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 ريال مدريد لصرع »هرقل« وبرشلونة في امتحان أندلسي وليڤركوزن يلتقي شالكه

قمة كالسيكية بين ميالن و»السيدة العجوز« ومواجهة »نارية« لمان يونايتد مع توتنهام 

مدرب بايرن ميونخ 
الهولندي لويس ڤان غال 

يواجه ضغوطا لتقرير مصير 
باستيان شڤاينشتايغر

س����يكون ملعب س����ان سيرو 
ف����ي ميالنو اليوم مس����رحا للقمة 
الكالس����يكية ب����ن مي����الن الثاني 
ويوڤنتوس اخلامس ضمن املرحلة 

التاسعة من الدوري االيطالي.
وتكتس����ب مباري����ات الفريقن 
أهمية كبيرة بالنظر الى املنافس����ة 
القوية بينهما والتي تؤكدها نتائج 
املواجهات املباشرة بينهما، حيث فاز 
كل منهما في 12 مباراة وتعادال 14 مرة 
في 38 مباراة في الدوري منذ موسم 
1990-1991. وتتفوق السيدة العجوز 
بفوز واحد في مختلف املسابقات، 
حيث تغلبت على ميالن 2-1 ايابا 
على ملعب سان س����يرو في كأس 
ايطاليا عام 2002 بعدما تعادال 1-1 

ذهابا.
ويع����ول ميالن عل����ى جنومه 
الس����ويدي زالتان ابراهيموفيتش 
والبرازيلن رونالدينيو والكسندر 
باتو وروبيني����و، بيد أن املهمة لن 
تكون صعبة امام هجوم يوڤنتوس 
الذي يعتبر االفضل في الدوري حتى 
اآلن بتسجيله 16 هدفا آخرها رباعية 
في مرمى ليتشي في املرحلة السابعة. 
ويأمل يوڤنتوس بدوره في انتزاع 
النقاط الثالث لتعويض سقوطه في 
فخ التعادل أمام مضيفه بولونيا في 
املرحلة املاضية واالقتراب أكثر من 
مراكز الص����دارة. ويلعب روما مع 
الكأس، تأهل  ليتشي. وفي بطولة 
كييڤو وباري الى الدور الرابع من 
مسابقة كأس ايطاليا بعد فوز االول 
على ساس����ولو 2-0، والثاني على 
تورينو 3-1 في ختام الدور الثالث. 
في املباراة االولى، س����جل دافيدي 
مانديلي )44( ودافيدي موسكارديلي 
)79( الهدفن. وفي الثانية، س����جل 
فرانشيسكو كابوتو )4( واليساندرو 
باريزي )64 من ركلة جزاء( ونيكو 
بولتزيني )69( اهداف باري، وماركو 
روس����ي )11 خطأ في مرمى فريقه( 

هدف تورينو.

إنجلترا

س����يكون ملع����ب أولدترافورد 
مسرحا لقمة نارية بن مان يونايتد 
الثالث ووصيف بطل املوسم املاضي 
مع توتنه����ام اخلامس في املرحلة 

العاشرة من الدوري االجنليزي.
ويعلق مان يونايتد آماال كبيرة 
عل����ى مواجهة توتنه����ام لتحقيق 
فوزه الثاني على التوالي ومواصلة 
صحوته بعد 3 تع����ادالت متتالية 
وسعت الفارق بينه وبن تشلسي 
املتصدر وحامل اللقب الى 5 نقاط. 
وتعتبر مواجه����ة توتنهام فرصة 
أمام الش����ياطن احلم����ر ملصاحلة 
جماهيرهم قبل الس����فر الى تركيا 
ملواجهة بورصة سبور في اجلولة 
الرابعة من مس����ابقة دوري أبطال 
أوروبا. ويخوض تشلسي اختبارا 
سهال نسبيا عندما يحل ضيفا على 
بالكبيرن روفرز السابع عشر، واألمر 
ذاته بالنس����بة الى مطارده املباشر 
ارسنال الذي يستضيف جاره اللندني 

وست هام صاحب املركز االخير.
ويخوض مانشستر سيتي امتحانا 
أمام مضيفه ولڤرهامبتون  صعبا 
الى تعويض سقوطه  في س����عيه 
املذل أمام ضيفه ارس����نال 0-3 في 
املرحلة السابقة وتراجعه الى املركز 
الرابع. وفي باقي املباريات، يلعب 
ايڤرتون مع ستوك سيتي، وفوالم 

مع ويغان.

إسبانيا

تب����رز املواجه����ة الناري����ة بن 
برشلونة الثاني وحامل اللقب مع 

اشبيلية الس����ادس ملعب نوكامب 
في قمة املرحلة التاسعة من الدوري 
الى  االسباني. ويس����عى برشلونة 
مواصل����ة صحوته بعد فوزيه على 
ضيف����ه ڤالنس����يا 2-1 ومضيف����ه 
سرقس����طة 2-0 ملواصلة تش����ديد 
اخلناق على غرميه التقليدي ووصيف 
ريال مدريد املتصدر والذي تنتظره 
رحلة محفوفة باملخاطر الى اليكانتي 
ملواجهة هيركوليس الفريق الوحيد 
الذي احلق اخلسارة ببرشلونة هذا 
املوسم. ويحل ريال مدريد ضيفا على 
هيركولي����س اليكانتي وهو منتش 
بفوزه الكبير على راسينغ سانتاندر 
6-1، وسيس����عى الى حتقيق الفوز 
لضمان بقائه على صدارة الدوري.

وميلك ريال مدريد قوة هجومية 
ضاربة يقودها البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هداف ال����دوري حتى اآلن 
برصيد 9 أهداف وصاحب س����وبر 
هاتريك في مرمى راسينغ سانتاندر 
ال����ى جانب االرجنتين����ي غونزالو 
هيغواين واالملاني مس����عود اوزيل 
واالرجنتيني اآلخر انخل دي ماريا.

ويلعب ڤالنسيا امام سرقسطة.

وفي مسابقة الكأس، حقق اتلتيك 
بلباو فوزا بشق النفس على مضيفه 
الكوركون من الدرجة الثانية 1-0 في 
ذهاب دور ال� 32 من مس����ابقة كاس 
اسبانيا.وانتزع امليريا فوزا ثمينا من 

مضيفه ريال سوسييداد 2-3.
وح����ول امليريا تخلف����ه بهدفن 
نظيفن للهولندي جيفري ساربونغ 
)6( وغ����وركا ايلوس����توندو )32( 
الى ف����وز بثالث����ة أه����داف تناوب 
الس����ويدي هينوك  على تسجيلها 
غويتوم )66 خطأ في مرمى فريقه( 
واالرجنتيني خوسيه ليوناردو اولوا 
)72 و88(. وفي مباراة ثالثة، تعادل 
اوساسونا مع ديبورتيڤو ال كورونا 
بهدف خلوان فرانشيسكو خوان فران 
)67( مقابل هدف لس����اول فرناديز 

غارسيا )70(.

ألمانيا

يحل باي����ر ليڤركوزن اخلامس 
)15 نقطة( على شالكه وصيف بطل 
املوسم املاضي الساعي الى اخلروج 
من كبوته وم����ن منطقة الهبوط اذ 
يحتل املركز السادس عشر في املرحلة 

العاش����رة من الدوري األملاني. وفي 
باقي املباريات، يلعب ڤيردر برمين 
م����ع نورمبرغ، وڤولفس����بورغ مع 
شتوتغارت، وكولن مع هامبورغ، 
وكايزرس����لوترن م����ع بوروس����يا 
مونشنغالدباخ، وسانت باولي مع 

اينتراخت فرانكفورت.

فرنسا

يلتقي مرس����يليا حام����ل اللقب 
وصاح����ب املركز الثان����ي مع رين 
املتصدر في قم����ة املرحلة احلادية 

عشرة من الدوري الفرنسي.
أمام  الفرصة ذهبي����ة  وتب����دو 
مرس����يليا خاصة ان����ه يلعب على 
أرضه وأمام جماهيره، وهو مطالب 
بعدم إهدارها كون ش����ريكه سانت 
اتيان يتح����ن الفرصة لالنقضاض 
على الصدارة أيض����ا عندما يالقي 
بريست الرابع والصاعد حديثا الى 
دوري االضواء ومفاجأة املوسم. وفي 
باقي املباريات، يلعب اوكس����ير مع 
نيس، وكاين مع نانسي، ولوريان 
مع ارل افينيون، وليون مع سوشو، 

وتولوز مع لنس.

 ڤان غال يتوقع منافسة قوية 
 لالحتفاظ بشڤاينشتايغر

اعترف الهولندي لويس ڤان غال 
مدرب بايرن ميونيخ بطل الدوري 
االملاني بان النادي الباڤاري سيواجه 
منافسة شرسة من أجل االحتفاظ 
بالعب الوس���ط الدولي باس���تيان 
شڤاينشتايغر في صفوفه خصوصا 
ان أندية أجنبية عدة أبدت اهتمامها 
بالتعاقد معه في مقدمتها ريال مدريد 

االسباني.
وقال ڤان غال ف���ي تصريحات 
نقلتها وسائل اإلعالم األملانية أمس: 
»أخش���ى أن تبدي األندية الكبيرة 
اهتمامها به وتقدم له عروضا هائلة. 
نحن ندرك جيدا أن أداءه الرائع بعد 
كل مباراة يزي���د االهتمام به أكثر 

وأكثر«.
وأضاف »هناك أندية تفتقد العبا 
مثل شڤاينشتايغر، ميكن ان يلعب 

لريال مدريد«.
وتدرج شڤاينشتايغر )26 عاما( 
في الفئات العمرية للنادي الباڤاري 

وهو مرتبط مع���ه بعقد حتى عام 
2012. ويأم���ل باي���رن ميونيخ في 
متديد عقده مع العب خط الوسط، 
ولكن إذا فشلت املفاوضات، فستكون 
أمام النادي فرصة حتى يونيو 2011 
للمطالبة مببلغ كبير للتخلي عن 
خدماته. ومع ذلك، أعرب ڤان غال عن 
أمله في اقناع شڤاينشتايغر بالبقاء، 
وقال »لديه كلمته، أمتنى ان يبقى 
واعتقد أن ذلك سيكون جيدا بالنسبة 
اليه«. ونضج شڤاينش���تايغر )83 
مباراة دولية( كثيرا حتت إشراف 
ڤان غال حتى انه أصبح احد أفضل 
العبي الوسط في العالم، فأثار انتباه 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريال مدريد حاليا والذي كان أعرب 
له عن رغبته في ضمه على هامش 
املباراة النهائية ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا 2010 التي جمعت بن فريقه 
السابق انتر ميالن االيطالي والفريق 

الباڤاري )0-2(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة العاشرة(

أبوظبي الرياضية 5HD5أرسنال � وست هام
أبوظبي الرياضية 5HD3بالكبيرن � تشلسي

أبوظبي الرياضية 5HD4ايڤرتون � ستوك سيتي
أبوظبي الرياضية 5HD7فوالم � ويغان
ولڤرهامبتون �

مانشستر سيتي
5HD6 أبوظبي الرياضية

أبوظبي الرياضية 7:30HD5مان يونايتد � توتنهام
إسبانيا )المرحلة التاسعة(

اجلزيرة الرياضية +76ڤالنسيا � سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +92هيركوليس � ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية +115برشلونة � اشبيلية

إيطاليا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية +71روما � ليتشي 

اجلزيرة الرياضية +9:451ميالن � يوڤنتوس

ألمانيا )المرحلة العاشرة(
4:30ڤيردر برمين � نورمبرغ

4:30ڤولفسبورغ � شتوتغارت
دبي الرياضية4:30كولن � هامبورغ
كايزرسلوترن 
4:30 مونشنغالدباخ

4:30سانت باولي � فرانكفورت
دبي الرياضية7:30شالكه � باير ليڤركوزن

فرنسا )المرحلة الحادية عشرة(
10اوكسير � نيس

اجلزيرة الرياضية +107بريست � سانت اتيان
10كاين � نانسي

10لوريان � ارل افينيون
اجلزيرة الرياضية +104ليون � سوشو
10تولوز � لنس
اجلزيرة الرياضية +124مرسيليا � رين

فيرغسون: غياب روني قد يطول 
اعلن السير اليكس فيرغس��ون مدرب مان يونايتد االجنليزي ان 
فترة غياب مهاجمه الدولي واين روني عن املالعب بسبب االصابة في 
كاحله قد تكون أطول من املتوقع. وفي معرض رده على ش��ؤال حول 
ما اذا كانت مدة غياب روني عن املالعب هي 3 اسابيع، قال فيرغسون 

»أعتقد انها قد تكون أطول من ذلك«.
مواجهة قوية بني جنوم ميالن ويوڤنتوس في »كالسيكو« إيطاليا


