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 مهمة صعبة لمان يونايتد أمام توتنهام ومانشستر سيتي يلتقي أرسنال ومواجهة مثيرة بين يوڤنتوس والتسيو

صراع مدريدي كاتالوني بين خيتافي وبرشلونة وإسبانيول والريال

ليونيل ميسي مير مبهارة عالية بني العبي خيتافي في طريقه الحراز هدف لبرشلونة جنم مان يونايتد ناني يقفز من فوق باسكال شيمبوندا العب نادي توتنهام في مباراة سابقة 

مهاجم بايرن ميونيخ االملاني ميروسالڤ كلوزه مع مدافع بوروسيا دورمتوند الالعب كوڤاتش

مباريات اليوم بالتوقست المحلي
انجلترا )المرحلة الخامسة(

شواكسترا 51سندرالند – هال سيتي

شوشاشة5بالكبيرن – ولفرهامبتون

شو سبورت 54ليڤربول – بيرنلي

شو سبورت 51مانشستر سيتي – ارسنال

اكسترمي سبورت5ستوك سيتي – تشلسي
شو كوميدي اكسترا5ويغان – وست هام

5بورتسموث – بولتون

شو سبورت 7:301توتنهام – مان يونايتد

اسبانيا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +74اتلتيكو مدريد – راسينغ

اجلزيرة الرياضية +72خيتافي – برشلونة

اجلزيرة الرياضية +92اسبانيول – ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية +115اشبيلية – سرقسطة

المانيا )المرحلة الخامسة(
4:30ماينتس – هيرتا برلني

4:30هوفنهامي – بوخوم

4:30ڤولفسبورغ – ليڤركوزن

4:30نورمبرغ – مونشنغالدباخ

4:30فرايبورغ – فرانكفورت

دبي الرياضية 4:301دورمتوند – بايرن ميونيخ

دبي الرياضية 7:301هامبورغ – شتوتغارت

ايطاليا )المرحلة الثالثة(
اجلزيرة الرياضية +71ليڤورنو – ميالن

اجلزيرة الرياضية +9:451التسيو – يوڤنتوس

فرنسا )المرحلة الخامسة(
8ليل – شوشو

8ليون – لوريان

اجلزيرة الرياضية 82لومان – مرسيليا

8نانسي – تولوز

8ڤالينسيان – بولوني

8مونبلييه – لنس

اجلزيرة الرياضية 102بوردو – غرونوبل

أعلن نادي ڤيردر برمين االملاني لكرة القدم 
انه مدد عقد مدافعه البرازيلي الدولي نالدو حتى 
ع���ام 2013. ويدافع نال���دو )27 عاما( عن الوان 
فيردر برمين منذ يوليو عام 2005. وقد خاض 
نال���دو اربع مباريات دولية م���ع منتخب بالده 
ولعب 124 مباراة في الدوري االملاني حتى االن 

سجل فيها 14 هدفا. 

اعلن رئيس اللجنة االوملبية االميركية الري بروبست انه يأمل ان يكون 
الرئيس االميركي باراك اوباما ضمن وفد مدينة شيكاغو املتوجه الى كوبنهاغن 
في 2 اكتوبر املقبل حيث ستتم املفاضلة على اسم املدينة التي ستستضيف 
دورة االلعاب االملبية الصيفية عام 2016. وقال بروبست: »لقد متت دراسة 
امكانية وجود اوباما في كوبنهاغن بش����كل جدي، فان البيت االبيض يدعم 
بقوة ترشيح ش����يكاغو، والرئيس اعد 4 اشرطة ڤيديو لدعم ترشيح هذه 

املدينة«. وتتنافس شيكاغو مع مدن مدريد وريو دي جانيرو وطوكيو.

نالدو يمدد عقده مع بريمن حتى 2013 أوباما لدعم ملف شيكاغو الستضافة أولمبياد 2016

تعاود البطوالت األوروبية احمللية 
نش���اطها بعد توقف دام اسبوعني 
افس���حت فيه املجال امام املنتخبات 
ملتابعة مشوارها في تصفيات كأس 

العالم.

إنجلترا

 يواجه توتنهام ومانشستر سيتي 
الطامحان الى اختراق االربعة الكبار 
هذا املوسم اول امتحان لهما عندما 
يستضيف االول مان يونايتد حامل 
اللقب، والثاني ارس���نال احد الفرق 
املرش���حة الحرازه.وحقق الفريقان 
انطالقة مثالية حتى االن الن الفريق 
اللندن���ي فاز ف���ي مبارياته االربع، 
وحذا حذوه الفريق الشمالي بفوزه 
في مبارياته الث���الث وميلك مباراة 
ق���وة توتنهام هذا  مؤجلة. وتكمن 
املوسم في الالعبني املوجودين على 
دكة االحتياطي���ني اذ تضم الالئحة 
العم���الق بيتر كراوتش  املهاجمني 
والروس���ي رومان بافليوتش���نكو 
باالضافة الى اجلناح ديڤيد بنتلي. 
بيد ان الفريق تعرض لضربة قاسية 
باصابة صانع العابه الكرواتي املتألق 
لوكا مودريتش بكس���ر في س���اقه 
سيبعده عن املالعب نحو شهرين. 
وجنح مدرب توتنهام احملنك هاري 
ريدناب الذي يعود الفضل اليه في 
حتسن مس���توى فريقه الذي تسلم 
تدريبه مطلع املوس���م املاضي، في 
التعاقد مع مواطن مودريتش، نيكو 
كرانكيار ليسد الثغرة في املباريات 

املقبلة.
 في املقابل فاز مان يونايتد بثالث 
مباريات اخرها على ارس���نال 1-2، 
وخسر واحدة امام بيرنلي من دون 
ان يقدم عروضا جيدة حتى االن وبدا 
واضحا تأثير غياب جنمه البرتغالي 
الى  كريس���تيانو رونالدو، ويعود 
صفوف مان يونايتد قلب دفاعه ريو 
فرديناند بع���د اصابة ابعدته لفترة 

اربعة اسابيع.
وعل���ى ملع���ب »س���يتي اوف 
مانشستر« يخوض مانشستر سيتي 
الذي انفق نح���و 200 مليون دوالر 
للتعاقد مع العبني جدد اول امتحان 
صعب له عندما يواجه ارسنال، ويقود 
سيتي مهاجم ارسنال السابق اميانويل 
اديبايور الذي تألق في مطلع املوسم 
احلالي وسجل 3 اهداف في 3 مباريات 
حتى اآلن، باالضافة الى مدافع ارسنال 
الس���ابق ايضا كولو توريه املنتقل 

حديثا الى صفوف سيتي.
النجمان  املقاب���ل س���يغيب  في 
االرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي 
روبيني���و االول الصابة في الركبة 
والثاني في الس���اق. من جهة اخرى 
سيغيب عن ارسنال مهاجمه الروسي 

اندريه ارشافني املصاب.
وسيحاول تشلسي مواصلة نغمة 
االنتصارات وحتقيق فوزه اخلامس 
على التوالي عندما يحل ضيفا على 
ستوك سيتي. وتضم صفوف تشلسي 
20 العبا خاضوا مباريات دولية في 
االيام العشرة االخيرة بيد ان مدرب 
ستوك سيتي توني بوليس ال يتوقع 
مباراة س���هلة على االط���الق. وفي 
املباري���ات االخرى، يلعب بالكبيرن 
م���ع ولفرهامبت���ون، وليڤربول مع 

املباريات االخرى، يلتقي ڤولفسبورغ 
مع باي���ر ليڤركوزن، وهوفنهامي مع 
بوخ���وم، وفرايبورغ مع اينتراخت 
فرانكف���ورت، وماينت���س مع هرتا 
برل���ني، ونورمبرغ مع بوروس���يا 

مونشنغالدباخ.

إسبانيا

 قد يواجه برشلونة صعوبة لدى 
مواجهته خيتافي في املرحلة الثانية 
من بطولة اس���بانيا ذلك الن معظم 
العبيه تكبدوا مشقة االسفار الطويلة 
خصوصا الذين خاضوا تصفيات كأس 
العالم في القارتني االميركية اجلنوبية 
واالفريقية ويتعلق االمر باالرجنتيني 
ليونيل ميس���ي والبرازيلي دانيال 
الفيش والعاجي يايا توريه واملالي 
سيدو كيتا. لكنه في املقابل سيستعيد 
خدمات العب وسطه املتألق اندريس 
انييس���تا الذي يخوض اول مباراة 
له منذ نهائ���ي دوري ابطال اوروبا 
ضد مان يونايت���د في مايو املاضي. 
واصيب انييستا بتمزق عضلي حرمه 
من املشاركة في صفوف منتخب بالده 
الق���ارات االخيرة. ويقول  في كأس 
مدافع برشلونة البرازيلي ماكسويل 
»من الصع���ب التدريب عندما يكون 
معظم الالعبني الدوليني في اخلارج 
م���ع منتخبات بالده���م ورمبا ميلك 
خيتافي االفضلية لكن ال اريد تقدمي 

االعذار«.
وف���ي الوقت ال���ذي يتوجه فيه 
العاصمة االسبانية  الى  برش���لونة 
ملواجهة خيتافي، ف���ان ريال مدريد 
يتوجه الى برشلونة ملواجهة اسبانيول 
في اول مباراة يخوضها االخير على 

ملعبه اجلديد »كورنيال ال برات«.
وقال مدرب اسبانيول ماوريسيو 
بوكيتينو: »لن نقوم بتغيير اسلوبنا 
فقط الننا نواجه فريقا بنوعية ريال 
مدريد«، واضاف »يجب ان يكون خط 
الدفاع صلبا على الرغم من صعوبة 
وق���ف كاكا ورونالدو وبنزمية نظرا 
المتالكهم فنيات عالية«، وكان ريال 
مدريد املدجج بالنجوم عانى كثيرا على 
ارضه لتخطي ديبورتيڤو ال كورونا في 
اجلولة االولى، وفي املباريات االخرى، 
يلتقي اتلتيكو مدريد مع راس���ينغ 
سانتاندر، واشبيلية مع سرقسطة.

فرنسا

يستقبل بوردو املتصدر وحامل 
اللقب املوسم املاضي غرونوبل الصاعد 
الى الدرجة االولى هذا املوس���م ولم 
يحق���ق اي فوز حتى االن بعد مرور 
ثالث مراح���ل. وحذر مهاجم بوردو 
دافيد بيليون من االستهتار بالفريق 
الزائر بقوله »يجب ان نقارب املباراة 
كما فعلنا في مباراتنا االخيرة ضد 
مرسيليا، الهدف دائما هو احراز النقاط 
الثالث بغض النظر عن الفريق الذي 
نواجهه. على الرغم من ان غرونوبل 
لم يحقق اي فوز ومير في ازمة فانه 
لن يقدم لنا الهدايا«، اما ليون الثالث 
بفارق االهداف ايضا فيخوض مباراة 
سهلة على ارضه ضد لوريان، وفي 
املباري���ات االخرى، يلتق���ي لومان 
مع مرس���يليا، وليل مع سوش���و، 
ومونبلييه مع لنس، ونانس���ي مع 

تولوز، وڤالنسيان مع بولوني.

الثاني وسجل روبن هدفني.
وقال كلوزه »ال اعتقد انني سألعب 
ضد دورمتوند الن ڤان غال لم يرني 
في االيام العشرة االخيرة«، في املقابل 
يعاني دورمتوند من مشاكل في خط 
دفاعه بغياب سيباستيان كيهل الصابة 

في احلالب.
وتلقى هامبورغ املتصدر ضربة 
موجعة بعد اصابة هدافه البيروڤي 
باولو غيريرو واملدافع الناميبي كولني 
بنجامني خ���الل خوضهما تصفيات 
كأس العالم وسيغيبان لعدة اشهر، 
ويخوض هامبورغ بدوره مباراة قوية 
عندما يستضيف شتوتغارت. وفي 

الدولي ميروسالف كلوزه  الباڤاري 
الى ان يعود الى التشكيلة االساسية 
خصوصا بعد ان س���جل هدفني في 
اذربيجان في تصفيات كأس  مرمى 
العالم بيد انه يدرك ان فرصته ضئيلة 
ذلك الن املدرب الهولندي لويس ڤان 
غال يلعب مبهاجم واحد مع جناحني 
هما الهولندي اري���ني روبن املنتقل 
الباڤاري قادما  الفري���ق  الى  حديثا 
من ريال مدريد، والفرنس���ي فرانك 

ريبيري.
 وكان االثن���ان وراء فوز الفريق 
في مباراته االخيرة ضد ڤولفسبورغ 
بطل الدوري بعد نزولهما في الشوط 

وكالهما فاز ف���ي مباراتيه االوليني. 
وقد يعاني فريق السيدة العجوز من 
خوض املنتخ���ب االيطالي مباراتني 
في مدى اربعة ايام الن خمس���ة منه 
خاضوا املباراة االولى وسبعة املباراة 

الثانية.

ألمانيا

يأمل باي���رن ميونيخ ان يواصل 
صحوته بعد ان حق���ق فوزه االول 
في املرحلة الس���ابقة لكن مهمته لن 
تكون س���هلة ف���ي مواجهة مضيفه 
بوروس���يا دورمتوند ف���ي املرحلة 
اخلامسة. ويس���عى مهاجم الفريق 

جتريبية. ثم جاء الس���قوط الكبير 
امام انترميالن ليرسم عالمة استفهام 
كبرى حول قدرة الفريق املنافس���ة 
على اللقب احمللي ناهيك عن احتالل 
مركز مؤهل الى املسابقات االوروبية 
الفريق  املقبل.ويقول مدافع  املوسم 
اجلديد لوكا انطونيني: »لقد بدأنا من 
نقطة الصفر، لقد مت تغيير املدرب، 
وخسرنا العديد من الالعبني املؤثرين 
امثال كاكا وباولو مالديني ونحن في 
حاجة الى بعض الوقت للعودة الى 

املستوى السابق«.
ويحل يوڤنتوس ضيفا على التسيو 
على امللعب االوملبي في العاصمة روما 

بيرنلي، وبورتسموث مع بولتون، 
وسندرالند مع هال سيتي، وويغان 

مع وست هام.

إيطاليا

 ستكون االنظار مسلطة على ميالن 
بعد تعرضه لهزمية نكراء في اجلولة 
السابقة ضد جاره انترميالن برباعية 
نظيفة وذلك عندما يحل ضيفا على 
ليفورنو ف���ي املرحلة الثالثة. وكان 
ميالن بدأ الدوري بش���كل جيد في 
اجلولة االولى بفوزه على س���يينا 
خارج ملعب���ه، وجاء هذا الفوز بعد 
تعرضه لثماني هزائم في 11 مباراة 

هامبورغ يسعى للحفاظ على الصدارة أمام شتوتغارت وبوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونيخ


