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43 يبدو أن عمالقي الكرة اإلسبانية ريال مدريد وبرشلونة سيخوضان 
صراعا جديدا قبل نهاية فترة االنتقاالت حيث حتدثت عدة تقارير عن 
اهتمام الفريقني بجناح ليڤربول ألبرت رييرا بعد استبعاده من تشكيلة 
ليڤربول االفتتاحية للموس����م اجلديد، حيث أعلن األسباني رافائيل 
بنيتيز عن اس����تبعاد اجلناح اإلسباني لعدم اكتمال لياقته البدنية، 
األم����ر الذي أدى إلى حيرة الالعب جتاه قرار املدرب. وذكر تقرير في 
صحيفة »ذا ميرور« أن الالعب صاحب ال� 27 عاما يتطلع إلى املشاركة 

في كأس العالم، األمر الذي سيجعله لن يقبل باجللوس على مقاعد 
البدالء. ويرى رييرا أنه يستحق املشاركة كالعب أساسي منذ البداية 
كما ال يس����تطيع أن يعي ملاذا مت اختيار ريان بابيل على حسابه في 
مباراة فريقه أمام توتنهام. التقرير الذي لم يؤكده رييرا أو ينفه يبدو 
أنه أدى إلى انتباه كل من برش����لونة وريال مدريد إلى إمكانية عودة 
الالعب اإلسباني الدولي إلى وطنه، خصوصا بعد قوله خالل تواجده 

مع منتخب بالده »أود العودة إلى إسبانيا في مرحلة ما«.

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على ضم رييرا

مهاجم تشلسي العاجي ديدييه دروغبا يسقط أرضا أمام العب سندرالند                 )رويترز(

جنم أرسنال روبن ڤان بيرسي مير من حارس سلتيك بروك                      )رويترز(

برلسكوني يطالب بوضع
سقف معقول لرواتب الالعبين 

روني: نجاحي مع مان يونايتد
يعني أنني سأنجح في كأس العالم

بنيتيز يطالب توريس بالتوقف 
عن الحديث مع المدافعين

طالب رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني بوضع حدود 
ثابتة لرواتب العبي كرة القدم في أوروبا. وقال مالك نادي ميالن 
االيطالي الشهير لكرة القدم: »رواتب الالعبني غير مقبولة كما أنها 

بعيدة متاما عن الواقع االقتصادي وعن املوقف احلالي املتأزم«.
وأكد برلس���كوني أن تلك الرواتب جتاوزت في الوقت احلالي 
جميع احلدود، وقال إنها ستظل »غير مقبولة« حتى لو مت خفضها 

إلى النصف.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة »كوريرا ديلو سبورت« في عددها، 
اقترح برلس���كوني أن تس���ير كرة القدم األوروبية وفقا للقواعد 
املعمول بها في الواليات املتحدة حيث تضع قواعد قانونية خاصة 
برواتب الالعبني. وقال قطب اإلعالم الشهير إنه حتدث عن هذا األمر 
مع رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(، ميشيل بالتيني، 

مضيفا: »أعتقد أننا سنعمل قريبا في هذا االجتاه«.
وقوبل اقتراح برلسكوني بتأييد كالوديو لوتيتو، رئيس نادي 
التس���يو، الذي قال: »ميكننا تنفيذ هذا األمر بسرعة، حال وجود 

دعم حكومي«.
من جهت���ه، أعرب قائد منتخب إيطالي���ا، فابيو كاناڤارو، عن 
تش���ككه في جدوى هذه األفكار وقال: »ليست هذه الطريقة التي 

حتل بها مشكالت كرة القدم«.

يقدم املهاجم اإلجنليزي الشاب واين روني 
مستوى رائعا مع ناديه مان يونايتد منذ بداية 
فترة التحضير للموسم وحتى بعد بدايته، حيث 
قاد الش���ياطني لتحقيق فوز مقنع على حساب 
برمنغهام س���يتي في افتتاح مس���ابقة الدوري 
اإلجنلي���زي يوم األحد املاض���ي بإحرازه هدف 

الفوز الوحيد.
وقد عاد روني مرة أخرى ليمثل هجوم مان 
يونايت���د ويبدو انه وبعد أول مباريات الفريق 
في املوسم املستفيد األكبر من رحيل كريستيانو 
رونالدو،، وبالطبع يريد روني استغالل هذا األمر 
لصاحل���ه لتقدمي كل ما لديه قبل نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا. ويعلم روني ان 
تألقه مع مان يونايتد سيؤثر عليه باإليجاب مع 
منتخب بالده في كأس العالم وقد صرح بذلك قائال: 
»أتطلع ملواصلة مشواري بنفس هذه القوة، إذا 
متكنا من حتقيق لقب الدوري هذا املوسم سيكون 
أفضل استعداد ذهني وفني بالنسبة لي لكأس 
العالم 2010، وأيضا سيؤثر باإليجاب على بقية 

جنوم الفريق أصحاب اجلنسية اإلجنليزية«.

حذر االس����باني رافايل بنيتي����ز املدير الفني 
لليڤرب����ول االجنليزي مواطنه فرناندو توريس 
وطلب منه التوقف عن اثارة املشاكل مع اخلصوم، 
واوضح املدرب االس����باني فيما اب����رزه االعالم 
البريطاني ان توريس يتحدث كثيرا مع املدافعني 
وهو ما يؤثر على تركيزه، وتابع: الهدوء س����مة 
يحتاجها توريس الس����تكمال مهاراته كمهاجم، 
طلبت منه التركيز بشكل تام في املباراة، وشهدت 
مباراة ليڤربول وتوتنهام هوتسبر في الدوري 
االجنليزي – والتي خسرها احلمر بهدفني لهدف 
– تراشقا بالكلمات بني توريس ومدافعي الفريق 
اللندني.واضاف: اعلم ان التعامل مع املدافعني ليس 
سهال لكني اخطرت توريس بان افضل رد على 

اخلصوم هو احراز االهداف في مرماهم.
واختتم تصريحاته: في املوسم االول له معنا 
كان تركيزه منصبا على ك����رة القدم، امتنى ان 

يعود لهذه احلالة مجددا.
توريس يعد ابرز مهاجمي ليڤربول وأحد جنوم 
الدوري االجنليزي منذ انضم للفريق قادما من 

اتلتيكو مدريد في 2007.

موتا: أفضل اللعب إليطاليا على تمثيل البرازيل

سالغادو انتقل إلى بالكبيرن

يبدو أن املنتخب االيطالي س���يضم أكثر من 
العب برازيلي املولد خالل الشهور القليلة القادمة، 
فبع���د اقتراب املهاجم أماوري من ارتداء فانيلة 
اآلزوري، أعلن تياغو موتا رغبته الواضحة في 
االنضمام ملنتخب أبطال العالم مؤكدا أنه يفضل 
ذلك على االنضمام ملنتخب السامبا. كلمات العب 
وسط اإلنتر االيطالي جاءت ضمن مقابلة مطولة 
مع صحيفة ال غازيتا ديلو سبورت االيطالية، 
ق���ال فيها: »اللعب اليطاليا هو حلمي، وال أنكر 

األمر، في حال تلقيت االستدعاء لتمثيل املنتخب، 
فاملوافقة لن حتتاج مني أكثر من ثانية واحدة 
«أمتلك دماء ايطالية، أش���عر أنني ايطالي وكل 
ما أطلبه هو أن أكون أحد اخليارات في املنتخب 
اآلزوري، أحمل جواز السفر االيطالي منذ فترة 
طويلة، حتى قبل أن أنتقل الى أوروبا،«بالتاكيد، 
أري���د أن يكون أدائي داخل امللع���ب هو الدافع 
وراء استدعائي للمنتخب، فأنا ال اطلب الهدايا 

من أحد«.

انتقل املدافع الدولي االس����باني الس����ابق ميشال 
سالغادو الى بالكبيرن روفرز االجنليزي ملدة موسمني، 
حسبما اعلن االخير في موقعه على شبكة االنترنت. 
وكان سالغادو )33 عاما( يبحث عن ناد منذ أن ترك في 
اوائل الشهر اجلاري فريقه ريال مدريد بطريقة »ودية« 

بعد أن دافع عن ألوان النادي امللكي 10 اعوام.
وخضع س����الغادو الذي خاض 53 مباراة دولية 

مع املنتخب االس����باني، للفح����ص الطبي الروتيني 
قبل ان يوقع امس على عقد مع بالكبيرن للموسمني 
املقبلني. وسيعود سالغادو الى العاصمة االسبانية 
م����ن اجل ارتداء قميص ري����ال مدريد للمرة االخيرة 
في املباراة الوداعية التي خصصها له النادي امللكي 
االثنني املقبل امام روزنبرغ النرويجي )كأس سانتياغو 

برنابيو(.

خطوة مهمة ألرسنال وشتوتغارت 
وأولمبياكوس نحو دور المجموعات

خطا أرسنال االجنليزي خطوة مهمة نحو بلوغ 
دور املجموع����ات بعدما عاد من ملعب »باركهيد« 
اخلاص مبضيفه س����لتيك االس����كوتلندي بف�وز 
ثمني 2 � 0 اول من امس في ابرز مواجهات الدور 
التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال اوروبا 
لك����رة القدم. وميكن الق����ول ان احلظ لعب دوره 
الن الهدفني اللذين سجلهما الفريق اللندني جاءا 
بطريقة »غير متعمدة«، وغابت الفرص احلقيقية 
عن الشوط االول حيث انحصر اللعب في منتصف 
امللع����ب حتى الدقيقت����ني األخيرتني عندما تدخل 
احل����ظ ليلعب دوره الى جان����ب الفريق اللندني 
الذي أنهى الش����وط االول متقدما بهدف جاء عبر 
مدافعه الفرنسي وليام غاالس الذي حول الكرة دون 
قصد الى شباك احلارس الپولندي ارتور بوروك 
اثر ركلة حرة نفذها زميله االسباني فرانسيسك 

فابريغاس )43(.
وفي الشوط الثاني، لعب احلظ دوره مجددا ومنح 
الفريق اللندني هدفه الثاني ووجه الضربة القاضية 
لسلتيك عندما وضع غاري كالدويل الكرة في مرمى 
فريقه عن طريق اخلطأ عندما حاول اعتراض عرضية 
من الفرنسية غاييل كليشي )71(. وسيعود فريق املدرب 
الفرنسي ارسني ڤينغر الى ستاد االمارات حيث ستقام 
مباراة اإلياب االربعاء املقبل بأفضلية واضحة على 
منافسه االسكوتلندي الذي يأمل ان يكرر سيناريو 
الدور التمهيدي الثاني عندما خسر امام دينامو موسكو 
الروسي في غالسغو 0 � 1 قبل ان يعود ويتفوق عليه 

2 � 0 في موسكو، ليسجل فوزه االول خارج قواعده 
في هذه املسابقة في 23 مباراة.

وحذا شتوتغارت األملاني حذو ارسنال وحقق 
فوزا هاما خارج قواعده على تيميشوارا الروماني 
2 � 0 ايضا سجلهما تيمو غيبهارت )28 من ركلة 
جزاء( والبيالروس����ي الكسندر هليب )30( الذي 
افتت����ح باك����ورة اهدافه مع فريق����ه اجلديد الذي 
انتقل اليه من برشلونة االسباني.وانتهى الفصل 
االول من مواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
مع ضيف����ه فيورنتينا االيطال����ي بالتعادل 2 � 2 
ليبقى باب التأهل مفتوحا على مصراعيه. وسجل 
املونتينيغري سيمون فوكسيفيتش )58( الذي طرد 
بعدها مباشرة حلصوله على إنذار ثان، وميغيل 
فيلوزو )66( هدفي سبورتينغ، والبيروفي خوان 
مانويل فارغ����اس )6( والبرتو جيالردينو )79( 

هدفي فيورنتينا.
اما اوملبياكوس اليوناني فقطع بدوره نصف 
الطريق نحو دور املجموعات بفوزه على مضيفه 
ش����يريف تيراس����بول املولدافي بهدفني سجلهما 
البرازيلي دودو سيارينزي )46( وكونستانتينوس 
ميتروغلو )81(. والتزال حظوظ اوبويل نيقوسيا 
قائمة في تكرار اجناز مواطنه انورثوزيس الذي 
اصبح املوسم املاضي اول فريق قبرصي يصل الى 
دور املجموعات، ألنه عاد من ارض مضيفه كوبنهاغن 
الدمناركي باقل خسائر ممكنة بعد خسارته بهدف 

سجله التشيكي زدينيك بوسبيتش )54(.

سبورتينغ لشبونة يتعادل مع فيورنتينا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

»أسود« تشلسي يذبحون »قطط« سندرالند على ملعب »النور«

نفذها فرانك المبارد من اجلهة اليسرى 
فحولها ايفانوفيتش برأسه لتصل الى 
العب بايرن ميونيخ السابق الذي سددها 
»طائرة« من مسافة قريبة في الزاوية 

اليسرى )52(.
ولم يكد سندرالند يستوعب صدمة 
التعادل حتى وجد نفسه متخلفا بهدف 
جاء من ركلة جزاء نفذها فرانك المبارد 
بنجاح بعد تعرض دروغبا خلطأ داخل 
املنطقة من قبل جورج ماكارتني )61(، 
ثم تعقدت مهمته في الدقيقة 70 عندما 
اض���اف ديكو الهدف الثالث بعد لعبة 
جماعي���ة ممي���زة انهاه���ا البرتغالي 

بتسديدة قوية من خارج املنطقة وضع 
من خاللها الكرة ف���ي الزاوية اليمنى 

ملرمى صاحب االرض.
الفني  املدي���ر  ومن جانبه أش���اد 
لتشلس���ي اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
بالطريق���ة التي رد به���ا العبوه على 
الثاني،  الش���وط  تقدم سندرالند في 
وحتدث لشبكة سكاي سبورتس قائال: 
»أنا سعيد ألننا لعبنا بطريقة جيدة 
للغاية من أول دقيقة آلخر دقيقة، كنا 
جيدين في الشوط األول لكننا استقبلنا 
هدفا، سيطرنا وحاولنا لكن الشوط 
انتهى بنتيجة غي���ر مرضية إال اننا 

لم نستسلم وواصلنا سيطرتنا على 
املباراة وفي النهاي���ة ربحنا، وكانت 
مباراة رائعة بالنسبة لنا«. وأضاف: 
»اننا س���عداء لرؤية الفريق يتحسن 
بشكل سريع، وسيواصل حتسنه أكثر 
من ذلك«. واعترف في نهاية حديثه بانه 
سيستخدم جميع العبيه االحتياطيني 
اثناء املوسم وفي كل املباريات تقريبا 
وذلك ردا منه على أسباب إشراكه ألكثر 
من العب احتياطي أمام سندرالند وهم 
»ديكو وإيفانوفيتش وباالك وكالو«، 
وقال أيضا: »لدينا الكثير من املباريات 
ومن املهم لنا استخدام جميع الالعبني، 

نحن منتلك فريقا جيدا جدا، في جميع 
اخلطوط يوجد العبون رائعون، أريد 
استخدامهم جميعا للحفاظ على جو 
جيد في الفريق«. وأنهى حديثه معبرا 
عن سعادته باستعادة النجم البرتغالي 
»ديكو« تركيزه ومهاراته وحضوره 
الذهني والبدني في املباراة قائال: »أنا 
سعيد جدا من أجل ديكو، اآلن تخلص 
من مشاكله، لذا قدم مباراة رائعة، ظهر 
ف���ي أكثر من مركز مؤثر أثناء س���ير 
اللعب«. يذكر ان فوالم سيستضيف 
تشلس���ي يوم األحد املقب���ل في إطار 
مباريات األسبوع الثالث من 

الدوري على ملعب الكرافن كوتيدج.
وفي مباراة ثانية، س���قط ويغان 
العائد  امام ضيف���ه وولفرهامبتون 
الى الدرجة املمتازة للمرة االولى منذ 
2004، بهدف سجله اندرو كيوغ في 
الدقيقة 6. وكان وولفرهامبتون، الفائز 
بلقب دوري االضواء عندما كان حتت 
مسمى الدرجة االولى مواسم 1954/1953 
و1958/1957 و1959/1958، خسر في 

مباراته االولى امام وست هام 
0 � 2 فيم���ا تغلب ويغان 

على مضيفه استون فيال 
بالنتيجة ذاتها.

كرر تشلسي س���يناريو املرحلة 
االفتتاحية وحّول تخلفه أمام مضيفه 
سندرالند الى فوز 3 � 1 أول من امس في 
املرحلة الثانية من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
وكان تشلسي تخلف في مباراته 
االولى امام ضيفه هال سيتي قبل ان 
يعود ويخرج فائزا 2 � 1 بفضل العاجي 
ديدييه دروغبا الذي سجل هدف الفوز 
ف���ي الوقت بدل الضائع بعد ان ادرك 

الالعب ذاته التعادل.
وجاءت بداية املباراة س���ريعة من 
قبل الطرفني دون فرص حقيقية حتى 
الدقيقة 18 عندما جنح دارين بنت في 
هز ش���باك الفريق اللندني واحلارس 
التشيكي بتر تش���يك عندما وصلته 
الكرة على اجلهة اليسرى من منطقة 
الضيوف بعدما حتولت تسديدة زميله 
التريندادي كينوي���ن جونز من قائد 
تشلس���ي جون تيري، فسيطر عليها 
ووضعها ارضية في الزاوية اليمنى، 
مسجال هدفه الثاني مع فريقه اجلديد 
ال���ذي انتقل اليه م���ن توتنهام، بعد 
ان ق���اده للفوز على بولتون 1 � 0 في 
املرحلة السابقة. وحاول تشلسي ان 
يتدارك املوقف س���ريعا بهدف جتنب 
تلقيه الهزمية االولى امام س���ندالرند 
منذ 17 م���ارس 2001 )4 � 2(، فضغط 
على مرمى مضيفه لكنه لم يهدد مرمى 
احلارس املجري مارتن فيولوب فاكتفى 
بالتسديد البعيد بسبب التكتل الدفاعي 

لفريق املدرب ستيف بروس.
وفي بداي���ة الش���وط الثاني، كاد 
التعادل برأسية من  تشلس���ي يدرك 
مدافعه الصربي برانيسالف ايفانوفيتش 
لكن فيولوب انق���ذ املوقف )50(، ثم 
اتبعها دروغبا بفرصة رأسية اخرى اثر 
ركنية من البرتغالي ديكو لكن الكرة 

علت العارضة بقليل )51(.
ولم ينتظر تشلسي كثيرا ليدرك 
التعادل عبر صان���ع األلعاب األملاني 
ميكايل باالك الذي لعب أساسيا بعد ان 
جلس على مقاعد االحتياط في املباراة 
االفتتاحية، وجاء الهدف اثر ركلة حرة 

سيناريو المرحلة االفتتاحية يتكرر بتحقيق الفوز الثاني وأنشيلوتي يعد جميع االحتياطيين بالمشاركة

»البلوز« يستكمل 
إجراءات التعاقد

مع الصربي ماتيتش
تشلس����ي  اس����تكمل 
»البلوز« إجراءات التعاقد 
م����ع العب خط الوس����ط 
الصربي نيمانيا ماتيتش 
)21 عاما( وال����ذي انضم 
للفري����ق قادم����ا من نادي 
كوسيتشي السلوڤاكي بعقد 
ميتد أربع س����نوات مقابل 
1.5 مليون جنيه استرليني 
)2.1 مليون دوالر(. وصرح 
الالعب على املوقع الرسمي 
لن����ادي تشلس����ي ألعب 
إلى ج����وار برانيس����الف 
)إيفانوڤيتش( في املنتخب 
الصربي وحتدثت إليه بشأن 
تشيلسي.. وفي أول مرة 
التقيت فيها معه للمشاركة 
مع املنتخ����ب وجهت إليه 
س����ؤالني. إنني العب خط 
وسط أمتيز بالصالبة ولدي 
الكثير ألقدمه وسأتطور 
بال شك وسأظهر للجميع 
إلى  انتقالي  الس����بب في 
تشلسي. أعرف أنني لست 
القوة  مشهورا ولكن لدي 
البدنية كما أمتيز باألداء 
اخلطط����ي واللعب بالقدم 
اليسرى. ويلعب ماتيتش 
لهذا النادي السلوفاكي منذ 
أن كان في الثامنة عشرة من 
عمره بينما كان سابقا أحد 
الالعبني في فريق الشباب 
بنادي ريد س����تار بلجراد 

الصربي.


