
 الخميس الرياضية 
  ١ اكتوبر ٢٠٠٩ 

 أعرب املديــــر الفني للمنتخــــب األرجنتيني دييغو  44 
مارادونا عن اعتقاده بأن اهللا سينقذه «هذه املرة أيضا» 
من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب 

أفريقيا.
  وقال مارادونا في تصريحات إذاعية من مدينة كوردوبا 
«اهللا أنقذني مرات عدة، أمتنى أن ينقذني هذه املرة أيضا». 
واعترف أسطورة الكرة االرجنتينية والعاملية بان تركيزه 

منصب على آخر جولتني في تصفيات أميركا اجلنوبية 
املؤهلة إلى جنوب أفريقيا، حيث تستضيف األرجنتني 
منتخب بيرو في العاشر من أكتوبر اجلاري في بوينس 
آيرس، قبل أن تواجه أوروغواي في مونتڤيديو بعدها 
بأربعة أيــــام. وأبرز املدير الفني «علينا أن نفكر في ان 
هاتني املباراتني حيويتان، وأنه لم يعد مبقدورنا تقدمي 

الهدايا كما فعلنا أمام البرازيل». 

 مارادونا يطلب العون من اهللا للتأهل إلى كأس العالم 

 مهاجم فيورنتينا ستيفان يوڤيتيتش تألق أمام ليڤربول وجنح في تسجيل هدفني في مرمى رينا            (أ. پ)  العب برشلونة بدرو ليديزما يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى دينامو كييڤ         (رويترز) 

 مهاجم ارسنال ارشاڤني يسجل الهدف الثاني في مرمى اوملبياكوس                        (رويترز) 

 شكوك حول مشاركة باالك
  أمام روسيا بسبب اإلصابة 

 طوني ال يرغب في اللعب بالدرجة الثالثة 

 غيريرو يغيب عن هامبورغ من ٤ إلى ٦ أشهر 

 قد يغيب صانع العاب تشلســـي االجنليزي ميكايل باالك عن 
مباراة منتخب بالده املانيا مع روســـيا في قمة املجموعة الرابعة 
من تصفيات اوروبا املؤهلة الى نهائيات مونديال ٢٠١٠ لكرة القدم 
في جنوب افريقيا، ملعاناته من اصابة في ربلة الساق. ولم يسافر 
باالك (٣٣ عاما) مع تشلســـي الى قبرص ملواجهة ابويل نيقوسيا 
امس في الدور االول من مسابقة دوري ابطال اوروبا وفضل البقاء 
في لندن للخضوع الى العالج قبل ان يلتحق مبعســـكر منتخب 
بالده االحد املقبل في ماينتس. وغاب باالك عن مباراة تشلسي مع 
كوينز بارك رينجرز في مســـابقة كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفة وعن مباراة الدوري احمللي امام ويغان والتي خســـرها 

الفريق اللندني ١-٣. 

 أعرب االيطالي لوكا طوني مهاجم بايرن ميونيخ االملاني عدم 
رغبته في اللعب مع احتياطي الفريق الباڤاري في دوري الدرجة 
الثالثة، بحســـبما ذكرت صحيفة «بيلد» االملانية املتخصصة، ما 
يعـــرض عالقته مـــع مدربه الهولندي لويس فـــان غال ملزيد من 
التوتر.وقال بطل العالم بعد استبعاده عن التشكيلة التي واجهت 
يوڤنتوس االيطالي امس في دوري ابطال اوروبا: «قال لي املدرب: 
بامكانك العودة الى املجموعة عندما تلعب ٩٠ دقيقة. يريدني ان 

ألعب أيضا مع االحتياط. اعتقد انني لن أقوم بذلك». 

 يفتقد هامبورغ متصدر ترتيب الدوري االملاني لكرة القدم خدمات 
مهاجمه البيروفي باولو غيريرو لفترة تتراوح بني اربعة وستة 

اشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى. 

الفريق النمساوي اللعب بالقمصان 
احلمراء لالحتفال باملباراة النارية 
التي جمعـــت الطرفني في كأس 
الكؤوس االوروبية عام ١٩٨٤. وفاز 
سلتيك في نتيجة املباراتني، لكن مت 
فرض مباراة معادة اثر ادعاء العبي 
رابيد بتعرضهم اللقاء مفرقعات 
من اجلماهير، ليخرج رابيد فائزا 
بهدف مدربه احلالي بيتر باكولت 
في املباراة املعادة على ملعب أولد 

ترافورد.
  ويقول املتحدث باســـم رابيد 
شريف شكري: «قدمنا احتماالت 
عدة رفضها االحتـــاد االوروبي، 
لذا قررنا اعتماد الثياب احلمراء 
الكاملـــة للمرة االولى من مباراة 

مانشستر».
  وينتقل ايفرتون االجنليزي الى 
بيالروسيا ليقابل باتي بوريسوف 
في املجموعة التاســـعة، في حني 
يحل وصيف املسابقة ڤيردر برمين 
االملاني على اتلتيك بلباو االسباني 

في الثانية عشرة.
  ويخيم احلزن علـــى مباراة 
تولوز الفرنســـي وكلوب بروج 
البلجيكي في املجموعة العاشرة، 
بعد وفاة أحد مشـــجعي االول، 
اثر هجـــوم قبل مباراة بارتيزان 
بلغراد الصربي ٣-٢ في اجلولة 

السابقة. 

 تتجـــه االنظار الـــى مواجهة 
ڤالنسيا االسباني وجنوى االيطالي 
في اجلولة الثانية من الدور االول 
ملســـابقة كأس االحتاد االوروبي 
لكرة القدم باحللة اجلديدة حتت 
مسمى «يوروبا ليغ» اليوم، في 
وقت تســـعى فيه بعض االندية 
الكبيرة الى محو اخلسارة التي 

تعرضت لها في اجلولة االولى.
  وتشهد املسابقة مشاركة ٤٨ 
فريقا وزعت على ١٢ مجموعة يضم 
كل منها ٤ فرق، حيث يتأهل اول 
وثانـــي كل مجموعـــة الى الدور 
الثاني على ان تلتحق بها ٨ فرق 
الثالث في  اخرى صاحبة املركز 
الدور االول (دور املجموعات) من 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
  وكانت البطولة حتت املسمى 
اجلديد انطلقت منذ أســـبوعني، 
وفيها حقـــق جنوى بداية طيبة 
بفوزه على ضيفه ســـالفيا براغ 
التشـــيكي ٢-٠ ضمن املجموعة 
الثانية، في وقت أهدر ڤالنسيا فوزا 
ثمينا على مضيفه ليل الفرنسي 

.(١-١)
  ويخوض ڤالنسيا، حامل لقب 
املباراة  كأس االحتاد عام ٢٠٠٤، 
وهو لم يخسر في لقاءاته االوروبية 
الـ١٣ االخيرة، في حني لم يخسر 
جنوى فـــي مبارياته االوروبية 

خارج أرضه، من سبتمبر ١٩٩١ أمام 
ريال اوفييدو االسباني، ويحتل 
جنوى حاليا املركز السادس في 
الدوري االيطالي، وڤالنسيا السابع 
في االسباني، ويتوقع العب وسط 
ڤالنسيا هدفيغز مادورو (٢٤ عاما) 
صراعا تكتيكيـــا في اللقاء: «من 
املهم الفوز الننا نلعب على أرضنا، 
واال فســـيحصلون على نقطتهم 

السادسة مقابل نقطة واحدة لنا، 
أعتقد انهم سينتظروننا كي نرتكب 
االخطاء، ستكون مواجهة أشبه 

بلعبة الشطرجن».
  وشـــهدت اجلولة االولى من 
يوروبـــا ليـــغ جتربـــة احلكام 
املرمـــى، كما  االضافيـــني خلف 
برز خاللها خسارة بعض الفرق 
الكبيـــرة، مثل رومـــا االيطالي 

امام بال السويسري (٠-٢) في 
املجموعة اخلامسة، وجاره التسيو 
امام سالزبورغ النمسوي (١-٢) 

في املجموعة السابعة.
  ويلتقي روما والتســـيو في 
هـــذه اجلولـــة مـــع فريقني من 
بلغاريا، فيســـتقبل روما سسكا 
صوفيا، ويزور التسيو ليفسكي 

صوفيا.

  ويســـعى هامبورغ متصدر 
الدوري االملاني الى نسيان خسارته 
القاســـية امام رابيد ڤيينا ٠-٣، 
عندما يستقبل هابويل تل أبيب 
االسرائيلي، الذي قلب بدوره تأخره 
امام سلتيك االسكوتلندي الى فوز 

٢-١ في املجموعة الثالثة.
  وأثير جدل حول زيارة رابيد 
الى ملعب سلتيك بارك، بعد قرار 

 داڤيد ڤيا ورقة ڤالنسيا الرابحة أمام جنوى 

 ٢٤ مواجهة اليوم في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ» 

 صراع بين ڤالنسيا وجنوى وأندرلخت مع أياكس 

 برشلونة يثأر من دينامو كييڤ وليڤربول يترنح في فلورنسا 

ســــريعا عبر البيروفي خوان فارغاس اال ان رينا تدخل ببراعة لينقذ 
املوقف (٣١)، لكن شباك احلارس االسباني اهتزت مجددا عبر يوڤيتيتش 
الذي حول تسديدة قوية اطلقها فارغاس من اجلهة اليسرى الى الزاوية 
اليمنى االرضية ملرمى «احلمر» (٣٧). ورغم تخلفه بهدفني فشل ليڤربول 
الذي افتقد خدمات محور الوسط االرجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب 
االصابة، في تهديد مرمى مضيفه في اي مناسبة خالل الشوط االول، اال ان 
الوضع تغير في بداية الشوط الثاني اذ كاد االسرائيلي يوسي بنعنيون 
ان يقلص الفارق بعد دقيقة واحدة اثر مجهود فردي على اجلهة اليسرى 
اال ان احلارس الفرنسي سيباستيان فراي تدخل ببراعة ليحرم الفريق 
االجنليزي من الهدف (٤٦)، ثم كــــرر االمر بعد دقيقتني عندما تصدى 

لتسديدة من اجلهة اليمنى للهولندي ديرك كويت (٤٨).

  ليون يتصدر

  واســــتفاد ليون من سقوط ليڤربول ليتصدر املجموعة بست نقاط 
بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه ديبريشن املجري برباعية نظيفة 
تناوب على تســــجيلها السويدي كيم كالشتروم بتسديدة «طائرة» اثر 
ركلة ركنية نفذها البوســــني ميراليم بيانيتش (٣) الذي اضاف الثاني 
من ركلة حرة رائعة (١٣)، قبل ان يســــجل بيتر شفيتكوڤيتس الهدف 
الثالث عن طريق اخلطأ بعدما خدع حارس مرماه اثر رأسية من سيدني 
غوفو (٢٤).وفي الشوط الثاني اضاف بافيتمبي غوميس الهدف الرابع 

بكرة رأسية اثر متريرة من كالشتروم (٥١).

  فوز ارسنال

  وفي املجموعة الثامنة، حقق ارسنال االجنليزي فوزه الثاني وجاء 
بصعوبة على حساب ضيفه اوملبياكوس اليوناني بفضل هدفني متأخرين 
سجلهما الهولندي روبن فان بيرســــي (٧٨) والروسي اندري ارشافني 
(٨٦).وكان ارســــنال فاز في اجلولة االولى على مضيفه ستاندار لياج 
البلجيكي (٣-٢)، فيما منــــي اوملبياكوس بهزميته االولى بعدما خرج 
فائزا في اجلولة االولى على ضيفه الكمار الهولندي (١-٠) الذي تعادل 
مع ضيفه ســــتاندار لياج بهدف للمغربي منير احلمداوي (٤٨)، مقابل 

هدف للعاجي موسى تراوري (٩٠).
  وفي املجموعة الســــابعة، عاد اشبيلية االسباني من غالسكو بفوز 
كبير على مضيفه رينجرز االسكوتلندي ٤-١.وسجل الفرنسي عبداهللا 
كونكو الهدف االول بكرة رأسية اثر متريرة من خيسوس نافاس الذي 
وصلته الكرة بعــــد ركلة حرة (٥٠)، واضاف البرازيلي ادريانو الهدف 
الثانــــي من حدود املنطقة بعد متريرة من مواطنه لويس فابيانو (٦٤) 
الذي ســــجل الهدف الثالث بكرة رأســــية (٧٢) قبل ان ميرر كرة الهدف 
الرابع للمالي فرديريك كانوتيه (٧٤). وجنح االســــباني ناتشو نوفو 
في منح الفريق االســــكوتلندي هدف الشرف قبل دقيقتني على النهاية 
(٨٨).والفوز هو الثاني الشــــبيلية بعد االول على اونيريا اورزيتشني 
الروماني (٢-٠)، فيما فشــــل رينجرز في حتقيــــق فوزه االول بعد ان 
تعادل في اجلولة الســــابقة مع شــــتوتغارت االملاني(١-١) الذي اكتفى 
بالتعادل ايضا مع مضيفه اونيريا بهدف ليســــردار تاشي (٥)، مقابل 

هدف لداسيان فارغا (٤٨). 

امام مان يونايتد االجنليزي (٠-٠ و٠-٢) وبرشلونة (٠-٠).
  وفي الشــــوط الثاني تعرض انتر ميالن لضربة موجعة عندما رفع 
احلكــــم االنذار الثاني في وجه بالوتيلي بعــــد ارتكابه خطأ على العب 
الوســــط االكوادوري كريســــتيان نوبوا (٦١). وفي املجموعة اخلامسة 

وعلى ملعب «ارتيميو فرانكي».

  سقوط ليڤربول

  قاد املونتينيغري الشاب ســــتيفان يوڤيتيتش فيورنتينا السقاط 
ضيفه ليڤربول بتســــجيله هدفي املباراة التي استحق الفريق االيطالي 
نقاطها الثالث ليعوض بالتالي خســــارته في اجلولة االولى امام ليون 

الفرنسي ٠-١.
  ولم يقدم الطرفان شــــيئا يذكر على االطالق حتى الدقيقة ٢٨ عندما 
افتتح فيورنتينا التسجيل عبر يوڤيتيتش الذي كسر مصيدة التسلل 
اثر متريرة بينية متقنة من كريستيانو زانيتي قبل ان يسدد في مرمى 
احلارس االسباني خوسيه رينا.وكاد فيورنتينا ان يضيف هدفا ثانيا 

في اجلولة االولى امام ١-٣.ووجد انتر ميالن الذي يبحث عن لقبه االول 
في هذه املسابقة منذ ١٩٦٥ عندما توج حينها بطال لها للمرة الثانية على 
التوالي وفي تاريخه، نفسه متخلفا منذ الدقيقة ١١ عندما قام االرجنتيني 
اليخاندرو دومينغيز مبجهود فردي مميز تخطى من خالله البرازيلي 
لوســــيو ومواطنه وولتر صامويل والبرازيلــــي االخر مايكون قبل ان 
يطلق كرة صاروخية في سقف شباك مرمى احلارس البرازيلي جوليو 
سيزار. ورد فريق املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عبر الكاميروني 
صامويل ايتو الذي تالعب باملدافع وسدد من زاوية ضيقة لكن احلارس 
سيرغي ريجيكوف انقذ املوقف (٢١)، اال ان شباكه اهتزت بعد ٦ دقائق 
عندما لعب مايكون كرة عرضية ارتقى لها العب الوسط الصربي ديان 
ستانكوڤيتش غير املراقب بتاتا واودعها برأسه الشباك الروسية (٢٧)، 
ليســــجل هدف فريقه االول منذ التاسع من ديسمبر ٢٠٠٨ عندما سجل 
له حينها السويدي زالتان ابراهيموڤيتش، املنتقل الى برشلونة، الهدف 
الثاني فــــي مرمى فيردر برمين االملاني (٢-١) وجاء في الدقيقة ٨٨ من 
تلك املباراة، قبل ان يفشــــل «نيراتزوري» في ايجاد طريقه الى الشباك 

 حقق برشلونة االسباني حامل اللقب ثأرا قدميا على ضيفه دينامو 
كييڤ االوكراني بالتغلب عليه ٢-٠، فيما ســــقط ليڤربول االجنليزي 
في فلورنسا على يد مضيفه فيورنتينا االيطالي ٠-٢ اول من امس في 
اجلولة الثانية من منافســــات الدور االول ملسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
  في املجموعة السادسة وعلى ملعب «نوكامب» حقق برشلونة الساعي 
الــــى ان يصبح اول ناد ينجح في االحتفاظ بلقبه منذ ان جنح في ذلك 
ميالن االيطالي عام ١٩٩٠، فوزه االول بعد كان تعادل في اجلولة السابقة 
مع مضيفــــه انتر ميالن االيطالي ٠-٠، وجاء بنكهة ثأرية على دينامو 
كييــــڤ الذي كان تغلب على الفريق الكاتالوني في اخر مواجهة بينهما 
في «نوكامب» برباعية نظيفة خالل الدور االول من املسابقة عينها، بينها 
ثالثية الندريه شڤتشنكو.وتواجه الفريقان في ٨ مناسبات فاز برشلونة 
في اربع وخســــر في ثالث، ويعود الفوز االخير للنادي الكاتالوني الى 
موســــم ١٩٩٣-١٩٩٤ حني فاز ٤-١ في «نوكامــــب» في اياب الدور االول 
بعدما كان خسر ذهابا ١-٣ في كييڤ.وخاض الفريق الكاتالوني املباراة 
في غياب مهاجمه الفرنســــي تييري هنري املصاب بتقلص عضلي، ثم 
اصيب العب وسطه املتألق اندريس انييستا وحل مكانه بدرو ليديزما 

مطلع الشوط الثاني.
  بدأ برشلونة املباراة ضاغطا على مرمى منافسه الذي اكتفى بالدفاع 
واالعتماد على الهجمات املرتدة السريعة، وجنح ميسي في افتتاح التسجيل 
عندما استثمر كرة امامية من تشابي فشق طريقه داخل املنطقة مراوغا 
احد مدافعي دينامو وســــدد كرة زاحفة عجز عن التصدي لها احلارس 
االوكراني اولكســــندر شوفكوفسكي (٢٥). وفي اجمل لعبة في الشوط 
االول تبادل تشابي وميسي الكرة ووصلت الى االول عند نقطة اجلزاء 
فأطلقها قوية لكن حارس دينامو تصدى لها ببراعة على دفعتني (٣٩). 
وسجل دينامو هدفا لم يحتسبه احلكم بداعي التسلل (٤٠). واطلق الفيش 
كرة قوية بيسراه من خارج املنطقة مرت الى جانب القائم االمين (٤٥). 
وافتتح ابراهيموڤتش الشــــوط الثاني بتسديدة رأسية اثر متريرة من 
الفيش بني يدي احلارس (٤٧)، واستمر الفريق الكاتالوني في االستحواذ 
على الكرة والضغط على مرمى منافسه لكن حارس واصل تألقه وتصدى 
حملاولة جديدة البراهيموڤيتش برأســــه (٥٠). ثم اطمأن برشلونة الى 
النتيجة بعد متريرة رائعة من الســــويدي باجتاه بدرو ليديزما داخل 
املنطقة فموه االخير بجسمه خادعا احد املدافعني قبل ان يطلقها زاحفة 

في الزاوية البعيدة مسجال الهدف الثاني لفريقه (٧٦).

  تعثر انترميالن

  وفي املجموعة ذاتها، اجبر روبن كازان الروســــي ضيفه انتر ميالن 
على االكتفاء بالتعادل ١-١ على ملعب «تسينترالنيي»، وكان انتر ميالن 
مينــــي النفس بتحقيق فوزه االول في املســــابقة االوروبية االم منذ ٢٢ 
اكتوبر ٢٠٠٨ عندما تغلب حينها على انورثوزيس فاماغوستا القبرصي 
١-٠ في «جوزيبي مياتزا» قبل ان يفشل في تذوق طعم الفوز في ست 
مباريات متتالية (ثالثة تعادالت وثالث هزائم)، اال ان مضيفه الروسي 
اجبره على االكتفاء بنقطة واحدة ليحصل بدوره على نقطته االولى في 
املســــابقة االوروبية االم التي يشارك بها للمرة االولى وذلك النه خسر 

 روبن كازان يجبر إنتر ميالن على التعادل وأرسنال يفوز بصعوبة على أولمبياكوس في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  سالزبورغ ـ ڤياريال 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  ليڤسكي صوفيا ـ التسيو 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  ايك اثينا ـ بنفيكا 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  ڤيردر برمين ـ اتلتيك بلباو 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨  بوريسوڤ ـ ايڤرتون 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٨  ايندهوڤن ـ كلوج 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٠٥  ڤالنسيا ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠:٠٥  اندرخلت ـ اياكس امستردام 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٠٥  سيلتيك ـ رابيد ڤيينا 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠:٠٥  فوالم ـ بال 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٠٥  روما ـ سيسكا صوفيا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠:٠٥  سبورتينغ لشبونة ـ هرتا برلني 


