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إشبيلية وديبورتيڤو »حبايب«.. وماينتس فّك الشراكة مع كايزرسلوترن

سداسية مثيرة تقاسمها يوڤنتوس وسمبدوريا.. وليڤربول تعثر أمام برمنغهام
بيريز: ريال مدريد صاحب 
أعلى رقم أعمال في العالم

اإلصابة تبعد بانيغا

تأجيل نهائي »فالشينغ ميدوز« للتنس أميركا بطلة كأس العالم للسلة ألونسو بطل جائزة ايطاليا للفورموال واحد

أحرزت الواليات املتحدة اللقب اثر فوزها 
على تركيا املضيفة 81-64 في اسطنبول في 
املباراة النهائية من كأس العالم لكرة السلة، 
وأحرزت ليتوانيا املركز الثالث وامليدالية 
البرونزية بتغلبه���ا على صربيا 88-99، 
وحلت األرجنتني خامسة بفوزها على اسبانيا 
بطلة النسخة السابقة، وجاء ممثلو العرب 
في املراكز األخيرة وهم على التوالي لبنان 
)21( واألردن )23( وتونس )24(، واللقب 
هو االول للمنتخب األميركي منذ 1994، وبات 
اول املتأهلني ال���ى دورة األلعاب االوملبية 
في لندن عام 2012 للدفاع عن اللقب الذي 

أحرزه في اوملبياد بكني 2008.
وكان منتخب »درمي تيم« األميركي توج 
بطال للعالم عامي 1954 و1986 ليرتفع رصيده 
الى 4 ألقاب. ول����م تتخلف الواليات املتحدة 
في اي من احلصص األربع )22-17 و15-20 
و19-16 و20-16(، وس����جل لها افضل العب 
ف����ي دوري احملترفني املوس����م املاضي كيفن 
ديوران����ت 28 نقطة، وأضاف المار اودوم 15 
نقطة ووستبروك )13( واختير ديورانت )21 
عاما(، العب اوكالهوما سيتي، افضل العب في 
كأس العالم ايضا )معدل وسطي 22.8 نقطة 

و6.2 متابعات في 28.3 دقيقة(.

في املقابل، س����جل كل م����ن هايدو تورك 
اوغلو أفضل العبي املنتخب التركي وسجل 
16 نقطة، فيما لم يتج����اوز اآلخرون حاجز 

النقاط العشر.
وأكمل تورك اوغلو مع ديورانت والصربي 
ميلوش تيودوسيتش والليتواني ليناس كليزا 
واألرجنتيني لويس س����كوال قائمة املنتخب 

املثالي في البطولة.
وفي مباراة املركز الثالث، حسمت ليتوانيا 
الفوز في األرباع الثالثة األولى )23-22 و16-25 
و24-16( قبل ان تتخلف في احلصة األخيرة 

.34-27

أكد رئيس نادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري االسباني 
لكرة القدم في الموسمين الماضيين، فلورنتينو بيريز ان ناديه 
هو صاحب »اعلى رقم اعم���ال في العالم في صناعة الرياضة«، 
واوضح بيريز خ���الل انعقاد الجمعية العمومية للنادي ان رقم 
االعمال ارتفع في الموسم الماضي 2010/2009 الى 442.3 مليون 

يورو.
 وبلغت االرباح قبل )حسم( الضرائب 31 مليون يورو.

وتوقع رئيس النادي الملكي ان يرتفع رقم االعمال في موسم 
2011/2010 ال���ى 450 مليون يورو مع ارباح قبل الضرائب تصل 

الى 19 مليونا.
واض���اف ان النادي الحاصل على اللقب المحلي 31 مرة )رقم 
قياسي( »يسعى الى ان يكون الفريق االول والمؤسسة االولى في 
العالم، لن نهدأ قبل ان نحرز دوري ابطال اوروبا للمرة العاشرة«، 
يذكر ان ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بدوري ابطال اوروبا )9 مرات(، خرج من الدور ثمن النهائي في 

النسخ الست االخيرة للمسابقة االوروبية.
وتعاقد النادي االس���باني في الصيف مع المدرب البرتغالي 
جوزي���ه مورينيو الذي قاد بورت���و البرتغالي عام 2004 وانتر 
ميالن االيطالي عام 2010 الى اعتالء منصة التتويج للمس���ابقة 

االوروبية االولى.
وختم بيريز »لقد ولد )مورينيو( والنصر معه، اننا نعتبره 

افضل مدرب في العالم«. 

أعلن ڤالنس���يا االسباني أن العب خط وسطه وصانع ألعابه 
إيڤر بانيغا سيبتعد عن املالعب ملدة أربعة أسابيع بسبب اإلصابة 
في كاحل القدم اليسرى خالل مباراة الفريق التي تغلب فيها على 
راسينغ سانتاندر 1 - 0 في املرحلة الثانية بالدوري االسباني.

وانضم بانيغا )22 عاما( إلى ڤالنسيا في عام 2008 قادما من 
بوكا جونيورز األرجنتيني.

 وقدم الالعب عرضا رائعا مع املنتخب األرجنتيني في املباراة 
التي حقق فيها الفوز 1 - 4 على نظيره االسباني وديا.

أعلن منظمو بطولة الواليات املتحدة املفتوحة للتنس، تأجيل املباراة 
النهائية لفردي الرجال بني االسباني رافايل نادال املصنف االول والصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش الثالث بسبب األمطار.وكان النهائي مقررا اول من 

امس لكن املطر حال دون اقامته.
وأوقفت االمطار نهائي زوجي السيدات عندما كانت االميركية ليزل 
هوبر والروسية ناديا بتروفا املصنفتان في املركز الثاني تتقدمان على 
االميركية فانيا كينغ والكازاخستانية ياروسالفا شفيدوفا )5( بنتيجة 
6 - 2 و4 - 6 و5 - 4 و15 - 0 في الشوط العاشر من املجموعة الثالثة، 

فتأخر نهائي فردي الرجال.
وللعام الثالث على التوالي يتم تأجيل املباراة النهائية لدى الرجال 

يوما واحدا بسبب هطول األمطار.
وقد يصب ه����ذا التأجيل في مصلحة الصرب����ي ديوكوڤيتش الذي 
خاض مباراة ماراثونية من خمس مجموعات أمام السويسري روجيه 
فيدرر في نصف النهائي، في حني حقق نادال فوزا س����هال على الروسي 

ميخائيل يوجني في وقت مبكر بثالث مجموعات.
وكان ديوكوڤيت����ش م����ازح في مؤمتره الصحاف����ي »ال أعلم ما هي 
الطقوس الواج����ب اتباعها لتلمس األمطار، ال أعلم، لكنني ارحب بيوم 

اضافي من الراحة«.

احرز االسباني فرناندو الونسو سائق ڤيراري املركز االول في جائزة 
ايطاليا الكبرى، املرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات فورموال 

واحد، على حلبة مونزا.
وحل الونس����و، الذي انطلق من املركز االول الول مرة هذا املوسم، 
امام البريطاني جنسون باتون )ماكالرين مرسيدس(، بطل العالم العام 
املاضي، وزميله في فريق ڤيراري البرازيلي فيليبي ماسا، في حني كان 
املركزان الرابع واخلامس لالملانيني سيباستيان فيتل )ريد بول � رينو( 

ونيكو روزبرغ )مرسيدس جي بي(.
وقطع الونسو املسافة البالغة 306.720 كلم بزمن 1.16.24.572 ساعة 
مبعدل س����رعة وسطي 210.850 كلم/ ساعة، بعد ان عرف من اين تؤكل 
الكت����ف خصوصا مع دخوله الى امل����رآب لتغيير االطارات في اللفة 38 
ليخرج بعدها في صدارة الترتيب ولم يتنازل عنها حتى النهاية فحقق 
الفوز االول على منت ڤيراري في موس����مه االول م����ع الفريق االيطالي 

ليتحول الى معشوق جمهور حلبة مونزا.
وكانت انطالقة الونسو متوسطة ما اعطى املجال لباتون لتجاوزه 
عند اول منعطف، لكنه بقي خلفه حتى انقضاء ثلث السباق، ثم استعاد 
املرك����ز االول بعد التوقف الوحيد في املرآب، واحترم حلول الونس����و 
وباتون وماسا املراكز الثالثة االول منطق االنطالق، فيما تخلف االسترالي 
مارك ويبر )ريد بول � رينو( املنطلق من املركز الرابع عن الركب وحل 
سادسا، والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 2008 الذي خرج من 
اللفة االولى بعد ان استدارت به سيارة ماكالرين دورة كاملة وحتطمت 

عندما حاول تخطي ماسا.

العب ليڤربول غلني جونسون يحاول الوصول للكرة أمام العب برمنغهام غريغ غاردنر  )أ.پ(

العبو أميركا فرحون بكأس العالم للسلة  )أ.پ(

)أ.پ( اإلسباني فرناندو الونسو رافعا كأس »مونزا«  

اكتفى يوڤنت���وس بنقطة 
واحدة م���ن تعادله مع ضيفه 
س���مبدوريا 3-3 في املرحلة 
الثانية من ال���دوري االيطالي 

لكرة القدم.
عل���ى س���تاديوم اوملبيكو 
غراندي في تورينو أمام نحو 
24 ألف متفرج، وجد يوڤنتوس 
نفس���ه متخلفا بهدف سجله 
نيكوال بوتزي في الدقيقة 36 
بعد قذيف���ة من خارج املنطقة 
النطونيو كاسانو ارتدت على 
اثرها الكرة الى الالعب نفسه 
فحولها الى بوتزي الذي أطلقها 
بدوره من خارج املنطقة ميينية 
ال ترد عجز عنها احلارس ماركو 
س���توراري بديل جانلويجي 

بوفون املصاب.
ول���م يط���ل األم���ر بفريق 
العج���وز« الدراك  »الس���يدة 
التعادل ع���ن طريق كالوديو 
الذي تلقى متريرة  ماركيزيو 
رأس���ية من الصربي ميلوش 
املنتقل من سسكا  كراسيتش 
موسكو الروسي عاجلها بيمناه 
في ش���باك جانلوكا كورتشي 

.)43(
وتقدم يوڤنتوس بواسطة 
س���يموني بيبي بعد مؤازرة 

من فابي���و كوالياريلال )50(، 
لكن كاس���انو أعاد األمور الى 
الى الصفر  نصابها والنتيجة 
بإدراكه التعادل بعدما أعاد كرة 
الى اخللف وانطلق بس���رعة 
الى داخل املنطقة فأعيدت اليه 
وتابعه���ا دون رقاب���ة زاحفة 
ارمتى عليها احلارس وملسها 
بيده اليس���رى لكنه���ا تابعت 
الطري���ق الى الش���باك )64(. 
ولم يهن���أ الضيوف بالتعادل 
أكثر من 3 دقائق بعد ان جنح 
بيبي في اجلهة اليسرى وسدد 
كرة خفيف���ة تخطت احلارس 
وارتدت من أسفل القائم االمين 
الى كوالياريل���ال غير املراقب 
فدفعها منفردا بيمناه في الشباك 

.)67(

انتفاضة سمبدوريا

وتعادلت االرقام مجددا بعدما 
سجل سمبدوريا هدفه الثالث 
م���دركا التعادل م���ن عرضية 
لغي���دو ماريلونغو على رأس 
بوتزي الذي كبسها على يسار 

احلارس ستوراري )73(.
واعتل���ى كييڤ���و الصدارة 
منفردا بعدما اس���قط مضيفه 
جن���وى 3-1. وهزم التس���يو 

في املركز الثالث، مقابل نقطتني 
للثاني. وهزم ڤياريال ضيفه 
اسبانيول برباعية نظيفة سجلها 
االيطالي جوزيبي روسي )23 
و55 من ركلة جزاء( وبورخا 
فاليرو )31( والبرازيلي نيلمار 
)77(، واخ���ذ مكانه في املركز 
اخلامس برصيد 3 نقاط وبفارق 

االهداف عنه.
وسقط سرقسطة في عقر 
داره امام ضيفه ملقة 3-5. وفاز 
خيتافي عل���ى ليفانتي الوافد 

اجلديد 1-4.

ألمانيا

الش���راكة مع  فك ماينتس 
ضيفه كايزرس���لوترن بفوزه 
علي���ه 2-1 في املرحلة الثالثة 

من الدوري االملاني.
وح���رم ماينت���س ضيفه 
العائ���د الى الدرجة االولى من 
اس���تعادة الصدارة التي تربع 
عليها ف���ي املرحلتني االوليني 
بفارق االه���داف عنه، وصار 
بدوره شريكا لهوفنهامي املتصدر 
بفارق األهداف عنه بعدما حقق 
فوزه الثالث على التوالي ورفع 

رصيده الى 9 نقاط.
وافتت���ح أصح���اب األرض 

التسجيل في الدقيقة 20 بفضل 
الكرواتي س���ردياتن الكيتش 
املنضم حديث���ا الى صفوفهم 
بعدما تلقى كرة خارج املنطقة 
من النمسوي ارفني هوفر أطلقها 
بيمن���اه صاروخا في ش���باك 

احلارس كريستيان فتلكو.
وانتظ���ر ماينت���س حتى 
الدقيقة 71 الدراك التعادل عبر 
نيكو بونغرت بعدما تلقى كرة 
من زميله لويس هولتبي تابعها 
بيمناه من مس���افة قريبة، ثم 
س���جل اندريه سكورله هدف 
الفوز بعهد دقيقتني اثر متريرة 
من صانع األلعاب هولتبي نفسه 

.)73(
وفي مب���اراة ثانية، تغلب 
كولن على ضيفه سانت باولي 
العائد الى األضواء بهدف يتيم 
س���جله التركي األص���ل تانر 
يالتشني في الدقيقة 17، فتساويا 

برصيد 3 نقاط.

فرنسا

عّمق نيس ج���راح ضيفه 
بوردو بطل 2009 بفوزه عليه 
2-1، وأفلت مرس���يليا حامل 
اللق���ب من الهزمي���ة وتعادل 
م���ع ضيفه موناك���و 2-2 في 

الدوري  املرحلة اخلامسة من 
الفرنسي.

وصار رصيد مرس���يليا 5 
نقاط مقاب���ل 7 ملوناكو. وفي 
مباراة ثالثة، تعادل بريس���ت 
الصاع���د حديثا م���ع لوريان 

.0-0

هولندا

تلقى فيينورد هزمية غير 
متوقعة على يد مضيفه بريدا 
0-2 في ختام املرحلة اخلامسة 

من الدوري الهولندي.
ويدي���ن بريدا بف���وزه الى 
روبرت شيلدر صاحب الهدفني 
املتأخري���ن )84 و90( ليرفع 
رصي���ده الى 6 نق���اط ويبقي 

رصيد فيينورد عند 7 نقاط.

البرتغال

ابتع���د بورتو في الصدارة 
بفوزه على سبورتينغ براغا 
3-2 في املرحل���ة الرابعة من 
بطولة البرتغال. وفاز ڤيتوريا 
غيمارايش على بنفيكا حامل 
اللقب 2-1. واكادمييكا كوامبرا 

على نافال 0-3.
وتعادل سبورتينغ لشبونة 

مع اولهاننسي 0-0.

ضيفه بولونيا 3-1 س���جلت 
جميعها في الشوط الثاني.

وفاز ليتش���ي على ضيفه 
فيورنتينا 1-0 وتغلب أيضا 
بريشيا العائد من الدرجة الثانية 
عل���ى ضيفه باليرم���و بثالثة 
اهداف سجلها سيموني داالمانو 
)3( والبرازيلي سيتادين ايدر 
)28( واندريا كاراتشولو )43 
من ركل���ة جزاء( مقابل هدفني 
لألرجنتيني خافيير باستوري 
)22( وفيديريكو بالتساريتي 
)83(. وتعادل نابولي مع ضيفه 

باري 2-2.
وصار رصيد باري 4 نقاط 
وتقدم الى املراكز اخلامس بفارق 

األهداف أمام انتر ميالن حامل 
اللقب.

إنجلترا

واص���ل ليڤرب���ول بدايته 
املتعث���رة وتعادل مع مضيفه 
برمنغه���ام 0-0 ف���ي املرحلة 
الرابعة من الدوري االجنليزي. 
اندروز  على ملع���ب س���انت 
ستاديوم أمام أكثر من 17 ألف 
متفرج، عجز أي من الفريقني عن 
هز شباك اآلخر فارتفع رصيد 
ليڤرب���ول الى 5 نق���اط وبقي 
متخلفا عن ركب الكبار بقيادة 
مدربه اجلديد روي هودجسون 
الذي خلف االس���باني رافائيل 

بنيتيز املنتقل الى انتر ميالن 
االيطالي، مقابل 6 لبرمنغهام 
الذي صار خامسا متعادال تعادال 

كامال مع فوالم.

إسبانيا

فاز سبورتينغ خيخون على 
ضيفه مايوركا 2-0 في املرحلة 
الدوري االسباني.  الثانية من 
وحقق س���بورتينغ خيخون 
فوزه في الشوط الثاني بواسطة 
البرتو بوتي���ا )47( ودييغو 
كاسترو خيمينيز )86 من ركلة 
جزاء(. وتعادل اش���بيلية مع 
ضيفه ديبورتيفو  ال كورونا 
0-0 فصار رصيد األول 4 نقاط 

جراحة ناجحة في ساق زامورا
قال فوالم االجنليزي ان مهاجمه بوبي زامورا 
خضع جلراحة ناجحة لعالج كسر في ساقه.

وأصيب زام��ورا )29 عاما( مهاجم منتخب 
اجنلترا خ��الل مباراة فاز فيه��ا فوالم 2 � 1 
على ولڤرهامبتون ف��ي الدوري. وقال فوالم 
في بيان مبوقعه على االنترنت »يرى اجلراح 

ان العملية اجلراحية ناجحة ومت إصالح الكسر 
في القدم، كما مت اكتش��اف متزق في األربطة 
وعالجه اثناء العملية«. وأكد مارك هيوز مدرب 
فوالم ان زامورا الذي وقع عقدا جديدا ملدة 4 
سنوات مع النادي س��يغيب عن املالعب ل� 4 

أشهر على األقل.

 رمبا يس���يطر جنوم مث���ل راؤول غونزاليس أو 
كالس يان هونتيالر أو رود ڤان نستلروي على العناوين 
الرئيسية لوس���ائل اإلعالم الرياضية في أملانيا لكن 
ج�����دول هداف��ي مس���ابق��ة دوري الدرج��ة األول��ى 
األملاني لكرة القدم )بوندسليغا( لهذا املوسم يتصدره 
الع���ب مختلف متام���ا عنهم هو الس���نغالي بابيس 

سيسي.
حقق استوديانتيس املتصدر فوزه الرابع وجاء على 
حس��اب راس��ينغ كلوب 2 - 0، فيما استعاد ريڤر باليت 
عافيته وازاح ارس��نال عن الص��دارة بالفوز عليه 1 - 0 
ضم��ن املرحلة السادس��ة م��ن بطول��ة االرجنتني لكرة 

القدم.
قال مدرب أملانيا يواكيم لوف بعد اصابة ميكايل 
باالك وابتعاده 6 أسابيع »أنا حزين مليكايل ان يتعرض 

مجددا لإلصابة، أمتنى له الشفاء العاجل«.
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