
 الخميس الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٣  فبراير ٢٠١١ 

 انتقدت الصحف االجنليزية املوقف الذي اتخذه اجلهاز الفني لتشلســـي من خالل رفضه  52 
اتفاقا شرفيا تقدم به نادي ليڤربول ويقضي بعدم إشراك املهاجم االسباني فرناندو توريس 
في تشـــكيلة «البلوز» التي ستواجه «الريدز» يوم األحد املقبل، وميكن لتوريس اللعب ضد 
فريقه القدمي األحد، وهو أمر بالغ احلساسية كونه سيرتدي قميص تشلسي ألول مرة ملواجهة 
رفاقه السابقني، ولكن الغريب في األمر كان موقف توريس نفسه الذي رأى ان مواجهة ليڤربول 
تعود الى القدر، معربا عن امله في ان يسجل خالل املباراة، ويبقى السؤال عن موقف مشجعي 

ليڤربول جتاه الالعب االسباني بعد ان عمدوا الى إحراق قميصه بعد انتقاله. 

 عني رئيس الوزراء الروسي فالدميير بوتني سيرجي 
جابليكوف رئيسا لقطاع االنشاءات املتعلقة بدورة 
االلعاب االوملبية الشتوية التي ستقام في عام ٢٠١٤ 
مبنتجع سوتشي، حســــبما ذكرت تقارير اخبارية. 
وحل جابليكوف (٤٠ عاما)، نائب رئيس مكتب رئيس 
الوزراء، محل تاميوراز بولويف الذي تردد انه تقدم 

باستقالته. 

 بوتين يعين رئيسًا جديدًا إلنشاءات أولمبياد ٢٠١٤ تشلسي رفض اتفاقًا شرفيًا بعدم إشراك توريس ضد ليڤربول

 مان يونايتد واصل تعزيز صدارته وروني يفوق من غيبوبته 
 واصل مان يونايتد زحفه نحو 
لقبه التاســــع عشــــر في تاريخه 
(رقم قياســــي) بفــــوز ثمني على 
ضيفه اســــتون ڤيال ٣-١ اول من 
امس في افتتاح املرحلة اخلامسة 
والعشرين من الدوري االجنليزي 
التي شهدت استمرار  القدم  لكرة 
ارسنال وتشلسي حامل اللقب في 
مطاردته بفوز االول على ضيفه 
ايڤرتون ٢-١، والثاني على مضيفه 
سندرالند ٤-٢، وعزز مان يونايتد 
موقعه في الصــــدارة برصيد ٥٤ 
نقطة بفارق ٥ نقاط امام ارسنال 
و١٠ نقاط امام تشلسي الرابع، علما 
ان الفرق الثالثة متلك مباراة مؤجلة 
ابرزها بني تشلسي ومان يونايتد 

في االول من مارس املقبل.
  في املباراة االولى على ملعب 
«اولدترافورد» في مان يونايتد، 
فرض املهاجم الدولي واين روني 
نفســــه جنما للمباراة بتسجيله 
ثنائية هي االولى له هذا املوسم، 
وصنعه الهدف الثالث، ورفع روني 
رصيده الى ٤ اهداف هذا املوسم 
بعد االول في مرمى وســــت هام 
من ركلة جزاء في ٢٨ اغســــطس 
املاضي والثاني في مرمى وســــت 
بروميتش البيــــون في االول من 
الشهر املاضي، وحافظ مان يونايتد 
على سجله خاليا من اخلسارة هذا 
املوسم علما ان اخلسارة االخيرة 
له تعود الى ابريل املاضي عندما 
سقط على ارضه امام تشلسي ١-٢، 
ومنح روني التقدم ملان يونايتد اثر 
كرة طويلة من احلارس الهولندي 
ادوين ڤان در سار اثر ركلة حرة من 
حافة منطقة جزائه فهيأها لنفسه 
بيمناه وسددها بالقدم ذاتها داخل 
مرمى احلارس االميركي براد فريدل 
(١)، وكاد البرتغالي لويس ناني 
يضيف الهدف الثاني من تسديدة 
قويــــة من حافــــة املنطقة ابعدها 
فريدل بصعوبة الى ركنية (٢٢)، 
ثم سنحت فرصة ذهبية للويلزي 
راين غيغز للتعزيز عندما توغل 
داخل املنطقة وســــدد من مسافة 
قريبة بني يــــدي احلارس فريدل 
(٣٠)، وجنح روني في اضافة الهدف 
الثاني اثر تلقيه متريرة عرضية 
من ناني فتابعها بيسراه من مسافة 
قريبة داخل مرمى فريدل (٤٥+١)، 
وحتسن اداء استون ڤيال في الشوط 
الثاني وقلص دارين بنت الفارق 
اثــــر تلقيه كــــرة عرضية زاحفة 
على طبق من ذهب من ستيوارت 
داونينغ فتابعها بيســــراه زاحفة 
على ميني ڤان در سار (٥٨)، وهو 
الهدف الثاني لبنت بالوان استون 
ڤيال منذ انتقاله الى صفوفه الشهر 
املاضي قادما من سندرالند، وكان 
هدفه االول في مرمى مانشســــتر 
سيتي (١-٠) في ٢٢ يناير املاضي، 
ولم يهنأ استون ڤيال بهدفه سوى 
٥ دقائق حيث جنح املدافع الصربي 
العمالق نيمانيا فيديتش في اعادة 

الفارق الى سابق عهده بتسجيله 
الهدف الثالث اثر تلقيه كرة داخل 
املنطقة من روني فسددها بيمناه 
قوية في الزاوية اليسرى للحارس 

فريدل (٦٣).
  وفي الثانية على ملعب االمارات، 
واصل ارسنال مطاردة الشياطني 
احلمر بفوزه بشــــق النفس على 
ضيفه ايڤرتون ٢-١ في مباراة بدا 
جيدا تأثره بغياب العب وســــطه 
الدولي الفرنســــي سمير نصري 
بســــبب االصابة، وحول ارسنال 
تخلفه ٠-١ امام ايڤرتون الذي كان 

(٦٢)، اثر تلقيه كرة داخل املنطقة 
من القائد االســــباني فرانشيسك 
فابريغاس قبل ان يسجل املدافع 
الفرنسي لوران كوسييلني هدف 
الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 
٧٥ بضربة رأســــية اثــــر متريرة 
من الدولــــي الهولندي روبن ڤان 

بيرسي.
  وفـــي الثالثـــة علـــى ملعب 
فـــي  «ســـتاديوم اوف اليـــت» 
ســـندرالند، حقق تشلسي فوزه 
الثالث على التوالي عندما انتزع 
انتصـــارا ثمينا من ســـندرالند 

اللذين  والبرازيلي دافيـــد لويز 
تعاقد معهمـــا في اليوم االخيرة 
من فترة االنتقاالت الشتوية من 
ليڤربول وبنفيكا البرتغالي على 
التوالي، ومنح فيل بيردسلي التقدم 
لسندرالند من تسديدة قوية بيمناه 
من حافة املنطقة على يسار حارس 
املرمى الدولي التشيكي العمالق 
بيتر تشـــيك (٣)، ورد تشلسي 
بعد ١٢ دقيقة وحصل على ركلة 
جزاء اثر اعاقة املدافع اشلي كول 
من قبل املدافـــع الدولي املصري 
احمد احملمدي فانبرى لها المبارد 

ميني النفس بالفوز على املدفعجية 
في عقــــر دارهم للمرة االولى منذ 
١٥ عاما وحتديدا في يناير ١٩٩٦، 
ومنح الفرنسي لويس ساها التقدم 
اليڤرتون عندما تلقى كرة عند حافة 
املنطقــــة اخطأ املدافع في ابعادها 
فخطفها الفرنسي واطلقها قوية على 
ميني احلارس الپولندي فوسيتش 
سيتشسني (٢٤)، واثبتث االعادة ان 
ساها كان متسلال، وانتظر ارسنال 
الدقيقــــة ٧٠ الدراك التعادل عبر 
اندري ارشاڤني،  الروسي  الدولي 
بديل التشيكي توماس روزيتسكي 

اللندني  الفريـــق  ٤-٢، وحافظ 
الذي تغلب على بالكبيرن روفرز 
٢-٠ وبولتون ٤-٠ في املرحلتني 
السابقتني، على اماله في احلفاظ 
على اللقب، وثأر خلسارته املذلة 
على ارضه امام ســـندرالند ٠-٣ 
في ١٤ نوفمبر املاضي، ومن شأن 
الفوز ان يرفع معنويات الفريق 
اللندني الذي تنتظره مباراة قمة 
االحد املقبل ضد ليڤربول، وخاض 
تشلسي املباراة بتشكيلته الكاملة 
باســـتثناء الوافديـــن اجلديدين 
االســـباني فرنانـــدو توريـــس 

بنجاح (١٥)، ومتكن تشلسي في 
التقدم للمـــرة االولى من هجمة 
مرتدة ســـريعة مرر من خاللها 
الى  انيلكا كرة  الفرنسي نيكوال 
العاجي سالومون كالو في منتصف 
امللعب فانطلق بسرعة واستغل 
خروجا خاطئا للحارس وتابعها 
زاحفة من خـــارج املنطقة داخل 
مرماه (٢٣)، وجنح العب وسط 
مان يونايتد املعار الى سندرالند 
كيران ريتشاردســـون في ادراك 
التعادل من ركلة حرة مباشـــرة 
من حافة املنطقة اسكنها الزاوية 

اليســـرى للحارس تشيك (٢٧)، 
ومنح القائد جـــون تيري هدف 
التقدم مجددا لتشلسي في الدقيقة 
٦٠ من مســـافة قريبة مســـتغال 
كـــرة مرتدة من احلـــارس كريغ 
انيلكا  غوردون، قبل ان يطمئن 
الضيوف بهـــدف رابع اثر تلقيه 
كرة من مواطنه فلوران مالودا، 
وتعادل وست بروميتش البيون 
مع ويغان ٢-٢، وتقدم وســـت 
بروميتش البيون بهدف للدولي 
النيجيري بيتر اودميوينجي اثر 
انفراد باحلارس الدولي العماني 
علي احلسبي، ورد ويغان بهدفني 
من ركلتي حرتني للفرنسي شارل 
نزوغبيا (٢٠) وبن واطسون (٤٣)، 
قبـــل ان يدرك الفرنســـي مارك 
انطوان فورتون التعادل بضربة 
رأسية من مسافة قريبة على ميني 

احلبسي (٧٩).

  إيطاليا

  اهدر ميالن نقطتني ثمينتني في 
سعيه الى استعادة لقب الدوري 
االيطالـــي الغائب عـــن خزائنه 
منذ عـــام ٢٠٠٤، بســـقوطه في 
فخ التعادل امام ضيفه التسيو 
٠-٠ على ملعب سان سيرو في 
ميالنو في افتتاح املرحلة الثالثة 
والعشرين من الدوري االيطالي، 
وفـــرض ميـــالن افضليته منذ 
بداية املباراة وتناوب مهاجموه 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
الكســـندر باتو  والبرازيليـــان 
الفرص  اهـــدار  وروبينيو على 
السانحة خالل الشوطني كما ان 
القائمني االمين وااليســـر حرما 
ابراهيموڤيتـــش مـــن افتتـــاح 
التسجيل في الدقيقة ٥١ بردهما 
تسديدة قوية من حافة املنطقة 
قبـــل ان يلتقطها حارس املرمى 
الدولـــي االوروغوياني فرناندو 

موسيليرا.
   ولم ينفع ميالن دخول «الفتى 
الشـــقي» انطونيو كاسانو الن 
االخيـــر بدوره اهـــدر فرصتني 
ســـانحتني، قبل ان تسنح امام 
املباراة في  ابراهيموڤيتش كرة 
الدقيقة اخلامســـة االخيرة من 
الوقت بدل الضائع عندما سددها 

فوق اخلشبات الثالث.
   واكتفى ميالن بنقطة واحدة 
عزز بهـــا موقعه فـــي الصدارة 
برصيد ٤٨ نقطة وبات مهددا من 
مطارده املباشر نابولي الذي ميلك 

فرصة تقليص الفارق بينهما.
   اما التسيو فابقى على اماله 
في املنافسة على اللقب بعدما عزز 
موقعه في املركز الثالث برصيد ٤١ 
نقطة بفارق ٧ نقاط خلف ميالن 
و٣ نقاط امام جاره روما، وامام 
انتر ميالن حامل اللقب في االعوام 
اخلمسة االخيرة والذي يحل ضيفا 
على باري صاحب املركز االخير 

اليوم في ختام املرحلة. 

 ميالن يسقط في كمين التسيو.. وعودة قوية لتشلسي وأرسنال

 حارس مرمى ميالن كريستيان ابياتي ينقذ هجمة خطرة لالتسيو              (أ.ف.پ) 

 امللياردير الروسي رومان ابراموڤيتش الشيخ منصور بن زايد 

 مهاجم مان يونايتد واين روني استعاد تألقه أمام استون ڤيال وسجل هدفني                      (أ.پ)

 شكوك ڤينغر في «اللعب المالي النظيف» لتشلسي
الفرنسي ارســـني ڤينغر مدرب   شكك 
ارسنال االجنليزي في نوايا نادي تشلسي 
الحترام مبادئ اللعب املالي النظيف اجلديدة 
التـــي أوصى بها االحتـــاد االوروبي لكرة 
القدم، بعد انتقال املهاجم االسباني فرناندو 
توريس من ليڤربول الى تشلسي مقابل ٥٠ 
مليون جنيه استرليني. وقال ڤينغر بعد 
فوز فريقه على ايڤرتون ٢-١ أمس األول 
الثالثاء في الدوري احمللي: «تشلسي يدعم 
اللعب املالي النظيـــف، لكن في الصباح 
التالي يعلن عن خســـائر بقيمة ٧٠ ملون 
جنيه ثم ينفق ٧٥ مليون جنيه لشـــراء 
الالعبني، أين املنطق؟ من الصعب معرفة 
ذلك».وكان تشلسي أعلن عن خسائر بقيمة 

٨٣ مليون يورو ملوســـم ٢٠٠٩-٢٠١٠ ثم 
اشـــترى في اليوم ذاته توريس مقابل ٥٨ 
مليون يـــورو والبرازيلي دافيد لويز من 
بنفيكا مقابل ٢٥ مليون يورو قبل انتهاء 
فترة االنتقاالت الشتوية. وأضاف ڤينغر: 
«رسميا لقد صوتوا للعب املالي النظيف، 
لذا ميكنهم أفضل مني شرح سبب قيامهم 
التنفيذية لالحتاد  اللجنة  بذلك». وكانت 
االوروبي اعتمدت في ٢٧ مايو املاضي مبدأ 
اللعب املالي النظيف، والذي ينص على ان 
النادي ال ميكنه انفاق املال أكثر مما يدخل في 
خزينته كي يشارك في املسابقات األوروبية، 
وسيدخل حيز التنفيذ تدريجيا وقد تطبق 

العقوبات األولى ابتداء من ٢٠١٤-٢٠١٥.

 بعد شعوره بالغيرة من منافسه بن زايد دفع ٨٠ مليون يورو في يوم واحد

 أموال إبراموڤيتش إلعادة تشلسي إلى دائرة المنافسة

يورو خالل موسم واحد يعتبر 
امرا كارثيا بالنسبة ألي فريق، 
لكن تشلسي ليس أي فريق في 
ظل وجود ابراموفيتش في رأس 
الهـــرم االداري، الن ثروة رجل 
األعمال الروسي تقدر بأكثر من 
٩ مليارات يـــورو ولن «يهتز» 
مببلغ من هذا احلجم خصوصا 
إذا ما نظرنا لألموال التي أنفقها 
على الـ «بلوز» منذ وصوله عام 

.٢٠٠٣
   لقد قدر حجم االموال التي 
أنفقها ابراموڤيتش على فريقه 
خالل االعوام اخلمسة او الستة 

بقوة، هل سيتمكن انشيلوتي 
من العودة بتشلسي الى دائرة 
املنافســـة رغم الفـــارق الكبير 
الذي يفصله عن مان يونايتد، 
ومنحه اللقب الثاني على التوالي 

واخلامس في تاريخه؟.
انشـــيلوتي باصراره    جنح 
فـــي اقنـــاع ابراموڤيتش على 
فتح محفظتـــه ورضخ األخير 
لهذا املطلب في وقت كان يعلن 
فيه تشلســـي عن خسارته ٨٣ 
مليون يورو خالل موسم ٢٠٠٩-

.٢٠١٠
  ان خســـارة مبلغ ٨٣ مليون 

بلغ ٥٨ مليـــون يورو، وتعاقد 
مع املدافع البرازيلي دافيد لويز 
من بنفيكا البرتغالي مقابل ٢٤ 
مليونا ليقدم الى مدربه االيطالي 
كارلو انشيلوتي أسلحة من عيار 
تلك التي زود بها سلفه األخير 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
خالل الفتـــرة التي أمضاها في 
«ستامفورد بريدج» عندما قاد 
الدوري عامي  الـ «بلوز» للقب 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ قبل ان يتركه عام 
٢٠٠٧ متجهـــا الـــى انتر ميالن 

االيطالي.
   لكن هناك سؤاال يطرح نفسه 

االخيـــرة بني ٧٥٠ و٨٠٠ مليون 
جنيه استرليني، وها هو يضيف 
مبلغ ٨٠ مليون يورو الى حجم 
انفاقه على هـــذا الفريق بهدف 
متكينه من العودة الى املنافسة 
بقوة، لكن هل سينجح انشيلوتي 
فـــي رد اجلميـــل واالرتقاء الى 
مستوى املسؤولية امللقاة على 
عاتقه في ظل تطورات الثانية 
األخيرة من موســـم االنتقاالت 

الشتوية؟
   يرى انشيلوتي ان مباراتي 
تشلســـي مـــع مـــان يونايتد 
ستقرران مصير الفريق اللندني 
وحظوظه في االحتفاظ باللقب، 
وتعهد مدرب ميالن السابق بان 
يكون فريقه على املوعد من اجل 
تضييق اخلناق على «الشياطني 
احلمر» في حال تعثر فريق املدرب 
االستلندي اليكس فيرغسون في 

املراحل املقبلة.
   املشـــوار طويل وشاق أمام 
تشلسي من اجل العودة الى القمة 
ألن العقبات التي تنتظره صعبة 
كثيرا، أوالها األحد املقبل عندما 
يضع توريس في مواجهة فريقه 
أمام  السابق ليڤربول، وثانيها 
مان يونايتد في املباراة املؤجلة، 
ثم مانشستر سيتي في ١٩ الشهر 
املقبل، وتوتنهام في ٣٠ أبريل، 
ومان يونايتد مجددا، علما بأنه 
خسر أولى معاركه في مرحلة 
اإلياب وكانت أمام ارسنال (١- ٣) 

في ٢٧ ديسمبر املاضي. 

الروسي  امللياردير   شـــاهد 
رومـــان ابراموڤيتـــش نظيره 
الشـــيخ منصور بن  االماراتي 
زايد آل نهيان ينفق على فريقه 
مانشستر ســـيتي امواال طائلة 
من أجل ادخاله في دائرة الفرق 
الدوري  لقـــب  املنافســـة على 
اكتفى  املمتاز، فيما  االجنليزي 
بدوره برؤية فريقه تشلســـي 
يتنازل عن موقعه في الصدارة 
ويتراجـــع فـــي الترتيب حتى 
أصبـــح على بعـــد ١٠ نقاط من 
غرميه مـــان يونايتد املتصدر.

اراد ابراموڤيتش الذي احدث منذ 
وصوله عام ٢٠٠٣ الى تشلسي 
ثورة فـــي االنتقاالت، ان يوجه 
رسالة واضحة الى جماهير النادي 
اللندني بأنه مازال مهتما بوضع 
فريقه وأن تركيزه على استضافة 
بالده لنهائيـــات مونديال ٢٠١٨ 
لن يشـــغله عن معركة الدوري 
املمتاز. انتظر امللياردير الروسي 
حتى الدقائق األخيرة من موسم 
االنتقاالت الشتوية ليوصل هذه 
الرسالة: أنا مهتم بفريقي وفتحت 
له محفظتي رغم الديون من أجل 
أال اترك الساحة لقطبي مانشستر 

وارسنال.
   دفـــع ابراموڤيتش أكثر من 
٨٠ مليون يورو في يوم واحد 
من أجل هذه الغاية، فنجح في 
خطف خدمات املهاجم االسباني 
فرنانـــدو توريس من ليڤربول 
مببلغ قياســـي للدوري املمتاز 

 الفوز السابع على التوالي لسلتيك

 «يويفا» يطلق إجراءات بيع تذاكر يورو ٢٠١٢

 حقق سلتيك املتصدر فوزه السابع على التوالي 
بعدما تغلب على مضيفه ابردين ٣-٠ في افتتاح 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري االسكوتلندي 
لكرة القدم التي كانت تأجلت بسبب سوء االحوال 
اجلوية، وسجل االجنليزي غاري هوبر (١٢) ومارك 
ويلســـون (٧٥) وااليرلندي انطوني ستوكس 

(٧٨) االهداف. وعزز سلتيك موقعه في الصدارة 
برصيـــد ٥٨ نقطة بفارق ٨ نقـــاط امام مطارده 
املباشـــر غرميه التقليدي رينجرز حامل اللقب. 
وفي مباراة ثانية فاز ســـانت جونستون على 
هاميلتون بهدفني نظيفني سجلهما ستيف ماي 

في الدقيقتني ٤ و٤٦. 

 اطلق االحتاد األوروبي لكرة 
القـــدم خطـــوات تســـجيل عبر 
االنترنت للحصـــول على تذاكر 
مباريات كأس األمم األوروبية لكرة 
القدم (يورو ٢٠١٢) التي تستضيفها 
پولنـــدا وأوكرانيـــا. وحتتـــاج 
اجلماهير إلى حســـاب شخصي 

على موقع اليويفا اخلاص ببيع 
التذاكر للتقدم بطلب احلصول على 
التذاكر خالل الفترة من األول إلى 
٣١ مارس املقبل. وفي ظل التوقعات 
بأن أن يكون الطلب أكبر من عدد 
التذاكر املعروضة، فسيتم اللجوء 
إلى قرعة في ابريل للتصفية بني 

املتقدمني. وتتراوح اسعار التذاكر 
بني ٣٠ يورو و٦٠٠ يورو (من ٤١ 
إلى ٨١٨ دوالرا) للمباريات الـ ٣١ 
املقامة في ثماني مدن (اربع بكل 
دولة) خالل البطولة التي تقام في 
الفترة من الثامن من يونيو إلى 

االول من يوليو ٢٠١٢. 

 عالمية  متفرقات 

نقل مدافعا ميالن متصدر الدوري االيطالي   
لكرة القدم نيكوال ليغروتاغلي ودانييلي بونيرا 
الى املستشفى بعد اصابتهما خالل مباراة فريقهما 
مع التسيو ضمن املرحلة ٢٣ من الدوري االيطالي، 
بحســــب ما قال مــــدرب الفريــــق اللومباردي 

ماسيميليانو اليغري.
يغيب العب التنس االسباني رافايل نادال    
ــب ملدة ١٠ ايام  ــف اول عامليا عن املالع املصن
ــبب معاناته من اصابة بتمزق عضلي في  بس
ــمي  فخذه اليمنى. واوضح بيان للموقع الرس
ــبكة االنترنت ان «نادال خضع  لنادال على ش
لفحوصات طبية كثيرة اظهرت انه يعاني من 

متزق في عضلة محالب فخذه اليمنى».
تصدر باليك غريفني مهاجم لوس اجنيليس    

كليبرز وتايريك ايفانز مدافع ساكرامنتو كينغز 
مجموعة من ١٨ العبا مت اختيارها للمشاركة 
في حتدي الالعبـــني الصاعدين «روكي»، في 
أسبوع كل النجوم اخلاص بدوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
أعلن السباح االسترالي ايان ثورب املتوج    
بخمس ذهبيات أوملبية و١١ لقبا عامليا في السباحة 
احلرة انه سيعود الى املنافسات امال في املشاركة 

في دورة االلعاب االوملبية عام ٢٠١٢.
قاد الماركوس أولدريدج فريقه بورتالند    
ترايل باليزرز لتحقيق فوز هام على سان 
العام  الترتيب  انطونيو ســـبيرز متصدر 
٩٩-٨٦ ضمن دوري كرة الســـلة االميركي 

للمحترفني. 
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