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 صراع مثير بين العبي برشلونة وريال مدريد في «الكالسيكو» السابق 

 قــــّدم النجم الدولي واين رونــــي اعتذاره أخيرا 
جلماهير مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم بسبب 
الطريقة التي تناول بها رغبته في الرحيل عن النادي 
الشهر املاضي، ولكنه أكد أنه لم يكن هناك أي مجال 
لرحيله إلى مانشستر سيتي. ورغم أن املدرب سير 
أليكس فيرغسون أكد من قبل أن روني قدم اعتذاره 
لزمالئه بالفريــــق وأعرب عن اعتزامه تقدمي اعتذار 

مماثل للجماهير، بعد أن وقع عقدا مع الفريق ميتد 
خلمسة أعوام الشهر املاضي، ولكنه أهدر ثالث فرص 
من قبل لتقدمي االعتذار، قبل أن تأتي الفرصة املناسبة 
ملصاحلة عشاقه. ولكن بعد تسجيله هدف الفوز في 
شباك غالسجو رينجرز من ضربة جزاء، قدم روني 
اعتذاره للجماهير قبل أن ينفي أي نية للرحيل إلى 
سيتي. وقال روني «أشعر وكأنني اعتذرت للجماهير 

ولكن اجلميع يواصلون القول انني لم أفعل، إذا كان 
االمــــر كذلك فإنني أعتذر من جانبي». وأضاف «لقد 
أوضحت وجهة نظــــري منذ أن وقعت عقدا جديدا، 
بأنني مرتبط مع هذا النادي لفترة طويلة األجل، أريد 
أن أحقق النجاح هنا». وتابع «اجلميع هنا كان واثقا 
من أنني سأرحل إلى مانشستر سيتي، ولكن لو كنت 

اعتزم الرحيل لم أكن ألنتقل لناد إجنليزي».

 روني ينطق كلمة االعتذار لجماهير مان يونايتد في النهاية

 مان يونايتد يواجه بالكبيرن وصراع بين أستون ڤيال وأرسنال
 ميالن لالنفراد بالصدارة أمام سمبدوريا .. ودورتموند للتحليق عالياً أمام مونشنغالدباخ 

 تبـــدو الفرصة ســـانحة امام مـــان يونايتد 
الستغالل اي تعثر جديد لتشلسي عندما يخوض 
مباراة ســـهلة نسبيا على ارضه ضد بالكبيرن 
في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة انجلترا 
لكرة القدم. ويعتبر مان يونايتد الفريق الوحيد 
الذي لم يخسر هذا الموسم لكنه تعادل في سبع 

مباريات وفاز في مثلها.
  وال شـــك في ان عودة مهاجـــم الفريق واين 
روني الى التشيكلة االساسية تعطي دافعا قويا 
للشياطين الحمر ليستمروا في تحقيق النتائج 
االيجابية وانتظار اي عثرة للمتصدر لالنقضاض 

على المركز االول.
  اما ارســـنال فيســـعى بدوره الى تعويض 
خيبة امله جراء خسارة دربي شمال لندن امام 
عدوه اللدود توتنهام ٢-٣ علما أنه تقدم بهدفين 
نظيفيـــن في نهاية الشـــوط االول، لكنه يدرك 
ان مهمته لن تكون ســـهلة في مواجهة استون 
ڤيال المتجدد بقيادة المدرب الفرنســـي جيرار 

هوييه. 
  وما يعقد من مهمة ارسنال ايضا غياب قائده 
االسباني سيســـك فابريغاس الصابته بتمزق 
عضلي خالل المباراة التي خسرها فريقه امام 
شـــاختار دونتســـك االوكراني ٠-٢ منتصف 
االسبوع، وسيغيب عن المالعب لمدة اسبوعين 
الى ثالثة، باالضافة الى غياب العب الوسط االخر 

ايمانويل ايبوي.
  وفـــي المباريات االخرى، يلتقي بولتون مع 
بالكبول، وايڤرتون مع وست بروميتش البيون، 
وفوالم مع برمنغهام سيتي، ووست هام يونايتد 
مع ويغان اثلتيك، وستوك سيتي مع مانشستر 

سيتي، وولفرهامبتون مع سندرالند.

  إيطاليا

  على الرغم من تصدر فريقـــه الترتيب العام 
بفارق ثالث نقاط عن اقرب منافسيه، فان الدولي 
السابق جينارو غاتوزو يعتبر ان االصعب بانتظار 
فريقه من االن وصاعدا في الدوري المحلي. ويحل 
ميالن ضيفا اليوم على ســـمبدوريا في المرحلة 
الرابعة عشرة على ملعب لويجي فرايريس حيث 
يتمتع اصحاب االرض بســـجل قوي. وتســـير 
االمور بشكل جيد لميالن باشراف مدربه الجديد 
ماســـيميليانو اليغري حيث بلـــغ الفريق ايضا 
الدور الثاني مـــن دوري ابطال اوروبا منتصف 
االسبوع الحالي. وقال غاتوزو «نحتل مركزا جيدا 
لكن االمور الصعبة ستبدأ االن الن جميع الفرق 
التي تواجهنا ستعتبر نفسها تلعب في مواجهة 
المتصدر وهذا االمر يجعلها تبذل جهودا اضافية». 
واشاد غاتوزو بالروح الكفاحية التي يتمتع بها 
افراد فريقه خصوصا في غياب بعض الالعبين 
المؤثرين وقال في هذا الصدد «في الوقت الحالي 
نفتقر الى جهود العب يجسد كرة القدم الحقيقية 
وهو اندريا بيرلو. مجرد تحقيق نتائج جيدة في 
غيابه يؤكد مدى الجهود التي تبذل من باقي افراد 
الفريق». واضاف «بالطبع تحتاج الى الحظ في 
بعض االحيان، وعلى سبيل المثال، فاننا لم نقدم 
مستوى جيدا ضد اوكسير لكننا نجحنا في الخروج 
فائزين في نهاية المطاف». في المقابل، يخوض 
سمبدوريا المباراة في غياب مهاجمه المشاكس 
انطونيو كاسانو الموقوف من قبل ناديه بعد ان 
شتم رئيسه ريكاردو غاروني. وفي مباراة اخرى 

يلتقي يوڤنتوس مع فيورنتينا.

  إسبانيا

  يلتقي اليوم في المرحلة الثالثة عشـــرة من 
الدوري االسباني سرقسطة مع ڤياريال، واشبيلية 

مع خيتافي، واتلتيكو مدريد مع اسبانيول.

  ألمانيا

  يستضيف بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب 
بوروسيا مونشنغالدباخ االخير اليوم في المرحلة 
الرابعة عشرة من بطولة ألمانيا.وقبل اربع مراحل 
على نهاية دور الذهاب، يؤكد بوروسيا دورتموند 
ان صدارته لالئحة ثابتة وقد تستمر الى وقت بعيد، 
نظرا للنقاط السبع التي تفرقه عن ماينتس أقرب 
منافسيه ولخسارته مرة واحدة فقط في مبارياته 
الـ ١٣ هذا الموســـم. ويتوقـــع أن تكون مواجهة 
دورتموند ســـهلة على ملعبه «ســـيغنال ايدونا 
بارك» مع مونشنغالدباخ االخير، اذ يملك األول 
أقوى هجوم (٣١ هدفا) وافضل دفاع (٨ أهداف)، في 
حين يملك مونشنغالدباخ اسوأ دفاع (٣٦ هدفا) 

كما فاز مرتين فقط منذ انطالق الدوري.
  ويعود بايرن ميونيخ الى المواجهات المحلية 
ليستقبل على ملعبه «أليانتس ارينا» اينتراخت 
فرانكفورت الســـابع، بعد تذوقه خســـارة غير 
مستحبة على ارض روما االيطالي ٢-٣ في دوري 
ابطال اوروبا، حيث تقدم ٢-١ قبل أن تهتز شباكه 
مرتين في آخر ١٠ دقائق.ويبرز في صفوف بايرن 
المهاجم الدولي ماريو غوميز الذي يستفيد على 
أكمل وجه من غيابات واصابات باقي المهاجمين، 
في حين يبرز مهاجم اخر في صفوف فرانكفورت 

هو متصدر ترتيب الهدافين اليوناني ثيوفانيس 
جيكاس (١١ هدفا).

  ورغـــم حلوله فـــي المركز الخامس عشـــر في 
الترتيـــب، اال ان االنظار تتجه في هذه الفترة نحو 
شـــالكه وصيف الموسم الماضي، الذي حقق فوزا 
ســـاحقا على فيردر بريمن ٤-٠ بثالثية المهاجم 
االسباني المخضرم راوول غونزاليز، أتبعها بفوز 
كبيـــر على ليون الفرنســـي ٣-٠ في دوري أبطال 
أوروبا في مباراة ســـجل فيها الهولندي كالس يان 
هونتيالر هدفين، ليتأهل الفريق األزرق الى الدور 
الثاني رغم معاناته محليا منذ بداية الموسم. ويحل 
شالكه على كايزرسلوترن الثالث عشر على ملعب 
«فريتس فالتر»، بقيـــادة هونتيالر (٧ أهداف في 
الدوري) وغونزاليس (٦ أهـــداف) مهاجمي ريال 
مدريد االسباني سابقا. وفي باقي المباريات، يلعب 
هامبورغ مع شـــتوتغارت وهانوڤر مع فرايبورغ 

وهوفنهايم مع باير ليڤركوزن.

  فرنسا

  يتوجه ليل المتصدر الى بوردو بطل عام ٢٠٠٩ 
اليوم في المرحلة الخامسة عشرة للدوري الفرنسي 
ونظرا لتقارب المستوى هذا الموسم، فان ستة فرق 
تبادلت اعتالء الصـــدارة على مدى ١٤ مباراة فقط 

منذ انطالق الموسم الحالي.
  ويدرك ليل ان اي تعثر يكلفه التنازل عن المركز 
االول خصوصا أن مونبلييه يتعقبه بفارق نقطة 
واحدة وســـان جرمان بنقطتيـــن. وفي المباريات 
االخرى، يلتقي مرسيليا مع مونبلييه، وموناكو مع 
نيس، وڤالنسيان مع ارل افينيون، وبريست مع لنس، 

ولوريان مع رين، ونانسي مع سانت اتيان. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة الثالثة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  سرقسطة - ڤياريال 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  اشبيلية - خيتافي 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  اتلتيكو مدريد - اسبانيول 

 إنجلترا (المرحلة الخامسة عشرة) 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  استون ڤيال - ارسنال 

 ابوظبي الرياضية HD٩  ٦  بولتون - بالكبول 

 ابوظبي الرياضية HD٤  ٦  ايڤرتون - وست بروميتش 

 ابوظبي الرياضية HD٦  ٦  فوالم - برمنغهام سيتي 
 ابوظبي الرياضية HD٥  ٦  مان يونايتد - بالكبيرن 

 ابوظبي الرياضية HD٨  ٦  وست هام يونايتد - ويغان 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ٦  ستوك سيتي - مانشستر سيتي 
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٦  ولڤرهامبتون - سندرالند 

 إيطاليا (المرحلة الرابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  سمبدوريا - ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  يوڤنتوس - فيورنتينا 

 ألمانيا (المرحلة الرابعة عشرة) 
 دبي الرياضية ١  ٥:٣٠  بايرن ميونيخ - فرانكفورت 

 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  هامبورغ - شتوتغارت 
 ٥:٣٠  هانوڤر - فرايبورغ 

 ٥:٣٠  كايزرسلوترن - شالكه 
 ٥:٣٠  هوفنهامي - باير ليڤركوزن 
 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  دورمتوند - مونشنغالدباخ 

 فرنسا (المرحلة الخامسة عشرة) 
 ٩  مرسيليا - مونبلييه 

 ٩  موناكو - نيس 
 ٩  ڤالنسيان - ارل افينيون 

 ٩  بريست - لنس 
 ٩  لوريان - رين 

 ٩  نانسي - سانت اتيان 
 ١١  بوردو - ليل 

 راموس: قادرون على الفوز 

 ألونسو يقدم وصفة النجاح

 أربيلوا: سنفوز في «كامب نو»

 قال العب ريال مدريد ســـيرجيو راموس إنه وزمالءه بالفريق 
مقتنعون بقدرتهم على حتقيق نتيجة جيدة أمام برشلونة. وقال 
راموس عن مباراة الكالســـيكو «ستكون مباراة مميزة. الفريقان 
يتمتعان بكامل اللياقة وسيســـتمتع محبو كرة القدم مبشـــاهدة 
هـــذه املباراة. إننا مقتنعون بأن بإمكاننـــا حتقيق نتيجة مميزة 
أمام برشلونة.وأضاف «نشعر دائما أن باستطاعتنا الفوز ونحن 
نلعب للفوز. سيكون خطأ فادحا أن ندخل ملعب كامب نو بتفكير 
مختلف. نشعر بثقة كبيرة بعد مباراتنا الرائعة أمام أياكس (في 
دوري األبطال) وعلينا أن نقوم باألمر نفســـه في مواجهة خصم 

قوي (برشلونة). 

 قدم العب ريال مدريد تشابي ألونسو النصيحة لزمالئه بالفريق قبل 
(الكالسيكو)، وقال ألونسو «لدينا العبون أقوياء ويتمتعون بالسرعة 
في الهجوم وباستطاعتهم التسجيل بني طرفة عني وانتباهتها. كما 
أن دفاعنا يتمتع بالصالبة. من األسهل دائما للمدافعني أن يتحكموا 
باملباريـــات عندما يعمل الفريق كما نفعـــل. نلعب جيدا في الوقت 
احلالي ولكن علينا االســـتمرار بالتحسن وال نريد أن نتوقف أبدا. 
وأضاف الونسو «برشلونة فريق جيد ولديه العبون موهوبون في 
خط الهجوم وال ميكننا تركيز اهتمامنا على واحد فقط ألن اآلخرين 
سيستفيدون من هذا الوضع. فاز الفريق بعدد من األلقاب في السنوات 

القليلة املاضية ولكننا سنواجههم بصالبة. 

 أعـــرب مدافع ريـــال مدريد ألفارو أربيلوا عـــن ثقته في قدرة 
فريقه على الفوز أمام برشـــلونة في (الكالسيكو). وقال أربيلوا 
«ســـيكون لقاء بني اثنني من أفضل الفرق في العالم، ولكل منهما 
أســـلوبه اخلاص ومميزاته.. من الواضح أن الفوز في برشلونة 
سيرضي كثيرا كل سكان مدريد، سيكون فوزا مهما بالنسبة لنا ألنه 
(برشلونة) غرمينا الرئيسي في اسبانيا. كلنا ندرك ما سيحدث إن 
فزنا، وبشكل خاص في ستاده. نحن نؤمن أنه بإمكاننا أن نفوز 

ونأمل بالتالي أن نثير حماس املشجعني.  

 البريطانيون يتخلون عن تقليد اللعب النظيف 
ويستخدمون الحيل للحصول على ما يريدون  صراع أوروبي مثير على استضافة مونديال ٢٠١٨

 اتحاد أميركا الجنوبية سيمنح أصواته للملف اإلسباني ـ البرتغالي

 كليتشكو يساند المحتجين على زيادة الضرائب  

 أظهرت دراســـة جديدة نشرتها صحيفة ديلي 
اكسبريس أن البريطانيني تخلوا عن تقليد اللعب 
النظيف واعترف املاليني منهم بأنهم مارسوا الغش 
والكذب لتسهيل احلصول على ما يريدون.ووجدت 
الدراسة أن التظاهر باحلمل للحصول على مقعد 
في وسائل النقل العام أو التظاهر باإلصابة اثناء 
ممارسة لعب رياضية ملعاقبة اخلصم أو العويل 
عند خســـارة النقاش هي بعض األساليب املاكرة 
التي اعترف البريطانيون مبمارستها. وقالت إن 
البريطانيني رجاال ونســـاء على حد سواء تخلوا 
عن تقليـــد اللعب النزيه علـــى الطرقات وضمن 
وسائل النقل العام بشكل خاص ويستخدمون احليل 

اخلداعية لتأمني احلصول على ما يريدون.
  واضافت الدراسة التي شملت ٢٠٠٠ بريطاني 
وبريطانية أن ٤٠٪ من هؤالء اعترفوا بأنهم تسابقوا 
مع آخرين للحصول على مقعد في قطار أو حافلة 
أو تسابقوا بسياراتهم مع سائقني آخرين للحصول 
على مركز متقدم في طابور االنتظار أمام اشارات 
املرور و٣٠٪ بغية احلصول على موقف لسياراتهم. 
واشارت إلى أن ٢٧٪ من البريطانيني اعترفوا بأنهم 
يتنافســـون في معظم األحيان مع غرباء بصورة 
عشـــوائية للحصول على ما يريدون و٢٠٪ بأنهم 
يتنافسون مع شريكات حياتهم وأصدقائهم و١٦٪ 

مع زمالء العمل و٨٪ مع األشقاء. 

 رغــــم إلغاء سياســــة املداورة 
التــــي ابتدعها االحتاد  (التبادل) 
الدولي لكرة القدم (فيفا) وطبقها 
ملنح الفرصــــة إلى جميع القارات 
الستضافة أنشــــطة بطولة كأس 
العالم للعبة، ســــيكون من املؤكد 
أن تعود البطولة مجددا إلى أحضان 
القارة البيضاء العجوز، أوروبا، 
في عام ٢٠١٨. وعندما أعلن «فيفا» 
أنه سيختار في نفس الوقت الدولة 
املنظمــــة لكل مــــن بطولتي كأس 
العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢، أعلنت العديد 
من الدول عــــن رغبتها في التقدم 
مبلفاتها لطلب تنظيم البطولة في 
أي من هذين العامني. وأكدت معظم 
الدول املتقدمة أنها تتمنى دخول 
دائرة املنافسة على استضافة كل من 
البطولتني، ولكن مع اقتراب املوعد 
احملدد لعملية التصويت التي يتم 
من خاللها االختيار، حددت دولة 
بعد األخرى البطولة التي تسعى 
الستضافتها من بني بطولتي ٢٠١٨ 

و٢٠٢٢.
  وعلى الرغم من إلغاء سياسة 
املــــداورة (التنظيم بالتبادل) بني 

القــــارات، يبدو مــــن املؤكد إقامة 
بطولة ٢٠١٨ في القارة األوروبية 
نظرا إلقامة بطولة كأس العالم ٢٠١٠ 
في جنوب أفريقيا لتكون أول بطولة 
تستضيفها القارة األفريقية ومنح 
حق استضافة مونديال ٢٠١٤ إلى 
البرازيل. وبذلك، أصبحت فرصة 
الــــدول األوروبية هي األفضل في 
طلبها الســــتضافة مونديال ٢٠١٨ 
بينما أعلنت الدول غير األوروبية 
املرشحة تركيزها في املنافسة على 

طلب استضافة مونديال ٢٠٢٢.
  ومع انسحاب الواليات املتحدة 
قبل أسابيع قليلة من الصراع على 
مونديال ٢٠١٨ لتركيز جهودها في 
املنافسة على استضافة مونديال 
٢٠٢٢ اقتصر عدد امللفات املتنافسة 
على مونديال ٢٠١٨ على أربعة ملفات 
تتضمن ست دول. وامللفات األربعة 
املتنافسة منها اثنان يخصان روسيا 
وإجنلترا وملف مشترك بني إسبانيا 
والبرتغال وآخر مشترك بني هولندا 
وبلجيكا. وسيكون مونديال ٢٠١٨ 
هو بطولــــة كأس العالم احلادية 
عشر التي تستضيفها أوروبا وفي 

حالة فوز امللف اإلجنليزي أو امللف 
األيبيري (إســــبانيا والبرتغال) 
ستكون املرة الثانية التي تقام فيها 

البطولة في إجنلترا أو اسبانيا.
  من جانب آخـــر أعلن األمني 
العام لالحتاد األميركي اجلنوبي 
ادواردو ديلوكا ان املمثلني الثالثة 
لالحتـــاد األميركي اجلنوبي في 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
سيصوتون دون اي تردد للملف 
املشترك بني اسبانيا والبرتغال 
من أجل استضافة نهائيات كأس 

العالم لعام ٢٠١٨.
  وقال ديلوكا على هامش عملية 
سحب قرعة كوبا ليبرتادوريس 
«سنمنح أصواتنا الى اسبانيا، 
ليس هناك اي شـــك في ذلك». 
الوطن  وأضاف «اســـبانيا هي 
األصلي لألميركيني اجلنوبيني 
ولدينا عالقة اكثر من ودية مع 
رئيس االحتاد االسباني (انخل 
ماريا فيار). انه أخ بالنسبة لنا. 
عندما نذهب نحـــن األميركيني 
الى اسبانيا، نشعر  اجلنوبيني 

وكأننا في بلدنا». 

 أعرب املالكم األوكراني فيتالي كليتشـــكو عن 
تأييده آلالف مـــن اصحاب الشـــركات الصغيرة 
احملتجني على خطط احلكومة بشأن رفع الضرائب.
وقال كليتشـــكو، الذي يحمل لقب بطل العالم في 
املالكمة فئة الوزن الثقيل بحسب تصنيف منظمة 
املالكمة العاملية، أمام حشـــد يضم أكثر من ستة 
آالف متظاهر في ســـاحة مايدان وسط العاصمة 

كييڤ إنه يؤيد إدانتهـــم خلطة احلكومة الرامية 
إلى رفع الضرائب، مضيفا: «إنني هنا بصفتي أحد 

مواطني كييڤ».
  ينشـــط كليتشـــكو (٣٩ عاما) على الســـاحة 
السياسية احمللية، ويعارض احلكومة األوكرانية 
املوالية لروسيا، بقيادة الرئيس األوكراني فيكتور 

يانوكوفيتش. 

 تأهل التسيو وكاتانيا وبولونيا 
  إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

 كلوب يمدد عقده مع دورتموند

 حلق التســــيو باودينيزي وجنوى الى الــــدور ربع النهائي من 
مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه البينوليفي من 

الدرجة الثانية ٣-٠ في الدور ثمن النهائي.
  وسجل االســــباني خافيير غاريدو (١٤) وغولييلمو ستنداردو 
(٤٥) وسيموني دل نيرو (٨٦) االهداف. وتأهل ايضا كاتينيا بتغلبه 
على بريشــــيا بخمســــة اهداف مقابل هدف، وبولونيا بتغلبه على 
مضيفه كالياري بثالثة أهداف نظيفة. وكان اودينيزي وجنوى حجزا 
بطاقتيهما الى الدور ربع النهائي بفوز االول على ضيفه ليتشي ٢-١ 
بعد التمديد (الوقت األصلي ١-١)، والثاني على ضيفه فينشنزا ٣-١ 
بعد التمديد ايضا (الوقت األصلي ١-١). ويستكمل دور ثمن النهائي 
الثالثاء املقبل فيلعب كييڤو مع نوفارا، وفيورنتينا مع ريجينا، على 

ان يختتم األربعاء املقبل بلقاء باري مع ليفورنو. 

 مدد املدرب األملاني يورغن كلوب عقد اشرافه على بوروسيا 
دورمتوند متصدر الدوري األملاني حتى ٢٠١٤، حسبما اكد األخير. 
وجنح املـــدرب البالغ من العمر ٤٥ عاما في فرض نفســـه احد 
افضل املدربني في أوروبا هذا املوسم بعدما قاد دورمتوند للتربع 
على صدارة الدوري احمللي بفارق سبع نقاط عن اقرب مالحقيه 
ماينتـــس و١٤ نقطة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحتل 
حاليا املركـــز الثامن بعد ١٣ مرحلة. وينتهي عقد كلوب احلالي 

عام ٢٠١٢. 

 إسبانيا والعالم ينتظران «الكالسيكو» على أحر من الجمر

 رونالدو: ليكن الفوز لألفضل في الكالسيكو.. ونحن األفضل
 أعرب مهاجم ريال مدريد االســـباني ومنتخب 
البرتغال كريستيانو رونالدو عن امله في ان يكون 
«الفـــوز للفريق االفضل» في مباراة الكالســـيكو 
بني الغرميني التقليديني النادي امللكي وبرشلونة 
بعد غد االثنني على ملعب نوكامب في برشلونة، 
مضيفا ان الفوز سيكون من نصيب ريال مدريد. 
وقال رونالدو متصـــدر الئحة الهدافني في الليغا 
برصيد ١٤ هدفا بعد ١٢ مرحلة، في مؤمتر صحافي 
في مدريد: «ليكن الفوز لالفضل واالفضل سيكون 
ريـــال مدريد».واضاف رونالـــدو افضل العب في 
العالم عام ٢٠٠٨: «ريال مدريد له اسلوبه اخلاص 
للعب، نحن ال نقلد احدا وسنواصل بهذا االسلوب 
الننا حققنا نتائج جيدة بهذا االسلوب. برشلونة 
يلعب اكثر بأسلوب اللمسة الواحدة للكرة. سنلعب 
بهدف الهجوم وهز الشـــباك بأسرع وقت ممكن». 
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق نقطة واحدة 

امام برشلونة.
  وتنتظر جماهير كرة القدم االســـبانية بشكل 
خاص وعشـــاق الساحرة املستديرة في كل أنحاء 
العالم على أحر من اجلمر لقاء القمة (الكالسيكو) 
الناري ملعرفة أي منهما ســـيواصل انطالقه ومن 
ســـيتوقف عن حتطيم األرقام القياسية. ويحظى 
هذا اللقاء باهتمام بالغ من اجلميع ليس في اسبانيا 
فقط وإمنا في معظم أنحاء العالم حيث تتسم هذه 
املواجهة مبذاق خاص وندية ألنها ســـتجمع بني 
قطارين لم يجدا من يستطيع إيقافهما حتى هذه 

املرحلة من املوسم.
  وعلى مدار األســـابيع املاضية، انطلق كل من 
برشلونة حامل اللقب وريال مدريد القطب الثاني 
لكرة القدم االسبانية كالقطار السريع خاصة على 
املســـتوى احمللي. وحصد كالهما عددا من النقاط 
لم يســـبق له أن بلغه في مثل هـــذه املرحلة من 

املوسم.
  وهناك ســـبب آخر يزيد مـــن التهاب املواجهة 
املرتقبة بينهما وهو املستوى الرائع الذي وصل إليه 

جنما الفريق حيث يتألق األرجنتيني ليونيل ميسي 
في صفوف برشلونة ويلمع رونالدو في صفوف 
ريال مدريد.ويتصدر رونالدو قائمة هدافي املسابقة 
هذا املوسم برصيد ١٥ هدفا مقابل ١٣ هدفا مليسي 
الذي يحتل املركز الثاني في القائمة علما بأنه جنح 
في هز الشباك في جميع املباريات العشر األخيرة 
التي خاضها مع الفريق في املســـابقة. ولم يسبق 
لرونالدو أن هز شباك برشلونة بل وكان الالعب 
بعيدا عن مستواه متاما في مباراتي الكالسيكو في 
املوسم املاضي واللتني حقق فيهما برشلونة الفوز.
وقال رونالدو «أرى بالفعل أننا نستطيع حتقيق 
الفوز فـــي كامب نو. نعرف أن املباراة ســـتكون 
صعبة ألن برشلونة فريق رائع ولديه مدرب جيد، 
ولكنني أثق أنها ستكون مواجهة مثيرة». وأضاف 
«فريق ريال مدريد احلالي يختلف متاما عن فريق 
املوسم املاضي، ولم نخسر أي مباراة حتى اآلن».
أما العامل اآلخر الذي يجعل من الكالســـيكو هذه 
املرة مواجهة ذات طابع خاص فهو وجود البرتغالي 
جوزيه مورينيو على مقعد املدير الفني في ريال 
مدريد. وأصبح مورينيو هو «العدو األول» للجميع 
في إقليم كاتالونيا معقل فريق برشـــلونة.وقال 
مورينيـــو «جماهير كامب نو لن تصفح عني أبدا 
ألنني أقصيت فريقها من دوري األبطال في املوسم 
املاضي» في إشـــارة إلى إطاحته ببرشـــلونة من 
دوري أبطال أوروبا في املوسم املاضي عندما كان 
مديرا فنيا النتر ميـــالن. وحرص مورينيو على 
توجيه سهامه املسممة في اجتاه برشلونة على مدار 
الشهور الثالثة املاضية ولكن املدير الفني لفريق 
برشلونة جوسيب غوارديوال والعبيه أجادوا في 
عدم االنسياق وراء مناوشات وحترشات مورينيو. 
واقتصر جوارديوال في تصريحاته بشأن الكالسيكو 
بعد فوزه الكبير ٣-٠ على مضيفه باناثينايكوس 
اليوناني على قوله «نحن اآلن مبستوى جيد ولكن 
ذلك ليس ضمانا. كل مباراة متثل اختبارا خاصا، 

ومنافسونا أيضا لديهم إمكانياتهم». 


