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  ١٥  فبراير ٢٠١١ 

 أقال نادي اوساسونا مدربه خوسيه انطونيو كاماتشو من منصبه اثر  49 
خسارة الفريق امام ريال سوسييداد ١-٢ ضمن املرحلة الثالثة والعشرين من 
بطولة اسبانيا. واعلن النادي في موقعه على شبكة االنترنت ان «خوسيه 
انطونيو كاماتشو لم يعد مدرب اوساسونا وهو املنصب الذي يشغله منذ 
١٤ اكتوبر عام ٢٠٠٨». وأشـــار النادي الى انه في صدد اعالن اسم املدرب 
اجلديد خالل الساعات املقبلة. ويواجه اوساسونا خطر الهبوط اذ يحتل 

املركز قبل األخير متقدما بفارق ٣ نقاط عن ملقة متذيل الترتيب.

 توقع مان يونايتد ان يصبح اول فريق من الدوري االجنليزي املمتاز تتجاوز 
عائداته التجارية فقط حاجز املائة مليون جنيه اســــترليني. وأظهرت احلسابات 
التي اجراها فريق «الشياطني احلمر» مؤخرا ارتفاع ايراداته الى ٢٤ مليون جنيه 
خالل الربع االول من السنة املالية، وهو يتوقع ايضا ان تكون عائدات الربع الثاني 
قريبة من هذا الرقم ايضا.وتتوافق املقاربة التجارية التي يعتمدها مان يونايتد مع 
رؤية عائلة غاليزر االميركية املالكة للنادي، وبتطبيق من املدير التجاري ريتشارد 

ارنولد، وهو االمر الذي ساهم في النمو السريع في هذا املجال من العائدات.

 عائدات مان يونايتد التجارية قد تتجاوز حاجز الـ  ١٠٠ مليون جنيه أوساسونا يقيل مدربه كاماتشو

(أ.پ)   روبينيو وابراهيموڤيتش يقودان هجوم ميالن امام توتنهام 

(أ.ف.پ)   كرة مدافع ريال مدريد مارسيلو في طريقها لهز شباك إسبانيول 

 رونالدو: لم أعد قادرًا
  على مواصلة العطاء

البرازيلي  النجـــم   كشـــف 
رونالدو في تصريح لوسيلتني 
اعالميتني محليتني انه قرر اعالن 
اللعب. وقال رونالدو  اعتزاله 
(٣٤ عاما) املتـــوج بلقب بطل 
مونديالي ١٩٩٤ و٢٠٠٢ واحلائز 
على جائزة الكرة الذهبية عامي 
١٩٩٧ و٢٠٠٢: «لم أعد قادرا. أريد 
مواصلة مشـــواري، لكني غير 
قادر، أفكـــر بحركة ما لكني ال 
أمتكن من تنفيذها كما أريد. حان 

الوقت «من اجل االعتزال».
  وأضـــاف «الظاهـــرة» 

في تصريح لشـــبكة 
«غلوبو»: «جسدي 

يؤملني. ذهني يريد 
اللعب  مواصلة 
لكـــن جســـدي 
يقـــول لم يعد 
بإمكانـــي فعل 

ذلك».
ـــــــــــان    وك
الذي  رونالدو 
ــم  ــرق ــك ال ــل مي

بعدد  القياسي 
األهداف املسجلة 

في كأس العالم (١٥ 
سابقا  هدفا)كشف 

انه يتوقع اعالن اعتزاله 
٢٠١١، لكن االصابات  في نهاية 
التي الحقته وخــروج فريقه 
كوبا  مسابقة  من  كورنثيانز 
ليبرتادوريس، من العوامل التي 
سرعت في اتخاذ قراره بإعالن 
اعتزاله قبل املوعد الذي كشف 
عنه سابقا. وتوج رونالدو خالل 
مسيرته الرائعة بجميع األلقاب 
كوبا  لقبي  باستثناء  املمكنة 
ليبرتادوريس ودوري ابطال 
أوروبا، كما ان النجم البرازيلي 
الذي عانى خالل مشواره الكروي 

من ثالث إصابات خطيرة في 
أحــرز جائزة االحتاد  ركبته، 
الدولي ألفضل العب في العالم 
في ثالث مناسبات أعوام ١٩٩٦ 

و١٩٩٧ و٢٠٠٢.
  ودافع رونالـــدو عن ألوان 
أهـــم األنديـــة األوروبية على 
االطالق وهي برشلونة وريال 
مدريد االسبانيان وانتر ميالن 
وميـــالن االيطاليـــان، وبـــدأ 
مشواره االحترافي عام ١٩٩٣ مع 
كروزيرو لكن سرعان ما حتول 
للعب في القارة األوروبية 
حيث خطف األضواء 
مـــع ايندهوفن بني 
١٩٩٤ و١٩٩٦ قبل 
الى  االنضمـــام 
الذي  برشلونة 
معـــه  تـــوج 
بلقـــب الكأس 
االسبانية ١٩٩٧ 
وكأس الكؤوس 
األوروبية ١٩٩٧ 
وكأس السوبر 
احملليـــة ١٩٩٦. 
كما توج مع انتر 
ميالن بلقب كأس 
االحتاد األوروبي ١٩٩٨ 
ومع ريال مدريد بلقب 
الدوري االسباني ٢٠٠٣ و٢٠٠٧ 
القارية ٢٠٠٢ وكأس  والكأس 
السوبر احمللية ٢٠٠٣. أما على 
الصعيد الدولي، فخاض رونالدو 
٩٧ مباراة مع «سيليساو» سجل 
خاللها ٦٢ هدفا، وشـــارك في 
كأس العالم ثـــالث مرات (لم 
يخض اي مباراة في نهائيات 
١٩٩٤) وتوج باللقب مرتني ١٩٩٤ 
و٢٠٠٢ وبلقب كوبا أميركا مرتني 
١٩٩٧ و١٩٩٩ وكأس القارات مرة 

واحدة ١٩٩٧. 

 ريال مدريد ينجو من فخ إسبانيول.. ويوڤنتوس يفرمل إنتر ميالن
على مضيفه باليرمو ٤ـ  ٢. وأكرم 
كالياري وفادة ضيفه كييڤو بـ ٤ 
أهداف مقابل هدف. وفاز سمبدوريا 

على بولونيا ٣ ـ ١.

  ألمانيا

  واصل كولن صحوته وحقق 
فوزه الثاني على التوالي والثالث 
في مبارياته الـ ٤ االخيرة عندما 
تغلب على ضيفه ماينتس ٤ـ  ٢ في 
املرحلة الـ ٢٢ من الدوري األملاني. 
وحرم كولن ماينتس من استعادة 
املركز الثالث من الفريق الباڤاري 
فتراجع الى املركز اخلامس بعدما 
جتمد رصيده عند ٣٧ نقطة بفارق 
نقطة واحدة هانوڤر الذي زاد محن 
مضيفه ڤيردر برمين عندما أرغمه 

على التعادل ١ ـ ١.

  إنجلترا

  ارتقى بولتون الى املركز الثامن 
بتغلبه على ضيفه ايڤرتون ٢ ـ ٠ 
على ملعب «ريبوك» في املرحلة الـ 
٢٧ من الدوري االجنليزي. ورفع 
بولتون رصيده الى ٣٦ نقطة مقابل 

٣٠ نقطة إليڤرتون الـ ١٣.
  وفي مباراة مؤجلة من املرحلة 
الـــــ ١٨ يلتقي اليوم برمنغهام مع 

نيوكاسل.

  فرنسا

  عــــزز ليل موقعه في الصدارة 
بفوزه الصعب على ضيفه تولوز 
٢ـ  ٠ فــــي ختام املرحلة الـ ٢٣ من 
الدوري الفرنسي. ورفع ليل رصيده 
الى ٤٥ نقطــــة بفارق ٥ نقاط عن 
مطارده املباشــــر رين الذي انفرد 
باملركز الثاني بفوزه الثمني على 
ضيفه نيــــس ٢ ـ ٠. وفي مباراة 
ثالثة، أكرم ڤالنسيان وفادة ضيفه 

بريست بثالثية نظيفة.

 انتزع ريال مدريد بـ ١٠ العبني 
فوزا ثمينا من مضيفه اسبانيول ١ـ  
٠ أول من امس على ملعب «كورنيال 
البرات» في برشلونة في املرحلة 
الـ ٢٣ من الدوري االسباني لكرة 
القــــدم. وعزز ريال مدريد موقعه 
في املركز الثاني برصيد ٥٧ نقطة 
مقلصا الفــــارق الى ٥ نقاط بينه 
وبني غرميه التقلي دي برشلونة 
املتصدر وحامل اللقب والذي كان 
سقط في فخ التعادل امام مضيفه 
سبورتينغ خيخون. ولعب النادي 
امللكي بـ ١٠ العبني طيلة مجريات 
املباراة تقريبا ألن حارس مرماه 
وقائده ايكر كاسياس تلقى البطاقة 
احلمراء بعد دقيقة و٤٥ ثانية من 
انطالقها لعرقلته املهاجم خوسيه 
كاليخون خارج املنطقة بعدما كان 
األخير منفردا به اثر كسره مصيدة 
التسلل، فاضطر املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو الى اخراج املهاجم 
األرجنتيني انخل دي ماريا للدفع 
بحارس املرمى االحتياطي انطونيو 
ادان. ويدين النادي امللكي بفوزه الى 
مدافعه االيسر البرازيلي مارسيلو 
الذي ســــجل الهــــدف الوحيد في 

الدقيقة ٢٣.
  وفشــــل ڤياريال في استعادة 
املركز الثالث من ڤالنسيا بخسارته 
امام مضيفه ديبورتيڤو ال كورونا 
٠ ـ ١. وســــجل البرتو لوبو هدف 

املباراة الوحيد في الدقيقة ٦٠.
  في املقابل ارتقى ديبورتيڤو ال 
كورونا الــــى املركز الـ ١٤ برصيد 
٢٥ نقطة وأنعــــش ليڤانتي آماله 
في البقاء في الدرجة االولى عندما 
عمق جراح امليريا الـ ١٩ قبل األخير 
بالفوز عليه ١ـ  ٠. وصعد ليفانتي 
من املركز الـ ١٨ الى الـ ١٤ برصيد ٢٤ 
نقطة فيما بقي امليريا في املركز قبل 
األخير بعدما جتمد رصيده عند ٢٠ 

املركز الســــادس برصيد ٤١ نقطة 
بفارق ٣ نقاط عن املركز املؤهل الى 
مسابقة دوري أبطال اوروبا املوسم 
املقبــــل. ويدين يوڤنتوس بفوزه 
اليســــاندرو  الى مهاجمه اجلديد 
ماتــــري القادم مــــن كالياري في 
فتــــرة االنتقاالت الشــــتوية ألنه 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة ٣٠ 
بضربة رأسية اثر متريرة عرضية 
من الدمناركي فريدريك سورنسن. 
وحقق فيورنتينا فوزه األول خارج 
قواعده هذا املوســــم عندما تغلب 

  إيطاليا

نغمــــة  التســــيو    اســــتعاد 
االنتصارات التــــي غابت عنه في 
املرحلتني األخيرتني واملركز الثالث 
مؤقتا بفوزه الثمني على مضيفه 
بريشيا ٢ـ  ٠ في املرحلة الـ ٢٥ من 
الدوري االيطالي. ورفع التســــيو 
رصيده الى ٤٥ نقطة وارتقى الى 
املركز الثالث مستغال خسارة انتر 
ميالن حامل اللقب في األعوام الـ 
٥ االخيرة أمام مضيفه يوڤنتوس 

٠ ـ ١ علــــى امللعــــب االوملبي في 
تورينو. وهي اخلسارة السادسة 
النتر ميالن هذا املوسم والسادسة 
بإشراف مدربه البرازيلي ليوناردو 
بعد االولى أمــــام اودينيزي ١ ـ ٣ 
في املرحلة الـ ٢١. وجتمد رصيد 
انتر ميالن عند ٤٤ نقطة وتراجع 
للمركــــز الرابع وهو ميلك فرصة 
التعويــــض عند مالقــــاة مضيفه 
فيورنتينا غدا في مباراة مؤجلة. 
في املقابل، حقق يوڤنتوس فوزه 
الثاني علــــى التوالي وارتقى الى 

نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ملقة 
صاحب املركز األخير والذي افلت 
من اخلسارة أمام ضيفه خيتافي 
٢ ـ ٢. وعزز هيركوليس اليكانتي 
آماله بالبقــــاء بعدما حول تخلفه 
أمام ضيفه ريال سرقسطة بهدف 

الى فوز بهدفني.
  وارتقى ريال سوســــيداد الى 
املركز التاســــع برصيد ٣١ نقطة 
بفوزه بشق النفس على اوساسونا 
بهدف وحيد سجله راوول تامودو 

في الدقيقة ٧٤.

 مواجهة مفتوحة بين ڤالنسيا وشالكه في افتتاح دور الـ ١٦ من دوري أبطال أوروبا

 خبرة ميالن في صراع مع طموح توتنهام
 يخوض ميالن 
متصدر الدوري 
لـــــي  اليطــا ا
اختـبارا صعبا 
عندما  للغاية 
يســـتضيف توتنهام االجنليزي 
اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي 
من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
الباحـــث عن لقبه  ويأمل ميالن 
الثامن في هذه املسابقة اال تكون 
معاناتـــه امام توتنهام مشـــابهة 
اللدود  التي اختبرها جاره  لتلك 
انتر ميالن حامل اللقب خالل دور 
املجموعـــات، ألن الفريق اللندني 
خسر ذهابا في «سان سيرو» ٣-٤ 
بعدما كان متخلفا برباعية نظيفة 
ثم فاز ايابا في «وايت هارت الين» 
٣-١ ليتصدر املجموعة. وكان فريق 
املدرب ماسيميليانو اليغري حل 
بدوره ثانيا في مجموعته خلف 
ريال مدريد االسباني صاحب الرقم 
القياسي بعدد االلقاب (٩)، وهو 
يأمل اال يودع املســـابقة من هذا 
الدور للمرة الثالثة على يد فريق 
إجنليزي خالل املواســـم االربعة 
االخيرة بعـــد ان خرج عام ٢٠٠٨ 
على يد ارسنال والعام املاضي على 

يد مان يونايتد.
  ويأمل الفريق «اللومباردي» في 
فك عقدة هذا الدور النه لم يتجاوزه 
منذ ٢٠٠٧ عندما واصل مشواره 
حينها حتى الفوز باللقب.كما يبحث 
الفريق اللومباردي ايضا عن فك 
عقدته االجنليزية منذ ذلك النهائي، 
النه لم يخرج فائزا امام منافس 
اجنليزي في ٥ مواجهات منذ تغلبه 
على ليڤربول في نهائي ٢٠٠٧، اذ 
خسر امام ارسنال (٠-٢ في مجموع 
املباراتني) خالل موســـم ٢٠٠٧-
٢٠٠٨ ثم تعادل مع بورتســـموث 
في مسابقة كأس االحتاد االوروبي 
موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨، قبل خسارته 
الكبيرة امام مان يونايتد (٢-٧ في 
مجموع املباراتني) قبل ١٢ شهرا.

  وســـيعود ميـــالن وتوتنهام 
بالذاكرة الى موســـم ١٩٧١-١٩٧٢ 
عندمـــا تواجها للمـــرة الوحيدة 
وكانت في نصف نهائي مسابقة 
كأس االحتاد االوروبي، عندما فاز 
الفريـــق اللندني ذهابا في ملعبه 
بهدفني لســـتيف بيرميان، مقابل 
هـــدف لروميو بينيتـــي، قبل ان 
يتعـــادال ايابا فـــي ميالنو بهدف 
اللن موليري مقابل هدف جلياني 
ريفيرا من ركلة جزاء، واملفارقة 
ان حـــارس ميـــالن حينهـــا كان 
فابيو كوديتشيني، والد احلارس 
االحتياطي احلالي لتوتنهام كارلو 

كوديتشيني. ويدخل الفريقان الى 
هذه املواجهـــة مبعنويات جيدة 
بعد فوز ميالن على ضيفه بارما 
٤-٠ في الدوري احمللي، في حني 
ان توتنهام تغلـــب على مضيفه 
سندرالند ٢-١ محققا فوزه الثالث 

على التوالي.
  ومـــن املؤكـــد ان ميالن ميلك 
االسلحة الالزمة للخروج بنتيجة 
ايجابيـــة من مبـــاراة الذهاب في 
ظـــل وجـــود الســـويدي زالتان 
ابراهيموڤيتـــش والبرازيليـــني 
روبينيو وباتو، لكنه لن يتمكن 
من استخدام انتونيو كاسانو النه 
شارك مع ســـمبدوريا في الدور 
التمهيدي قبل االنتقال الى ميالن 

الشهر املاضي.
  في املقابل، ميلك مدرب توتنهام 
هاري ريدناب الذي يشارك فريقه 
في املسابقة للمرة الثانية فقط، عدد 
ال بأس به من الالعبني املميزين على 
رأســـهم صانع االلعاب الهولندي 
رافايل فـــان در فارت وجيرماين 
ديفو وبيتر كراوتش، اضافة الى 
الكرواتيني نيكو كرانيشار ولوكا 
مودريتش والويلزي املميز غاريث 
بايل الذي ســـجل ثالثية في آخر 
زيارة للفريق اللندني الى «سان 
سيرو» عندما خسر امام انتر ميالن 

في دور املجموعات.

  ڤالنسيا مع شالكه

   وعلى ملعب «ميستايا»، يبدو 
بـــاب االحتمـــاالت مفتوحا على 
مصراعيه عندما يتواجه ڤالنسيا 
االسباني مع ضيفه شالكه االملاني 
في مباراة ستشـــهد عودة مهاجم 
الثاني راوول غونزاليز الى موطنه 
للمرة االولى منذ تركه ريال مدريد 
في طريقه الى غيلسينكيرشـــن. 
ويأمل ڤالنسيا الذي انتزع املركز 
الثالث من ڤياريـــال في الدوري 
احمللي، ان يخرج بنتيجة افضل 
من تلك التي سجلها في الزيارتني 
السابقتني لشالكه الى «ميستايا» 
الن الفريق االملاني عاد بنقطة من 
ملعب مضيفه خالل موسم ٢٠٠٧-
٢٠٠٨ بعدما تعادل معه ٠-٠ في 
دور املجموعات ضمن املســـابقة 
ذاتها، و١-١ قبلها بعشرة اعوام في 
ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة 
كأس االحتاد االوروبي (فاز شالكه 
ايابا ٢-٠). وعلق راوول غونزاليز 
على املواجهة املرتقبة لفريق املدرب 
فيليكس ماغاث مع ڤالنسيا، قائال 
«من املؤكـــد ان املباراة لن تكون 
املك ذكريات  سهلة. شـــخصيا، 
جيدة في هذا امللعب. ڤالنسيا فريق 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور الـ ١٦) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن ـ توتنهام  
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  ڤالنسيا ـ شالكه 

 يوروبا ليغ (ذهاب دور الـ ٣٢) 
 اريس سالونيكا ـ 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨ مانشستر سيتي  

قوي لكن املواجهة ستكون متقاربة 
جدا». اما من الناحية االخرى فقال 
خواكني سانشيز الذي سجل هدفي 
السبت امام اتلتيكو مدريد (٢-١) 

في الدوري احمللي، فقال «شالكه 
فريق رائع وعلينا ان نظهر طباعنا 
القتالية في ارضنا.نريد التأهل الى 
ربع نهائي املسابقة وسنحاول ان 

املركز العاشر حاليا بعدما استعاد 
توازنه بعض الشـــيء اثر بداية 
الفريق  كارثية للموسم. ويدخل 
االملاني الى املباراة مبعنويات جيدة 

نســـجل نتيجة جيدة قبل مباراة 
االياب». ويعاني شالكه الذي تصدر 
مجموعته في الدور االول، االمرين 
على الصعيد احمللي حيث يحتل 

بعد فوزه على فرايبورغ (١-٠) 
السبت في الدوري احمللي، ورأى 
مدربه ماغاث ان هذا الفوز سيمنحه 
الدفع املعنوي الالزم ملواجهته مع 

ڤالنســـيا، لكنه تخوف من غياب 
الفاعلية الهجومية في فريقه رغم 
وجـــود راوول والهولندي كالس 
يان هونتيالر اضافة الى البيروفي 
جيفرسون فارفان. وتقام مباراتا 
التاســـع مـــن مارس  االياب في 

املقبل.

  يوروبا ليغ

  يفتتح اليوم ذهاب الدور الثاني 
من الدوري االوروبي «يوروبا ليغ» 
بلقاء مانشستر سيتي االجنليزي 
اريـــس ســـالونيكي  ومضيفـــه 

اليوناني.

 انجلترا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ١٠:٤٥  برمنغهام ـ نيوكاسل  

 فابريغاس: ال يجب أن نخشى برشلونة
ــنال االجنليزي وقائده   اعتبر صانع ألعاب ارس
ــي تصريح  ــاس ف ــك فابريغ ــباني فرانسيس االس
ــة، انه ال يجب على  ــة «ذي صن» البريطاني لصحيف
فريقه اخلوف من برشلونة بطل ومتصدر الدوري 

ــتاد  ــباني عندما يواجهه غدا االربعاء على «س االس
ــن النهائي من دوري  ــارات» في ذهاب الدور ثم اإلم
ــواره  ــا. وقال فابريغاس الذي بدأ مش ابطال أوروب
الكروي مع برشلونة «ال يجب ان نشغل بالنا بهم».


