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أكد نادي مانشس����تر سيتي اإلجنليزي امس أنه تكبد خسائر مالية 26
بلغ����ت 121.3 مليون جنيه اس����ترليني )192.3 مليون دوالر(. وتخطت 
األجور التي بلغت 133.3 مليون جنيه استرليني قيمة دورة رأس املال 
التي وصلت إلى 125 مليون استرليني، وهي األرقام التي لم يكن ميكنه 
حتملها لوال اس����تثمارات امللياردير االماراتي الش����يخ منصور بن زايد 
ومجموعة أبوظبي. وقال الشيخ منصور في خطاب للموقع االلكتروني 
للنادي »قبل عامني كنت محظوظا ألن اصبح جزءا من قصة مانشستر 

س����يتي ومازلت ممتنا لدفء الترحيب الذي منحتموني اياه«. وأوضح 
الشيخ منصور »ملكية ناد مثل مانشستر سيتي مبثل هذا االرث الكبير 
وتنوع حملة األسهم يحمل منوذجا من االلتزام جتاه اجلماهير والعاملني، 
وهو شيء ال أتعامل معه باستخفاف«. وتابع »وبالتالي فإن التحديات 
التي حددتها ملجلس االدارة واإلدارة التنفيذية هي تطوير مانشس����تر 
سيتي ليصبح أحد أجنح األندية داخل وخارج امللعب، دون خسارة أي 

من السمات التي تضفي على النادي خصوصيته«.

مانشستر سيتي يتكبد خسائر مالية قياسية

تفوق على دروغبا ودي ناتالي.. وغوارديوال لم يحضر الحفل 

 ميسي: حصولي على »الحذاء الذهبي«  سببه مساعدة زمالئي 
تس���لم جن���م برش���لونة 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي 
جائزة »احلذاء الذهبي« كأفضل 

هداف في أوروبا خالل
املوسم املاضي، وهي اجلائزة 
التي أهداها لزمالئه، وأكد ميسي 
باسما »لقد حصلت على جوائز 
كثيرة، لكن هذه لم تكن لدي«.

وبعد فوزه في 2009 بجائزتي 
االحت���اد الدولي لك���رة القدم 
)فيفا( و»الكرة الذهبية« كأفضل 
العب���ي العالم، يضيف مهاجم 
برشلونة جائزة فردية أخرى 
إلى سجله، »عام آخر كان جيدا 
بفضل مساعدة زمالئي« على 

حد تعبيره.
وسجل النجم األرجنتيني 34 
هدفا في موسم الدوري االسباني 
املنصرم، وتفوق على كل من 
العاجي ديدييه دروغبا العب 
تشلسي اإلجنليزي واإليطالي 
أنطوني���و دي ناتال���ي العب 
أودينيزي اللذين أحرز كل منهما 
29 هدف���ا، وخلفهما جاء أيضا 
األرجنتيني غونزالو هيغواين 
العب ريال مدريد االس���باني 

برصيد 27 هدفا.
وكان الهداف األول لبطوالت 
الدوري في أوروبا في املوسم 
املاضي هو األوروغوياني لويس 
سواريز العب أياكس أمستردام 

)أ.ف.پ( ميسي يواصل ابداعاته لعبا واداء وتهديفاالنجم األرجنتيني ليونيل ميسي حامال »احلذاء الذهبي«  

وانتهز روسيل كلمته التي 
أدلى بها لش���كر ميسي »باسم 
جمي���ع املنتمني لبرش���لونة« 
ألنه »أب���رز العمل الذي تقوم 
الناشئني  به الماس���يا )إدارة 
في برش���لونة( على مدى 30 

عاما«.
وأضاف »شكرا لك كشخص 
فق���د كنت بالنس���بة لنا مهما 
كأفضل العب ف���ي العالم. لن 
ندعك تذهب. ستبقى معنا طيلة 

العمر«.
وذكر ميس���ي أن لديه عقدا 
حتى 2014 وأنه يأمل في متديده 
ملا هو أبعد من ذلك إذا ما كان 
مستواه يسمح والنادي أيضا 
يريد: »هذا هو بيتي وقد قلت 
ذلك دوما، أمتنى أن أبقى هنا 

كل عمري«.
وكان الغائ���ب األكب���ر عن 
حفل تسليم اجلائزة هو املدير 
الفني لبرش���لونة جوس���يب 
غوارديوال، مم���ا دفع منظمي 
إلى مؤمتر  اللجوء  إلى  احلفل 
صحافي أثنى فيه مؤخرا على 
العبه »إنه قوي ورائع وهداف 
ويجيد اللعب بالرأس ويعرف 
كيف يقرأ امللعب. اخلالصة، إنه 
ميلك كل ما تتطلبه هذه اللعبة 
وذلك ما يجعل منه أفضل العب 

في العالم«.

وميغلي.
وكان رودريغو ميسي شقيق 
الالعب ه���و الوحيد من أفراد 
أسرته الذي يرافقه، لعدم متكن 
والديهما من السفر من األرجنتني 

اجلائزة عدد من جنوم برشلونة 
السابقني مثل كارلوس ريكساتش 
وخريس���تو ستويتش���كوف 
وس���تيف أرتشيبالد وخوليو 
ألبرتو وستانيس���الو باسورا 

وهو يرتدي حلة سوداء أنيقة 
يرافقه رئيس برشلونة ساندرو 
روسيل وزمياله كارلس بويول 

وتشافي هرنانديز.
كم���ا حضر حفل تس���ليم 

الهولندي.
وخلف ميس���ي ف���ي حمل 
اجلائزة األوروغوياني دييغو 
فورالن الع���ب أتلتيكو مدريد 
االس���باني، وتس���لم اجلائزة 

ال���ذي أحرز 35 هدف���ا، إال أنه 
تخلف عن ميسي في الترتيب 
بس���بب معايير اجلائزة التي 
تعلي بعض البطوالت كالدوري 
االسباني على غيرها مثل نظيره 

إلى اس���بانيا بسبب اإلضراب 
العام الذي شهدته اسبانيا، وقال 
شقيق الالعب »منذ كان صغيرا، 
كان ميسي يقوم باألمور على 

نحو مختلف«.

مواجهة صعبة إلنتر مع بارما.. وماينتس لسحق هوفنهايم.. وسانت إتيان إلحراج مرسيليا

مان يونايتد في اختبار سهل أمام سندرالند..وڤالنسيا إلطاحة بلباو
من خالل تواجهه مع فرق متواضعة، بل انه تربع على القمة 
عن جدارة واس���تحقاق كونه اس���قط فرقا كبيرة على غرار 
شتوتغارت )2-0( وڤولفسبورغ )4-3 على ارض االخير( 
وڤيردر برمين )2-0 على ارض االخير( واخيرا بايرن ميونيخ 

حامل اللقب )2-1 في ميونيخ(.
 ويأمل ماينتس ان يواصل مسلسل مفاجآته على حساب 
فريق اختبر شعور التواجد على القمة قبل موسمني عندما 
فاجأ اجلميع في موسمه االول بني الكبار ونافس على اللقب 

قبل ان يتراجع في االمتار االخيرة ملصلحة ڤولفسبورغ.
 ومن املتوقع ان يختبر ماينتس هذا املوس���م ما عاش���ه 
هوفنهامي قبل موسمني وهو يدرك ان املوسم اليزال في بدايته 
وان الف���رق الكبيرة لن تقف مكتوفة االيدي وعلى رأس���ها 
بايرن ميونيخ حامل اللقب والرقم القياس���ي بعدد االلقاب 
)21( ودورمتوند الباحث عن اس���تعادة امجاد التسعينيات 

واوائل االلفية اجلديدة.
 ويتصدر ماينتس الذي تنتظره اختبارات صعبة في املراحل 
املقبلة امام هامبورغ وباير ليڤركوزن ودورمتوند، الترتيب 
العام بفارق ثالث نقاط عن االخير وخمس عن هانوڤر.  اما 
هوفنهامي الذي خسر امام ماينتس ذهابا وايابا املوسم املاضي، 
فهو يحتل املركز الرابع برصيد 11 نقطة وبفارق االهداف عن 
ليڤرك���وزن الرابع. ويبحث فريق املدرب رالف رانغنيك عن 
العودة الى سكة االنتصارات التي غابت عنه في املراحل الثالث 
السابقة حيث تعادل مع كايزرسالوترن )2-2( ثم خسر امام 
بايرن ميونيخ )1-2( وتعادل مع كولن )1-1(، ويلعب شالكه 
مع نورمبرغ وبوروسيا مونش���نغالدباخ مع ڤولفسبورغ، 

وهامبورغ مع كايزرسلوترن وفرايبورغ مع كولن.

فرنسا

تبرز الى الواجهة في املرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي 
قمة جتمع بني س���انت اتيان املتص���در )16 نقطة( وضيفه 

مرسيليا حامل اللقب.
وشكل سانت اتيان حتى االن مفاجأة 
البطولة، وبدا فريقا صعب املنال 
خصوصا على ارضه حيث هزم 
على التوالي سوشو )2-3( 
ولنس )3-0( ومونبلييه 
)3-0(، فيما تفاوتت 
نتائج مرسيليا خارج 
امام  عرينه فسقط 
ڤالنس���يان )3-2( 
وتع���ادل مع بوردو 
)1-1( وف���از على 
الوافد اجلديد ارل 
صاحب  افينيون 
املركز االخير من 
دون اي رصيد 0-3، 
ويلعب ارل افينيون 
مع اوكسير، وبوردو 
مع لوريان، وموناكو 
مع بريست، ونانسي 
مع ليون، وسوشو مع 
لنس، وڤالنس���يان مع 

كاين.

يخوض مان يونايتد اختبارا سهال نسبيا خارج قواعده 
امام سندرالند في املرحلة السابعة للدوري االجنليزي الذي 
لم يحقق الفوز على »الش���ياطني احلمر« في الدوري منذ 28 
نوفمبر 2000 عندما تغلب عليه 2-1، وسيكون بامكان فريق 
املدرب االس���كوتلندي اليكس فيرغسون ان يضع تشلسي 
حتت الضعط كونه يحل ضيفا على سندرالند اليوم، اي انه 
سيصبح على املسافة ذاتها من الفريق اللندني في حال خروجه 
بالنقاط الثالث وكان بامكانه ان يتصدر لوال لم يس���قط في 
املرحلة السابقة في فخ التعادل مع بولتون )2-2(.ويدخل 
مان يونايتد املباراة مبعنويات مرتفعة جدا بعدما حقق فوزا 
ثمينا جدا خارج قواعده على ڤالنس���يا االسباني )1-0( في 
دوري ابطال اوروبا بفضل املكسيكي خافيير هرنانديز الذي 

خطف هدف الفوز قبل خمس دقائق على صافرة النهاية.
كما يشهد اليوم مواجهة مثيرة بني توتنهام وضيفه استون 
فيال، فيما يلتقي في املباريات االخرى ويغان مع ولفرهامبتون، 
وبرمنغهام مع ايفرتون، وستوك سيتي مع بالكبيرن، ووست 

بروميتش البيون مع بولتون، ووست هام مع فوالم.

إيطاليا

تفتتح املرحلة السادسة من الدوري االيطالي اليوم مبواجهة 
صعبة النتر مي���الن امام مضيفه بارما، وهو يأمل ان يكون 
الفوز الذي حققه في املرحلة السابقةعلى جنوى )1-0( بعد 
هزميتني وتعادل، وعودته من ملعب اياكس امستردام بنقطة 
ثمينة )1-1(في دوري االبطال، البداية الفعلية ملوسمه وهو 
في وضع جيد م���ن ناحية الترتيب النه ال يتخلف س���وى 
نقطت���ني عن جاره انتر ميالن والتس���يو ونقطة عن كل من 

كييڤو ويلتقي اودينيزي اجلريح مع تشيزينا.

إسبانيا

يفتتح ڤالنس���يا املتصدر برصي���د 13 نقطة بفارق نقطة 
واحدة امام برشلونة واثنتني امام ريال مدريد، املرحلة اليوم 
باس���تقبال اتلتيك بلباو التاسع )7 نقاط( بعد هزميته على 
ملعبه »مستايا« امام مان يونايتد االجنليزي 0-1 في دوري 

ابطال اوروبا، وقد يكون ڤالنسيا استخلص العبرة من 
االداء القوي واملقاومة الواضحة التي اظهرها اتلتيك 

بلباو االسبوع املاضي امام برشلونة رغم خسارته 
في الشوط الثاني 1-3 بعد ان نقصت صفوفه 
منذ الدقيقة 33 بطرد فرناندو اموريبيتا.ويلعب 
اليوم ايضا سرقسطة مع سبورتينغ خيخون، 

وريال سوسيداد مع اسبانيول.

ألمانيا

 يس���عى ماينتس ال���ى مواصلة تألقه 
واضافة مضيفه هوفنهامي الى الئحة ضحاياه 
عندما يواجهه اليوم في املرحلة السابعة 

من الدوري االملاني.
على »شتاديون ام بروشويغ«، يبحث 

ماينتس املتواضع والذي تبقى افضل نتائجه 
حتى االن وصوله الى نصف نهائي مسابقة الكأس 

عام 2009، عن تسجيل فوزه السابع على التوالي 
واحملافطة عل���ى صدارته للترتيب عندما يخوض 
اختبارا صعبا امام ضيفه هوفنهامي الرابع.  وفاجأ 
فريق املدينة املتواجدة على الضفة الغربية لنهر الراين 
والتي ال يتجاوز عدد سكانها 200 الف نسمة، اجلميع 
هذا املوسم وتربع على صدارة ال� »بوندسليغه« رغم 
افتقاره الى االسماء املعروفة ورغم تاريخه املتواضع 
في دوري االضواء اذ انه يخوض موس���مه الرابع 

فقط بني الكبار اولها كان 2004-2005 عندما 
حل في املركز احلادي عش���ر. ولم يأت 

تصدر فريق املدرب توماس توشل 
للترتيب وحتقيقه س���تة 

انتصارات متتالية الن 
احلظ اسعفه في 

املوسم  بداية 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة السابعة(

ابوظبي الرياضية 2:45HD3ويغان � ولڤرهامبتون
ابوظبي الرياضية 5HD4برمنغهام � إيڤرتون

ابوظبي الرياضية 5HD6ستوك سيتي � بالكبيرن
ابوظبي الرياضية 5HD5سندرالند � مان يونايتد
ابوظبي الرياضية 5HD3توتنهام � أستون ڤيال

ابوظبي الرياضية 5HD7وست بروميتش � بولتون
ابوظبي الرياضية 5HD8وست هام � فوالم

إسبانيا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +78سرقسطة � خيخون

اجلزيرة الرياضية +92سوسييداد � إسبانيول
اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � أتلتيك بلباو

إيطاليا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +71أودينيزي � تشيزينا

اجلزيرة الرياضية +9:451بارما � ميالن

المانيا )المرحلة السابعة(
4:30مونشنغالدباخ � ڤولفسبورغ
دبي الرياضية 4:301هامبورغ � كايزرسلوترن

4:30نورمبرغ � شالكه
4:30فرايبورغ � كولن

دبي الرياضية 4:302ماينتس � هوفنهامي

فرنسا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية +89ارل أفينيون � أوكسير

8بوردو � لوريان
8موناكو � برست
اجلزيرة الرياضية +84نانسي � ليون
8سوشو � لنس

8ڤالنسيان � كاين
اجلزيرة الرياضية +104سانت إتيان � مرسيليا

أنشيلوتي لن يغيب أمام أرسنال
أعلن تشلسي بطل الدوري االجنليزي على موقعه في 
ش����بكة االنترنت ان مدربه االيطالي كارلو انش����يلوتي لن 
يغيب عن املباراة التي سيخوضها امام ضيفه ارسنال غدا 
ضمن املرحلة الس����ابعة. وكان جوزيبي انشيلوتي توفي 
في ايطاليا وكان ابنه الى جانبه، وس����تقام مراس����م الدفن 
عشية اللقاء املنتظر بني تشلسي املتصدر وأرسنال صاحب 
املركز الثالث. وقدم تشلسي في البيان تعازيه الى املدرب 

انشيلوتي وعائلته.

الكرات الضائعة تغضب ڤان غال
حدد مدرب باي����رن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال، 
امس الثغرة الت����ي يعاني منها فريقه املخيب لآلمال حيث 
يحتل املركز التاس����ع حاليا، معتب����را ان الكرات الضائعة 
بس����هولة كبيرة »تفقده صوابه«. وقال ڤان غال »مشكلتنا 
ليس����ت عندما تكون الكرة مع منافسنا وامنا عندما تكون 
في حوزتنا ونفقدها ألسباب تافهة. هذا ما يجب العمل على 
حتسينه«. وأضاف »امتالكنا للكرة يجب ان يتحسن. من 
الواضح جدا اننا نخس����ر كرات كثيرة وهذا األمر يفقدني 
صوابي«، مشيرا الى ان فريقه يلعب حاليا بشكل أفضل من 

أدائه في مثل هذه الفترة من املوسم املاضي.

)أ.پ( النجم البرازيلي روماريو حامال طفل مع بدء حملته االنتخابية  

روماريو وبيبيتو للدخول
 في معترك السياسة

 بعد 16 عاما من صنعهما »الثنائي الشيطاني« الذي حمل البرازيل 
إلى الفوز بلق����ب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها في مونديال 
الوالي����ات املتحدة ع����ام 1994، يتصدر روماري����و وبيبيتو مجموعة 
الرياضيني الذين يس����عون إلى اقحام السياسة في االنتخابات العامة 
التي تقام اليوم. ووفقا الستطالعات الرأي األخيرة، يبدو أن روماريو، 
الذي ينافس من أجل الفوز مبقعد نائب فيدرالي عن احلزب االشتراكي 
البرازيلي، س����يكون بني أكثر املرشحني نيال لألصوات في والية ريو 
دي جانيرو ورمبا يكون قد ضمن مكانا بالفعل في البرملان الكائن في 
برازيليا، على مسافة ألف كيلومتر من شواطئ ريو التي كانت حتى 

اآلن مبثابة »منزله الثاني«. 
وعلى العكس، ال يسعى بيبيتو إلى الرحيل عن ريو دي جانيرو 
حيث يترشح للفوز مبقعد في برملان الوالية عن احلزب الدميوقراطي 

العمالي، رغم أن احملللني يؤكدون أنه لم يضمن الفوز بعد.

أعلن مدرب املنتخب األملاني يواكيم لوف تشكيلة مكونة 
من 22 العبا من اجل مواجهة تركيا وكازاخس��تان في 8 و12 
اجلاري على التوالي ضمن التصفيات املؤهلة الى كأس أوروبا 
2012. وعاد الى التشكيلة ظهير مانشستر سيتي االجنليزي 
جيروم بواتنغ ألول مرة منذ تعرضه لإلصابة خالل نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010، كما استدعى لوف وللمرة الثانية 
مهاجم بوروس��يا دورمتوند الش��اب كيفن غروسكروتس. 
وضمت التشكيلة 17 العبا من الذين قادوا أملانيا للمركز الثالث 

في مونديال جنوب افريقيا.
أبدى رئيس الوزراء الپولندي دونالد تاسك ثقته 
في اس����تعداد پولندا وأوكرانيا الس����تضافة كأس األمم 
األوروبية لكرة القدم )يورو 2012(، وذلك بعد االنتقادات 

التي واجهتها كييڤ بسبب بطء سير االستعدادات. 
أكد توتنهام اإلجنليزي امس أنه سجل اهتمامه باالستحواذ 
على ستاد لندن األوملبي عقب انتهاء أوملبياد لندن 2012. وجاء 
هذا النبأ رغم موافقة مجلس هارينجي على تصريح لتخطيط 
ستاد جديد. وأعرب وست هام أيضا عن رغبته في استخدام 

الستاد اجلديد.
 قد يتمكن واين روني من اللعب في املباراة التي 
يخوضها منتخب اجنلترا أمام موتنيغرو في 12 اجلاري 
في اطار التصفيات املؤهلة الى بطولة األمم األوروبية 
عام 2012. وقال السير أليكس فيرغسون املدير الفني 
لنادي مان يونايتد ان »واين تدرب ويود اللعب معنا 
اليوم )في الدوري االجنليزي أمام سندرالند( لكنني 

أعتقد انه سيكون الئقا متاما في غضون أسبوع«.
 أعلن نادي ڤالنسيا متصدر ترتيب الدوري االسباني 
لكرة القدم ان العب خط وسطه الهولندي هيدويغز مادورو 
سيغيب عن املالعب نحو ثالثة أسابيع بعد تعرضه لتمزق في 
عضلة الس��مانة اليس��رى في املباراة أمام مان يونايتد في 

دوري أبطال أوروبا األربعاء املاضي.
 قررت النيابة العامة في دبي، االفراج بكفالة عن 
العاج���ي ماديبو ديارا العب ن���ادي الوحدة، على ان 
تس���تكمل التحقيقات، وذلك بعد افتعاله ملشكلة مع 

رجل أمن مطار دبي.

عالميةمتفرقات

هداف إنتر ميالن الكاميروني صامويل إيتو 
على موعد مع التسجيل في شباك بارما )أ.پ(


