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43 اعتبر العب وس���ط منتخب االرجنتني خوان سيباس���تيان ڤيرون ان املدرب دييغو 
مارادونا »ل���م يتوصل بعد الى توليفة مثالية« رغم االس���ماء الكبيرة، مبديا قلقه من 
عدم تأهل االرجنتني الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا. وقال ڤيرون »لدينا 
العبون كبار، لكن املدرب )مارادونا( لم يتوصل الى ايجاد التشكيلة املطلوبة«. وحتتل 
االرجنتني املركز اخلامس في التصفيات برصيد 22 نقطة قبل اجلولتني االخيرتني. وكان 
مارادونا قد وصل الى مدينة ميرانو ش���مال ايطاليا إلجراء حمية خاصة خلفض وزنه 

والهروب من االنتقادات التي تعرض لها.

ڤيرون: مارادونا لم يتوصل إلى توليفة مثالية

الكبار يجتازون العقبة األولى في دوري أبطال أوروبا باستثناء يوڤنتوس وأتلتيكو مدريد.. و»هاتريك« لغرافيتي

»يوروبا ليغ« تنطلق اليوم بحلة جديدة

ريال مدريد يضرب زيوريخ بقوة.. وانتصارات مهمة لمان يونايتد وميالن وبايرن ميونيخ

إيڤرتون يواجه ايك وهامبورغ ضيفًا على رابيد ڤيينا وباناثينايكوس مع غلطة سراي
مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

8اياكس امستردام � تيمشورا

اجلزيرة الرياضية + 86هيرينڤني � سبورتينغ لشبونة

اجلزيرة الرياضية + 82ليل � ڤالنسيا

8هرتا برلني � فنتسبليس

8هابويل تل ابيب � سيلتيك

8شتورم غراتس � دينامو بوخارست

اجلزيرة الرياضية + 83سيسكاصوفيا � فوالم

8جنوى � سالڤيا براغ

اجلزيرة الرياضية + 85رابيد ڤيينا � هامبورغ

اجلزيرة الرياضية + 84باناثينايكوس � غلطة سراي

اجلزيرة الرياضية + 81بال � روما

8دينامو زغرب � اندرخلت

اجلزيرة الرياضية + 10:058فنربخشه � انشكيده

اجلزيرة الرياضية + 10:051التسيو � سالزبورغ

اجلزيرة الرياضية + 10:054ڤياريال � لڤسكي صوفيا

10:05ناسيونال ماديرا � ڤيردر برمين

اجلزيرة الرياضية + 10:052اتلتيك بلباو � اوستريا ڤيينا

10:05بارتيزان بلغراد � تولوز

10:05كلوج � كوبنهاغن

اجلزيرة الرياضية + 10:053ايڤرتون � ايك

10:05بنفيكا � بوريسوف

10:05كلوب بروج � شاختار

10:05ستيوا بوخارست � تيراسبول

اجلزيرة الرياضية + 10:056سبارتابراغ � ايندهوڤن

ينطل���ق الدور االول من مس���ابقة كأس االحتاد 
األوروبي لكرة القدم الي���وم باحللة اجلديدة حتت 
مس���مى »يوروبا ليغ« مبش���اركة 48 فريقا وزعت 
على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق. ويتأهل اول 
وثاني كل مجموعة )العدد االجمالي 24 فريقا( الى 
الدور الثاني على ان تلتحق بها 8 فرق اخرى صاحبة 
املركز الثالث في الدور االول )دور املجموعات( من 

مسابقة دوري ابطال أوروبا.
وتقام منافس���ات الدور االول في الفترة من 17 س���بتمبر الى 17 
ديسمبر. وتشارك في الدور االول عدة فرق طامحة الحراز اللقب منها 
خصوصا في املجموعة األولى اياكس امستردام الهولندي، وفي الثانية 
ڤالنسيا االسباني، وفي الثالثة هامبورغ األملاني وسلتيك االسكوتلندي، 
وفي اخلامسة روما االيطالي، وفي السادسة باناثينايكوس اليوناني 
وغلطة سراي التركي ودينامو بوخارست الروماني، وفي السابعة 
ڤياريال االسباني والتسيو االيطالي، وفي الثامنة ستيوا بوخارست 

الروماني وفنربغشة التركي، وفي التاسعة بنفيكا البرتغالي وايڤرتون 
االجنليزي، وفي العاشرة شاختار دونيتسك االوكراني )حامل اللقب(، 
وفي احلادية عشرة ايندهوفن الهولندي، وفي الثانية عشرة ڤيردر 

برمين األملاني.
ورأى االحتاد األوروبي في قرار رفع عدد املجموعات الى 12 بدال 
من 8 اتاحة الفرصة امام مش���اركة اكبر عدد ممكن من األندية )48 

بدال من 32(، ورفع عدد املباريات من 96 الى 144 مباراة.
وتب���دو مهمة الفرق املرش���حة الحراز اللقب س���هلة في اجلولة 
االولى مع بعض االس���تثناءات منها لقاء هامبورغ الذي يحل ضيفا 
على رابيد ڤيينا )املجموعة الثالثة(، ولقاء باناثينايكوس وضيفه 

غلطة سراي )السادسة(.
ويتعني على فنربغشة )الثامنة( ان يعد العدة الستقبال تونتي 
انش���كيده الهولندي وصي���ف بطل الدوري الهولندي في املوس���م 
املاضي، وكذلك هي حال ايڤرتون الذي يستضيف آيك اثينا اليوناني 

)التاسعة(.

ض���رب 
ريال مدريد 
في  بق���وة 
مس���ت�ه�ل 
مش���واره 
في مسابقة 
دوري ابطال 
اوروبا لكرة 
القدم ملوسم 2010/2009 بفوزه 
خ���ارج ارضه عل���ى زيوريخ 
السويس���ري 5-2 في اجلولة 
األولى من دور املجموعات اول 

من امس.
ف���ي املقابل حقق���ت الفرق 
الكبيرة انتصارات مهمة خارج 
ارضه���ا ابرزها مل���ان يونايتد 
االجنليزي وباي���رن ميونيخ 

االملاني وميالن االيطالي.
خاض جن���وم ريال مدريد 
اجل���دد وعلى رأس���هم صانع 
كاكا  البرازيل���ي  االلع���اب 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
املباراة ضد  الونسو  وتشابي 
زيوريخ اساس���يني باستثناء 
الفرنس���ي كرمي بنزمية الذي 
جل���س على مقاع���د الالعبني 
املفاجأة  االحتياطيني، وكانت 
مشاركة االرجنتيني غونزالو 
هيغيون على حسابه، وايضا 
الهولندي رويستون درينتي.

وبالطبع تعتبر املس���ابقة 
مهمة جدا لريال مدريد االسباني 
ال���ذي يحمل رقمها القياس���ي 
اللقب تس���ع مرات،  باحرازه 
كم���ا ان النهائي س���يقام على 
املقبل، ويريد  ارضه في مايو 
ريال مدري���د ان ميحو صياما 
عن اللق���ب دام منذ عام 2002 
عندما فاز صانع االلعاب الفذ 
زندين زيدان مع زمالئه على 
باير ليفرك���وزن االملاني 1-2 
في النهائي. ومنذ ذلك التاريخ 
لم يفل���ح الفري���ق امللكي في 
تخطي الدور ربع النهائي على 
االطالق، وسيطر ريال مدريد 
على مجريات اللعب متاما في 
الشوط االول حاسما املباراة في 

مصلحته بتس���جيله 3 اهداف 
نظيفة، وانتظر الفريق امللكي 
الدقيقة الس���ابعة والعشرين 
ليفتتح التسجيل بواسطة ركلة 
حرة مباشرة اطلقها رونالدو 
صاروخية استقرت في الشباك 
السويس���رية )27(، ولم يطل 
الهدف الثاني عندما مرر رونالدو 
الكرة باجتاه هيغوين الذي كسر 
التسلل ومرر باجتاه  مصيدة 
الذي تابعها  راوول غونزاليز 
من مسافة قريبة داخل الشباك 
مسجال هدفه اخلامس والستني 
منذ انطالق املسابقة مبسماها 
اجلديد موسم 1993/1992 وهو 
رقم قياسي، وجنح هيغوين في 
الوقت بدل الضائع في اضافة 
الهدف الثالث بعد ان تلقى الكرة 
على مشارف املنطقة فتخطى 
مدافعا سويسريا واطلق بعيدا 
عن متناول ح���ارس زيوريخ 

جوني ليوني.
بي���د ان زيوري���خ لم يلق 
السالح وسنحت له فرصة اولى 
لتقليص الفارق عندما احتسب 
له احلكم ركلة ج���زاء انبرى 
لها بنجاح مارغاريز )64(، ثم 
سرعان ما سجل هدفا ثانيا عبر 
رأسية لس���يلفان ايغرتر بعد 

دقيقة واحدة.
وشعر ريال مدريد بحراجة 
املوقف واحتاج الى خبرة العبيه 
ليسجلوا هدفني آخرين بواسطة 
رونالدو من ركلة حرة مباشرة 
اخرى )89(، وغوتي في الوقت 
بدل الضائع، والتقى ريال مدريد 
وزيوريخ مرة واحدة في هذه 
املس���ابقة قبل 45 عاما وخرج 
ريال فائ���زا 8-1 في مجموعة 

املباراتني.
وفي املجموع���ة ذاتها، قاد 
املهاج���م املخض���رم فيليب���و 
اينزاغي فريقه ميالن الى فوز 
ثمني على مرسيليا على ملعب 
االخير فيلودروم، واس���تبعد 
مدرب ميالن اجلديد ليوناردو 
مواطنه رونالدينيو البعيد عن 

على نفسه وخدع احلارس، في 
حني سجل الن دزاغويف هدف 
سسكا الوحيد )76(. ولم يقدم 
بايرن ميونيخ عرضا كبيرا لكنه 
خرج فائزا على منافسه ماكابي 
تل ابيب بثالثبة نظيفة، وانتظر 
الفريق الباڤاري الدقيقة ال� 64 
ليفتتح ل���ه مدافعه البلجيكي 
العم���الق دانيال ف���ان بوينت 
التسجيل )64(، قبل ان يضيف 
املهاجم الصاعد توماس مولر 
في الدقيقت���ني 85 و88، وكان 
مولر نزل احتياطيا في الشوط 
الثاني من مب���اراة فريقه ضد 
بوروس���يا دورمتوند السبت 

املاضي وسجل هدفني ايضا.
وفي املجموعة ذاتها، سقط 
يوڤنتوس االيطال���ي في فخ 
التعادل االيجاب���ي مع ضيفه 
ب���وردو الفرنس���ي 1-1، وقاد 
الفريقني مدربان ش���ابان هما 
تش���يرو فيرارا )يوڤنتوس( 
ولوران بالن )ب���وردو( علما 
بانهما لعبا مع���ا في صفوف 
نابول���ي ف���ي التس���عينيات. 
العجوز  وتقدم فريق السيدة 
بهدف ملهاجمه الدولي فيتشنزو 
ياكوينتا )63(، قبل ان يدرك 
التشيكي ياروسالف بالسيل 

التعادل )75(.
وتغلب تشلسي االجنليزي 
على بورت���و البرتغالي بهدف 
سجله مهاجمه الفرنسي نيكوال 
انيلكا مطلع الش���وط الثاني، 
وغاب ع���ن صف���وف الفريق 
اللندن���ي مهاجم���ه العاج���ي 
ديدييه دروغبا وظهيره االمين 
البرتغالي جوزيه بوسينغوا 
املوقوف���ني من قب���ل االحتاد 
االوروبي.وشهدت املباراة طرد 
العب بورتو فرناندو في الدقيقة 

االخيرة.
ابويل نيقوس���يا  وحق���ق 
القبرصي في مشاركته االولى 
مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاعه 
التعادل الس���لبي من مضيفه 

اتلتيكو مدريد االسباني.

مستواه في ابرز التعديالت التي 
التي  التش���كيلة  اجراها على 
خاضت املب���اراة االخيرة ضد 
اينزاغي في  ليفورنو. وجنح 
اخماد حماس مرسيليا عندما 
افتتح التس���جيل اثر متريرة 
الهولندي كالرنس  متقنة من 
س���يدورف )28(، وكاد برونو 
شيرو يدرك التعادل في الوقت 
بدل الضائع من الشوط االول 

لكن حارس ميالت ستوراري 
تدخل في اللحظة املناسبة.

وضغط مرسيليا بقوة في 
الشوط الثاني وحصل على ركلة 
حرة مباشرة رفعها شيرو داخل 
املنطقة وتطاول لها االرجنتيني 
غابريال هاينتسه برأسه داخل 
الشباك مدركا التعادل )49(، لكن 
الكلمة االخيرة كانت الينزاغي 
)36 عاما( الذي اس���تثمر كرة 

عرضية من جانلوكا زامبروتا 
ليتابعها داخل الشباك. وحقق 
مان يونايتد فوزا ثمينا ايضا 
خارج ارضه على بش���يكتاش 
التركي بهدف سجله املخضرم 
بول س���كولز بكرة رأسية اثر 
ارتداد الكرة من احلارس التركي 
بعد تسديدة قوية للبرتغالي 

لويس ناني )77(.
واجرى مدرب مان يونايتد 

خمسة تبديالت على التشكيلة 
التي فازت على توتنهام 1-3 
السبت املاضي، حيث لعب جون 
ايفانز مكان ريو فرديناند الذي 
تعرض الصابة طفيفة، كما اراح 
املدرب راي���ن غيغز ودمييتار 
برباتوف ودارن فليتشر واشرك 
مكانهم مايكل كاريك وانطونيو 

ڤالنسيا ولويس ناني.
وفي املجموعة ذاتها، فرض 

البرازيلي غرافيتي نفسه جنما 
ملب���اراة فريقه ڤولفس���بورغ 
األملاني الذي يشارك في املسابقة 
للمرة االولى بتسجيله اهداف 
فريقه الثالثة في مرمى سسكا 
موسكو الروس���ي في املباراة 
التي انتهت 3-1.وجاءت اهداف 
غرافيتي ف���ي الدقائق 36 من 
انفراد كلي باحلارس و41 من 
ركلة جزاء و87 بعد ان استدار 

فرحة مدرب والعبي شاختار بالفوز بكأس االحتاد األوروبي املوسم املاضي

العب وسط ريال مدريد ريكاردو كاكا تألق مع النادي امللكي في أول مشاركة له في دوري األبطال األوروبي                       )أ.پ(

عالميةمتفرقات

قال رئي����س وزراء جامايكا بروس 
جولدينج إن بالده ق����ررت منح العداء 
يوس����ني بولت بطل العال����م واالوملبياد 
امتيازات ديبلوماس����ية كما س����تطلق 
اسمه على أحد الطرق السريعة. وأضاف 
جولدينج أن أداء اجلامايكي بولت غير 
العادي منح����ه احلق في احلصول على 
لقب »س����فير« م����ع كل االمتيازات التي 
تصاحب ذلك ومن بينها احلصول على 
جواز سفر ديبلوماسي. وسيطلق على 
الطريق الس����ريع 2000 الذي يربط بني 
عدد من املدن الرئيسية في جامايكا اسم 
طريق يوسني بولت وأعلن جولدينج في 
البرملان أن العداء س����يحصل على رابع 

أرفع وسام وطني في جامايكا.
حتولت األرجنتني إلى قاعة احتفاالت 
عمالقة منذ أن فاز جنم البالد خوان مارتني 
دل بوترو على السويسري روجيه فيدرر 
في نهائي بطولة أمي��ركا املفتوحة للتنس 
ليحرز الالعب الصاعد أول ألقابه في عالم 
البطوالت الكبرى »غراند سالم«. وحتولت 
ضاحي��ة تانديل الهادئة جن��وب العاصمة 
بوينس آيرس في غضون س��اعات قليلة 
إلى عاصمة للتنس األرجنتيني، كما حتول 
أحد مواطنيها إلى املعشوق األول في بلد وجد 
فيه رم��زا جديرا باالتباع جللده وتواضعه 
واجتهاده وهي العوامل التي أهلته للتتويج 

في نيويورك.
حل العداء اجلامايكي اسافا باول في 
املركز االول في س����باق 100م ضمن لقاء 
ستيتش����ني الپولندي الدولي في ألعاب 
القوى. وسجل باول 9.82 ثوان متقدما على 
مواطنيه كارتر نستا )10.10 ث( ومايكل 
فراتر )10.23 ث(. في املقابل احرز االميركي 
تايسون غاي سباق 200م مسجال 20.21 
ثاني����ة، متقدما على البريطاني جيفري 
الوال بالوغون )20.85 ث(، واجلامايكي 
اينسلي وو )21.10 ث(.  وتوج السوداني 
يوسف رباح بطال لسباق 400م مسجال 
45.64 ثانية. وفي فئة الس����يدات، كان 
سباق 100م من نصيب اجلامايكية شيرون 

سيمسون )11.29 ث(.
اعلن اعضاء نقاب��ة العبي كرة القدم 
في بوليڤيا رفضهم، الى اجل غير مسمى، 
االنضمام لصف��وف منتخب بالدهم الذي 
يس��تعد ملالقاة البرازيل وبيرو في اكتوبر 
املقبل في تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب 
افريقيا. وبرر كل من ميلتون ميلجار وديفيد 
بانيجوا املسؤوالن بالنقابة هذا القرار بعدم 
االهتمام بشكاوى الالعبني الى جانب االزمة 

العنيفة التي تعصف بالكرة في بوليڤيا.


