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مهاجم برشلونة ليونيل ميسي
أهدر فرصة التعادل أمام اشبيلية )أ.ف.پ(

ذكرت صحيفة »ماركا« االس����بانية ان 
البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم ريال 
مدريد هو صاحب اكبر شعبية بني الرياضيني 
على موقع »فيس بوك« االجتماعي. وميلك 
رونالدو 3.2 ماليني معجب، ليتقدم بالتالي 
على جنم كرة املضرب السويسري روجيه 
في����درر )3.18ماليني( والس����باح االميركي 

الشهير مايكل فيلبس )2.86مليون(. ويضيف 
رونالدو )24 عاما( ال����ذي انتقل الى ريال 
مدريد هذا املوسم، هذا »الرقم املعنوي«الى 
الرقم القياسي االكثر اهمية وهو انه اغلى 
العب في تاريخ الكرة املستديرة بعدما دفع 
النادي امللكي 94 مليون يورو للحصول على 

خدماته من مان يونايتد االجنليزي.

كرر البرتغالي جوزيه موريني����و مدرب انتر ميالن 
االيطالي الش����هير بلقب »سبيشيال1« تصريحه بأنه لن 
يعود إلى املالعب اإلجنليزية اآلن رغم رغبته امللحة في 
العودة إلى هناك ولكن عقده مع نادي انتر مينعه مؤكدا 
مواصلة مشواره املهني حتى عام 2012 في إيطاليا. وانتشرت 
ش����ائعات كثيرة في اآلونة األخيرة عن عودة مورينيو 

للتدريب في إجنلترا إما ملان يونايتد أو ليڤربول.

مورينيو باق مع إنتر حتى عام 2012رونالدو صاحب أكبر شعبية على »فيس بوك«

عالمي تنس عالمية متفرقات

فرض املنطق نفسه وحقق املصنفون الثالثة االوائل 
السويسري روجيه فيدرر واالسباني رافايل نادال والروسي 
نيكوالي دافيدنكو انتصارات س����هلة ف����ي الدور االول من 
دورة الدوحة الدولية للتنس على امللعب الرئيسي ملجمع 

خليفة الدولي. 
بلغت االيطالية فالفيا بينيتا املصنفة اولى الدور ربع النهائي 
م��ن دورة اوكالند النيوزيلندية الدولية للتنس بعد فوزها على 
االسبانية كارال سواريز نافارو بسهولة تامة.وتلتقي بينيتا في 

مواجهتها املقبلة مع السلوڤاكية دومينيكا شيبولكوفا. 
بل����غ االميركي اندي روديك املصن����ف اول الدور ربع 
النهائي من دورة بريزباين االسترالية الدولية للتنس البالغة 
جوائزها 220 الف دوالر بعد فوزه على االسترالي كارسنت 

بول في الدور الثاني.
خرج السويدي روبن سودرلينغ املصنف اول مبكرا من  

املنافسة بخسارته امام االميركي روبي جينبري 4-6 و5-7 في 
الدور االول من دورة مدراس )تشيناي( الهندية.

اقتربت بريطانيا من التأهل الى نهائي كأس هومبان  
في التنس للمنتخبات املختلطة للمرة االولى في تاريخها 
بفوزها على املانيا 2-1 امس في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثانية.

ذكرت صحيفة توتو سبورت أن جنم أيندهوفن الشاب 
إبراهيم أفيالي مراقب عن كثب من قبل يوڤنتوس، في ظل 
رغبة املدرب احلالي تشيرو فيرارا في ضمه خالل السوق 
الشتوية، وكذلك غوس هيدينك في حال توليه مهمة تدريب 

البيانكونيري.
احرز السائق القطري ناصر العطية املركز الثالث في املرحلة 
الرابعة من رالي داكار 2010 التي اقيمت اول من امس بني فيامباال 
في االرجنتني وكوبيابو في تش��يلي ملسافة 589 كلم منها 163 

كلم مراحل خاصة.
ينتظر الصيني ياو مينج، جنم فريق هوستون روكتس 
الذي ينافس في الدوري األميركي لكرة الس����لة للمحترفني 

مولوده األول »بفارغ الصبر«.
ألغت محكمة البداية في باريس القرار الصادر عن املجلس 
العاملي التابع لالحتاد الدولي للسيارات والقاضي بشطب املدير العام 
السابق لفريق رينو فالفيو برياتوري مدى احلياة بسبب فضيحة 

الغش »كراشغيت« في جائزة سنغافورة الكبرى عام2008.
وضع العب الوس����ط الدولي التشيكي السابق باتريك 
بيرغر حدا ملس����يرته في املالعب بس����بب االصابات التي 
تالحقه، حسب ما اعلن امس مدربه في سبارتا براغ يوزف 

شوفانتش«.

»NBA« فوز رابع لليكرز.. وفينيكس يفك عقدته في الـ
حقق لوس انجيليس ليكرز حامل اللقب 
فوزه الرابع على التوالي بعدما تغلب على 
ضيفه هيوستن روكتس 88-79 اول من 
امس ضمن منافس���ات الدوري االميركي 
للمحترفين في كرة السلة. ويدين ليكرز 
بهذا الفوز الذي عزز من خالله صدارته 
للمنطقة الغربية والترتيب العام بعدما 
حقق انتصاره ال� 28 في 34 مباراة، الى 
العب االرتكاز اندرو باينوم الذي س���د 
فراغ غياب االسباني باو غاسول بأفضل 
طريقة بتس���جيله 24 نقطة، منها 11 في 
الربع االخي���ر، مانحا فريق المدرب فيل 
جاكسون فوزا ثأريا ألن هيوستن كان من 
بين الفرق ال� 3 التي فازت على ليكرز في 
ملعبه »ستايبلس سنتر« هذا الموسم. 
وتحام���ل نجم ليكرز كوبي براينت على 
اصابة تعرض لها في اصبعه وسجل 22 
نقطة لكن بنسبة نجاح متدنية جدا في 
الشوط الثاني حيث نجح في 3 تسديدات 
فقط. في المقابل، كان كارل الندري وارون 
بروكس افضل العبي هيوستن الذي يفتقد 
الثنائي ترايسي ماكغرايدي والصيني ياو 

مينغ، بتسجيل االول 19 نقطة والثاني 18، 
واضاف االرجنتيني لويس سكوال 15 نقطة 
في مباراة سيطر عليها ليكرز منذ البداية 
وابتعد بفارق 12 نقطة في الربع الثالث 
)53-41(، قبل ان ينتفض رجال المدرب 
ريك اديلمان ويقلصوا الفارق الى 4 نقاط 

فقط 59-55 مع نهاية هذا الربع.
وتمك���ن هيوس���تن بقيادة س���كوال 
خصوصا من مجاراة ليك���رز في الربع 
االخير مستفيدا من اصابة براينت ودخوله 
في مشكلة األخطاء الشخصية، واقترب 
من مضيفه حت���ى نقطتين لكن األخير 
عرف كيف يتعامل م���ع الموقف ونجح 
في النهاية بالخروج فائزا ليثأر للخسارة 
التي مني بها ف�����ي 15 نوفمبر الماضي 
)91-101(، ويلحق بضيفه هزيمته ال� 15 

في 35 مباراة.
وعلى ملعب »اركو ارينا«، فك فينيكس 
صنز عقدته خ���ارج قواعده بفوزه على 
مضيفه ساكرامنتو كينغز 113-109 بفضل 
تألق صانع األلعاب الكندي ستيف ناش 
والعب االرتكاز اماري ستودماير، اذ سجل 

االول 30 نقطة مع 12 تمريرة حاس���مة 
والثاني 24 نقطة.

وعلى ملعب »كونسيكو فيلد هاوس«، 
تعملق العب االرتكاز روي هيبرت وتفوق 
على النجم دوايت هاوراد ليقود انديانا 
بيسرز للفوز على ضيفه اورالندو ماجيك 
97-90. وس���جل هيبرت الذي يخوض 
موس���مه الثاني في ال���دوري، 26 نقطة 
)افضل نسبة تسجيلية في مسيرته(مع 
8 متابعات و4 اعتراضات دفاعية »بلوك« 
و3 تمريرات حاسمة، ليلعب دورا حاسما 
في منح فريقه فوزه الحادي عشر فقط 

في 34 مباراة.
وفي المباريات األخرى، فاز واشنطن 
ويزاردز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
104-97، وتش���ارلوت بوبكات���س على 
شيكاغو بولز 113-108، وميلووكي باكس 
على نيوجيرزي نتس 98-76، وداالس 
مافريكس على ديترويت بيستونز 98-

93، ودنفر ناغتس على غولدن ستايت 
ووريرز 123-122، وممفيس غريزلير على 

بورتالند ترايل باليزرز 105-109.

خسائر قياسية لمانشستر سيتي الموسم الماضي

إنجلترا وصربيا وكوريا تُعسكر في النمسا

395 مليون إسترليني استثمارات بن زايد

اعلن مانشستر سيتي االجنليزي امس انه انهى موسم 2009/2008 
بخسائر مالية بلغت 92.6مليون جنيه استرليني )نحو 103 ماليني يورو(، 
وهو امر لم يسجل سابقا في تاريخ الدوري االجنليزي لكرة القدم.وبرر 
املدير املالي في النادي االزرق غراهام واالس هذا االمر بالتغيرات التي 
حصلت في النادي وباخلطط االس����تثمارية الطويلة االمد التي وضعها 
املالكون اجلدد والهادفة الى الوصول لنموذج اقتصادي »قابل للحياة« 
مستقبال. وكان الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس 
الوزراء االماراتي، اش����ترى مانشستر سيتي في صيف 2008 وبدأ منذ 
وصوله الى النادي االسراف بهدف شراء العبني جنوم بامكانهم االرتقاء 
بالفريق الى مستوى الكبار، ولم تتضمن احلسابات املالية التي نشرت 

اليوم االموال التي انفقت خالل فترة االنتقاالت الصيفية.

ذكرت مصادر منس���اوية ان منتخبات اجنلترا وصربيا وكوريا 
اجلنوبية لكرة القدم ستعس���كر في النمسا استعدادا للمشاركة في 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو. وسيقيم 
املنتخب الكوري اجلنوبي معسكره في تيرول )غرب( في الفترة من 
23 مايو الى 5 يونيو، فيم���ا حجزت صربيا من منتصف مايو الى 
بداية يونيو في منطقة االلب النمساوية. وكشف بيشلر ان منتخبي 
املانيا وهولندا ينويان اقامة معس���كريهما في النمسا قبل التوجه 

الى جنوب افريقيا.

ذك����رت تقاري����ر أن امللياردير اإلماراتي منصور ب����ن زايد آل نهيان 
استثمر نحو 395 مليون جنيه إسترليني )632 مليون دوالر( في نادي 
مانشستر سيتي اإلجنليزي لكرة القدم منذ شرائه النادي في أغسطس 
2008. وأظهرت وثيقة من املجلس التشريعي للشركات في 24 ديسمبر 
املاض����ي حتويل منصور 305 ماليني جنيه إس����ترليني بش����كل مبدئي 
ملانشستر سيتي في شكل قروض. ومت تخصيص هذه املبالغ لتغطية 
الديون القدمية للنادي، بجانب شراء البرازيلي روبينيو وكريج بيالمي 
وميجيل دي يوجن وش����اي جيفني وواين بريدج وجاريث باري وروكي 
سانتا كروز وجوليون ليسكوت وكارلوس تيڤيز واميانويل اديبايور 
وكولو توريه، باإلضافة إلى استثمارات في البنية التحتية ايستالندز، 

معقل مانشستر.

ڤييرا في طريقه إلى مانشستر سيتي بالن وتيغانا وديشان  لخالفة دومينيك
ڤيرون يرفض العودة إلنجلترا ويتمسك بالبقاء في استوديانتيساسكاليت يحدد 4 أسماء لتدريب فرنسا

بلقب ال���دوري االيطالي مرتني 
بإشراف مانشيني، وهو سيعود 
الى اجنلترا التي تألق فيها مع 

ارسنال.
وم����ن جان����ب اخ����ر أخفق 
مانشستر س����يتي في مساعيه 
للتعاقد مع األرجنتيني املخضرم 
خوان سيباستيان ڤيرون، العب 
مان يونايتد وتشلسي سابقا. وأكد 
ڤيرون )34 عاما( أنه رفض االنتقال 
إلى مانشستر سيتي بعد أن تقدم 
النادي اإلجنليزي بعرض بلغت 
قيمته 7 ماليني جنيه إسترليني 
)11.2 ملي����ون دوالر( لفريق����ه 

ذكرت صحيفة »ذي تاميز« 
البريطانية ان العب وسط انتر 
ميالن االيطالي ومنتخب فرنسا 
لكرة القدم باتريك ڤييرا يجري 
مفاوضات متقدمة مع مانشستر 
س���يتي االجنليزي م���ن اجل 
االنضمام الى صفوفه في فترة 
الش���توية. ويعاني  االنتقاالت 
ڤييرا )33 عاما( االمرين في انتر 
ميالن حيث ال يعتمد عليه املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، ما 
ادى ال���ى عدم اس���تدعائه الى 
صفوف املنتخب الفرنسي منذ 
يونيو املاضي في وقت يقترب 
فيه مونديال جنوب افريقيا حيث 
ميني ڤييرا النفس باملشاركة فيه. 
وفي حال متت الصفقة، فان ڤييرا 
سيلعب باشراف مدربه السابق 
في انتر ميالن االيطالي روبرتو 
الويلزي  الذي خلف  مانشيني 
مارك هيوز عل���ى رأس االدارة 

الفنية ملانشستر سيتي.
 وردا على سؤال عن امكانية 
استمرار ڤييرا في تشكيلة انتر 
ميالن في اياب الدوري االيطالي، 
قال مورينيو في مؤمتر صحافي 
»اعتقد ان حظوظه ضئيلة جدا 
ويجب ان ينتقل في االيام املقبلة«. 
واضاف »ارى من الصعب ان يتم 
التوصل بني انت���ر ميالن واي 
ناد آخر الى اتفاق بشأن رحيله 
خالل ايام او اس���ابيع«، مؤكدا 
»ما دام معن���ا، يبقى العبا اثق 
به جدا.  ان���ه العب مهم، لعب 
كثيرا وشارك كثيرا سواء كان 
اساسيا او احتياطيا، وانا اقدر 
في���ه احترافيته«. وتوج ڤييرا 

استوديانتيس األرجنتيني. ولعب 
ڤيرون ضمن صفوف سامبدوريا 
والتس����يو حتت قيادة اإليطالي 
الفني  املدير  روبرتو مانشيني، 
احلالي ملانشستر سيتي، باالضافة 
الى إنتر ميالن. وقال وكيل أعمال 
الالعب ميجيل بيريس »اندهشت 
للغاية من موقفه، لقد استدعى 
مانش����يني الالعب، وأنا أيضا«. 
وأضاف »ولكني أكدت ان ڤيرون 
يشعر بس����عادة مطلقة وامتنان 
بني صفوف استوديانتيس.. انه 
أمر معقد للغاية رحيله في الوقت 

احلالي«.

حدد رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم جان 
بيار اسكاليت على إذاعة »اوروبا 1« اسماء لوران 
بالن واالن بوغوصيان وديدييه ديشان وجان 
تيغانا ليكون احدهم خليف���ة ملدرب املنتخب 
رميون دومينيك بعد انتهاء مونديال 2010 الذي 

تس���تضيفه جنوب افريقيا من 11 
يونيو الى 11 يوليو. واعتبر 

اس���كاليت ان هوية املدرب 
اجلديد ستعرف قبل يونيو 
او حتى ف���ي مايو. واكد 
»يعجبني لوران بالن جدا 
وهو يعم���ل الى جانب 
اناس رائعني. انا أعيش 
)في االحتاد( مع ليليان 
تورام )عضو املجلس 

الفيدرالي( لكنه 
ال يأتي ضمن 

لفئ���ة  ا
ذاتها«. 

ووصف رئيس االحتاد الفرنسي مدرب بوردو 
بطل الدوري في املوسم املاضي ومتصدر الترتيب 
احلالي لوران بالن ب� »السيد الرئيس«، واعتبر 
ان ديدييه ديش���ان »مدرب كبير اثبت ذلك مع 

موناكو ويوڤنتوس )االيطالي( ومرسيليا«.
وأش���ار اس���كاليت الى ان بوغوصيان هو 
مساعد دومينيك، اما تيغانا »فتاريخه معروف 
للجميع. انهم اربعة كبار. لدينا الكثير، 
لكن لن يكون هناك سوى مدرب واحد 
للمنتخب«. وشاطر اسكاليت املدرب 
السابق امييه جاكيه الرأي بان مدة 
4 سنوات ملدرب املنتخب هي فترة 
طويل���ة جدا، وق���ال »اعتقد بعدما 
عايشناه ورأيناه بان امييه جاكيه 

على حق.
عقد املدرب اجلديد سيقتصر على 
عامني والهدف ه����و التأهل الى كأس 
اوروبا او الى نهائيات املونديال، وهذا 
األمر سيبحث، اما عندما جاء دومينيك 
فاحلال لم تكن كذلك«. واضاف »اصبح 
دومينيك هدفا عندما لم تكن النتائج جيدة. 
اننا نضعف موقفه على ما يبدو عندما نوقع 
معه على عقد طويل االمد«. من جانبه، 
رأى جاكيه الذي درب منتخب بالده 
من 1994 الى 1998 وأحرز 
التي  العالم  معه كأس 
اس����تضافتها فرنسا 
)1998(، »عندما نشغل 
منصب املدرب مثله 
)دومينيك( او مثلي 
انا لفترة 4 سنوات 
فهذا يكفي، الن بعد 
ذلك تصبح األمور 
صعبة والعوائق 
كثي����رة ومتن����ع 
املدرب من العمل 

بشكل جيد«.

العب وسط انتر ميالن باتريك ڤييرا

سقط برشلونة حامل اللقب على ملعبه نوكامب امام ضيفه 
اشبيلية 1-2 مساء اول من امس في افتتاح منافسات ذهاب الدور 
ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم، وتبادل الفريقان 
الهجمات والفرص في الشوط االول مع افضلية لبرشلونة الذي عجز 
مهاجموه بدرو رودريغيز ليديسما وبويان كركيتش واالرجنتيني 
ليونيل ميسي عن هز شباك الضيوف رغم الفرص الكثيرة التي 
س����نحت لهم ابرزها مليسي الذي س����دد بعيدا عن اخلشبات من 
انفراد. ودفع مدرب الفريق الكاتالوني خوس����يب غوارديوال مع 
بداية الش����وط الثاني بالسويدي زالتان ابراهيموڤيتش بدال من 
بدرو )46(، ثم بسيرجيو بوسكيتس بدال االرجنتيني غابرييل 
ميليتو الذي خاض مباراته االولى بعد غياب نحو عام بعد االصابة 
)66(.وجاء التبديل الثاني بعد 6 دقائق من تس����جيل اشبيلية 
الهدف االول عب����ر ترينيداد دييغو كابل اثر مجهود فردي رائع 

قام به البديل البرازيلي ريناتو الذي حل محل غونزاليز نافاس 
الصابته، وارس����ل الكرة الى داخل املنطقة فاستقبلها كابل غير 

املراقب وتابعها على يسار احلارس خوسيه مانويل بينتو.
 وس����جل بويان هدفا ألغاه احلكم بعد احتس����اب خطأ ضد 
ابراهيموڤيتش )69(، ودفع غوارديوال بصانع االلعاب تش����افي 
هرنانديز في خط الوسط بدال من البرازيلي ثياغو )70(، وادرك 
ابراهيموڤيتش التعادل بعدما كسر مصيدة التسلل اثر مناولة 
طويل����ة من منطق����ة فريقه الدفاعية وخ����روج خاطئ للحارس 

اندريس بالوب )74(.
 ولم يهنأ غوارديوال ورجاله بالتعادل اكثر من دقيقة واحدة 
بعد ان امس����ك االوكراني دميترو تشيغرينسكي بكابل واسقطه 
داخل املنطقة فاحتسب احلكم الفونسو بيريز بورول ركلة جزاء 
نفذها الفارو نيغريدو بعد 7 دقائق من نزوله بديال للعاجي ارونا 

كونيه بنجاح على يسار بينتو الذي ناب عن فيكتور فالديز في 
الوقوف بني اخلشبات )75(، واهدر ميسي فرصة التعادل الثاني 

قبل نحو 4 دقائق من نهاية اللقاء.

إنجلترا

حقق ستوك سيتي فوزا مهما على ضيفه فوالم 3-2 في مباراة 
مؤجلة من الدوري االجنليزي لكرة القدم. وتقدم صاحب االرض 
في وقت مبكر بعد ان حول النرويجي بريده هانغيالند كرة من 
امام التركي توجناي سانلي الى ركنية نفذها ماتيو اتيرنغتون 
على رأس االملاني روبرت هوث ثم تابعها سانلي برأسه من زاوية 
صعبة في شباك احلارس الدولي االسترالي مارك شفارتسر )12(، 
واضاف السنغالي عبد الالي فاييه الهدف الثاني بعد متابعة لكرة 

من ركلة حرة نفذها اتيرنغتون )34(.

 ورفع ستوك سيتي رصيده الى 24 نقطة مقابل 27 لفوالم.

إيطاليا

حسم انتر ميالن لقب بطل الشتاء للمرة ال� 17 في تاريخه بعد 
تغلبه على مضيفه كييڤو 1-0 امس في افتتاح املرحلة ال� 18 من 
الدوري االيطالي.  وابتعد فريق املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
في الصدارة بفارق 12 نقطة عن جاره اللومباردي، وسجل انتر 
هدف����ه الوحيد في الدقيقة 12 من خالل هجمة مرتدة س����ريعة 
وصلت عبرها الكرة الى الهولندي ويسلي سنايدر فمررها الى 
ماريو بالوتيلي الذي اصطدم في بادئ االمر باحلارس ستيفانو 
س����ورنتينو لكن الكرة عادت اليه فسددها ليبعدها الدفاع من 
داخل املرمى لكن املقدوني غوران بانديف اكد الهدف للضيوف 

بعدما تابعها برأسه داخل الشباك.

برشلونة يودّع االنتصارات في 2010 ويواصل اإلخفاقات
إنتر ميالن بطل الشتاء للمرة الـ 17.. والفريق الكاتالوني يسقط أمام إشبيلية في ذهاب ثمن نهائي كأس إسبانيا

اعترف مدرب برشلونة االسباني خوسيب 
غواردي��وال بارتكابه ألخط��اء في اختياره 
للتشكيلة املناسبة ملواجهة إشبيلية والتي 
خسرها النادي الكاتالوني بهدفني لهدف. 
وأضاف بعد املباراة »لقد خس��رنا لذلك 
أنا مخطئ، لكن الواضح أننا فزنا بستة 
ألقاب، فزنا بها جميعا. وتابع قائال »أنا 
أقوم بالتغييرات ألنها وظيفتي، على 
األقل حتى ال يلق��ي بي الرئيس إلى 
اخلارج. لكن غوارديوال عاد وأصر 
على أن تأثير قراراته مت إلقاء الضوء 
عليها أكثر باخلس��ارة، مؤكدا أنه 
في املوسم املاضي ارتكب أخطاء 
مماثلة مضيفا »مادمنا نفوز فال 

توجد شكاوى«.

غوارديوال يعترف بأخطائه

ديدييه ديشان


