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أعلن نادي أتليتكو مدريد االسباني حامل لقب الدوري األوروبي 42
لكرة القدم، أنه سيفتقد جهود مدافعه االوروغوياني دييغو غودين 
نحو 3 أس���ابيع. وتعرض غودين )24 عاما( لتمزق في الرباط 
الداخلي للركبة اليسرى خالل املباراة التي فاز فيها الفريق على 
ريال سرقسطة 1-0. وانضم غودين إلى أتلتيكو مدريد قادما من 
ڤياريال في يوليو، بعد ظهوره مبس���توى طيب مع أوروغواي 

في مونديال جنوب أفريقيا 2010. 

أكدت تقارير إعالمية أن جنم فريق تشلس���ي االجنليزي فرانك المبارد سيغيب 
عن مباراة املنتخب اإلجنليزي أمام مونتينيغرو الشهر املقبل في التصفيات املؤهلة 
لكأس األمم األوروبية لكرة القدم )يورو 2012(. وسارت مرحلة تعافي المبارد بشكل 
أبطأ من املتوقع بعد خضوعه لعملية فتق، ولكن من املفترض أن يعود الى املالعب 
عقب مباراة مونتينيغرو التي تقام على ملعب »وميبلي« في 12 أكتوبر املقبل. وغاب 
المبارد عن مباراة تشلس���ي أمام مرسيليا الفرنسي في دوري أبطال اوروبا امس، 

كما سيغيب أمام ارسنال يوم األحد املقبل في الدوري اإلجنليزي.

أتلتيكو مدريد يفتقد غودين 3 أسابيع  المبارد يغيب أمام أرسنال

)أ.ف.پ( االسباني رافاييل بنيتيز يفكر في مواجهة ڤيردر برمين فيما يبدو املهاجم الكاميروني صامويل ايتو يداعب الكرة  

اإليطالي جوزيبي روسي 
العب ڤياريال يحاول 

تخطي مدافع ملقة 
)أ.ف.پ( ايفان غونزاليز  

برشلونة مع ميسي.. شيء آخر
أصبح����ت الناس هذه األي����ام ترى فريقني 
مختلفني لك����رة القدم يحمالن نفس االس����م، 

برشلونة األسباني.
أول هذين الفريقني يحقق النتائج 
اجليدة ولكن����ه ال يبدو متألقا في 
معظم األحيان فهو يقدم التمريرات 
الرائع����ة واللعب اجلذاب في خط 
الوسط ولكنه يواجه الصعوبات في 

اختراق خطوط خصمه الدفاعية 
الس����رعة  افتقاده  بس����بب 

واإلبداع في هجومه.
برشلونة  فريق  أما 
اآلخر، كما يراه غالبية 
أفضل  فهو  ال��ن��اس، 
فريق لكرة القدم في 
العالم وذلك بفضل 
وجود مهاجم متميز 
للغاية بصفوفه، 
ه���ذا امل��ه��اج��م 

يستطيع دائما 
اس��ت��غ��الل 

التمريرات 
ملتقنة  ا
من خط 
الوسط 
ع���ل���ى 

أف����ض����ل 
أنه  كما  نحو 

الفرص من ال  يستطيع صنع 
شيء من خالل قدرته املذهلة 
الثلث  إلى قلب  على االختراق 
األخير من امللعب قادما من اجلناح 

األمين.
وهذا املهاجم املتميز اس����مه 

ليونيل ميسي بكل تأكيد.
أما النظرية الت����ي تقول إن 
برشلونة يكون فريقا مع ميسي 
وفريقا آخر بدونه فهي واضحة 
متاما للجميع منذ 5 أعوام منذ أن 
النجم األرجنتيني نفسه  فرض 

على الساحة األسبانية.
ولك����ن هذا املوس����م كان 

اعتم����اد برش����لونة على 

ميسي واضحا أكثر من أي وقت مضى.
ففي مباراة برشلونة االولى في دوري أبطال 
أوروبا، كان ميس����ي في قمة مستواه ليسجل 
هدفني لفريقه ويقوده للفوز على باناثينايكوس 

اليوناني 1-5.
وبعد 5 أيام، كان ميس����ي العبا ال ميكن 
إيقافه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري األسباني 
حيث سجل الهدف األول لبرشلونة، وفرض 
س����طوته على دفاع أتلتيكو ليفوز 

فريقه »الكاتالوني« 1-2.
ولكن مع نهاية املباراة عندما 
كان ميسي منطلقا نحو املرمى 
في الوقت القاتل مت إيقافه 
بواس����طة احت����كاك بالغ 
الالعب  اخلش����ونة من 
توماس أوجفالوسي، 
وخشي زمالء ميسي 
من أن يكون تعرض 
لكسر في كاحله 
األمين ولكنهم 
ا  و ش����عر
باالرتياح 
م����ا  عند
اتضح أن 
ع����ب  لال ا
األرجنتيني مصاب بإلتواء شديد 

وحسب.
ومع غياب ميسي، عانى برشلونة 
قب����ل أن يتمكن م����ن التغلب على 
ضيفه س����بورتينغ خيخون 1 -0 
رغم أنه كالعادة كان األكثر استحواذا 
على الكرة خالل املباراة بنسبة %70، 
ولكن برشلونة افتقد القدرة على 
إنهاء الهجمة وانتظر مجهودا فرديا 
متاما من ديڤيد فيا ليسجل هدف 
الفوز ويهدي بطل أسبانيا نقاط 

املباراة الثالث.
وبدون ميسي عانى برشلونة من 
جديد يوم السبت املاضي الختراق 
خطوط أتلتيك بلباو الدفاعية حتى 
طرد املدافع فرناندو أموريبييتا 
من بلباو مما ساعد برشلونة على 

الفوز 3 -1.

ڤياريال يهزم ملقة ويتقدم إلى المركز الثاني

األول مع باس���تيا )درج���ة ثالثة(، 
والثاني مع غانغان )ثالثة(، والثالث 
مع كاين )أولى(، والرابع مع اجاكسيو 

)ثانية(.
وتبرز ايضا قمة سانت اتيان متصدر 
الدوري احلالي مع بوردو بطل 2009، في 
حني يلتقي موناكو مع لوريان، وڤالنسيان 
مع بولون الذي هبط نهاية املوسم املاضي 
الى الدرجة الثانية. وتقام مباريات ثمن 
النهائي ف���ي 26 و27 أكتوبر، ومباريات 

ربع النهائي في 9 و10 نوفمبر.

ف���ي املرك���ز عند 7 نقاط 
العاشر.

وفي فرنسا، أوقعت قرعة الدور ثمن 
النهائي من كأس رابطة األندية الفرنسية 
لي���ون، بطل الدوري 7 مرات متتالية من 
2002 الى 2008، وجها لوجه مع باريس 

سان جرمان.
وجنبت القرعة اوكسير ومرسيليا بطل 
الدوري املوسم املاضي وليل ومونبلييه 
املواجهات املباش���رة فيما بينها، فيلعب 

ترتيب فرق الصدارة: ڤالنسيا 13 نقطة، 
ڤياريال 12، برشلونة 12، ريال مدريد 11، 

اتلتيكو مدريد 10.
وفي البرتغال، فاز ڤيتوريا سيتوبال 
على ضيفه باكوش فيريرا 1-0 في ختام 
املرحلة السادسة من الدوري البرتغالي. 
وسجل كالوديو بيتبول الهدف في الدقيقة 
34 فارتفع رصيد س���يتوبال الى 9 نقاط 
وصار سابعا، فيما جتمد رصيد باكوش 

صع����د ڤياريال الى املرك����ز الثاني اثر 
فوزه عل����ى مضيفه ملق����ة 3-2 في ختام 
املرحلة اخلامس����ة من الدوري االس����باني 

لكرة القدم.
ورفع ڤياريال رصيده الى 12 نقطة بفارق 
نقطة خلف ڤالنسيا املتصدر وبفارق األهداف 
امام برش����لونة حامل اللقب في املوسمني 
املاضي����ني، فيما وقف رصي����د ملقة عند 6 

نقاط.
أقيمت على  الت����ي  املباراة  واختصرت 
ملعب »روزاليدا« وأمام 18 الف متفرج في 
الش����وط االول حيث كان ملقة سباقا الى 
التس����جيل بقذيفة البرتغالي ايليسيو من 
خارج املنطقة عجز احلارس دييغو لوبيز 

عن التصدي لها )4(.
وقاد ماركوس سينا فرقته باقتدار وكان 
صانع ألعاب ممتازا فأدرك ڤياريال التعادل 
بعد ان مرر برأسه كرة الى سانتياغو كازورال 
الذي تابعها طائرة بيمناه من خارج املنطقة 

استقرت في الشباك )21(.
ومنح االيطالي جوزيبي روسي فريق 
»الغواصة الصفراء« التقدم بتسجيله الهدف 
الثاني بعد متريره م����ن البرازيلي نيلمار 
دخل بها املنطقة وحولها أرضية الى أقصى 
الزاوي����ة اليمنى بعيدة عن احلارس روبن 

مارتينيز )24(.
وهرب الغاني كوينس����ي اووسو ابييه 
في اجلهة اليسرى وعكس الكرة امام املرمى 
تابعها البرازيلي جوزيه روندون غير املراقب 
برأسه على ميني دييغو لوبيز )29( مدركا 
التعادل ألصحاب األرض. لكن الرد لم يطل 
كثيرا بعدما تلقى كازورال كرة خارج املنطقة 
راوغ بها العبني وسددها أرضية بعيدا عن 
متناول احلارس في أقصى الزاوية اليسرى 

هدفا ثالثا للفريق الزائر )33(.
وتلق����ى ملق����ة ضربة موجع����ة بطرد 
صاحب الهدف األول ايليسيو الذي تهجم 
على كارلوس مارشينا الذي خاشنه قليال 

.)41(

ليون وجهاً لوجه مع باريس سان جرمان في »الرابطة«

إنتر المثقل باإلصابات يواجه ڤيردر بريمن.. وبرشلونة للثأر من روبن

علما انه بلغ نهائي املسابقة عامي 
2000 و2001.

وفي املجموعة ذاتها، يستقبل 
رينجرز على ملعبه »أيبروكس« 
في غالسكو بورصة سبور. وفي 
املجموعة الثانية، يسعى شالكه 
االملاني الى تعويض خس���ارته 
الفرنسي 1-0  على أرض ليون 
في اجلولة االولى، عندما يستقبل 
بنفيكا البرتغالي الذي تغلب على 
هبوعيل تل ابيب االس���رائيلي 

.0-2
ولم يتمكن بنفيكا من حتقيق 
اي فوز في أملانيا في 17 مباراة، 
وقد استعد جيدا لهذه املواجهة 
بفوزه عل���ى ماريتيمو 1-0 في 

الدوري احمللي.
وفي املجموع���ة ذاتها، يأمل 
ليون، الذي بلغ نصف النهائي 
املوسم املاضي، نسيان انطالقته 
البائسة في الدوري احمللي )املركز 
ال� 18(، عندما يلعب في ضيافة 

هبوعيل تل أبيب.

قائ���د مان يونايتد الذي تلقى 7 
أهداف في آخر 3 مباريات له في 
الدوري احمللي: »نعم نحن قلقون 
لعدد االهداف التي تدخل مرمانا، 
املاضي���ة لم يدخل  في األعوام 
مرمانا الكثير نظرا لقوة دفاعنا، 
لكن مؤخرا يحصل العكس وهذا 

مخيب لآلمال«.
ويغي���ب عن م���ان يونايتد 
مهاجمه واين روني الذي اصيب 
في كاحله خ���الل مباراة فريقه 
االخيرة ضد بولتون )2-2( االحد 
املاضي وغادر امللعب في الدقيقة 
61، اضافة الى اجلناح الويلزي 
راين غيغ���ز الصابتة بتقلص 
عضلي سيبعده عن املالعب ملدة 

اسبوعني.
من جهته، يتصدر ڤالنس���يا 
ترتيب الدوري االسباني برصيد 
13 نقطة من 15 رغم بيعه جنميه 
داڤيد ڤيا وداڤيد س���يلڤا مقابل 
70 مليون يورو، و لم يخس���ر 
في 11 مواجهة قارية على أرضه، 

مس���يرته املخيبة في اسبانيا، 
عندما يلعب في ضيافة ڤالنسيا 
متصدر الدوري االس���باني في 
مباراة قوية ضم���ن املجموعة 

الثالثة.
وفاز مان يونايتد مرة واحدة 
في 18 مباراة في أسبانيا وحتديدا 
على ديبورتيڤو ال كورونا في ربع 
نهائي دوري االبطال في موسم 

.2002-2001
وستكون زيارة »الشياطني 
احلم���ر« صعب���ة ف���ي ملعب 
»ميستايا« نظرا لفوز ڤالنسيا 
في 4 مباريات من اصل 5 له في 
ال���دوري، وكان مان يونايتد قد 
تعادل بدون أهداف مع رينجرز 
االسكوتلندي في اجلولة االولى 
ف���ي مباراة أش���رك فيها املدرب 
السير أليكس فيرغسون تشكيلة 
احتياطية، في حني حقق ڤالنسيا 
فوزا ساحقا على بورصة سبور 

التركي 0-4.
وقال الصربي نيمانيا فيديتش 

لكنه س���يكون جاه���زا للنزول 
في اي وقت، وكان ميس���ي )23 
عاما( قد سجل هدفني في مرمى 
اليوناني )1-5(  باناثينايكوس 

في اجلولة االولى.
البرازيلي  الظهير  وسيغيب 
أدريانو الصابته بتمزق عضلي 
وقد اس���تبدل خالل املباراة مع 
أتلتيك بلباو )3-1( في الدوري 

احمللي السبت املاضي.
املباراة بعد  ويخوض روبن 
ف���وزه على االني���ا فالديكافكاز 
الدوري الروسي حيث  1-0 في 
يحتل املركز الثاني خلف زينيت 
سانت بطرس���بورغ املتصدر، 
علما انه خس���ر مباراته االولى 
في دوري األبطال أمام كوبنهاغن 
الدمناركي 0-1 الذي سيحل ضيفا 
على باناثينايكوس على ملعب 
»س���بيرو لويس« في العاصمة 

أثينا.
يونايت���د  م���ان  ويبح���ث 
االجنليزي بطل 2008 عن انهاء 

كينغ ومايكل داوسون وهدافه 
جرماين ديفو.

 برشلونة في تترستان

وفي املجموعة الرابعة، يعود 
برش���لونة االسباني بطل 2009 
الى جمهورية تترستان الروسية 
ليحل على روبن كازان الذي حقق 
مفاجأة كبرى بتعادله معه بدون 
أهداف العام املاضي وفوزه عليه 

2-1 على ملعب »كامب نو«.
وقط���ع االرجنتيني ليونيل 
ميسي العب وس���ط برشلونة 
ش���وطا كبيرا نحو التعافي من 
االصاب���ة القوي���ة التي تعرض 
له���ا في كاحله خ���الل املواجهة 
مع اتلتيك���و مدريد في الدوري 
احمللي قبل 9 أيام، ومن املتوقع 
الالعب املوهوب على  أن يكون 

مقاعد البدالء خالل املباراة.
وذك���ر موق���ع «س���بورت« 
الرياضي اإلس���باني ان ميسي 
لن يش���ارك اساسيا في املباراة 

يعتمد على الهولندي رافايل ڤان 
در ڤارت لتحقيق فوزه األول 

في المسابقة.
ويع���رف ڤان در ڤارت )27 
عاما( المس���ابقة جيدا بعد ان 
خبرها سابقا مع أياكس أمستردام 
االلماني  الهولندي وهامبورغ 

وريال مدريد االسباني.
وقال المدرب هاري ريدناب 
عن العبه الجديد »انا حقا متأثر 
بأدائه، انه ش���اب جيد ويريد 
اللعب، يبحث عن الفوز وطباعه 
حميدة، خاض 80 مباراة دولية 
مع ب���الده، وال يمكن أن تصل 
الى هذا الرقم اذا لم تكن جيدا، 

اليس كذلك؟«.
ويعتم���د توتنه���ام ايضا 
الكرواتي  على صانع االلعاب 
ل���وكا مودريت���ش والجناح 
أرون لينون، لكنه يعاني من 
غي���اب مدافعيه الفرنس���يين 
وليام غ���االس ويونس قبول 
وجوناث���ان وودغيت وليدلي 

لكن مارين يعتبر ان نتائج 
الدوري ال تؤث���ر على دوري 
أمام روما  األبطال »خسارتهم 
ليس���ت مهمة، فدوري األبطال 
مختل���ف للغاية. عندما تلعب 
تفكر فقط ف���ي الفوز دون أن 

تتذكر نتائجك في الدوري«.
والمواجهة هي الثالثة بين 
الفريقين ف���ي الدور االول من 
المس���ابقة األوروبية فتعادل 
بريمن قبل عامين على أرض 
انتر 1 � 1 ثم فاز 2 � 1 في ألمانيا 
دون ان ينج���ح في التأهل في 
حين احت���ل الفريق االيطالي 

المركز الثاني في المجموعة.
وفي موس���م 2004 � 2005، 
ف���از انتر على أرضه 2 � 0، ثم 
تع���ادال 1 � 1 على أرض بريمن 
ليتصدر المجموعة أمام الفريق 

األلماني.
وف���ي المجموع���ة ذاته���ا، 
يستقبل توتنهام على ملعبه 
»وايت هارت الين« تونتي وهو 

يخوض انتر ميالن االيطالي 
الثانية  اللقب مواجهته  حامل 
في الدور االول من دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه 
ڤيردر برمين االملاني اليوم على 
ملعب »جوزيبي مياتزا« ضمن 
املجموعة االولى، وصفوفه تعج 

باالصابات.
ويحوم الشك حول مشاركة 
املهاجمني االرجنتيني دييغو 
ميليت���و واملقدون���ي غوران 
بانديف، وق���د يضطر املدرب 
االس���باني رافاي���ل بنيتز الى 
تبديل خطته او اشراك الفرنسي 
املراهق  او  جوناثان بيابياني 

البرازيلي كوتينيو.
وتع���رض بانديف الصابة 
في كاحله خ���الل املباراة ضد 
باليرمو قبل أسبوعني، في حني 
عانى ميليتو من متزق عضلي 
خالل املواجهة القوية مع روما 
)0 � 1( ضم���ن الدوري احمللي 

السبت املاضي.
باالضاف���ة لذل���ك، يعاني 
»نيرات���زوري« ال���ذي تعادل 
في مباراته االولى مع تونتي 
الهولندي 2 � 2، من غياب قائده 
االرجنتين���ي خافيير زانيتي 
والعب الوسط البرازيلي تياغو 
موتا واملدافعني االرجنتيني والتر 

صامويل وماركو ماتيراتزي.
األم���ور أفضل  وال تب���دو 
بالنس���بة لڤيردر برمين الذي 
س���يغيب عنه قائده تورسنت 
البيروفي  فرينغز واملهاج���م 
كالديو بيتزارو واملدافع كليمنس 

فريتز.
ويرى المدرب توماس شاف 
ان االصابات ستزيد من صعوبة 
مهمة الفريق االخضر »ستؤذينا 
االصابات. سنخسر أوراقا كثيرة 

في المواجهة التي تنتظرنا«.
واعتبر مارك���و مارين أحد 
نج���وم المب���اراة االولى التي 
تعادل فيها بريمن مع توتنهام 
االنجليزي )2 � 2(، ان المرشح 
للف���وز واض���ح المعالم »من 
الصعب دائما ان تلعب أمام فريق 
قوي يمل���ك الخبرة مثل انتر. 
لكن الفوز على هامبورغ )3 � 2 
السبت الماضي( عزز ثقتنا، رغم 
ان انتر سيخوض المباراة على 
ملعبه وأمام جماهيره واعتباره 

المرشح األبرز للفوز«.
ورغم خسارته أمام روما، بقي 
انتر ميالن متصدرا الترتيب، في 
حين فاز بريمن مرتين وتعادل 
مرة واحدة وخسر 3 مرات في 
البوندسليغا وهو يحتل المركز 

الثاني عشر.

مان يونايتد في مهمة صعبة أمام ڤالنسيا في دوري أبطال أوروبا

ديشان رفض عرضًا لتدريب ليڤربول 
كشف مدرب مرسيليا الفرنسي ديدييه ديشان انه رفض عرضا 
لتدريب ليڤربول االجنليزي قبل أن يتولى روي هودجسون مسؤولية 

قيادة الفريق في يوليو املاضي.
وأضاف ديش���ان الذي عاد إلى اجنلترا ملواجهة ناديه الس���ابق 
تشلسي في دوري أبطال اوروبا، أنه سعيد بتلقي هذا العرض لكنه 

قرر عدم ترك ناديه الفرنسي.
وقال ديش���ان في مؤمت���ر صحافي في س���تامفورد بريدج »أنا 
فخور للغاية بأن ناديا من عينة ليڤربول أبدى اهتمامه بضمي هذا 

الصيف«.
وأضاف »لكن حتى أكون أمينا فالوقت لم يكن مناسبا. لقد كنت 
بدأت لتوي فترة االستعداد للموس���م مع مرسيليا، ولم اكن اعتقد 
ان اجلماهير أو مسؤولي النادي سيشعرون بسعادة إذا قررت بعد 

يومني فقط االنتقال لفريق آخر«.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة + 9:459توتنهام � تونتي انشكيد
اجلزيرة + 9:455إنتر ميالن � ڤيردر برمين

المجموعة الثانية
اجلزيرة + 9:451شالكه � بنفيكا

المجموعة الثالثة
اجلزيرة + 9:454ڤالنسيا � مان يونايتد

اجلزيرة + 9:456رينجرز � بورصة سبور

المجموعة الرابعة
اجلزيرة + 7:302روبن كازان � برشلونة

اجلزيرة + 9:4510باناثينايكوس � كوبنهاغن

النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي يتدرب 

مع برشلونة بعد شفائه 
من االصابة )رويترز(


