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اعلن نادي مان يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم 40
امس في موقعه على ش����بكة االنترن����ت ان مدافعه الدولي ريو 
فرديناند ال����ذي اصيب في فخذه خ����ال التمارين يوم اجلمعة 

املاضي، سيغيب عن املاعب ملدة 15 يوما.
ولم يش����ارك فرديناند )30 عاما( في املب����اراة التي فاز فيها 
فريقه على برمنغهام 1 - 0 في املرحلة االولى من الدوري احمللي، 
وسيغيب بالتالي عن املباراة املقبلة ضد بارنلي يوم غد ثم عن 

مواجهة ويغان الس����بت املقبل. وقد يعود فرديناند الى صفوف 
الفريق ملواجهة ارس����نال في 29 اجلاري. وانضم فرديناند الى 
الئحة املصابني التي س����بقه اليها احلارس الهولندي ادوين ڤان 
درسار )املصاب في يده( وغاري نيڤيل )في احلالب( والبرازيلي 
رافاييل دا سيلڤا )في الكتف( والصربي نيمانيا ڤيديتش )ربلة 
الساق( وجون ايفانز )الكاحل(. وكان ڤيديتش عاد الى التمارين 

ويتوقع ان يشارك في املباراة ضد ويغان.

فرديناند يغيب عن المالعب لمدة 15 يوماً

جنم أرسنال وعقله املدبر سيسك فابريغاس                )أ.پ(

مدافع برشلونة ايريك ابيدال يتعرض لتدخل خشن من أحد العبي اتلتيك بلباو           )أ.پ(

مهاجم تشلسي ديدييه دروغبا الورقة الرابحة مبواجهة سندرالند      )أ.پ(

برشلونة »نصف سوبر« على بلباو
800 مليون يورو ديون ريال مدريد تشلسي في اختبار صعب أمام سندرالند

بهزميته الثانية بعد االولى امام 
مرسيليا )0 - 2(.

وتعادل نيس مع رين بهدف 
للتونسي شوقي بن سعادة )44(، 
مقابل هدف للغاني اسامواه غيان 

)45 من ركلة جزاء(

المانيا

القوية  واصل شالكه بدايته 
مع مدربه اجلديد فيليكس ماغاث 
وحلق بڤولفسبورغ الى الصدارة 
بفوزه على ضيفه بوخوم 3-صفر 
ف���ي ختام املرحل���ة الثانية من 

الدوري االملاني.
وسجل كريستوف موريتس 
)39( وهايكو ويس���ترمان )91( 
والبيروفي جيڤرس���ون فارفان 
)76( اهداف ش���الكه الذي يأمل 
ان يقوده ماغاث الى لقبه االول 
في الدوري من���ذ 1958 والثامن 
ف���ي تاريخه بع���د ان كان حمل 
ڤولفسبورغ الى لقبه االول املوسم 
املاضي قبل ان يتركه ليشرف على 

فريق مدينة غيلسنكيرشن.

البرتغال

بدأ بورتو حملة الدفاع عن لقبه 
بطا للدوري البرتغالي بتعادله مع 
مضيفه باكوش فيريرا 1 - 1 في 
املرحلة االولى بتعادل سلبي بني 

ليكسويش وبيليننسيش.
وسجل راداميل فاكاو غارسيا 
)78( هدف بورتو، وريكاردو )12( 

هدف باكوش فيريرا.
وحقق سبورتينغ براغا الفوز 
الوحيد في ه���ذه املرحلة وكان 
عل���ى اكادميي���كا كوامبرا بهدف 
الب���رت ميونغ في  للكاميروني 

الدقيقة 86.
وفي باق���ي املباريات، تعادل 
ناسيونال مع سبورتينغ لشبونة 
بهدف جلواو اوريليو )27( الذي 
ادرك التعادل ايضا )75 خطأ في 
مرمى فريقه(، ويونياو ليريا مع 
ريو افي بهدف لكارلاو )72( مقابل 
هدف لويريس )37 من ركلة جزاء(، 
وبنفيكا مع مارتيتمو فونش���ال 
بهدف لويلدون )86( مقابل هدف 
اللونس���و )24 من ركلة جزاء(، 

ونافال مع اولهانينشي 0 - 0.

ليڤربول يفكر بضم أموريبييتا

اك���دت صحيف���ة »ص���ن« 
البريطانية امس ان نادي ليڤربول 
االجنليزي يفكر في التعاقد مع 
فرنان���دو اموريبييتا قلب دفاع 
نادي اتلتيك بلباو االسباني مقابل 

11.5 مليون يورو.
وق���دم اموريبييتا موس���ما 
رائعا في املوسم املاضي، قاد فيه 
فريقه الى احتال املركز الثاني 
في بطولة كأس ملك اس���بانيا، 
مم���ا ادى الى متابعة العديد من 
االندية االوروبية ملستواه، رغم ان 
ليڤربول كان دائما االكثر اهتماما 
حيث حاول بالفعل ضمه املوسم 

املاضي.

ويدين بولون���ي بفوزه الى 
غريغ���وري تهيل الذي س���جل 
الهدفني في الدقيقتني 34 و38، فيما 
س���جل الصربي دانيال ليوبويا 
)47( هدف غرونوبل الذي مني 

االول لبولوني في دوري االضواء 
كونه يخوض موسمه االول في 
دوري الدرجة االولى، وهو كان 
قد خسر في املرحلة االفتتاحية 

امام رين 0 - 3.

يسعى تشلسي لتأكيد بدايته 
اجلي���دة عندما يحل ضيفا على 
سندرالند اليوم في املرحلة الثانية 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم. 
وكان تشلسي تغلب في املرحلة 
االولى على هال س���يتي 2 - 1 
العاجي ديدييه دروغبا  بفضل 
الذي سجل هدف الفوز في الوقت 
بدل الضائع بعد ان عادل النتيجة 
ايضا، لكنه يواجه اختبارا اصعب 
امام سندرالند الفائز على بولتون 

.)0 - 1(
ورأى قائ���د الفريق اللندني 
جون تيري ان فريقه هو االوفر 
حظا للفوز باللقب هذا املوسم ألن 
الثاثة الكبار اآلخرين تخلوا عن 
العديد من جنومهم، فيما حافظ 
فريقه على ركائزه وخصوصا 
دروغبا ال���ذي مدد عقده لثاثة 
مواس���م بعدما تخلى عن فكرة 

الرحيل.
واضاف تيري »لقد جددنا عقد 
دروغبا وهو امر مهم للغاية. انه 
العب رائع متعطش للفوز، وهذا 
االمر كان مهما للغاية بالنسبة 
لتشلس���ي. أضف ال���ى ذلك ان 
فلوران مالودا وجون اوبي ميكيل 
قد جددا عقدهما ايضا. ان تعطش 
الاعبني للفوز بلقب الدوري هذا 
العام اكبر من اي وقت مضى«. 
ويلع���ب اليوم ايضا ويغان مع 

وولڤرهابتون.
وعلى ملع���ب »وايت هارت 
الين«، سجل ليڤربول وصيف 
البطل بداية مخيبة بعدما خسر 
ام���ام مضيفه توتنه���ام 1 - 2. 
الفرنسي   � الكاميروني  وسجل 
بينوا اسو � ايكوتو لتوتنهام بكرة 
صاروخية )44(. واحتسب احلكم 
ركلة جزاء لليڤربول انبرى لها 

ستيڤن جيرارد بنجاح )56(.
ولم تدم فرحة جيرارد وزمائه 
كثيرا الن توتنهام استعاد التقدم 
سريعا من خال رأسية املدافع 
الكاميروني سيباستيان باسونغ 

.)59(

فرنسا

حلق مرسيليا وصيف املوسم 
املاضي بنانسي وبوردو حامل 
اللقب بعدما حقق فوزه الثاني 
وجاء على حساب ضيفه ليل 1 - 
0 في املرحلة الثانية من الدوري 
الفرنسي، ويدين مرسيليا بفوزه 
الى البرازيلي برانداو الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
11 بكرة رأس���ية اثر ركلة ركنية 
نفذها ح���امت بن عرفة. واقيمت 
املباراة في مونبلييه ألن ملعب 
»فيلودروم« اليزال مغلقا نتيجة 
ملقتل شخصني خال مشاهدتهما 
حفلة للمغنية االميركية مادونا 

الشهر املاضي.
وفي مب���اراة ثاني���ة، حقق 
بولوني فوزا تاريخيا على ضيفه 

غرونوبل 2 - 1.
ويعتبر هذا الفوز تاريخيا ألنه 

خطا برشلونة بطل ثاثية الدوري والكأس 
احملليني ومسابقة دوري ابطال اوروبا خطوة 
هامة نحو الفوز بلقب مسابقة كأس السوبر 
االسبانية لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه 
بعدما تغلب على مضيفه اتلتيك بلباو 1-2 

في لقاء الذهاب.
ويتواجه برشلونة مع الفريق الباسكي 
كون االخير كان وصيفه في مسابقة الكأس 
املوس���م املاضي والتي توج بلقبها النادي 
الكاتالوني بعدما حس���م املب���اراة النهائية 

.1-4
وكان بلباو البادىء في التس���جيل عبر 
اوسكار دي ماركوس الذي هز شباك النادي 
الكاتالوني في الدقيقة 44 بعدما تخلص من 
جيرار بيكيه والبرازيلي دانيال الفيش قبل 
ان يسدد الكرة فتحولت من القائد كارليس 
بويول وس���كنت ش���باك احلارس ڤيكتور 

ڤالديز.
وادرك برشلونة التعادل في الدقيقة 58 
عندما لعب الظهير الفرنسي ايريك ابيدال 
كرة عرضية الى داخل املنطقة فوصلت الى 
بيدرو رودريغيز ليديس���ما الذي حضرها 
لتش���افي هرنانديز فوضعها االخير داخل 

الشباك.
وجنح ليديس���ما في منح فريق املدرب 
جوزيب غوارديوال هدف الفوز بعد تس���ع 
دقائق عندما اطلق كرة قوية من خارج املنطقة 

الى داخل الشباك الباسكية، ليمنح فريقه 
افضلية هامة قبل لقاء االياب الذي سيقام 

في 23 احلالي على ملعب »نوكامب«.
ويبحث برش���لونة عن لقبه الثامن في 
مس���ابقة كأس السوبر، وفي حال جنح في 
ان يتوج بطا لها فسيعادل الرقم القياسي 
من حيث عدد االلقاب والذي يحمله غرميه 

التقليدي ريال مدريد.
اما بالنس���بة التلتيك بلباو فهو اليزال 
يبحث عن لقبه االول منذ عام 1984 عندما 
توج حينها بثاثية الدوري والكأس وكأس 

السوبر.
إلى ذلك، يلعب برشلونة في ال� 11 مساء 
اليوم مباراة ودية مع مانشس���تر س���يتي 
اإلجنليزي على كأس غامبر، واملباراة منقولة 

على اجلزيرة الرياضية + 6.
من جهة أخرى، قد يك���ون الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا أحد السبل التي تعني 
ريال مدري���د على التعامل مع ديونه، وفقا 
لتقرير نشرته صحيفة »سبورت« املوالية 

لنادي برشلونة.
وأعد التقرير املتخصص خوسيه ماريا 
جاي أستاذ االقتصاد املالي واحملاسبة بجامعة 
برشلونة الذي أطلق إنذارا يتعلق بالسياسة 

املالية لإلدارة احلالية للنادي امللكي.
ووفق���ا للتقرير، فإن دي���ن ريال مدريد 
س���يتخطى حاجز 800 مليون يورو، وهي 

تت���وزع بني 563 مليون ي���ورو حل موعد 
استحقاقها في 30 يونيو املاضي عام 2008 
إلى جانب 260 مليونا أنفقت على صفقات 
املوسم اجلديد، فضا عن دين ما تبقى من 

عام 2009 الذي لم يتم الكشف عنه بعد.
ويق���ول ج���اي »أم���ام كل قميص يباع 
لكريس���تيانو رونالدو، سيتم التوقف عن 

شراء آخر إليكر كاسياس«.
وفي كل األحوال، يؤكد جاي أن ريال مدريد 
سيحاول اس���تعادة ما فقده في الصفقات 
»الضخم���ة« عن طريق »منو س���احق في 
العائدات املنتظمة« إلى جانب جتديد التعاقد 

مع أطراف خارجية.
ومع ذلك، فإن القدرة التوس���عية لريال 

مدريد محدودة.
فهو ف���ي الوقت احلال���ي صاحب أعلى 
العائدات عن حقوق البث في أوروبا بالفعل، 
والثالث من ناحية عوائد ما يعرف باس���م 
»ماتشداي« )يوم املباراة(، خلف مان يونايتد 
وأرسنال. ويرى جاي أن اجلزئية الوحيدة 
التي ميكن أن تنمو هي العائدات التجارية، 
بيد أن جتديد تلك العقود يعتمد بشكل مطلق 

على النجاح في دوري األبطال.
ويتمتع النادي امللكي بعامل مساعد يتمثل 
في إقامة املب���اراة النهائية لدوري األبطال 
في املوسم اجلديد على ملعبه »سانتياغو 

برنابيو«.

فابريغاس »ملك الخيال« في إنجلترا
بعد أن طمح برشلونة مؤخرا في 
إعادة سيسك فابريغاس إلى صفوفه 
بعد رحيله وهو ناشئ قبل ستة 
أعوام، فإن الرد برفض هذه الصفقة 
جاء عن طريق الاعب نفسه الذي 
قدم في اجلولة االفتتاحية لبطولة 
الدوري اإلجنليزي برهانا جديدا 
على كونه العبا رئيسيا في صفوف 

أرسنال ناديه احلالي.

وقال جوسيب غوارديوال املدير 
الفني لبرشلونة تعليقا على ذلك 
اللقاء »بالتأكي����د لن يأتي. املدير 
الفني ألرس����نال الفرنسي أرسني 
التوغولي  بالفع����ل  ب����اع  ڤينغر 
إميانويل أديبايور والعاجي كولو 
توريه، وهما من أكثر العبيه أهمية، 
لذا ال أعتقد بوجود فرصة للتعاقد 

معه هذا العام«.

وفس����ر املدير الفن����ي للنادي 
االس����باني م����ا كان الكثيرون قد 
رأوه خال املباراة، فارسنال بعد 
أن بات أضعف على الورق عقب 
رحيل هدافه أديبايور وأحد أعمدة 
خط دفاعه توري����ه لم يعد أمامه 
سوى االعتماد على أسلوب تناقل 
الكرة وتنويع أسلوب الهجوم من 
أجل اإلبقاء على مكانته، األمر الذي 

يحت����اج من أجله إل����ى مخ داخل 
امللعب، وكان هذا املخ هو الاعب 
االسباني الذي أطلقت عليه صحيفة 
»غارديان« لقب »ملك اخليال في 

الدوري«.
وتسابقت الصحافة اإلجنليزية 
بش����كل عام الى اإلشادة بالاعب، 
تليغ����راف«:  »ديل����ي  فكتب����ت 

»فابريغاس نظام اللعب«.

لشبونة يستضيف فيورنتينا وتيميشوارا يواجه شتوتغارت في ذهاب الدور التمهيدي الثالث ألبطال أوروبا

موقعة نارية بين سلتيك وأرسنال في ستاد »باركهيد«
يشهد الدور التمهيدي الثالث من مسابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موقعة بريطانية 
نارية بني س���لتيك االس���كوتلندي وارسنال 
االجنليزي اللذين يلتقيان اليوم على ملعب 

»باركهيد« في مباراة الذهاب.
ويتواجد عشرون فريقا في الدور التمهيدي 
الثالث وسيتأهل الفائزون العشرة الى دور 
املجموع���ات حيث س���يلتحقون ب� 22 فريقا 

ضمنوا مكانهم مباشرة في هذا الدور.
ويش���هد الدور التمهيدي الثالث مواجهة 
اخرى من العيار الثقيل، حيث يلتقي سبورتينغ 
لش���بونة البرتغالي مع ضيف���ه فيورنتينا 

االيطالي.
ام���ا املباريات االخرى، فتجمع ش���يريف 
تيراسبول املولدافي باوملبياكوس اليوناني، 
الدمناركي بابويل نيقوس���يا  وكوبنهاغ���ن 
القبرصي الس���اعي الى تكرار اجناز مواطنه 
الروماني مع  انورثوزي���س، وتيميش���وارا 
ش���توتغارت االملاني، وتقام مباريات االياب 

في 25 و26 احلالي.
وبالعودة الى املوقعة البريطانية، يدخل 
سلتيك الى مواجهته مع ارسنال بعدما عانى 

في تخطي عقبة دينامو موسكو الروسي في 
الدور السابق، اذ خس���ر امامه في غاسغو 
0 � 1 قب���ل ان يعود ويتف���وق عليه 2 � 0 في 
موس���كو، ليسجل فوزه االول خارج قواعده 

في هذه املسابقة في 23 مباراة.
وبعيدا عن اخلسارة التي مني بها في ملعبه 
امام الفريق الروسي، ميلك سلتيك سجا مميزا 
في »باركهيد« وهو جنح في اسقاط فرق عماقة 
هناك في املواس���م االخيرة مثل مان يونايتد 
االجنليزي ويوڤنتوس االيطالي، لكن الفريق 
االسكوتلندي سيواجه خصما عنيدا جدا وصل 
بقيادة مدربه الفرنسي ارسني ڤينغر الى نصف 

نهائي هذه املسابقة املوسم املاضي.
وقال املدرب الفرنسي اتوقع مباراة سريعة 
في س���لتيك بارك، تابعت جزءا من مباراتهم 
مع ابردين، واعتقد شخصيا ان هذه املباراة 

كانت سهلة جدا عليهم«.
واستبعد ڤينغر ان يكرر فريقه النتيجة 
التي حققها امام العماق االسكوتلندي اآلخر 
رينجرز خ���ال كأس االمارات الودية عندما 
فاز 3 � 0، مضيفا »س���لتيك ميلك االمكانيات 
التي تخوله ان ينافس في الدوري االجنليزي 

املمتاز، سلتيك من الفرق الناشطة في ساحة 
االنتقاالت الدولية ايضا، وبالتالي ليس من 
املستحيل عليهم ان ينافسوا على هذا املستوى 

)دوري ابطال اوروبا(«.
وفي اجلهة املقابلة، يعرف مدرب سلتيك 
توني موبراي ارسنال متاما كونه اشرف على 
وست بروميتش البيون املوسم املاضي، وهو 
من املعجبني بفريق املدرب ڤينغر وقد قال بهذا 
الصدد »لقد شاهدت ارسنال يتفوق على بعض 
االندية االوروبية الكبرى دون عناء، اليزال 
ارسنال فريقا كبيرا رغم ان كلفة بناء ملعبه 
اجلديد حرمت ڤينغر من التعاقد مع العبني 
م���ن العيار الثقيل، لكنه جنح رغم هذا االمر 
في تخريج العبني رائعني وسيبقى فريقه من 

املنافسني من بداية املوسم حتى نهايته«.
ويأم���ل ڤينغر ان يتعاف���ى ثيو والكوت 
والفرنسي ابو ديابي من االصابة التي حرمتهما 
من املش���اركة امام ايڤرتون، فيما س���يغيب 
الفرنسي س���مير نصري والتشيكي توماس 
روزيكي عن مباراة »باركهيد« بش���كل مؤكد 
بسبب االصابة التي ستبعدهما عن املاعب 

لفترة طويلة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +9:451تيراسبول � اوملبياكوس

اجلزيرة الرياضية +9:452كوبنهاغن � نيقوسيا
اجلزيرة الرياضية +9:456تيميشوارا � شتوتغارت

اجلزيرة الرياضية +9:453سلتيك � أرسنال
اجلزيرة الرياضية +9:455لشبونة � فيورنتينا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الثانية(

شو سبورت 9:451سندرالند � تشلسي
شو سبورت 9:453ويغان � وولڤرهامبتون 


