ساندرو واغنر 
وماركوس روزنبرغ هدفني آخرين 

في الدقيقتني 58 و85.
وأحرز الفريق اإلسباني هدفه 
الوحيد ف����ي الدقيقة األخيرة عن 

طريق الالعب إيفان بوالدو.
وبفوزه يواصل برمين نتائجه 
اجليدة في مبارياته الودية استعدادا 
للموس����م اجلديد، بعد يومني من 
تغلب����ه على مواطن����ه فرايبورغ 

.2-1

)أ.ف.پ( )أ.ف.پ(النجم االسباني راؤول يعلن رحيله عن ريال مدريد في املؤمتر الصحافي  النجم الفرنسي كرمي بنزمية يتدرب مع »امللكي« رغم أصداء الفضيحة 

مدرب األرجنتني دييغو مارادونا مع مساعديه في املونديال املنتهي

)أ.پ( العب مان يونايتد كريس سماينغ يحاول قطع الكرة برأسه أمام تيال بونبوري 

ودع املهاجم األس���باني املخضرم راؤول غونزاليس امس ريال 
مدريد بعد 16 موس���ما قضاها مع النادي امللكي، حيث حطم جميع 

األرقام القياسية.
وقال الالعب في كلمة الوداع التي ألقاها في مقصورة الش���رف 
مبلعب س���انتياغو برنابيو وقد بدا علي���ه التأثر والعصبية اليوم 
»امس« يوم شديد القسوة في مشواري«، مضيفا »اليوم »امس« هو 

األول في عهدي اجلديد«.
ويرحل الالعب )33 عاما( عن النادي الذي بدأ معه مش���واره في 
الدرجة األولى »بسيرة ذاتية أقرب إلى ناد وليس إلى شخص«، كما 

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 
حصل الالعب، ال���ذي يبدو قريبا من اللعب في الدوري األملاني، 
على ست بطوالت للدوري األسباني وثالث في دوري أبطال أوروبا 
وبطولتني في كأس إنتركونتينينتال وبطولة لكأس السوبر األوروبي 

وأربع بطوالت في كأس السوبر األسباني.
ونبه القائد السابق لريال مدريد، الذي تشير وسائل اإلعالم إلى 
أنه قد وقع عقدا للعب مع شالكه األملاني إلى أنه »أشعر بأنني العب 
وأود أن أشعر بذلك طاملا احتمل جسدي، وجسدي اليزال قادرا على 

االحتمال«.
لعب راؤول للمرة األولى مع ريال مدريد في 29 أكتوبر عام 1994 
في سرقسطة، وهناك لعب أيضا مباراته األخيرة وسجل فيها آخر 

أهدافه بالقميص األبيض.
ويرحل راؤول عن الدوري األسباني وهو ثالث هدافيه عبر التاريخ 

برصيد 228 هدفا، خلف تيلمو زارا وهوغو سانشيز.
كم���ا أنه أصبح أكثر الالعبني ارتداء لقميص ريال مدريد برصيد 

740 مباراة وأفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 323 هدفا.
وخالل 16 موسما مع الفريق األول بالنادي امللكي، نضج املهاجم 
األس���باني حتى حتول إلى أس���طورة حية مثله مثل أسماء كبرى 

كألفريدو دي ستيفانو.
وقال بيريز »لي���س وداعا، بل إلى اللق���اء... ذلك ما فعله أيضا 

ألفريدو دي ستيفانو الرئيس الفخري لهذا النادي«.
إلى ذلك، خاض العبو ريال مدريد التدريب بقيادة جوزيه مورينو.. 
وكان النجم الفرنسي كرمي بنزمية حاضرا، بعد ان طالته الفضيحة 

مع مواطنة جنم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري.

60 مليون يورو لتنازل أرسنال عن فابريغاس إنتر ميالن وروما لن يلتقيا في النهائي
لن يلتقي انتر ميالن حامل 
اللق�����ب وروم�����ا وصي���فه 
مجددا ف���ي املباراة النه���ائية 
لكأس ايط����اليا لكرة الق���دم 
مب���وجب قرعة موسم 2010-

.2011
انتر ميالن وروما  والتقى 
في املباراة النه���ائية ملسابقة 
الكأس 5 مرات في الس���نوات 
الست االخي��رة حي���ث تفوق 
انت���ر ميالن 3 م���رات آخرها 

املوس���م املاض�����ي به�����دف 
وحي���د لألرجن��تيني دييغو 
ميليتو عل���ى امللعب االوملبي 

في روما.
ومبوج���ب قرعة نس���خة 
املوس���م املق��بل واذا ف��رض 
املنطق نف��س���ه س���ي��لتقي 
الفريق���ان ف���ي دور االرب��عة 
النه��ما ص���نفا في مس��توى 
واح���د، وبالتال���ي اذا جن���ح 
كل منهما ف���ي بلوغ نص��ف 

النهائ��ي ف���ان مواجه���تهما 
ستكون السابعة على التوالي 
التقيا في  في املسابقة بعدما 
ربع النهائي موسم 2009-2008 
عندم���ا كان الفوز من نصيب 

انتر ميالن.
وتنطل���ق املس���ابقة في 8 
اغسطس املقبل على ان تقام 
املب���اراة النهائية في 29 مايو 
املقبل على االرجح في العاصمة 

روما مجددا. 

كشفت الصحف االسبانية 
الصادرة امس ان برش���لونة 
بطل الدوري االس��باني دخل 
في سباق شرس مع ارسنال 
االجنليزي به���دف احلصول 
على خدمات العب وسط هذا 
الدولي فرانسيس���ك  االخير 

فابريغاس.
واكدت صحيف���ة »موندو 
ديبورتيف���و« ان برش���لونة 
يسعى للحصول على خدمات 

فابريغاس من خ���الل تقدمه 
بعرض قد تصل قيمته الى نحو 
45 مليون يورو، في حني ان 
ارس���نال ابدى عدم استعداده 
للتنازل ع���ن العبه اال مقابل 

60 مليون يورو.
وتطابقت تأكيدات »موندو 
ديبورتيف���و« مع االنباء التي 
نش���رتها صحيفة »سبورت« 
والتي جاء فيها ان فابريغاس 
)23 عاما( سيتوجه الى لندن 

هذا االس���بوع لالجتماع مع 
مدرب ارسنال الفرنسي ارسني 
فينغر والتأكيد له عن رغبته 

في االنتقال الى برشلونة.
وكان فينغر اكد في االيام 
النادي  ان  االخيرة املاضي���ة 
االجنلي���زي يري���د االحتفاظ 
الفائز بلقب  بقائده االسباني 
مونديال 2010 مع منتخب بالده 
ويرفض التفاوض واي عرض 

يتعلق مبسألة انتقاله.

انطالق الدور التأهيلي الثالث 
ألبطال أوروبا اليوم

روا أحد مساعدّي  مارادونا: إذا غيَّ
فسأرحل عن »التانغو«

ينطلق اليوم الدور التأهيلي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
بحثا عن تأمني مقعد في دور املجموعات. وفي مباريات اليوم يلتقي 
دينامو كييڤ األوكراني مع غنت البلجيكي ويونيريا أورزيتشيني 
الروماني مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي الفائز بلقب كأس االحتاد 
األوروبي في 2008. ويواجه نيو سينتس الويلزي مهمة صعبة أمام 
اندرخلت بطل الدوري البلجيكي. وبعد أن جتاوز انتر باكي بضربات 
اجلزاء الترجيحية في اجلولة السابقة يلتقي ليخ بوزنان الپولندي 
مع س���بارتا براغ. وفي مباريات أخرى يلتقي اومونيا نيقوسيا مع 

ريد بول سالزبورج وليتيكس لوفيتش مع زيلينا.

خرج املدير الفن���ي للمنتخب األرجنتيني دييغو مارادونا عن 
حال���ة الصمت التي عاش فيها من���ذ اخلروج من مونديال جنوب 
أفريقيا، وقال إنه يود االس���تمرار في منصبه لكنه اش���ترط عدم 
مطالبت���ه بتغيير أي من أفراد جه���ازه املعاون.وقال مارادونا في 
محادثة هاتفية مع برنامج »فوتبول شو« بالتلفزيون األرجنتيني 
»إذا قاموا بتغيير أحد معاوني، فسأرحل«، وذلك عشية اجتماعه 
مع رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم خوليو غروندونا لتقرير 

مصيره مع منتخب التانغو.
وأوضح أس���طورة الكرة في البالد انه ي���ود مواصلة تدريب 
املنتخب، املهم أن يبقى اجلهاز الفني كما هو.وفيما يتعلق مبباراة 
دور الثماني���ة ملونديال جنوب أفريقيا التي خس���رتها األرجنتني 
صفر- 4، أمام أملانيا لتودع البطولة، سئل مارادونا إذا ما كان قد 

عاد ملشاهدتها فقال »ال لم أرها، ولن أشاهدها مجددا«.
ولم يكن مارادونا قد أدلى بتصريحات عامة منذ نهاية املونديال 
وظل بعيدا عن غروندونا، وهو ما يبدو أنه قد ضايق رئيس االحتاد 

وفقا لروايات صحافية.
وكان هناك استقبال حاش���د بانتظار املدير الفني لدى عودته 
إلى البالد عقب املونديال، أضيف إليه الحقا دعم كبير من حكومة 
رئيس���ة البالد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي أعربت عن 

رغبتها في استمرار النجم الكبير في تدريب الفريق.
وأعلن االحتاد األرجنتيني قبل أسبوعني أنه عرض على مارادونا 
عقدا ملدة أربعة أعوام أخرى، لم يرد عليه بعد وسافر إلى ڤنزويال 
بدعوة من رئيسها هوغو شاڤيز ليتأجل االجتماع مع غروندونا. 
ووسط ذلك كله، تتناثر شائعات حول وجود عروض لدى مارادونا 

لتدريب منتخبات أخرى من بينها املكسيك.

بيريز ودي ستيفانو: ال وداع بل إلى اللقاء.. وبنزيمة تدرب على وقع الفضيحة

راؤول متأثرًا: أبدأ عهدًا جديدًا بعيدًا عن ريال مدريد 


