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مواجهة قوية بين ڤالنسيا وأشبيلية.. ومانشستر سيتي ضيف ثقيل على بورتسموث

روما ويوڤنتوس »تكسير عظام« وصراع مثير بين مرسيليا وبوردو
تتجه األنظار اليوم الى بطوالت 
اسبانيا وانجلترا وايطاليا وألمانيا 
وفرنسا لكرة القدم حيث المواجهات 
المثيرة لعل ابرزها الصراع بين روما 
ويوڤنتوس، ومرسيليا مع بوردو 
وڤالنسيا مع اشبيلية ومانشستر 

سيتي مع بورتسموث.

إيطاليا

 تشهد المرحلة الثانية من الدوري 
االيطال���ي، قمة مثيرة على الملعب 
االولمب���ي في روما بي���ن اصحاب 
األرض ويوڤنتوس العائد بقوة الى 
الواجهة من خالل عروضه الجيدة 
المباريات اإلعدادية للموس���م  في 
الجديد. ويأمل روما في اس���تغالل 
عاملي األرض والجمهور لتعويض 
خسارته امام مضيفه جنوى 2-3 في 
المرحلة االولى وهو يعول على قائده 
فرانشيسكو توتي إللحاق الخسارة 
االولى بفريق السيدة العجوز الذي 
كان حقق فوزا بش���ق األنفس على 
ضيفه كييڤو 1-0. بيد ان يوڤنتوس 
يملك في صفوفه العبين بإمكانهم 
قل���ب نتيجة المباراة في اي لحظة 
خصوصا صانع األلعاب البرازيلي 
دييغ���و ريباس الق���ادم من ڤيردر 
بريمن األلماني والبرازيلي اماوري 
وڤيتش���نزو ياكوينتا والمخضرم 

اليساندرو دل پييرو.
وفي باقي المباريات، يلعب باري 
مع بولوني���ا، واتاالنتا مع جنوى، 
وكييڤ���و مع التس���يو، وبارما مع 
كاتانيا، وسمبدوريا مع اودينيزي، 
ونابولي مع ليڤورنو، وكالياري مع 

سيينا، وفيورنتينا مع باليرمو.

فرنسا

يلتقي مرس���يليا الوصيف مع 
بوردو البطل على ملعب ڤيلودروم 
في مرسيليا في قمة المرحلة الرابعة 
من الدوري الفرنسي. وتشكل المباراة 
اهمية كبيرة بالنسبة الى الفريقين 
وخصوصا مرس���يليا الساعي الى 
تعويض فشله الموسم الماضي في 
احراز لقب الدوري للمرة االولى منذ 
ع���ام 1992، بي���د ان مهمة اصحاب 
االرض الذين كانوا فازوا 1-0 ايابا 
الموسم الماضي على الملعب ذاته، 
لن تكون سهلة امام بوردو الذي كشر 

فوزين وتعادال حيث يحتل المركز 
الثان������ي بف��ارق نقطت��ين خل��ف 
بوردو وبالتالي فهو يمن���ي النفس 
بالفوز على االخير وانتزاع الصدارة 

منه.
والمب������اراة مواجه�������ة بين 

ڤالنسيان.

إسبانيا

تشهد المرحلة االفتتاحية للدوري 
الثقيل  العيار  االسباني مباراة من 
على ملعب »ميستايا« بين ڤالنسيا 

ع���ن انيابه مبكرا هذا الموسم من 
خالل تحقي���ق 3 انتص��ارات متتالية 
جعلت���ه يتصدر بمفرده الترتي���ب 
العام مؤكدا انه ل���ن يتن����ازل عن 

عرشه بسهولة.
ف�ي المقابل، حق���ق مرس���يل��يا 

نجم���ي منتخ����ب فرنس���ا الفائز 
بك���أس العال���م 1998، لوران بالن 
مدرب بوردو وديدييه ديشان مدرب 

مرسيليا.
وفي باقي المباريات، يلعب باريس 
س���ان جرمان مع ليل، وتولوز مع 

الذي اخفق ف���ي التأهل الى دوري 
األبطال، واش���بيلية ثالث الموسم 
الماضي. ونجح ڤالنسيا في المحافظة 
على نجميه داڤيد ڤيا وداڤيد سيلڤا 
رغ���م معاناته المالية، ما يعني انه 
اليزال يملك األسلحة التي ستمكنه 

من تعويض ما فاته الموسم الماضي 
وذلك رغم خس���ارته جهود البيول 
والمهاج���م المخض���رم فرنان���دو 
مورينتيس )مرس���يليا الفرنسي( 
اي���دو )كورنثيان���ز  والبرازيل���ي 

البرازيلي(.
اما اشبيلية فحافظ على ترسانته 
الهجومي���ة المكون���ة م���ن المالي 
فريديريك كانوتيه والبرازيلي لويس 
فابيانو الذي كان ف���ي طريقه الى 
ميالن قب���ل ان تتعثر المفاوضات 
بي���ن الناديين، كما اض���اف اليهما 
المهاجم الواعد الفارو نيغريدو من 

ريال مدريد.
وسيشهد الموسم الجديد وجود 
فرق خيريز وسرقسطة وتينيريفي 
في دوري األضواء، وهي حلت بدال 
من بيتيس ونومانسيا وريكرياتيڤو 
هويلڤا وذلك بعد ان احتل هذا الثالثي 
المراكز الثالثة االخيرة في الدرجة 

االولى في نهاية الموسم.
ف���ي دوري  وس���يلعب خيريز 
االضواء للمرة االولى خالل 62 عاما، 
علما ان الفريق األندلسي الذي أسس 
عام 1947، اما تينيريفي فسيسجل 
عودت���ه بين الكبار للم���رة االولى 
بعد غياب س���تة مواسم، فيما عاد 
سرقسطة بعد موس���م واحد فقط 

في الثانية.
ويس���تهل خيريز مش���واره في 
مواجهة مضيفه مايوركا، فيما يلعب 
اتلتيك بلباو مع اسبانيول، وملقة 
مع اتلتيكو مدريد، واوساسونا مع 
ڤياريال، وراس���ينغ سانتاندر مع 

خيتافي، والميريا مع بلد الوليد.

إنجلترا

تستأنف المرحلة الرابعة من الدوري 
االنجليزي اليوم حيث يلعب بورتسموث 
مع مانشستر س����يتي، وايڤرتون مع 

ويغان، واستون ڤيال مع فوالم.

ألمانيا

الرابعة من  المرحل���ة  تختت���م 
الدوري األلمان���ي اليوم بمباراتين 
اذ يلعب هامبورغ مع ضيفه كولن، 

وهرتا برلين مع ڤيردر بريمن.
وكان بوروسيا مونشنغالدباخ 
فاز على ماينتس في افتتاح المرحلة 

2 - صفر.

صراع على الكرة بني مهاجم يوڤنتوس دل پييرو والعب روما دي روسي في قمة املوسم املاضي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة(

شوسبورت 3:301بورتسموث � مانشستر سيتي

اكسترمي سبورت5ايڤرتون � ويغان

شو سبورت 61استون ڤيال � فوالم

إيطاليا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +71روما � يوڤنتوس
9:45اتاالنتا � جنوى

9:45كييڤو � التسيو 
9:45بارما � كاتانيا

9:45سمبدوريا � أودينيزي
9:45نابولي � ليڤورنو
9:45كالياري � سيينا 

اجلزيرة الرياضية +9:451فيورنتينا � باليرمو

ألمانيا )المرحلة الرابعة(
دبي الرياضية 4:301هرتا برلني � ڤيردربرمين 

دبي الرياضية 6:301هامبورغ � كولن

فرنسا )المرحلة الرابعة(
اجلزيرة الرياضية 61باريس سان جرمان � ليل

6تولوز � ڤالنسيان
أبوظبي الرياضية9مرسيليا � بوردو

إسبانيا )المرحلة األولى(
6اتلتيك بلباو � اسبانيول

6ملقة � اتلتيكو مدريد
6مايوركا � خيريز

6اوساسونا � ڤياريال
6راسينغ � خيتافي
اجلزيرة الرياضية +82ڤالنسيا � اشبيلية
اجلزيرة الرياضية +102امليريا � بلد الوليد

الدولي  وقع اجلناح 
الهولندي اريني روبن عقد 
انتقاله من ريال مدريد 
الدوري  وصيف بط���ل 
اإلسباني لكرة القدم الى 
بايرن ميونيخ االملاني 

ملدة 4 اعوام.

أعل���ن ري���ال مدريد 
اإلسباني لكرة القدم ان 
جناحه الدولي الهولندي 
ويسلي س���نايدر وقع 
رس���ميا مع انتر ميالن 
بطل الدوري االيطالي في 

املواسم ال� 4 االخيرة.

أكد مدرب تشلسي االجنليزي االيطالي 
كارلو انشيلوتي انه سمح للمهاجم األوكراني 
اندري شڤتشنكو بالرحيل ألنه ال يعتمد 

عليه هذا املوسم.
واضاف »تناقش����نا وقال انه يريد ان 
يلعب بانتظام لكني لم أعطه هذه اإلمكانية 

وقلنا له انه يستطيع الرحيل«.

سنايدر إلى انتر روبن مع بايرن  أنشيلوتي: شڤتشنكو راحل

)أ.پ(جنوم برشلونة يحتفلون بكأس السوبر األوروبية

احرز برشلونة بطل اوروبا الكأس 
السوبر االوروبية لكرة القدم بفوزه على 
شاختار دانييتسك االوكراني بطل كأس 
االحتاد 1 - 0 بعد التمديد في املباراة التي 
جمعت بينهما على ملعب لويس الثاني 
في امارة موناكو. وس���جل االحتياطي 
بدرو رودريغيز هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 115، واللقب هو الثاني للفريق 

الكاتالوني في مطلع املوسم احلالي بعد 
احراز الكأس الس���وبر االسبانية ايضا 
اتلتيكو بلباو االسبوع  على حس���اب 
املاضي، علما انه يس���تعد للدفاع عن 
ثالثة القاب احرزها املوسم املاضي وهي 
الدوري والكأس احملليان ودوري ابطال 

اوروبا.
جاء الشوط االول رتيبا ولم يشهد 

مرمى الفريقني اي خطورة باس���تثناء 
تسديدة للمهاجم الفرنسي تييري هنري 
مرت فوق العارضة االوكرانية، في حني 
انقذ حارس شاختيار بياتوڤ كرة زاحفة 

للنجم االرجنتيني ليونيل ميسي.
واستمر احلال في الشوط الثاني وكان 
السبب في ذلك ارضية امللعب التي كانت 
اشبه بحقل بطاطا فلم يتمكن الالعبون 

من ابراز مواهبهم الفنية.
واخرج مدرب برش���لونة جوسيب 
الس���ويدي زالتان  غوارديوال مهاجمه 
ايبراهيموڤيت���ش املنتق���ل حديثا الى 
الفريق الكاتالوني قادما من انترميالن 
الذي لم يقدم حملات جيدة واشرك مكانه 
بدرو رودريغيز قبل نهاية املباراة بعشر 

دقائق.

واستمر التعادل السلبي سيد املوقف 
في نهاية الدقائق التسعني فلعب الفريقان 
وقتا اضافيا شهد نزول املهاجم النيجيري 
جوليوس اغاهوا في صفوف شاختيار 
بيد ان الكلمة االخيرة كانت لبرشلونة 
الذي سجل له رودريغيز هدف املباراة 
الوحيد اثر متريرة متقنة من ميسي قبل 

نهاية الوقت االضافي بخمس دقائق.

سحبت في موناكو قرعة الدور االول )دور املجموعات( من مسابقة 
يوروبا ليغ لكرة القدم )كأس االحتاد االوروبي سابقا(، ووزعت الفرق 
ال� 48 على 12 مجموعة يضم كل منها 4 فرق يتأهل اول وثاني كل منها 
)24فريقا( الى الدور الثاني على ان تلتحق بها 8 فرق اخرى صاحبة 
املرك����ز الثالث في الدور االول )دور املجموعات( من مس����ابقة دوري 
ابطال اوروبا. وتتم منافس����ات هذا الدور في الفترة من 17 س����بتمبر 

املقبل الى 17 ديسمبر املقبل، وهنا املجموعات:
 - املجموعة االولى: اياكس امستردام واندرخلت ودينامو زغرب 

وتيميشوارا.
 - املجموعة الثانية: ڤالنسيا وليل وسالفيا براغ وجنوى.

 - املجموعة الثالثة: هامبورغ وسلتيك وهابويل ورابيد ڤيينا.
 - املجموعة الرابعة: سبورتينغ لشبونة وهيرينفني وهرتا برلني 

وفنتسبليس.
 - املجموعة اخلامسة: روما وبال وفوالم وسسكا صوفيا.

 - املجموعة السادس����ة: باناثينايكوس وغلطة س����راي ودينامو 
بوخارست وشتورم غراتس.

 - املجموعة الس����ابعة: ڤياريال والتس����يو وليفس����كي صوفيا 
وسالزبورغ.

 - املجموعة الثامنة: س����تيوا بوخارس����ت وفنربغش����ة وتونتي 
انشكيده وشيريف تيراسبول.

اثين����ا  التاس����عة: بنفي����كا وايفرت����ون واي����ك   - املجموع����ة 
وبوريسالف.

 - املجموعة العاشرة: شاختار دونيتسك وكلوب بروج وبارتيزان 
بلغراد وتولوز.

 - املجموعة احلادية عشرة: ايندهوفن وكوبنهاغن وسبارتا براغ 
وكلوج.

 - املجموعة الثانية عشرة: فيردر برمين واوستريا ڤيينا واتلتيك 
بلباو وناسيونال ماديرا.

أعلن نادي سندرالند االجنليزي لكرة القدم عن تعاقده مع جون منساه 
مدافع نادي اوملبيك ليون الفرنسي على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد. 
وشارك منساه )26 عاما( الذي انضم لفريق ليون في يوليو 2008 قادما 

من غرميه الفرنسي ستاد رين في نحو 60 مباراة مع منتخب غانا.

أعلن مصدر مس����ؤول في نادي الزمالك رفض اإلفصاح عن اس����مه 
ان من����دوب نادي بورتس����موث االجنليزي حضر ال����ى القاهرة إلنهاء 
مفاوضات ضم الالعب الى صف����وف الفريق بعدما تقدم رئيس النادي 
رجل االعمال اإلماراتي سليمان الفهيم بعرض قيمته 9.4 ماليني دوالر 

للفوز بخدمات الالعب.
من جانب اخر، أعلن نادي بورتس����موث ض����م املدافع االملاني كيفن 
برانس بواتينغ من جاره توتنهام، واملهاجم الدولي العاجي ارونا ديندان 

من لنس الفرنسي.

12 مجموعة في قرعة »يوروبا ليغ«

سندرالند يتعاقد مع منساه

بورتسموث يسعى لضم زكي

برشلونة »سوبر« أوروبا بال منازع
النادي الكاتالوني يؤكد »زعامته« بإضافة لقب جديد إلى خزائنه


