
عشاق الكرة اإلجنليزية ينتظرون مهرجان أهداف في »أولد ترافورد«
بعد أن اهتزت شباك كل من أرسنال ومان يونايتد بخمسة أهداف في كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية 
لكرة القدم )كارلينغ(، ال شك في أن عشاق الكرة اإلجنليزية يتطلعون إلى مشاهدة مهرجان أهداف في 
املباراة التي جتمع الفريقني اليوم في املرحلة العاشرة.ويستضيف مان يونايتد فريق أرسنال على ملعب 
»أولد ترافورد« الذي شهد فوز املان 8-2 في مباراة الفريقني بجولة الذهاب في دوري املوسم املاضي. وأظهر 
أرسنال شخصية قوية عندما حول تأخره بأربعة أهداف أمام ريدينغ إلى الفوز 7-5 في املباراة التي جمعت 
الفريقني في كأس كارلينغ الثالثاء املاضي. وقال أندري أرشافني مهاجم أرسنال »ال أعتقد أن أحدا هنا كان 
يتصور أننا سنعود ونعدل النتيجة لصاحلنا. ولكننا فعلنا ذلك وحققنا فوزا مستحقا«.
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الرياضية

باليرمو )2-2(.

ألمانيا

يخوض بايرن ميونيخ املتصدر 
امتحانا صعب���ا عندما يحل على 
هامبورغ السابع في املرحلة العاشرة 
اليوم، واستعد  أملانيا  من بطولة 
بايرن بشكل جيد لهذه املباراة بعد 
فوزه السهل على كايزرسلوترن 
من الدرجة الثانية 4-0 في الكأس. 
ويأمل شالكه الذي يبتعد 4 نقاط عن 
بايرن تقليص الفارق مع املتصدر 
عندما يحل على هوفنهامي الرابع 
عش���ر الذي لم يعرف طعم الفوز 
من���ذ 5 مراحل. وتترك���ز االنظار 
مجددا على بوروس���يا دورمتوند 
حامل اللقب في املوسمني االخيرين 
الذي يستقبل شتوتغارت الثامن 
واملتألق في املراحل االخيرة، ويلعب 
اليوم بوروسيا مونشنغالدباخ مع 
فرايبورغ وهانوڤر مع اوغسبورغ 

ونورمبرغ مع ڤولفسبورغ.

فرنسا

ينتظر باريس س���ان جرمان 
املتصدر مواجهة قوية مع ضيفه 
س���انت اتيان في املرحلة احلادية 
عشرة من الدوري الفرنسي وذلك 
الكبير على  املعن���وي  بعد فوزه 
غرمي���ه مرس���يليا 2-0 في كأس 
رابطة االندية االربعاء. ويتصدر 
فريق العاصمة الترتيب مع 22 نقطة 
من 10 مباريات بفارق 3 نقاط عن 
كل من تولوز ومرسيليا الذي لعب 
مب���اراة اقل، ويلعب اليوم ايڤيان 
مع ليل، ونيس مع نانسي، ورين 
مع رميس، وڤالنسيان مع سوشو 

وتروا مع مونبلييه.

يوڤنتوس الترتيب )28 نقطة( 
محقق����ا 9 انتص����ارات من 10 
الفوز مرة  مباريات، واه����در 
واحدة بتعادله مع فيورنتنيا 
0 - 0 في املرحلة اخلامس����ة. 
ورفع فريق »السيدة العجوز« 
سلسلة عدم تلقيه اي خسارة 
ال����ى 49 مب����اراة بعدما منحه 
الفرنسي بول  اليافع  مهاجمه 
بوغبا هدف الفوز في اللحظات 
القاتلة ام����ام بولونيا )1-2(. 
وتع����ود اخلس����ارة االخيرة 
ليوڤنتوس الى مايو 2011 امام 
بارما. وميلك الفريق الذي يعاني 
من غياب مدربه انطونيو كونتي 
املوقوف في فضيحة التالعب 
بالنتائج، اقوى هجوم )22 هدفا 
بالتساوي مع روما( وافضل 
الدوري )5 اهداف(.  دفاع في 
واس����تغل يوڤنتوس خسارة 
نابولي الوصيف السابق امام 
اتاالنتا )1-0( ليعزز صدارته 
بف����ارق اربع نق����اط عن انتر 
ميالن الفائز على س����مبدوريا 
والوصيف اجلديد بعد حتقيقه 

6 انتصارات على التوالي.
ويفتتح ميالن املرحلة اليوم 
عندما يستقبل كييڤو اخلامس 
عشر على ملعبه »سان سيرو، 
بعد انطالقة س����يئة للفريق 
اللومب����اردي حقق فيها الفوز 

3 مرات فقط حتى اآلن.
املدرب  ويبرز في تشكيلة 
ماسيميليانو اليغري املصري 
االصل ستيفان الشعراوي الذي 
تصدر الثالثاء املاضي ترتيب 
هدافي الدوري )7 اهداف( عندما 
سجل هدف التعادل في مرمى 

مرة واحدة كانت امام ريال بالذات. 
اتلتيكو مدريد مكان جاره  واخذ 
اللدود في العاصمة على الالئحة، اذ 
يحتل املركز الثاني بفارق االهداف 
عن برشلونة، محققا احدى افضل 

بداياته في تاريخه.
وس����جل رونالدو حتى اآلن 11 
هدفا ليحل ثانيا بترتيب الهدافني 
وراء االرجنتيني ليونيل ميسي 
العب برشلونة )13 هدفا(. وعلى 
غرار ريال، حقق برشلونة التواق 
الستعادة اللقب، نتيجة ساحقة في 
املرحلة املاضية اذ عاد بخماسية 
بيضاء من راي����و ڤاليكانو. وفي 
ظل الثنائية، املزعجة للبعض، بني 
ريال وبرشلونة، دخل اتلتيكو على 
اخلط بفضل تألق هدافه الكولومبي 
املرعب راداميل فالكاو صاحب 10 
اه����داف حت����ى اآلن واملطارد من 
ابرز االندية ف����ي القارة العجوز. 
لك����ن اتلتيكو يخ����وض مواجهة 
بالغة الصعوبة عندما يحل على 
ڤالنسيا احلادي عشر على ملعب 
»ميس����تايا«. ڤالنسيا الذي اعتاد 
على احتالل املركز الثالث في ظل 
مواجهة العمالقني ريال وبرشلونة، 
حقق بداية مخيبة حيث خسر اربع 
مرات حتى اآلن في تسع مباريات، 
ويلعب اليوم ايضا ملقة مع رايو 

ڤاليكانو.

إيطاليا

يخ���وض يوڤنتوس اصعب 
الدفاع  ف���ي محاولة  اختباراته 
عن لقبه عندما يس���تقبل انتر 
الذي مي���ر بفترة رائعة  ميالن 
في املرحلة احلادية عش���رة من 
الدوري االيطالي اليوم. ويتصدر 

مع ستوك سيتي.

إسبانيا

يأمل ريال مدريد حامل اللقب 
مواصل����ة سلس����لة انتصارات����ه 
عندما يس����تقبل ريال سرقسطة 
في املرحلة العاش����رة من الدوري 
االس����باني، وحقق ري����ال بداية 
بطيئة شهدت خسارته مرتني في 
اول ارب����ع مباري����ات، لكن العبي 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
انتفضوا وفازوا اربع مرات في آخر 
خمس مباريات، وساهمت البداية 
امللكي بابتعاده  املتعثرة للفريق 
عن غرميه التاريخي برشلونة 8 
نقاط، اثر املسيرة الرائعة للفريق 
الكاتالوني حيث فاز 8 مرات وتعادل 

يخوض مان يونايتد مباراة 
نارية مع ارس���نال ف���ي افتتاح 
لل���دوري  العاش���رة  املرحل���ة 
االجنليزي لكرة القدم، وسيكون 
مبق���دور مان يونايت���د تصدر 
الترتيب ولو لس���اعتني عندما 
يستقبل غرميه ارسنال، وكان 
يونايتد قلص الفارق مع تشلسي 
الى نقطة واحدة بعد تغلبه عليه 
3-2 في مباراة مثيرة ش���هدت 
اعتراضات من قبل اخلاسر على 
قرارات احلك���م مارك كالتنبرغ 
والستعماله عبارات غير الئقة مع 
النيجيري جون اوبي ميكيل، لكن 
يونايتد عاد وخسر في مسابقة 
كأس الرابطة بتش���كيلة رديفة 
امام تشلس���ي بالذات 5-4 بعد 
متديد الوقت في مباراة مشوقة 
ايضا، في حني تغلب ارس���نال 
على ريدينغ 7-5 في املس���ابقة 
عينها. وس���تكون مباراة اليوم 
االولى التي يواجه فيها املهاجم 
الهولندي روبن ڤان بيرسي فريقه 
السابق بعد انتقاله الصيف املاضي 
الى الش���ياطني احلمر مقابل 24 
مليون جنيه )39 مليون دوالر(. 
وسجل ڤان بيرسي، هداف املوسم 
املاضي، 7 اهداف في 9 مباريات مع 
فريقه اجلديد في الدوري. ويريد 
ارسنال، سادس الترتيب بفارق 
7 نقاط عن املتصدر تشلس���ي، 
تفادي بدايته الكارثية في املوسم 
املاضي عندما سقط امام يونايتد 
بنتيجة تاريخي���ة 2-8. ويحل 
تشلسي الذي خسر مباراته االولى 
االسبوع املاضي على سوانزي 
سيتي احلادي عشرة. ويسافر مان 
سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب 
بفارق االهداف عن جاره يونايتد، 
على وست هام علما بانه الوحيد 
الذي لم يخسر بعد هذا املوسم. 
اما توتنهام الرابع والفائز خمس 
مرات في مبارياته الست االخيرة، 
فيستقبل ويغان اخلامس عشر، 
في حني يحل ايڤرتون اخلامس 
الذي لم يخسر سوى مرة واحدة 
على فوالم السابع في مباراة قوية، 
ويلعب اليوم ايضا سندرالند مع 
استون ڤيال ونوريتش سيتي 

مهاجم مان يونايتد واين روني يسجل هدفا في مرمى ارسنال في لقاء سابق بني الفريقني

الريال يستضيف سرقسطة.. وبرشلونة يلتقي سلتا ڤيغو.. ومواجهة صعبة لبايرن مع هامبورغ

قمة إجنليزية بني مان يونايتد وأرسنال.. و»دربي« إيطاليا بني إنتر ميالن ويوڤنتوس

فيورنتينا يعمق جراح جنوى

خيتافي يضع قدمًا في ربع نهائي الكأس

مان سيتي يرفض التعليق 
على اتفاق مانشيني مع موناكو

عمق فيورنتينا جراح مضيفه جنوى عندما تغلب عليه 1-0 في 
ختام املرحلة العاشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم. وسجل 
مانويل باسكوال هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 14. وهو 
الفوز الثاني على التوالي لفيورنتينا واخلامس هذا املوسم 

مقابل 3 تعادالت وخسارتني فعزز موقعه في املركز اخلامس 
برصيد 18 نقطة بفارق 10 نقاط خلف يوڤنتوس املتصدر.

وضع خيتافي قدما في الدور ربع النهائي ملسابقة كأس اسبانيا 
بفوزه الكبير على مضيفه بونفيرادينا 4-0 اول من امس اخلميس 

في ختام ذهاب دور الـ 16. وسجل خاميي غافيالن )13 و64( 
وانخل الفيتا )45( وباكو الكاسير )69( االهداف. وحذا اشبيلية 

حذو خيتافي بفوزه على اسبانيول 3-1، وقرطبة بتغلبه على ريال 
سوسييداد بهدفني نظيفني. وسقط اتلتيك بلباو الوصيف في فخ 

التعادل السلبي امام مضيفه ايبار. 

رفض نادي مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم التعليق على ما 
نشرته تقارير حول أن مديره الفني اإليطالي روبرتو مانشيني 

كان قد توصل في نهاية املوسم املاضي إلى اتفاق لتدريب موناكو 
الفرنسي. وكانت صحيفة »غارديان« قد ذكرت املوسم املاضي أن 
مانشيني توصل إلى اتفاق لتدريب موناكو الفرنسي ملدة خمسة 

أعوام، براتب ثمانية ماليني يورو )10.35 ماليني دوالر( في 
العام الواحد باإلضافة إلى املكافآت. ورغم أن موناكو ينافس في 
دوري الدرجة الثانية، يحرص مالكه امللياردير الروسي دميتري 

ريبولوفليف على االستثمار بشكل كبير في شراء الالعبني 
اجلدد. وكان هذا العقد سيجعل مانشيني ثالث أعلى املدربني أجرا 

في كرة القدم بعد غوس هيدينك مدرب آجني الروسي وكارلو 
أنشيلوتي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي. 

متفرقات عاملية
٭ يرقد العب التنس األوكراني سيرجي بوبكا، ابن 

أسطورة القفز بالزانة الذي يحمل االسم نفسه، حاليا 
في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تعرضه 

حلادث. وبوبكا )25 عاما( خطيب جنمة التنس 
البيالروسية ڤيكتوريا ازارينكا املصنفة األولى على 

العالم.
٭ زرع الفرنسي طوني باركر في الوقت القاتل كرة الفوز لسان 
انطونيو سبيرز في سلة اوكالهوما سيتي ثاندر 86-84 في في 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وتألق الثنائي باركر )14 
نقطة و11 متريرة حاسمة( وتيم دنكان )20 نقطة و8 متابعات(، 

وقادا سبيرز الى حتقيق فوزه الثاني على التوالي.
٭ ذكر الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني لنادي 
ارسنال اإلجنليزي أن جنمه اإليفواري جيرفينيو 

سيغيب عن املالعب ثالثة اسابيع بسبب اإلصابة في 
الكاحل.

٭ قرر جنم كرة القدم األملاني السابق مايكل باالك إنهاء 
التعامل مع محاميه خيسوس جاليجو بعد فشله في 

التعامل مع االتهامات املوجهة ضد قائد املنتخب األملاني 
السابق لتجاوزه معايير السالمة في القانون االسباني 
وقيادة سيارته على سرعة 211 كيلومترا في الساعة، 
بزيادة 91 كيلومترا عن السرعة احملددة في اسبانيا.

٭ أكدت اللجنة األوملبية الدولية أنها ستحقق في 
امليدالية البرونزية التي أحرزها النس ارمسترونغ في 
أوملبياد سيدني 2000، بعد جتريد الدراج األميركي من 
ألقابه السبعة في تور دو فرانس لتورطه في تعاطي 

املنشطات. 
٭ بدأ االحتاد األملاني لكرة القدم حتقيقات مع مسؤولي 

نادي دينامو دريسدن بسبب تكرار أعمال الشغب من 
قبل مجموعة من مشجعيه، وذلك خالل مباراة ببطولة 

كأس أملانيا. وأصيب عدد من أفراد األمن وثالثة مشجعني 
بينما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 من مشجعي 

دريسدن.

مواجهات انتر ويوڤنتوس تشهد اثارة وندية وترقباً جماهيرياً 

هاميلتون األسرع بالتجارب احلرة األولى في سباق أبوظبي للفورموال
اجلاري على التوالي.

يذكر ان نظ����ام توزيع النقاط 
مينح بطل كل سباق بدءا من نسخة 
العال����م 25 نقطة،  2010 لبطولة 
مقابل 18 للوصيف، و15 للثالث، 
و12 للراب����ع، و10 نقاط للخامس، 
و8 للس����ادس، و6 للس����ابع، و4 

للثامن.

الونسو ينفي انفعاله على مدربه 
في فيراري

نفى السائق األسباني فرناندو 
الونسو ما تردد في وسائل اإلعالم 
بأنه انفعل غضبا ضد مس����ؤولي 
فريقه فيراري خالل سباق جائزة 
الهند الكبرى ضمن بطولة العالم 
 .1  � لسباقات س����يارات فورموال 
وقال الونسو الذي حل في املركز 
الثاني في سباق الهند خلف األملاني 
سيباستيان ڤيتل سائق ريد بول 
»لقد كان اختراع رائع من جانب 
وسائل اإلعالم اإليطالية«. وأوضح 
الونس����و في أبوظبي قبل سباق 
اجلائزة الكبرى غدا »تسأل نفسك 
أحيانا من أين يأتون بهذه األنباء 
التي ال صلة لها باحلقيقة مطلقا«. 
وكان����ت صحيفة »ال س����تامبا« 
اإليطالية ذكرت أن الونسو انفعل 
بشدة على مدربه في فيراري بات 

فري.

فيها ڤيتل اربعة انتصارات متتالية 
في موسم واحد.

اجلولة األخيرة في الهند االحد 
املاضي كشفت بوضوح تفوق سيارة 
ريد بول على سيارة فيراري، رغم 
ان الونسو قدم سباقا رائعا بتقدمه 
من املركز اخلام����س الذي انطلق 
منه الى الثاني في نهاية السباق 
خلف ڤيتل، رافضا االستسالم لالمر 
الواقع ومبقيا على أمله في انتزاع 
اللقب الثالث في مس����يرته حتى 
النهاية. ويعترف الونسو »بتفوق 
سيارة ريد بول على سيارته«، لكنه 
يؤكد ان����ه »يتعني عليه عدم ترك 
ڤيتل يبتعد كثيرا في الصدارة«، 
مؤكدا »يجب تشديد الضغط عليه 
حتى النهاية لتعويض الفارق الذي 
ميكن ان يحققه«. سباق ابوظبي 
على حلبة ياس مارينا يقام للعام 
الرابع، اذ انطلق في 2009 وشهد 
تتويج ڤيتل بطال له، ثم كرر االملاني 
اجنازه في 2010 الذي كان مدويا 
ألنه توجه بطال للعالم، اذ ش����كل 
السباق في حينها اجلولة االخيرة 
من بطولة العالم. خرج ڤيتل من 
اللفة األولى في العام املاضي بعد 
عطل في إطار س����يارته، فخطف 
البريطاني لويس هاميلتون املركز 
األول. وتقام اجلولتان األخيرتان 
من البطولة في اوسنت االميركية 
والبرازيل في 18 و25 من الش����هر 

اجلنوبية والهند، ليقفز الى الصدارة 
ويعزز فرصت����ه في إحراز اللقب 
العاملي الثالث على التوالي، وهو 
كان فاز بسباق البحرين ايضا في 
اجلولة الثالثة من املوسم. ويتصدر 
ڤيتل ترتيب بطولة العالم حاليا 
برصيد 240 نقطة، بفارق 13 نقطة 
فقط امام الونس����و، وقد انحصر 
اللقب بينهما بنسبة كبيرة جدا. 
يذكر انها املرة االولى التي يحرز 

د اللونسو الرابع.
الونسو كان متصدرا للترتيب 
العام لبطولة العالم في القس����م 
االول من املوسم بعد ان فاز بثالثة 
س����باقات في ماليزيا وڤالنس����يا 
وأملانيا، كما انه حقق املركز الثاني 
ثالث م����رات، واملركز الثالث اربع 
مرات. لكن ڤيتل تألق بشكل الفت 
وفاز بالسباقات األربعة األخيرة 
في س����نغافورة واليابان وكوريا 

التجارب احلرة  كشفت جولة 
األولى جلائ����زة ابوظبي الكبرى 
على حلبة ياس مارينا في جزيرة 
ياس امس طبيعة التنافس املرتقب 
في السباق غدا االحد، في اجلولة 
الثامنة عش����رة من بطولة العالم 
لسيارات الفورموال � 1. لم يخرج 
الس����ائقون افضل االمكانات من 
س����ياراتهم في اجلول����ة االولى، 
الثانية من  رمبا بانتظار اجلولة 
التجارب احل����رة اليوم ايضا، او 
التجارب الرسمية األهم اليوم التي 
ستحدد مواقع السيارات على خط 

االنطالق.
لكن تقارب االرقام بني سائق 
ريد بول االملاني سيباستيان ڤيتل 
بط����ل العالم في العامني املاضيني 
ومتصدر الترتيب احلالي لبطولة 
العالم، وبني سائق فيراري االسباني 
فرناندو الونسو بطل 2005 و2006 
وصاح����ب املركز الثان����ي، اكد ان 
السائقني لن يفوتا اي فرصة في 
اجلوالت الثالث املتبقية من املوسم 
امال في ان يحسم احدهما اللقب في 
مصلحته.وتصدر البريطاني لويس 
هاميلتون )ماكالرين مرسيدس( 
اجلولة االولى من التجارب احلرة 
مسجال 1.43.285 دقيقة، يليه زميله 
في الفريق ومواطنه جنسون باتون 
1.43.618 د، وجاء ڤيتل ثالثا بتوقيت 
قدره 1.44.050 د، مقابل 1.44.366 

)أ.ف.پ( البريطاني لويس هاميلتون )ماكالرين مرسيدس( يتصدر جتارب ابوظبي احلرة  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة العاشرة(

أبوظبي الرياضية 3:45HD3مان يونايتد � أرسنال
أبوظبي الرياضية 6HD4فوالم � إيڤرتون

أبوظبي الرياضية 6HD6سندرالند � أستون ڤيال
أبوظبي الرياضية 6HD5توتنهام � ويغان

6نوريتش سيتي � ستوك سيتي
أبوظبي الرياضية 6HD3سوانزي سيتي � تشلسي
أبوظبي الرياضية 8:30HD3وست هام � مان سيتي

إسبانيا )املرحلة العاشرة(
اجلزيرة الرياضية +66ملقة � رايو ڤاليكانو

اجلزيرة الرياضية +82برشلونة � سلتا ڤيغو
اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد � سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +122ڤالنسيا � أتلتيكو مدريد

إيطاليا )املرحلة احلادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81ميالن � كييڤو

اجلزيرة الرياضية +10:451يوڤنتوس � إنتر ميالن
املانيا )املرحلة العاشرة(

دبي الرياضية5:30بوروسيا دورمتوند � شتوتغارت
دبي الرياضية5:30بوروسيا مونشنغالدباخ � فرايبورغ

دبي الرياضية5:30هانوڤر � أوغسبورغ
دبي الرياضية5:30نورمبرغ � ڤولفسبورغ

دبي الرياضية5:30هوفنهامي � شالكه
دبي الرياضية8:30هامبورغ � بايرن ميونيخ

فرنسا )املرحلة احلادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +74باريس سان جرمان � سانت إتيان

10تروا � مونبلييه
10إيڤيان � ليل

10نيس � نانسي
10رين � رميس

10ڤالنسيان � سوشو


