
 الخميس الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ١٧ فبراير ٢٠١١ 

 تلقى مان يونايتد متصدر الدوري االجنليزي ضربة باصابة  41 
العب وســــطه الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ في العضلة 
اخللفية العليا لفخذه سبتعده عن املالعب حتى ٤ اسابيع، وذلك 
حسبما اعلن فريق «الشياطني احلمر».وكشف مدرب مانشستر 
االسكتلندي اليكس فيرغســــون ان بارك الذي اعتزل اللعب 
الدولي الشــــهر املاضي بعد كأس آسيا ٢٠١١ في قطر، تعرض 

لهذه االصابة خالل متارينه مع الفريق االسبوع املاضي.

 أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أن أسعار 
تذاكر مباريات كأس األمم االوروبية املقبلة (يورو ٢٠١٢) 
ســــتتراوح بني ٣٠ و٦٠٠ يورو (نحــــو ٥ر٤٠ إلى ٨١٢ 
دوالرا). وأكد أنه اتفق مع پولندا وأوكرانيا، الدولتني 
املســــتضيفتني ليورو ٢٠١٢، على سياســــة تهدف إلى 
حتديد أسعار ميسرة جلميع املباريات الـ ٣١ للبطولة 
التي تقام خــــالل الفترة من الثامن من يونيو إلى أول 

يوليو ٢٠١٢. وأشار بيان «يويفا» إلى أن «القوة الشرائية 
للجماهير احمللية مت وضعها في احلسبان خالل حتديد 
أسعار التذاكر، وستبلغ تكلفة التذكرة األرخص سعرا 
أقل ٥٠٪ من أســــعار تذكرة يورو ٢٠٠٨.وسيكون من 
املتاح شــــراء الفئة الثالثة من التذاكر بسعر ٥٠ يورو 
للمباراة النهائية في األول من يوليو، فيما يبلغ سعر 

التذكرة األغلى سعرا ٦٠٠ يورو.

 «يويفا» يكشف عن أسعار تذاكر مباريات «يورو ٢٠١٢» بارك يغيب ٤ أسابيع لإلصابة

 توتنهام يضرب ميالن في مقتل ويقترب من ربع النهائي
 راوول أنقذ شالكه وعاد بتعادل ثمين من ڤالنسيا في دوري أبطال أوروبا

(أ.پ)  كرة مهاجم توتنهام بيتر كراوتش في طريقها لهز شباك حارس ميالن ماركو اميليا 

 ماغاث يشيد باألداء
  ويثني على راوول 

  
  أعرب املدير الفني لفريق شالكه فيليكس ماغاث عن سعادته 
بالتعادل مع مضيفه ڤالنسيا االســـباني. وأكد ماغاث أن فريقه 
حقق تعادال مستحقا بعد أداء رائع أمام الفريق االسباني. وقال 
ماغاث في تصريحات نشـــرتها مجلة «كيكر» األملانية الرياضية 
«كان تعادال مستحقا. خضنا املباراة بشكل رائع وسجلنا الهدف 
عن جدارة. أدينا بشـــكل جيد.. سيطرنا على مجريات اللعب في 
الشوط الثاني». واختص ماغاث باإلشادة بنجم هجومه املخضرم 
راوول، حيث قال إن املباراة أظهرت املستوى الرائع لراوول الذي 
ســـجل هدف التعادل ليبقي على فرصة الفريق قوية في التأهل 

عبر مباراة اإلياب.

اميليا (٨٠). وحاول ميالن تدارك 
النتيجة وتابع  املوقف لتعديل 
ضغطه، وأهدر روبينيو فرصة 
حقيقية للتسجيل عندما تهيأت 
امامه كرة عند باب املرمى فسددها 
في املدافع غاريث وودغيت، ثم 
سجل ابراهيموڤيتش هدفا الغاه 
احلكم بداعي خطأ بحق املدافع 
مايكل داوسون في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
  وفي املباراة الثانية على ملعب 
«ميستايا»، فشل ڤالنسيا بدوره 
في فك عقدة شالكه وسقط في 
فخ التعادل امامه للمرة الثالثة 
على ملعبه. وكان شالكه خرج 
بالتعادل في زيارتيه السابقتني 
لـ «ميستايا» االولى ٠ - ٠ خالل 
موســـم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ في دور 
املجموعات -ضمن املسابقة ذاتها، 
و١ - ١ قبلها بعشـــرة اعوام في 
ذهـــاب الدور ربـــع النهائي من 
مسابقة كأس االحتاد االوروبي 

(فاز شالكه ايابا ٢ - ٠).
  وجنح ڤالنســـيا في افتتاح 
التسجيل عندما مرر كرة عرضية 
الفرنســـي جيرميي ماتيو  من 
فتابعها ســـولدادو بيمناه على 
ميني احلارس مانويل نوير (١٧). 
الدولي االسباني  املهاجم  وانقذ 
السابق راوول غونزاليز شالكه 
من اخلسارة وادرك له التعادل 
اثر متريرة مـــن مواطنه زميله 
السابق في ريال مدريد خوسيه 

مانويل خورادو (٦٤).
 

ثم فاز ايابا في «وايت هارت الين» 
٣ - ١ ليتصدر املجموعة.

  ويبدو ان ميالن سيلقى مصير 
املواســـم الثالثة االخيرة، حيث 
فشل في جتاوز الدور ثمن النهائي 
منـــذ تتويجه باللقب عام ٢٠٠٧ 
على حساب ليڤربول االجنليزي، 
علمـــا ان خروجه فـــي العامني 
االخيريـــن كان على يد فريقني 
إجنليزيني هما ارســـنال ومان 
يونايتد على التوالي، كما فشل 
الفريق «اللومباردي» منذ ذلك 
النهائي في فك عقدته اإلجنليزية، 
ألنه لم يخرج فائزا امام منافس 
اجنليـــزي فـــي ٥ مواجهات في 

مختلف املسابقات.
  وتأثر ميـــالن كثيرا بغياب 
صانع العابه اندريا بيرلو بسبب 
االصابة باالضافة الى غياب ثالثيه 
اجلديد املنضم الى صفوفه في 
فترة االنتقاالت الشتوية انطونيو 
كاسانو والهولنديني مارك ڤان 
بومل واميانويلســـون كونهم 
شاركوا في املسابقة مع فرقهم 
الســـابقة ســـمبدوريا وبايرن 
ميونيخ االملاني واياكس امستردام 

الهولندي على التوالي.
صاحـــب  توتنهـــام    وكان 
االفضلية طيلة الشـــوط االول 
وبدا وكأنه يلعب على ارضه في 
«وايت هارت الين» في لندن قبل 
ان يتحسن اداء ميالن في الشوط 
الثاني، لكن احلارس البرازيلي 
غوميز تألق فـــي احلفاظ على 
نظافة شـــباكه قبل ان يخطف 

كراوتش هدف الفوز من هجمة 
مرتدة سريعة.

  وكاد توتنهام يفتتح التسجيل 
عبـــر كراوتش عندما تلقى كرة 
داخـــل املنطقة فهيأها لنفســـه 
بصدره وسددها بيمناه بيد ان 
جينارو غاتوزو تدخل في توقيت 
مناسب وذهبت الكرة سهلة بني 
يدي احلارس كريستيان ابياتي 
(٥)، ثم تدخل ابياتي في توقيت 
مناسب البعاد الكرة من امام رأس 
كراوتـــش (١٠). وتدخل ابياتي 
في توقيت مناســـب لقطع كرة 
عرضيـــة الرون لينون (١١) ثم 
تصدى لتسديدة قوية للهولندي 
رافايل ڤان در ڤارت (١٣). وتلقى 
ميـــالن ضربة موجعة بســـبب 
اصابة حارس مرماه ابياتي في 
رأسه فترك مكانه ملاركو اميليا 

.(١٨)
اليغري    ودفع ماسيميليانو 
باملهاجـــم البرازيلي الكســـندر 
باتو مطلع الشوط الثاني مكان 
الهولندي كالرنس ســـيدورف، 
وكاد ڤان در ڤارت يخدع اميليا 
بتســـديدة ســـاقطة مرت فوق 
العارضـــة بســـنتمترات قليلة 

.(٤٨)
  وجنح توتنهـــام في ترجمة 
افضليتـــه مـــن هجمـــة مرتدة 
ســـريعة قادها ارون لينون من 
منتصف ملعب فريقه وتالعب 
بالكولومبي ييبيس قبل ان يهيئها 
الى كراوتش غير املراقب داخل 
املنطقة فتابعها بيمناه على يسار 

 خطـــا توتنهـــام االجنليزي 
خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور 
النهائي فـــي دوري ابطال  ربع 
اوروبا لكرة القدم بفوزه الثمني 
على مضيفه ميالن االيطالي ١ - ٠ 
اول من امس في ميالنو في ذهاب 
الدور ثمن النهائي الذي شـــهد 
عودة شالكه االملاني بتعادل ثمني 
امام مضيفه ڤالنسيا االسباني 
١ - ١. ويديـــن الفريق اللندني 
بفوزه الى عمالقه بيتر كراوتش 
الذي ســـجل الهدف الوحيد في 
الدقيقـــة ٨٠، فيما يعود الفضل 
فـــي التعـــادل الثمني لشـــالكه 
الدولي االســـباني  الى مهاجمه 
السابق املنتقل الى صفوفه من 
ريال مدريـــد راوول غونزاليز 
الذي ســـجل هدفا فـــي الدقيقة 
٦٤ بعدما كان الفريق االسباني 
متقدما منذ الدقيقة ١٧ عبر مهاجم 
ريال مدريد السابق ايضا روبرتو 
سولدادو. وتقام مباراتا االياب 
في التاسع من مارس املقبل في 

لندن وغيلسنكيرشن.
  في املباراة االولى على ملعب 
«سان سيرو» في ميالنو، تعقدت 
مهمة ميـــالن الباحث عن لقبه 
الثامن في هذه املســـابقة، ألنه 
بات مطالبا بالفوز على توتنهام 
ايابا في مهمة صعبة امام الفريق 
اللندني الذي تألق في الدور االول 
امام املمثل الثاني مليالنو االنتر 
حامل اللقب حيث خســـر ذهابا 
في «سان سيرو» بصعوبة ٣-٤ 
بعدما كان متخلفا برباعية نظيفة 

 راوول يعادل رقم إينزاغي
  

  حقق االسباني راوول غونزاليز هدفه من االنتقال إلى شالكه 
عندما ســـجل هدفه الثالث األوروبي معه ليرفع رصيده إلى ٧١ 
هدفا ويلتحق بفيليبـــو اينزاغي بصدارة الهدافين عبر التاريخ 

في دوري األبطال.
  وجاء هدف راوول التاريخي في أرض إســـبانية ليزيد قيمته 

بشكل عاطفي.
  وسجل راوول والــملقــب» بـ«روح الــبالنكو» هــدف االنقاذ 
لفريق شـــالكه في أول مــبـــاراة يخوضها في اســـبــانيا مــنذ 
مغــادرته ريــال مدريد ليصل للهدف رقــم «٧١» في دوري أبطــال 

أوروبا.
  يذكر أن راوول غادر ريال مدريد مع قدوم المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، لكن الــمهاجم اإلســـباني األســـطوري رفض 
عروضا أميركية مغرية وقال عن ذلك: «أريد أن العب في دوري 

األبطال فأنا أريد تحقيق رقم قياسي هناك». 

 إيمري يؤكد تفاؤله بالتأهل
  

  أعرب املدير الفني لفريق ڤالنسيا أوناي إميري عن تفاؤله 
بإمكانيـــة تأهل فريقه إلى دور الثمانية رغم تعادله مع ضيفه 
شـــالكه. وقال إميري إن فريقه لم يخسر املباراة وأن فرصته 
مازالت قائمة في التأهل لدور الثمانية بشرط االستعداد اجليد 

ملباراة اإلياب
  وأوضح إميري فـــي تصريح لصحيـفة «آس» االســـبانية 
الرياضية «لم نحقق أفضل نتيجة ولكنها ليست أسوأ نتيجة 

أيضا.
  يجب أن نتحلـــى بالتفاؤل قبل مبـــاراة اإلياب على ملعب 
شـــالكه».كما حرص إميري على اإلشـــادة باملهاجم االسباني 
املخضرم راوول غونزاليز، جنم ريال مدريد االسباني سابقا، 

والذي سجل هدف التعادل لشالكه في هذه املباراة».
  وأوضح ان فريقه حقق النتيجة التي يستحقها حيث تصدى 
حارس املرمى فيسنتي جوايتا للعديد من الفرص في مواجهة 
هجوم شـــالكه ولكن راوول ســـجل هدف التعادل بينما فشل 

هجوم ڤالنسيا في صنع املزيد من الفرص.
  وأضاف إميري أن فريقه ســـيركز فـــي الوقت احلالي على 
مبارياته في الدوري االسباني وبعدها يستأنف االستعداد اجلاد 

ملباراة اإلياب احلاسمة مع شالكه.

 فوز ثمين لنيوكاسل على برمنغهام
  

  حقق نيوكاسل فوزا ثمينا على مضيفه برمنغهام سيتي ٢-٠ 
أول من امس فـــي مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة عشـــرة من 

الدوري االجنليزي.
  وسجل الدمناركي بيتر لوفنكرادز (٢) وااليرلندي ليون بيست 

(٥٠) الهدفني.
  وارتقى نيوكاسل الى املركز التاسع برصيد ٣٥ نقطة مقابل ٣٠ 

نقطة لبرمنغهام سيتي الرابع عشر.

 غاتوزو بعد اعتدائه على جوردان: لقد فقدت صوابي
 قد يواجه عقوبة غليظة بعد «نطحه» المدرب المساعد لتوتنهام

(أ.پ)  غاتوزو حلظة اعتدائه على مساعد مدرب توتنهام جو جوردان 

 بات ميالن اإليطالي مهددا بفقدان 
جهود العب خط وسطه جينارو 
غاتوزو بعد ما بــــدر من الالعب 
عندما دفع بعنف االســــكوتلندي 
جو جوردان مساعد مدرب توتنهام 
االجنليزي، خالل مواجهة الفريقني. 
وقد يواجه غاتــــوزو فترة غياب 
طويلة بعد دخوله في مشــــادتني 
مع جو جوردان مســــاعد مدرب 
توتنهــــام، جــــاءت ثانيهما عقب 
نهاية املباراة حيث وجه له نطحة 
بالرأس في أنفه، واعتبر غاتوزو 
انه «فقد صوابه». وقال غاتوزو 
بعد املباراة «لقــــد فقدت صوابي 
وأحتمل املسؤولية. ارتكبت عمال ال 
ينبغي القيام به. جوردان أرهقني 
كثيرا خالل الشوط الثاني لكن هذا 
ال يبرر ردة فعلي»، وكان غاتوزو 
دفع جوردان من عنقه خالل الشوط 
الثاني بعد مشــــاداة ساخنة على 
خط امللعب، لكنه لم يتعرض ألي 
عقوبة من احلكم الفرنسي ستيفان 
النوا، ثم حاول نطحه بعد نهاية 
املباراة. واضاف غاتوزو «أغضبني 
الكالم مع جــــوردان. كنا نتحدث 
باالســــكوتلندية ألنني لعبت في 

غير مبررة». والالفت ان جوردان 
(٥٩ عاما) دافــــع أيضا عن الوان 
ميالن عندما كان العبا بني عامي 
١٩٨١ و١٩٨٣، وكان يعــــرف بلعبه 
القاسي على أرض امللعب، كما لعب 
مع ليدز يونايتد (١٩٧٠ - ١٩٧٨) 

ومان يونايتد (١٩٧٨ - ١٩٨١).
  وشهدت املباراة احتكاكات عدة 
بينها تدخل خشن من العب وسط 
ميالن الفرنسي ماتيو فالميني بحق 

بلده (مع غالسغو رينجرز) لكن ال 
أريد االفصاح عما دار بيننا. ارتكبت 
خطأ بتصرفي هكذا مع شــــخص 
أكبر مني سنا». واقر مدرب ميالن 
انه يتوقع  أليغري  ماسيميليانو 
معاقبة غاتوزو على تصرفه: «لم 
أحب ما حدث، ليس جميال رؤية هذا 
املشهد، وبالطبع سيتم درس ذلك 
(من قبل االحتاد االوروبي للعبة). 
طبعا يوجد سبب لردة فعله لكنها 

على مدافع توتنهام الكرواتي فدران 
كورلوكا لم ينل على اثرها أي عقاب 
ايضا. وتعرض االخير الى اصابة 
نقل على اثرها على حمالة وترك 
مكانه جلوناثان وودغيت، وقال 
بيتر كرواتش «الالعبون اجليدون 
ال يحبون الهزمية، لقد حرمناهم من 
صناعة فرص كثيرة، لكن أعتقد أننا 
كنا الطرف األفضل وقمنا بالدفاع 

بشكل منظم». 

 عالمية  متفرقات 

   أعرب البريطاني بيرني ايكليستون مالك احلقوق التجارية 
لبطولة العالم لســــباقات فورموال واحد عن خشــــيته من ان 
تؤثــــر االحداث االمنية في البحرين على اقامة اجلولة االولى 
من بطولة العالم لســــيارات فورموال واحد املقررة على حلبة 
صخير في املنامة في ١٣ مارس املقبل. وأكد ايكليســــتون انه 
بصدد االتصال بولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن 
عيســــى آل خليفة ملعرفة آخر املستجدات، لكنه اشار الى انه 

من املبكر متاما احلديث عن امكانية الغاء السباق.
ــيتز، رئيس فريق ريد بول-رينو الذي      توقع ديتريخ ماتيش
ــائقني والصانعني، ان يشهد  ــم املاضي بلقب بطل الس توج املوس
موسم ٢٠١١ من بطولة العالم لسباقات فورموال ١ منازلة جديدة بني 
سائقي الفريق االملاني سيباستيان فيتل واالسترالي مارك ويبر.

    بلغ االميركي اندي روديك املصنف أول الدور الثاني من 
دورة ممفيس الدولية للتنــــس وذلك اثر فوزه الصعب على 
الليتواني ريشارد بيرانكيس ٤-٦ و٦-٢ و٦-٣. وفي دورة دبي 
الدولية سقطت التشيكية بترا كڤيتوفا والسلوفاكية دانييال 
هانتوتشــــوفا في الدور االول بعد يومني على تتويجهما في 

دورتي باريس وباتايا التايلندية على التوالي.
    حققت الروسية يلينا ايسينباييفا بطلة القفز بالزانة وصاحبة 
ــات بعد  ــي العاملي (٥٫٠٦ م) عودة ناحجة الى املنافس الرقم القياس
توقف دام ١٠ شهور، وتوجتها بالفوز في لقاء موسكو داخل قاعة 
ــجلة ٤٫٨١م، مظهرة انها لم تفقد الكثير من بريقها على الرغم  مس
ــية مؤجلة الى حني  من اعترافها بأن مرحلة حتطيم األرقام القياس

استعادتها «الرشاقة املطلوبة لذلك».
    قدم النجــــم دواين وايد مباراة كبيرة وقاد فريقه ميامي 
هيت الى الفوز على مضيفه انديانا بيســــرز ١١٠- ١٠٣ ضمن 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وضرب وايد بقوة مع 
بداية اللقاء فأنهى الشــــوط األول برصيد ٣١ نقطة وهو رقم 
قياسي لفريقه، قبل ان ينهي املواجهة وبرصيده ٤١ نقطة و١٢ 
متابعة على ملعب «كونسيكو فيلدهاوس» في انديانابوليس 

أمام ١٨١٦٥ متفرجا. 

 مهاجم شالكه راوول غونزاليز 
تألق أمام ڤالنسيا وسجل هدف 

التعادل (أ.ف.پ)


