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مواجهة نارية بني أرسنال ومان يونايتد

األفضل في املوسم املاضي جون تيري وتشابي هرنانديز وليونيل ميسي وإدوين ڤان در سار                                                                                              )أ.پ( جانب من سحب قرعة الدور األول لدوري أبطال أوروبا في موناكو                                                                         )أ.پ(

بايرن ميونيخ يتحدى يوڤنتوس.. ومواجهات سهلة لكبار إنجلترا.. وميسي األفضل في الموسم الماضي

قمة إسبانية ـ إيطالية وبرشلونة في اختبار إنتر في أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور االول )دور 
املجموعات( ملسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم ملوسم 2009ـ  
2010، التي سحبت في موناكو، 
عن 3 مجموعات نارية اطرافها 
مرشحة بقوة الحراز اللقب، فيما 
حظي رباعي اجنلترا مان يونايتد 
وصيـــف بطل املوســـم املاضي 
وارســـنال وتشلسي وليڤربول 

مبواجهات سهلة نسبيا.
واوقعت القرعة فريقي بايرن 
ميونيخ االملانـــي ويوڤنتوس 
فـــي مجموعة واحدة  االيطالي 
هـــي االولى الى جانـــب بوردو 
الفرنسي وماكابي حيفا واالمر 
ذاته بالنسبة الى ميالن االيطالي 
حامل اللقب 7 مرات وريال مدريد 
القياسي  الرقم  االسباني حامل 
في عدد االلقاب في املسابقة )9 
مرات( في املجموعة الثالثة الى 
جانب مرسيليا الفرنسي واف سي 
زيوريخ السويسري، وبرشلونة 
االســـباني حامل اللقب املوسم 
املاضي وانتر ميالن االيطالي في 

املجموعة السادســـة الى جانب 
دينامو كييڤ االوكراني وروبن 

كازان الروسي.
القرعة برشلونة  ولم ترحم 
انتر  ووضعته فـــي مواجهـــة 
الثالث  الى لقبه  الساعي  ميالن 
في تاريخه واالول منذ عام 1965 
وسيحاول الفريقان حصد اكبر 
عدد من النقاط في املواجهات التي 
ستجمعهما بفريقي دينامو كييڤ 
وروبن كازان لضمان تأهلهما معا 

الى الدور الثاني.
وهي املرة الثانية التي يلتقي 
فيها برشلونة مع انتر ميالن في 
املســـابقة بعد االولى في الدور 
الثاني ملوسم 2002ـ  2003 عندما 
تعادال ســـلبا ذهابا في ميالنو، 
وفاز الفريق »الكاتالوني« بثالثية 

نظيفة ايابا في برشلونة.
وســـتكون املواجهة مناسبة 
ملواجهة العبني لفريقهما السابق، 
ويتعلق االمر باملهاجمني الدوليني 
الكاميرونـــي صامويـــل ايتـــو 
والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 

اللذين تبادال الفريقني قبل نحو 
شهر بانتقال االول الى انتر ميالن 

والثاني الى برشلونة.
الـــدور االول قمة  ويشـــهد 
اسبانيةـ  ايطالية ثانية ستكون 
بني الفريقني االكثر تتويجا في 
املسابقة وهما ريال مدريد حامل 
الرقم القياســـي في عدد االلقاب 
وميـــالن، وهي كذلك ســـتكون 
موعدا ملواجهة مهاجم ريال مدريد 
اجلديد البرازيلي ريكاردو كاكا 
لفريقه السابق ميالن، واملهاجمني 
الهولنديني يان كالس هونتيالر 
وكالرنس ســـيدورف لفريقهما 

االسباني سابقا.
والتقـــى الفريقان 11 مرة في 
املسابقة القارية، االولى في نصف 
نهائي موسم 1955 ـ 1956 ففاز 
ميالن 2 - 1 ذهابا ورد ريال مدريد 
4 - 2 ايابا، ونهائي موسم 1957ـ  
1958 حيث فاز النادي امللكي 3 - 
2، وموسم 1963-1964 ففاز ميالن 
2 - 0 ذهابا وريال مدريد 4 - 1 
ايابا، وموسم 1988ـ  1989 عندما 

فاز ميالن 5 - 0 ذهابا وتعادال 
1 - 1 ايابا، وفي موســـم 1989 ـ 
1990 فاز ريال مدريد 1 - 0 ذهابا 
وميالن 2 - 0 ايابا، وموسم 2002 
ـ 2003 ففـــاز ريال مدريد 3 - 1 

ذهابا وميالن 1 - 0 ايابا.
وتنتظـــر بايـــرن ميونيخ 
الذي يحقق أســـوأ بداية له في 
البوندسليغه منذ 43 عاما، مهمة 
صعبة امام يوڤنتوس العائد الى 
قمة مستواه واملرشح الى لعب 
دور طالئعي في مختلف املسابقات 

في املوسم اجلديد.
وقـــال املدير العـــام للنادي 
اولـــي هونيس »انها  البافاري 
مجموعـــة صعبة، وليس هناك 
فريق يستهان به«. واوضح قائد 
بايرن ميونيخ الدولي الهولندي 
مارك ڤان بومـــل »جميع الفرق 
سترغب في صدارة املجموعة، انها 
مجموعة ليست سهلة وستكون 

املنافسة حامية«.
ولن يجد ممثلو اجنلترا اي 
صعوبة في تخطي الدور االول 

كونهم وقعوا في مواجهة فرق في 
املتناول وال متلك سجال ناصعا في 
املسابقة االوروبية العريقة، حيث 
وقع مان يونايتد بطل املوسم قبل 
املاضي في املجموعة الثانية الى 
الروسي  جانب سسكا موسكو 
وبشكتاش التركي وڤولفسبورغ 
االملاني، وتشلسي وصيف بطل 
املوســـم املاضي فـــي املجموعة 
الـــى جانـــب بورتو  الرابعـــة 
البرتغالي حامل اللقب عامي 1987 
و2004 واتلتيكو مدريد االسباني 

وابويل نيقوسيا القبرصي.
وجاء ليڤربول في املجموعة 
اخلامسة الى جانب ليون الفرنسي 
وفيورنتينا االيطالي وديبريشني 
املجري، فيما وقع ارســـنال في 
املجموعة الثامنة الى جانب الكمار 
الهولندي واوملبياكوس اليوناني 

وستاندار لياج البلجيكي.
وستكون املنافسة متكافئة 
في املجموعة الســـابعة بتواجد 
اشبيلية االســـباني ورينجرز 
االســـكوتلندي وشـــتوتغارت 

االملاني واونيريا اورزيتشـــني 
الروماني.

وينطلـــق الدور االول في 15 
و16 الشهر املقبل وينتهي في 8 
و9 ديسمبر، بحيث يتأهل صاحبا 
املركزين االولني في كل مجموعة 
الى الدور الثاني االقصائي الذي 

تقام قرعته في 18 ديسمبر.
ووزعت الفرق الـ 32 املتأهلة 
اربعة  الـــدور االول علـــى  الى 
مستويات استنادا الى تصنيف 
القدم،  االحتاد االوروبـــي لكرة 
فضم املستوى االول برشلونة 
وليڤربول وتشلسي ومان يونايتد 
وارسنال وميالن واشبيلية وبايرن 
ميونيـــخ، والثاني ليون وانتر 
ميالن ويوڤنتوس وريال مدريد 
وسسكا موسكو وبورتو والكمار 
ورينجرز، والثالث اوملبياكوس 
ومرسيليا وبوردو ودينامو كييڤ 
وشـــتوتغارت واتلتيكو مدريد 
وبشكتاش، والرابع ڤولفسبورغ 
وســـتاندار لياج وماكابي حيفا 
وزيوريخ وروبن كازان واونيريا 

اورزيتشني وديبريشني وابويل 
نيقوسيا.

وتشارك 8 فرق للمرة االولى 
في الدور االول للمسابقة االوروبية 
العريقة وهي الكمار وڤولفسبورغ 
وستاندار لياج وزيوريخ وروبن 
كازان واونيريـــا اورزيتشـــني 

وديبريشني وابويل.

اختيار األفضل

وكان االحتاد االوروبي لكرة 
القدم اختار مهاجم برشـــلونة 
االســـباني ومنتخب االرجنتني 
ليونيل ميسي افضل العب في 
مســـابقة دوري ابطـــال اوروبا 

املوسم املاضي.
واختير العب وسط برشلونة 
اآلخر ومنتخب اسبانيا تشافي 
هرنانديز افضل العب وســـط 
في املسابقة االوروبية العريقة 
متفوقا علـــى زميله في الفريق 
الدولي اندريس انييستا والعب 
وسط ليڤربول الدولي االجنليزي 
ســـتيفن جيرارد، ليخلف العب 

الدولي فرانك  وسط تشلســـي 
المبارد الـــذي كان نال اجلائزة 
املوســـم قبل املاضي ملساهمته 
الفاعلة في بلوغ الفريق اللندني 

املباراة النهائية.
وعاد لقـــب افضل مدافع الى 
قائد تشلسي جون تيري للعام 
الثانـــي على التوالـــي والثالث 
في تاريخ املســـابقة بعد االولى 
عـــام 2005، وتفوق تيري على 
مدافعي برشلونة جيرار بيكيه 
الدولي الصربي  ومان يونايتد 

نيمانيا ڤيديتش.
اما لقب افضل حارس مرمى 
فكان مـــن نصيب حارس مرمى 
مان يونايتـــد الدولي الهولندي 
السابق ادوين ڤان در سار الذي 
خلـــف حارس مرمى تشلســـي 
التشـــيكي بيتر تشيك  الدولي 
صاحب اجلائزة في املوســـمني 

االخيرين.
وتفوق ڤان در سار على تشيك 
وحارس مرمى برشلونة ڤيكتور 

ڤالديز.

 ترتيب المجموعات 
 األولى

 يوڤنتوس ـ بوردو

 ماكابي ـ بايرن ميونيخ

 الثانية
 ڤولفسپورغ ـ سسكا موسكو

 بشكتاش ـ مان يونايتد

 الثالثة
 زيوريخ ـ ريال مدريد

 مرسيليا ـ ميالن

 الرابعة
 تشلسي ـ بورتو

 اتلتيكو مدريد ـ ابويل

 الخامسة
 ليڤربول ـ ديبريشن

 ليون ـ فيورنتينا

 السادسة
 انتر ميالن ـ برشلونة

 دينامو كييڤ ـ كازان

 السابعة
 شتوتغارت ـ رينجرز

 اشبيلية ـ اورزيتشني

 الثامنة
 اوملبياكوس ـ الكمار

 ستاندار لياج ـ ارسنال

سيكون ملعب »اولدترافورد« 
اليوم الســــبت مسرحا للمواجهة 
اللدودين  العدويــــن  النارية بني 
مان يونايتد حامل اللقب وارسنال 
ضمن املرحلة الرابعة من الدوري 

االجنليزي.
وحتفل مباريات الفريقني دائما 
باالثــــارة والندية وان كانت قلت 
في االعوام االخيرة بسبب غياب 
النادي اللندني عن منصات التتويج 
في مختلف املسابقات احمللية، بيد 
ان املواجهة االخيرة بني الناديني 
املوســــم املاضي في الدور نصف 
النهائي ملسابقة دوري ابطال اوروبا 
عندما فاز الشــــياطني احلمر 1 ـ 0 
ذهابا في اولدترافورد و3ـ  1 ايابا في 
لندن ستعطي نكهة خاصة ملباراة 
اليوم خصوصا ان الفريق اللندني 
سيسعى الى رد االعتبار علما بانه 
في افضل حال هذا املوسم من خالل 
فوزيه املتتاليني والســــاحقني في 
الدوري احمللي على حساب مضيفه 
ايڤرتون 6ـ  1 وضيفه بورتسموث 
4 ـ 1، ومثلهما في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا على حساب سلتيك 
االســــكوتلندي 2 ـ 0 في غالسكو 

و3 ـ 1 في لندن.
ويحوم الشــــك حول مشاركة 
قائد ارسنال وصانع العابه الدولي 
االسباني فرانشيسك فابريغاس 

بسبب االصابة في فخذه.
في املقابل، يسعى مان يونايتد 
ومدربه السير اليكس فيرغسون 
الى ايقاف االنطالقة القوية الرسنال 
ومواصلــــة صحوته بعد هزميته 
املفاجئة امام بيرنلي الصاعد حديثا 
الى دوري االضواء. ويخوض مان 
يونايتد املبــــاراة في غياب قطب 
دفاعه الدولي ريو فرديناند الغائب 
عن املالعب منذ اصابته في مباراة 
الدرع اخليرية امام تشلسي مطلع 

الشهر اجلاري.
ويخوض تشلسي ثالث املوسم 
املاضي اختبارا صعبا على ارضه 
امــــام بيرنلي العائــــد الى دوري 

املفاجآت في  االضواء وصاحــــب 
بداية املوسم.

من جهته، يسعى توتنهام الى 
حتقيق الفوز الرابع على التوالي 

عندما يستضيف برمنغهام.
املقابــــل، يأمــــل ليڤربول  في 
الى  وصيف بطل املوسم املاضي 
استعادة توازنه بعد سقوطه على 
ارضه امام استون فيال 1ـ  3 االحد 
املاضي. وفي باقي املباريات، يلعب 
بالكبيرن مع وست هام، وستوك 
سيتي مع سندرالند، وولفرهابتون 

مع هال سيتي.

إيطاليا

تتجه االنظار الى ملعب »سان 
سيرو« في ضواحي ميالن حيث 
بــــني ميالن  املثير  الدربــــي  يقام 
وغرميــــه التقليــــدي انتر ميالن 
حامل اللقب فــــي االعوام االربعة 
االخيرة ضمن املرحلة الثانية من 
الدوري االيطالي. وتكتسي مباريات 
الفريقني اهميــــة كبيرة وبالتالي 
لن تخــــرج مواجهتهمــــا عن هذا 
االطار حيث يســــعى انتر ميالن 
الى استعادة توازنه بعد تعثره امام 
ضيفه باري العائد حديثا الى دوري 
االضــــواء 1ـ  1 في املرحلة االولى، 
فيما يرغب ميالن في حتقيق الفوز 
الثاني على التوالي بعد االول على 

مضيفه سيينا 2 ـ 1.
وميلك انتر ميالن حظوظا كبيرة 
للخروج فائزا خصوصا انه لم يغير 
جلده كثيرا هذا الصيف باستثناء 
تخليه عن مهاجمه وهدافه الدولي 
ابراهيموفيتش  السويدي زالتان 

الى برشلونة.

ألمانيا

يواجه املدرب الهولندي لويس 
ڤان غــــال اختبارا مصيريا عندما 
يتواجــــه فريقه بايــــرن ميونيخ 
وصيف بطل املوســــم املاضي مع 
اللقب  ضيفه ڤولفسبورغ حامل 
على ملعب »اليانز ارينا« في املرحلة 

الرابعة من الدوري االملاني.
وميكن القــــول ان هذه املباراة 
قد تطيح برأس املدرب الهولندي 
في حال لم ينجح بايرن ميونيخ 
في اخلروج منها فائزا، الن النادي 
الباڤاري يحقق اسوأ بداية له في 
الدوري منذ 43 عاما بعدما فشل في 
حتقيق اي فوز في مبارياته الثالث 
االولى، اذ تعادل مع هوفنهامي )1ـ  
1( وفيردر برمين )1ـ  1 ايضا( قبل 
ان يخسر في املرحلة السابقة امام 
ماينتس العائد مجددا الى دوري 
االضواء )1ـ  2(، وهو امر لم يحصل 

معه منذ 1966.
وسيحاول ڤان غال ان يعيد هذه 
الروحية الى الفريق من خالل بعض 
التعديــــالت الفنية وابرزها تولي 
النجم الفرنســــي فرانك ريبيري 
الذي لم يشارك في املباريات الثالث 
االولى سوى 30 دقيقة امام برمين، 
مهام صانع االلعاب. وقد ال يشارك 
ريبيــــري منذ بداية املواجهة امام 
ڤولفســــبورغ الذي يدخل موقعة 
»اليانز ارينا« مبعنويات مهزوزة 
نسبيا بعد ســــقوطه في املرحلة 
السابقة على ارضه امام هامبورغ 2 
ـ 4، ما سمح لالخير بان يتربع على 
الصدارة مشاركة مع باير ليفركوزن 
وشالكه، فيما تراجع فريق املدرب 
ارمني فيه الى املركز الرابع بفارق 

نقطة بعد تلقيه هزميته االولى.
الذي  بايــــرن ميونيخ  ويأمل 
حتضر لهذه املواجهة بفوز ودي 
علــــى يونيون برلــــني )3ـ  1(، ان 
يحقق ثأره من ڤولفسبورغ الذي 
كان اذل النــــادي الباڤــــاري 5 ـ 1 
عندما استضافه في آخر مواجهة 

بينهما.
ويلعب ليفركــــوزن املتصدر 
بفــــارق االهــــداف مــــع ضيفــــه 
مــــع ضيفه  بوخوم، ووشــــالكه 
فرايبورغ، ويلعب ايضا هانوڤر 
مع هوفنهامي، وشــــتوتغارت مع 
نورنبرغ، واينتراخب فرانكفورت 

مع بوروسيا دورمتوند.

رأس ڤان غال »أمانة« بين أقدام العبي بايرن ميونيخ في مواجهة »الثأر« أمام ڤولفسبورغ

قمة نارية بين مان يونايتد وأرسنال وميالنو تنقسم بين ميالن وإنتر
مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

انجلترا )المرحلة الرابعة(
شو سبورت 2:451تشلسي ـ بيرنلي

شو مسلسالت اكسترا 51بالكبيرن ـ وست هام
شو سبورت 52بولتون ـ ليڤربول
5توتنهام ـ برمنغهام

5ستوك سيتي ـ سندرالند
5ولڤرهابتون ـ هال سيتي

شو سبورت 7:151مان يونايتد ـ أرسنال

إيطاليا )المرحلة الثانية(
اجلزيرة الرياضية +71باري ـ بولونيا

اجلزيرة الرياضية + 9:451ميالن ـ انتر ميالن

ألمانيا )المرحلة الرابعة(
4:30باير ليڤركوزن ـ بوخوم

4:30هانوڤر ـ هوفنهامي
دبي الرياضية 4:301شالكه ـ فرايبورغ

دبي الرياضية 4:302شتوتغارت ـ نورنبرغ
4:30فرانكفورت ـ دورمتوند

دبي الرياضية 7:301بايرن ميونيخ ـ فولفسبورغ

فرنسا )المرحلة الرابعة(
8لنس ـ رين

8نيس ـ مونبلييه
8سوشو ـ موناكو

8سانت اتيان ـ غرونوبل
8بولوني ـ اوكسير
8لوريان ـ لومان
اجلزيرة الرياضية 101ليون ـ نانسي

اعتبرت الصحف االســـبانية امس بان انتقال العب الوســـط 
الهولندي الدولي اريني روبن من ريال مدريد الى بايرن ميونيخ 
االملاني يفتح الباب امام قدوم النجم الفرنسي فرانك ريبيري في 

االجتاه املعاكس العام املقبل او حتى خالل الصيف احلالي.
وذكـــرت صحيفة »اس« بان رئيس ريـــال مدريد فلورنتينو 
بيريز ســـيتكلم في هذا املوضوع مع نظيره في بايرن ميونيخ 
كارل هاينتس رومينيغه امس مشـــيرة الـــى ان بايرن ميونيخ 
ســـيطلق سراح ريبيري صيف عام 2010 مقابل سعر اقل من 20 

مليون يورو.

انتقال روبن إلى بايرن ميونيخ
يقّرب ريبيري من ريال مدريد 


