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43 يبدو ان املدرب الفرنس����ي ارسني ڤينغر لم يستطع ضبط غضبه بعد 
تزايد الشائعات التي حملت انباء اهتمام برشلونة وتقدمه بعروض من اجل 
سيسك فابريغاس. وكانت صحيفة »املوندو ديبورتيڤو« قد قالت ان ارسنال 
اتفق مع برش����لونة على انتقال فابريغاس مقابل 35 مليون يورو الصيف 
املقبل، لكن ڤينغر سارع لنفي هذه التقارير، ثم بدأ هجومه على برشلونة 
دون تسميته حيث قال »طريقة ادارة االندية االسبانية لسوق االنتقاالت هي 

سياسية وليست رياضية، وهذا امر يؤذي الفرق االخرى كثيرا«.

ڤينغر يهاجم برشلونة
اكد رئيس نادي انتر ميالن االيطالي ماسيمو موراتي ان فريقه هو 
االقوى واالفضل في العالم اآلن، وانه اقوى من ريال مدريد وبرشلونة، 
موضحا ان الفريق يستهدف الفوز بالدوري االيطالي ودوري ابطال اوروبا 
خالل املوسم املقبل. كلمات موراتي املتفائلة جاءت ضمن مقابلة اجراها 
مع صحيفة »الغازيتا ديللو س����بورت« االيطالية وقال فيها »ال اشعر 
اننا اقل من اي فريق آخر، مبا في ذلك فريقي ريال مدريد وبرشلونة، 

ابراهيموڤيتش العب كبير لكنه اصبح من املاضي اآلن.

موراتي:  إنتر أقوى فريق في العالم

تشلسي ضيف ثقيل على فوالم وصراع بين ڤولفسبورغ وهامبورغ .. وبرشلونة يسعى للفوز بكأس السوبر أمام أتلتيك بلباو

إنتر ميالن يبدأ الدفاع عن لقبه أمام باري ويوڤنتوس يواجه كييڤو

وعزز مدرب »السيدة العجوز« 
تشيرو فيرارا الذي استلم مهامه 
املوس����م املاضي مؤقت����ا بدال من 
كالوديو رانييري ثم عني في منصبه 
بشكل دائم، صفوف فريقه انطالقا 
من الدفاع وذلك باستعادة خدمات 

على ان يلعب دوره الس����ابق وقد 
انفق الكثي����ر من االموال من اجل 
تعزيز صفوفه بالعبني »مؤثرين« 
لكنه سيفتقد الى العبه احملوري 
املميز التشيكي باڤل ندڤيد العتزاله 

اللعب.

فولفسبورغ، بالنظر الى مجريات 
املباراة التي سيطر عليها هوفنهامي 
م����ن البداية ال����ى النهاية، واهدر 
العبوه عددا كبي����را من الفرص، 
في وقت لم يشكل تكن لشالكه اي 

فرصة خطرة طوال املباراة.

فرنسا

وفي خت����ام مباريات املرحلة 
الثالث����ة من الدوري الفرنس����ي، 
اللقب بوردو  يس����تضيف حامل 
نيس بينم����ا يلتقي غرونوبل مع 

لنس وليل مع تولوز.

إسبانيا

يستضيف ملعب »كامب نو« 
مساء اليوم مباراة االياب في كأس 
السوبر االسباني والتي جتمع بني 
بطلي الدوري والكأس بني برشلونة 
وأتلتي����ك بلباو، وكان����ت مباراة 
الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة 
خارج ملعب����ه 2 -1 مما يعني ان 
الفريق »الكاتالون����ي« على بعد 
خطوة من التتويج، حيث يكفيه 
الفوز او التعادل او اخلسارة بهدف 
واحد لصعود منصة التتويج، بينما 
يحتاج بلباو إلى الفوز بهدفني على 
االقل إذا أراد التتويج بلقب كأس 

السوبر.
من جانبه، ق����ال مدافع بلباو 
ايتور اوس����يو »يجب أن نتفوق 
على برش����لونة، سيكون الوضع 
صعبا هناك، لكن يجب أن نحاول 

حتقيق الفوز«.
وكان برشلونة قد خاض مباراة 
الذهاب بدون جنميه األرجنتيني 
ليونيل ميسي والسويدي زالتان 

إبراهيموڤيتش بسبب اإلصابة.

جنوى الذي قدم املوس����م املاضي 
اداء مميزا.

وقد يدخل نابولي ايضا على خط 
املنافسة على املراكز املتقدمة بعدما 
عزز صفوف����ه مبهاجم اودينيزي 
واملنتخب االيطالي فابيو كوالياريال 
الذي سيلعب الى جانب االرجنتيني 
املتميز ازيكييل الفيتزي. وستكون 
املباراة االولى لنابولي في مواجهة 
مضيف����ه باليرمو، فيما يلعب في 
املباري����ات االخرى التس����يو مع 
اتاالنت����ا، اودينيزي م����ع بارما، 
ليڤورنو مع كالياري وكاتانيا مع 

سمبدوريا.

ألمانيا

متكن ڤولفسبورغ حامل اللقب 
من احراز النقاط الكاملة بعد مرور 
مرحلتني، بيد ان مهمته ستكون 
صعبة الي����وم في املرحلة الثالثة 
من الدوري االملاني حيث يستضيف 
هامبورغ في »فولسفاغن ارينا«. 
وس����يحاول البطل احملافظة على 
س����جله املمتاز في البطولة برغم 
ان املباراة ضد هامبورغ صاحب 
املركز الثالث هي ضد »فريق ميكنه 
ان ينافس على الصدارة« بحسب 
مدرب االول ارمني فيه. وفي بقية 
املباري����ات يلتقي ڤيرد برمين مع 
بوروسيا مونشنغالباخ وبوخوم 

مع هرتا برلني.
وكان شالكه قد عاد بنقطة ثمينة 
من ملعب »رين نيكار« اثر تعادله 
م����ع مضيفه هوفنه����امي 0 � 0 في 

افتتاح املرحلة الثالثة.
النقطة تعد  ان  القول  ويصح 
مكسبا كبيرا لشالكه الذي انفرد 
بالصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن 

مدافعه السابق فابيو كاناڤارو من 
ريال مدريد االسباني، ليلعب الى 
جانب زميله في املنتخب جورجيو 
كييليني، وهما سيحظيان بدعم من 
االوروغوياني مارتن كاسيريس، 

املعار من برشلونة.
كما ض����م يوڤنت����وس العب 
الوسط البرازيلي فيليبو ميلو من 
فيورنتينا ومواطنه املميز صانع 
االلعاب دييغو من ڤيردر برمين 
االملاني الذي سيؤمن »االمدادات« 
للقائد املتجدد اليساندرو دل بييرو 
الفرنس����ي داڤيد تريزيغيه الذي 
قرر البقاء مع الفريق، والبرازيلي 

كارڤاليو اماوري.
كما ميلك »الس����يدة العجوز« 
النجم الشاب سيباستيان جوڤينكو 
املرشح ليلعب دورا اساسيا هذا 
املوسم، حتضيرا خلالفة دل بييرو، 
كما كانت احلال مع االخير عندما 
بدأ مش����واره م����ع الفريق كبديل 
محتمل لروبرتو باجيو. وسيكون 
االختبار االول لفيرارا ورجاله امام 
كييڤو، قبل ان يخوضوا االختبار 
اجلدي االول امام روما في املرحلة 

الثانية.
اما بالنس����بة للف����رق التي قد 
تدخل على خ����ط الصراع، فهناك 
روما الذي س����يضع ثقته بقائده 
وجنمه فرانشسكو توتي بعد ان 
العاصمة عقده مع  مدد اسطورة 
النادي الذي تخلى عن خدمات اثنني 
من ركائزه وهما البرتو اكويالني 
الى ليڤربول االجنليزي واملدافع 
املخضرم كريس����تيان بانوتشي 
الى بارما، فيما اعتزل فينش����نزو 
مونتيال. وسيكون االختبار االول 
لروما صعبا ألنه سيحل ضيفا على 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )الجولة الثالثة(

شوسبورت 3:301وست هام � توتنهام

اكسترمي سبورت5بيرنلي � إيڤرتون

شوسبورت 61فوالم � تشلسي

المانيا )الجولة الثالثة(
دبي الرياضية 4:301بوخوم � هرتا برلني

دبي الرياضة 6:302ڤيردر برمين � مونشنغالدباخ

دبي الرياضية 6:301ڤولفسبورغ � هامبورغ

إيطاليا )الجولة األولى(
اجلزيرة الرياضية +71إنتر � باري

اجلزيرة الرياضية +9:452يوڤنتوس � كييڤو
اجلزيرة الرياضية +9:454التسيو � اتاالنتا
اجلزيرة الرياضية +9:456أودينيزي � بارما

�9:45ليڤورنو � كالياري
اجلزيرة الرياضية +9:455باليرمو � نابولي

اجلزيرة الرياضية +9:451جنوى � روما
اجلزيرة الرياضية +9:457كاتانيا � سمبدوريا

فرنسا )الجولة الثالثة(
أبوظبي الرياضية 61بوردو � نيس

ART Sport 62غرونوبل � لنس

ART Sport 103ليل � تولوز

إسبانيا )إياب كأس السوبر(
أبوظبي الرياضية 111برشلونة � أتلتيك بلباو

ملورينيو ورجاله اليوم على ملعبهم 
»جوسيبي مياتزا« في مواجهة باري 
العائد مجددا الى دوري االضواء، 
وس����تكون هذه املب����اراة مبثابة 
التحضير الى موقعة املرحلة الثانية 
التي ستشكل االختبار اجلدي االول 
للبطل ألنه س����يتواجه مع جاره 

اللدود ميالن.
وش����هد انت����ر مي����الن بعض 
التغيي����رات في التش����كيلة التي 
حملته الى اللقب الرابع على التوالي 
املوس����م املاضي النه، الى جانب 
رحيل ابراهيموڤيتش، س����يفتقد 
فريق مورينيو ال����ى العبني مثل 
االرجنتينيني خوليو كروز وهرنان 
كريسبو اللذين انتقال الى التسيو 
وجنوى على التوالي، والبرتغالي 
لويس فيغو الذي انتهى عقده. وعزز 
انتر مي����الن صفوفه بضم املدافع 
البرازيلي املخضرم لوس����يو من 
بايرن ميونيخ االملاني، كما استقدم 
من جنوى كل من العب الوس����ط 
البرازيلي تياغ����و موتا والهداف 
االرجنتيني دييغو ميليتو الذي 
س����جل 24 هدفا املوسم املاضي.
وسيش����كل ميليتو قوة هجومية 
ضاربة مع ايتو وقد اظهر املهاجمان 
تفاهم����ا جيدا خ����الل حتضيرات 
الفريق للموسم اجلديد.ويبدو ان 
مورينيو معج����ب بايتو اكثر من 
ابراهيموڤيتش ألنه انتقد املهاجم 
الس����ويدي ما ان حسمت صفقة 
انتقاله الى برشلونة وهو ودعه 
بتصريح اش����ار خالله الىان هذا 
الالعب »لم يكن محبوبا بتاتا من 
جماهير النادي«.لكن مهمة مورينيو 
ورجاله لن تكون سهلة كثيرا هذا 
املوسم الن يوڤنتوس يبدو عازما 

على التوالي والثامنة عش����رة في 
تاريخه، فيما يبدو يوڤنتوس االكثر 
استعدادا ملقارعته في موسم يشكل 
حتديا امام فرق ال� »كالتشيو« من 
اجل االثبات ان بطولتهم لم تصبح 
الثاني����ة« رغم هجرة  من »الفئة 

النجوم عنها.
ولم يعد الدوري االيطالي قبلة 
النجوم الكبار كما كانت حاله خالل 
العقود الثالثة االخيرة، ألن معظم 
»الكبار« يتوجه����ون الى الدوري 
االسباني واالجنليزي، وكان العنوان 
الرئيسي خالل الفصل االستعدادي 
ملوس����م 2009 � 2010 رحيل ابرز 
جنمني في الدوري االيطالي خالل 
البرازيلي كاكا  االعوام االخي����رة 
والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
الى عمالقي الدوري االسباني ريال 

مدريد وبرشلونة على التوالي.
وقد ال يتأثر انتر ميالن كثيرا 
برحي����ل ابراهيموڤيت����ش عنه، 
خصوصا انه حصل على خدمات 
الهداف الكاميروني صامويل ايتو من 
برشلونة، لكن هذا االمر ال ينطبق 
على جاره ميالن الذي تخلى عن كاكا 
الى ريال مدريد مقابل 64 مليون 
يورو دون ان ينجح في ان يعزز 
صفوفه بالعبني من الطراز الرفيع 

ما اثار حفيظة جمهوره.
وس����يبدأ انتر ميالن املوس����م 
كمرشح ملواصلة احتكاره للقب لكن 
يوڤنتوس الذي انهى املوسم املاضي 
متخلفا بفارق 10 نقاط عن فريق 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
قد عزز صفوفه بالعبني مميزين 
بهدف كسر احتكار »نيراتزوري« 

ورفع رصيده الى 28 لقبا.
االول  االختب����ار  وس����يكون 

يواج����ه تشلس����ي الذي خرج 
فائزا من مباراتي����ه االوليني امام 
هال س����يتي )2 - 1( وسندرالند 
)3 - 1( اصع����ب امتحان له حتى 
اآلن بقيادة مدربه االيطالي كارلو 
انشيلوتي في املرحلة الثالثة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم وذلك 
عندما يحل اليوم ضيفا على جاره 
اللندني فوالم على ملعب »كرايفن 
كاتدج« الذي شكل عقدة لالربعة 
الكبار املوسم املاضي. وقدم تشلسي 
حتى اآلن مستوى مميزا، واذ واصل 
مش����واره بهذه الطريقة فسيكون 
دون شك االوفر حظا الزاحة مان 
يونايتد عن العرش الذي احتكره 
»الش����ياطني احلمر« في املواسم 

الثالثة السابقة.
وعل����ق العب الوس����ط فرانك 
المبارد على مش����وار فريقه حتى 
اآلن قائال »الطريق التزال طويلة في 
الدوري وما حققناه هو بداية جيدة 
وحسب. من املؤكد انك تسعى لتكون 
في املقدمة منذ البداية واذا حققت 
انطالقة جيدة ولم تختبر منتصف 
موسم مثل ذلك الذي اختبرناه العام 
املاضي، فس����تكون امامك فرصة 
كبيرة )للفوز باللقب(«. وفي باقي 
املباريات، يتواجه توتنهام الذي 
يحقق افضل بداية له منذ 44 عاما 
بعد فوزه على ليڤربول 2 - 1 وهال 
س����يتي 5 - 1، مع جاره اللندني 
وست هام على ارض االخير، فيما 

يلعب بارنلي مع ايڤرتون.

إيطاليا

س����يكون انتر ميالن مرشحا 
فوق الع����ادة للظف����ر بلقب بطل 
الدوري االيطالي للمرة اخلامسة 

)رويترز(جنم تشلسي األملاني ميكايل باالك سجل هدف فريقه أمام سندرالندمهاجم يوڤنتوس فنشينزو ياكوينتا سجل هدفا في مرمى كييڤو املوسم املاضي

)رويترز(مهاجم شالكه كيفن كورايني متعثرا أمام مدافع هوفنهامي مارفني كومبر)أ.پ(مهاجم برشلونة تييري هنري مير من مدافع بلباو كارلوس غوربيك في مباراة الذهاب


