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مواجهة »العنفوان والكبرياء« بين مان يونايتد وليڤربول
تتوجه االنظار اليوم الى ملعب 
»اولدتراف���ورد« الذي يحتضن 
موقعة نارية بني مان يونايتد 
وغرميه التقليدي ليڤربول ضمن 
املرحلة اخلامس���ة من الدوري 
االجنليزي التي يخوض خاللها 
تشلسي حامل اللقب واملتصدر 
مباراة صعبة امام ضيفه بالكبول 

مفاجأة املوسم حتى اآلن.
ويبدو مان يونايتد دون ادنى 
شك في وضع افضل من ضيفه 
النه حقق انتصارين حتى اآلن 
في الدوري احمللي، مقابل تعادلني 
اخرهما في املرحلة السابقة وهو 
في طريقه حلصد نقاط املباراة 
الثالث ام���ام مضيفه ايڤرتون 
بعدما تقدم على جار ليڤربول 
3 � 1 حتى الوقت بدل الضائع، 
قبل ان يكتفي بعدها بالتعادل 

.3 � 3
املقابلة، يبدو  وفي اجله���ة 
ليڤربول في وضع ال يحس���د 
علي���ه الن فري���ق املدرب روي 
هودجس���ون لم يقدم املستوى 
الذي يظهر نيته املنافسة على 
الذي يغيب عن خزائنه  اللقب 

منذ 1990.
واستهل »احلمر« مشوارهم 
بالتع���ادل مع ارس���نال )1 � 1( 
في مباراة تقدموا خاللها حتى 
الوقت بدل الضائع، قبل ان يتلقوا 
هزمية قاسية على يد مانشستر 

سيتي )0 � 3(.
اعتق���د اجلمي���ع ان الفريق 
اس���تفاق عندما س���جل فوزه 
االول على حس���اب برمنغهام 
بهدف وحيد س���جله االسباني 
فرنان���دو توري���س لكنه عاد 
واكتفى بالتع���ادل على ارضه 

مع برمنغهام 0 � 0.
ومن املستبعد جدا ان ينجح 
ليڤربول في تكرار س���يناريو 
عندم���ا   2009/2008 موس���م 
اسقط »الش���ياطني احلمر« في 
عق���ر داره���م 4 � 1، لكنه يأمل 
ان يعطي���ه الف���وز الذي حققه 
على ضيفه ستيوا بوخارست 
الروماني )4 � 1( الدفع املعنوي 
اقله بالتعادل مع  للعودة على 
عرين »الشياطني احلمر« الذين 
سيعود اليهم جنمهم واين روني 
بعد ان غاب عن مواجهة فريقه 
السابق ايڤرتون الن مدرب املاني 
اليكس فيرغسون اراد جتنيبه اي 
مواجهات مع اجلمهور خصوصا 
في ظل املشاكل الشخصية التي 

يواجهها مؤخرا.
وعلى ملعب »س���تامفورد 
بريدج«، يسعى تشلسي في ان 
يعيد ضيفه بالكبول الى ارض 
الواقع واضافة ثالث نقاط اخرى 
الى رصيده من احملافظة على اقله 
على فارق النقطتني الذي يفصله 

عن مالحقه ارسنال.
ومن املستبعد جدا ان ينجح 
بالكبول الذي يحتل حاليا املركز 
الرابع برصيد سبع نقاط، في ان 
يكرر سيناريو مواجهته االخيرة 
مع تشلس���ي عندما تغلب على 
االخير في عق���ر داره 3 � 1 في 

ب����دوره يح����ل يوڤنتوس 
ضيفا على اودينيزي في مباراة 
اجلريحني الن الفريقني لم يحققا 
اي فوز حتى اآلن، واذا كان هذا 
االمر يعتبر »مقبوال« نوعا ما من 
اودينيزي فانه مستهجن من قبل 
جماهير فريق »السيدة العجوز« 
الذي انفق الكثير من االموال من 
اجل العودة الى ساحة املنافسة 
هذا املوسم لكن يبدو ان مدربه 
اجلديد لويج����ي دل نيري لم 
يتوصل حتى االن الى التركيبة 
الناجحة، وابرز دليل على ذلك 
تعادل����ه مع ضيف����ه املتواضع 
ليخ بوزنان الپولندي 3 � 3 في 

مسابقة الدوري االوروبي.
وعلى امللع����ب االوملبي في 
العاصمة، سيكون مدرب روما 
كالوديو رانيي����ري في وضع 
حرج للغاية في حال لم ينجح 
فريقه الذي انهى املوسم املاضي 
في مركز الوصيف، من تخطي 
عقبة ضيفه بولونيا الن فريق 
العاصمة لم يحقق اي فوز حتى 
االن بل انه مني بهزمية ساحقة 
في املرحلة السابقة امام كالياري 
)1 � 5(، ثم اتبعها باخلسارة امام 
بايرن ميونيخ االملاني )0 � 2(، 
املباريات االخرى، يلعب  وفي 
باري مع كالياري، وتش����يزينا 
مع ليتشي، وبارما مع جنوى، 

وسمبدوريا مع نابولي.

ألمانيا

يحل هامب����ورغ ضيفا على 
سانت باولي في املرحلة الرابعة 
من الدوري االملاني وهو يأمل ان 
يعوض سقوطه في فخ التعادل 
مع نورمبرغ )1 � 1( في املرحلة 
الس����ابقة ويتواجه شالكه مع 
بوروسيا دورمتوند، ويلتقي 

ليڤركوزن مع نورمبرغ.
وكان اينتراخت فرانكفورت 
خسر امام ضيفه فرايبورغ 0 � 1 
في افتتاح املرحلة وسجل سان 
روزنتال الهدف في الدقيقة 89 
فارتفع رصيد فرايبورغ الى 9 
نقاط، وجتمد رصيد اينتراخت 

عند 3 نقاط.

فرنسا

تتوجه االنظ����ار الى ملعب 
»شابان دملاس« الذي يحتضن 
مواجه����ة الكبيرين اجلريحني 
بوردو وليون في مباراة يسعى 
من خاللها كل من الطرفني الى 
اطالق موسمه املخيب جدا حتى 
الثاني في  اآلن وحتقيق فوزه 
املرحلة اخلامس����ة من الدوري 

الفرنسي.
الذي  اما بالنسبة الوكسير 
خس����ر امام ميالن )0 � 2( في 
دوري االبطال، فهو اليزال يبحث 
عن فوزه االول لكن مهمته في 
هذه املرحلة لن تكون سهلة على 
االطالق في مواجهة مضيفه ليل 
الثاني مع  الثامن ويلعب رين 
مضيفه باريس س����ان جرمان 
الس����ابع في اق����وى مواجهات 

املرحلة.

املوس����م املاضي، م����ن املرحلة 
وهو في الص����دارة النه يلعب 
على ارضه وبني جماهيره في 
مواجهة بريشيا وهو يتصدر 
حاليا بفارق نقطتني عن كل من 
كالياري وسمبدوريا وتشيزينا 
وباري وانتر ميالن، وذلك بعدما 
استهل فريق املدرب دومينيكو 
دي كارلو مشواره بالفوز على 
ضيفه كاتانيا )2 � 1( ومضيفه 

جنوى )3 � 1(.

يحوم ح���ول مش���اركة زميله 
االرجنتيني س���يرخيو اغويرو 
الذي يعان���ي من اصابة طفيفة، 
وفي املباري���ات االخرى، يلعب 
راسينغ سانتاندر مع سرقسطة، 
وليفانتي مع ڤياريال، وملقة مع 

اشبيلية.

إيطاليا

تغي����ب مواجهات القمة عن 
املرحل����ة الثالثة م����ن الدوري 

كالديرون مسرحا الول لقاء قمة 
هذا املوسم عندما يحل برشلونة 
ضيفا عل���ى اتلتيكو مدريد في 

املرحلة الثالثة.
الكاتالون���ي  الفري���ق  وكان 
أحلق هزمية قاس���ية مبنافسه 
باناثينايكوس اليوناني 5 � 1 في 
دوري ابطال اوروبا، وهو يسعى 
الى استعادة توازنه محليا بعد 
خسارته املفاجئة على ارضه امام 

هيركوليس 0 � 2.

االيطالي التي يس����عى خاللها 
كييڤو الى اضافة الفوز الثالث 
لرصي����ده من اج����ل االحتفاظ 
بالص����دارة، فيم����ا يأمل مدرب 
انتر ميالن حامل اللقب االسباني 
رافاي����ل بنيتيز ال����ى ان يكون 
توصل فعليا الى الصيغة التي 
ستس����اعد فريقه اجلديد على 

اطالق موسمه.
وم����ن املرج����ح ان يخ����رج 
كييڤو الذي كان يصارع للبقاء 

في املقابل، كان اتلتيكو مدريد 
الفري���ق الوحيد الذي متكن من 
احلاق الهزمية ببرشلونة املوسم 
املاضي، لكنه سقط بشكل مفاجئ 
امام اريك سالونيك اليوناني 0 � 
1 في مستهل مشواره للدفاع عن 

لقبه في مسابقة يوروبا ليغ.
ويتصدر جنم اتلتيكو مدريد 
دييغو ف���ورالن ترتيب الهدافني 
برصيد 3 اهداف، وهو قد يقود 
خط الهجوم منفردا الن الش���ك 

25 س���بتمبر 1996 في مسابقة 
كأس الرابطة لكن الفريق اللندني 
تأهل رغم هذه اخلس���ارة النه 
كان فاز ذهابا 4 � 1 على ملعب 

منافسه.
وفي املواجهات االخرى، يلتقي 
مانشستر س���يتي مع مضيفه 

ويغان.

إسبانيا

س���يكون ملعب فيس���نتي 

برشلونة لتأكيد تفوقه على أتلتيكو مدريد.. ولقاء الجريحين بين بوردو وليون.. وهامبورغ للتعويض أمام سانت باولي

عالميةمتفرقات 

قال اجلراح االميركي املعالج لالعب الوسط االجنليزي 
اوين هارغريڤز انه سيكون بوسعه قريبا العودة للعب 
م���ع ناديه مان يونايتد االجنليزي بعد صراع طويل مع 
اصابة في الركبة. ولم يدخل هارغريڤز قائمة االساسيني 

مع مان يونايتد منذ سبتمبر 2008.
دخل ديفنسور سبورتينغ بطل أوروغواي التاريخ بعد 
أن فاز 9 - 0 على سبورت أونكايو البيروفي في بطولة كأس 
أندية أميركا اجلنوبية »كوبا سودأميريكانا« لتكون النتيجة 

األكبر في تاريخ البطوالت القارية لألندية في القارة.
تقدمت فرنس���ا على ضيفتها االرجنتني 2 - 0 في 
مدينة ليون في اليوم االول من منافس���ات الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس ديفيز للتنس في مباراتي الفردي 
االوليني، فاز الفرنسي ميكايل لودرا على خوان موناكو 
7 - 5 و4 - 6 و7 - 5 و6 - 3، والفرنسي غايل مونفيس 

على داڤيد نالبانديان 6 - 4 و2 - 6 و6 - 4 و6 - 3.
تأهلت التش��يكية لوسي س��افاروفا املصنفة ثالثة الى 
ال��دور نصف النهائي من دورة كيبي��ك الكندية الدولية في 
التنس بعد فوزه��ا الصعب على االميركي��ة ميالني أودين 

املصنفة خامسة 4 - 6 و6 - 2 و6 - 4.
تعرض االسكوتلندي جاميس ماكفادن مهاجم برمنغهام 
االجنليزي الصابة قاسية في أربطة ركبته خالل متارين 
فريقه، س���تبعده عن املالعب لفترة طويلة حسبما ذكر 

النادي االجنليزي في بيان له.
وجاء في بيان للنادي »يؤكد برمنغهام سيتي ان جاميس 
ماكف���ادن تعرض لضرر ف���ي الرباط األمام���ي لركبته 

اليسرى«.
اشتبكت جماهير بوروسيا دورمتوند األملاني مع املشجعني 
األوكرانيني والشرطة قبل وبعد املباراة أمام كارباتي في مدينة 
لفيف األوكرانية في بطولة ال��دوري األوروبي لكرة القدم. 
وأفادت تقارير صحافية بأن جماهير بوروس��يا دورمتوند 
افتعلت مشاجرة مع مش��جعي كارباتي لفيف عقب املباراة، 
ورش��قت اجلماهير األملانية الش��رطة بالزجاجات واملعلبات 

املعدنية.

هيكس يسعى إلنقاذ ليڤربول
بمساعدة »رويال بنك أوف سكوتلند«

إيالف: يح����اول االميركي توم هيكس، 
الشريك في ملكية نادي ليڤربول االجنليزي، 
إلى إعادة متويل ديون النادي البالغة 237 
مليون جنيه استرليني مع »رويال بنك أوف 
سكوتلند«، في محاولة إلبقاء سيطرته على 
أنفيلد، حيث اجتمع في لندن مع الرئيس 

التنفيذي في »انفيلد« مارتن بروتون.
وعرف أن هيكس أخب����ر بروتون بأنه 
يحاول تقدمي متويل جديد لش����راء ديون 
البنك والتي هي واحدة من عدد من اخليارات 
التي مت تدارس����ها قبل املوعد النهائي لدفع 
الديون في 6 اكتوبر املقبل وهو املوعد الذي 

وضعه البنك.
وجرت محادثات هيكس مع بروتون في 
الوقت الذي كان ش����ريكه األميركي اآلخر 
جورج جيليت يناقش فيه مع بنوك أميركية 
حلماية ال� 50% من أسهمه في النادي التي 
ميك����ن أن تكون غير محصونة إذا فش����ل 
في إع����ادة التفاوض على قرض مببلغ 75 
مليون دوالر مقابل األس����هم املضمونة في 
عام 2008 التي ضمنه����ا ممولني من »ميل 
فايننشال« في العام نفسه ملساعدته على 
تلبية الضمانات الش����خصية التي طلبها 
البنك امللكي االسكوتلندي في مرحلة سابقة 
من إعادة التمويل، حيث طرح أس����همه في 

النادي كضمانات.
وطالبت »ميل فايننش����ال« باس����تمرار 
بدفع القرض هذا الصيف، وميكن أن يخلف 
جيليت ع����ن الدفع من الناحية التقنية إذا 

لم يتخذ أي اج����راءات في اآلجل القصير. 
ولكن مصادر مطلعة على الوضع قالت إنه 
يجري محادثات لتمديد مدة القرض كي يبقى 
مستمرا للسيطرة على أسهمه. وفهم أيضا 
أنه يعمل بشكل وثيق مع شريكه هيكس 
على خيارات إعادة التمويل التي من شأنها 
أن تسمح لهما، على حد سواء، بالسيطرة 

على ليڤربول.
وإذا عاد هيكس مع صفقة إعادة التمويل 
قبل 6 اكتوبر املقبل، فإنه سيواجه خيار املنع 
نفسه. ومن املفهوم أن يكون بروتون قد ذكر 
في اجتماع األربعاء أن مجلس إدارة النادي 
مازالت أبوابه مفتوحة لكل االقتراحات التي 

سيستمع إليها إذا وضعت أمامه.
ومدد بروتون، الذي مت تعيينه في منصبه 
في نيسان املاضي شرطا من رويال بنك أوف 
س����كوتلند، صفقة متويل األميركيني ملدة 
ستة أشهر، موضحا أنه سيبيع النادي إلى 
أي مستثمر يستطيع إزالة ديونه ويسمح 
لالستثمار في امللعب اجلديد التي ستكون 

أفضل صفقة ملستقبل ليڤربول.
وعدم وجود أي مش����تر على استعداد 
لتلبية تقييمات هيكس وجيليت وطلباتهما 
وضعت روي����ال بنك أوف س����كوتلند في 
موقف غي����ر مريح، فعل����ى رغم ضغوط 
أنص����ار النادي، إال أن هن����اك رغبة كبيرة 
داخل أروقة البنك إلجبار األميركيني على 

التخلف في السداد.
وفي حني نقل البنك القروض إلى »بنك 
األموال الس����يئة«، مجموعة إعادة الهيكلة 
العاملية، إال أن هيكس يدعي باستمرار أن 
ليڤربول شركة متنامية ومربحة بدال من أن 
تكون »األصول املتعثرة«، وسعيه احملتمل 
في إعادة متويل الصفقة، يشير إلى عزمه 
على االس����تمرار في املش����اركة في النادي 

واالعتراف بقيمته.

جنم ليڤربول اإلسباني فرناندو توريس يأمل في دك شباك مان يونايتدجنم مان يونايتد واين روني مطالب بنسيان فضيحته والتركيز على مواجهة ليڤربول

األميركي توم هيكس لن يفرط في ملكية نادي ليڤربول

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الخامسة(

ابوظبي الرياضية 3:30HD5مان يونايتد - ليڤربول 

ابوظبي الرياضية 5HD4ويغان - مانشستر سيتي 

ابوظبي الرياضية 6HD5تشلسي - بالكبول

إسبانيا )المرحلة الثالثة(
اجلزيرة الرياضية +62هيركوليس - ڤالنسيا 

اجلزيرة الرياضية +67راسينغ - سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +65ليفانتي - ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +83اتلتيكو مدريد - برشلونة 

اجلزيرة الرياضية +102ملقة - اشبيلية

إيطاليا )المرحلة الثالثة(
3:30باري - كالياري 

اجلزيرة الرياضية +43تشيزينا - ليتشي 

اجلزيرة الرياضية +410كييڤو - بريشيا

اجلزيرة الرياضية +41باليرمو - انتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +45بارما - جنوى

اجلزيرة الرياضية +47روما - بولونيا

اجلزيرة الرياضية +48اودينيزي - يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +9:453سمبدوريا - نابولي

ألمانيا )المرحلة الرابعة(
دبي الرياضية 4:301سانت باولي - هامبورغ 

دبي الرياضية 6:302ليڤركوزن - نورمبرغ 

دبي الرياضية 6:301شالكه - دورمتوند

فرنسا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +64ليل - اوكسير 

6سان جرمان - رين

اجلزيرة الرياضية +104بوردو - ليون

ايالف:ينوي نوبي ستايلز، اسطورة 
مان يونايتد ومنتخب اجنلترا لكرة القدم، 
بيع امليدالي����ة التي فاز بها مع منتخب 
بالده بلق����ب كأس العالم لعام 1966.إذ 
عرض صانع األلعاب البالغ من العمر 68 
عاما امليداليات والتذكارات التي حصل 
عليها من حياته املهنية للبيع في املزاد 

العلني حتى تستفيد عائلته من مدخولها، 
ومن املتوق����ع أن جتلب ال� 45 ميدالية 
مئات اآلالف من اجلنيهات االسترلينية 
عندما تكون حتت مطرقة املزاد في 27 
اكتوبر املقبل. وتضم هذه املجموعة أيضا 
امليداليتني الذهبيتني للفوز بكأس العالم 

1966 والكأس األوروبي لعام 1968.

ميثل كريغ مور القائد الس����ابق ملنتخب استراليا لكرة القدم اليوم 
أمام محكمة في دبي حيث أوقف لتورطه، وهو في حالة سكر، مبشادة 
مع الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة »غالف نيوز« اليومية احمللية. 
وأطلق س����راح مور بكفالة بعد ايقافه االربعاء املاضي في إمارة دبي، 
بانتظار مثوله أمام القضاء، بحسب ما أضافت الصحيفة دون اعطاء أي 
تفاصيل اضافية. وأشار تلفزيون »أي بي سي« األسترالي الى ايقاف 

مور في دبي، لقيادته وهو في حالة سكر واعتدائه على الشرطة.

بيع ميدالية مونديال 1966 في المزاد  محاكمة »المخمور« مور في دبي اليوم


