
الرياضية الثالثاء
14  سبتمبر 2010

اعترف مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال بأنه املسؤول 34
عن فشل العبه السابق السويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
في برش���لونة، مؤكدا انه لم يس���تطع جعله يتأقلم مع 
األجواء السائدة في املجموعة الكاتالونية وقال: »يجب 
أن يعلم اجلميع انني لم أمتكن من جعل إبرا يتأقلم على 
النحو الصحيح، هذا الالعب لعب ألكثر من 8 س���نوات 

بكفاءة عالية وأنا مدرب من سنتني فقط«.

قال مدرب تشلسي االيطالي كارلو أنشيلوتي: »سأجري 
بعض التغييرات في التشكيلة بغياب العاجي ديدييه دروغبا 
ألنن���ي أريد بقية الالعبني، ال أريد أن يعتقد أحد أن دوري 
أبطال اوروبا أهم بالنسبة لنا من الدوري اإلجنليزي، لكن 
اخلطوة الطبيعية لنا هي أن نقدم أفضل ما لدينا في دوري 
األبطال بعد خروجنا املبكر جدا املوسم املاضي«. وأضاف: 

»نريد أن نفعل ما هو أفضل من املوسم املاضي«.

غوارديوال: أنا المسؤول عن فشل إبراهيموڤيتش أنشيلوتي: تغييرات في تشكيلة تشلسي

إنتر ميالن إلظهار قوته أمام انشكيدة.. وليون الختبار شالكه.. وتوتنهام ضيف جديد بمواجهة بريمن في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يمتحن »اإلغريق«.. وفيرغسون يواجه رينجرز على وقع فضيحة روني

كأس أبطال أوروبا تنتظر البطل لرفعها في املوسم 2011-2010

تنطلق اليوم منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ملوسم 
2010-2011 مبواجهات ال تخلو من صعوبة ألندية املقدمة في 
القارة العجوز، اذ يحل انتر ميالن االيطالي حامل اللقب ضيفا 
على تونتي بطل هولندا، في حني يوجه برش����لونة االسباني 
ضيفه باناثينايكوس اليوناني العنيد ومان يونايتد االجنليزي 

مع جاره غالسكو رينجرز االسكوتلندي.
وكان انتر ميالن قد احرز لقب النسخة االخيرة بفوزه على 
بايرن ميونيخ االملاني 2-0 في مايو املاضي على ملعب س����انتياغو برنابيو في 
العاصمة االسبانية مدريد، بقيادة املدرب البرتغالي الفذ جوزيه مورينيو الذي 

ترك »نيراتزوري« متجها الى االشراف على ريال مدريد االسباني.
ويأمل فريق الرئيس ماسيمو موراتي أن يصبح األول منذ جاره اللدود ميالن 
بط����ل عامي 1989 و1990 الذي يدافع ع����ن لقبه بنجاح، وذلك حتت قيادة مدرب 

جديد هو االسباني رافايل بنيتيز القادم من ليڤربول االجنليزي.
ولم تكن بدايات بنيتيز طيبة مع فريقه اجلديد، اذ خسر مباراة الكأس السوبر 
االوروبية مطلع املوسم أمام أتلتيكو مدريد االسباني صفر-2 في موناكو، وهو 
يعرف ان املجموعة االولى التي تضم ايضا توتنهام االجنليزي وفيردر برمين 

االملاني لن تكون سهلة على االطالق.
وأمل العب وس����ط انتر وقائد منتخب صربيا ديان ستانكوفيتش ان يكرر 
فريقه اجناز املوسم املاضي عندما حقق الثالثية )دوري ابطال اوروبا، الدوري 
والكأس في ايطاليا(، وهو لم ينس فضل املدرب الس����ابق مورينيو في حتقيق 
هذا االجناز: »انه بحق املدرب املميز. حتى عندما تكون ميتا وال ميكنك الوقوف 
على أقدامك، كما حصل معنا في اخر شهرين أو ثالثة من املوسم املاضي، يدفعك 

الى تقدمي 130% من طاقتك«.
وتابع س����تانكوفيتش الذي يحوم الشك حول مشاركته: »يشعرك دوما انك 
بلياقة جيدة ومتتلك جهوزية اللعب. صحيح انه كان خارج امللعب، لكنه ظهر 

كأنه في الداخل«.
وتعادل انتر على أرض بولونيا بدون أهداف في الدوري احمللي، قبل أن يحقق 

فوزا صعبا على ضيفه أودينيزي 2-1 السبت املاضي في املرحلة الثانية.
ويغيب عن انتر العب وس����طه البرازيلي تياغو موتا، لكن بنيتيز يأمل في 

عودة مدافعه البرازيلي مايكون الغائب عن اول مباراتني في الدوري.
وتابع بنيتيز خطة سلفه مورينيو 4-2-3-1 معتمدا على االرجنتيني دييغو 
ميليتو وحيدا في الهجوم، يعاونه الكاميروني صامويل ايتو والهولندي ويسلي 
سنايدر واملقدوني غوران بانديف. أما تونتي الذي يخوض املسابقة للمرة االولى، 
فرغم رحيل مدربه االجنليزي ستيف ماكالرين الى فولفسبورغ االملاني، اال انه 
اليزال يالحق ايندهوفن واياكس امستردام في صدارة الدوري احمللي اذ يحتل 

املركز الثالث بفارق نقطتني عنهما.

التجربة األولى

وفي املجموعة االولى ايضا، يخوض توتنهام جتربته االولى في دوري االبطال 
عندما يحل على فيردر برمين، لكن بدون هدافه الدولي جرماين ديفو الذي تعرض 
الصابة قوية س����تبعده ثالثة أشهر عن املالعب، باالضافة الى قائد دفاعه ليدلي 

كينغ، مايكل داوسون ورمبا صانع العابه الكرواتي لوكا مودريتش.
من جهته، عرقل برمين بطل الدوري احمللي بايرن ميونيخ عندما تعادل معه 

بدون أهداف السبت املاضي في البوندسليغا. 
ويغيب عن برمين ثالث الدوري االملاني في املوس����م املاضي، قلب دفاعه بير 
ميرتيس����اكر الصابته في عينه خالل مشاركته مع منتخب املانيا في تصفيات 
كأس أوروبا 2012 االسبوع املاضي، ويحوم الشك حول مشاركة مدافعه البرازيلي 

نالدو واملهاجم البيروفي كالوديو بيتزارو بسبب االصابة.
وهو الظهور االول لتوتنهام، رابع الدوري االجنليزي في املوسم املاضي، في 
املسابقة حتت تسميتها اجلديدة، بعد بلوغه نصف نهائي كأس األندية البطلة في 

موسم 1961-1962 عندما خسر أمام بنفيكا البرتغالي الذي أحرز اللقب الحقا.

 ذكريات »السير«

وفي املجموعة الثالثة، سيتذكر السير االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب 
مان يونايتد االجنليزي أيام املاضي عندما يواجه غالسكو رينجرز على ملعب 
أولد ترافورد.ونشأ فيرغوسون في غوفان بالقرب من ملعب أيبروكس واحترف 
كالعب مع حامل لقب الدوري االسكوتلندي بني 1967 و1969. وكان الفريقان قد 
وقعا في املجموعة ذاتها في نسخة 2003-2004، فخرج يونايتد فائزا 3-صفر 

على أرضه و1-صفر خارج ملعبه.
وسيس����تعيد بطل أوروبا 3 مرات خدمات مهاجمه واين روني الذي غاب عن 
مباراة ايفرتون االخيرة في الدوري االجنليزي، حيث تقدم »الشياطني احلمر« 
3-1 قبل أن يستقبلوا هدفني في الوقت الضائع. وفضل فيرغوسون اراحة روني 

امام فريقه السابق في ظل العواصف التي تطال حياته اخلاصة.
 وعانى يونايتد خروجا قاسيا في النسخة االخيرة عندما اهدر تقدمه الكبير في 

مجموع املباراتني قبل أن يخرج أمام بايرن ميونيخ االملاني في ربع النهائي.
وعن مواجهة بايرن في املوسم املاضي، قال فيرغسون: »التزال مباراة بايرن 
عالقة في رأسي. يا الهي، ما زلت ال أنام عندما أفكر في تلك املباراة ال أزال افكر 
فيها وأغضب عندما اتذكر كيف خسرناها... لقد أحرزنا اللقب ثالث مرات وهذا 

ليس كافيا للنادي«.
وسيتواجه فيرغسون مع صديقه والتر سميث مدرب رينجرز الذي عمل مساعدا 
له لفترة وجيزة في يونايتد خالل موسم 2003-2004، والذي كان ضمن جهازه 

الفني عندما أشرف على منتخب اسكوتلندا في مونديال مكسيكو 1986.

بورصة يتحدى ڤالنسيا

وفي املجموعة ذاتها، يستقبل بورصة سبور التركي ڤالنسيا االسباني على 
ملعب أتاتورك. 

وبعد هزميته الصاعقة أمام هركوليس اليكانتي )0-2( الصاعد من الدرجة 
الثانية في الليغا، يأمل برشلونة حامل لقب 2009 في تخطي عقبة باناثينايكوس 

اليوناني عندما يستضيفه على ملعب »كامب نو« في املجموعة الرابعة. 
وقال ظهير برش����لونة البرازيلي داني ألفيش الذي اراحه املدرب جوس����يب 
غواردي����وال أمام هيركوليس: »ليس مهما كيف تب����دأ البطولة بل كيف تنهيها. 

انتقدنا كثيرا بداية 2009 لكننا قدمنا موسما رائعا في النهاية«.
وهي املباراة االولى لبرش����لونة في املسابقة بعد خروجه املخيب في نصف 

نهائي املوسم املاضي أمام انتر ميالن الذي أحرز اللقب الحقا.
م����ن جهته، ميل����ك باناثينايكوس خبرة جيدة في املس����ابقة، وكانت افضل 
نتائجه في دوري االبطال بلوغه الدور ربع النهائي ملوس����م 2001-2002 عندما 

خسر أمام برشلونة بالذات.
ويعتمد بطل اليونان الفائز على أريس س����الونيكي 1-0 في الدوري احمللي، 
على هدافه الفرنسي جبريل سيسيه واالسباني لويس غارسيا )32 عاما( العب 
برش����لونة السابق، اللذين احرزا اللقب مع ليڤربول االجنليزي عام 2005. وفي 
املجموعة ذاتها، يس����تقبل كوبنهاغن الدمناركي روبني كازان بطل روسيا على 

ملعب »بارمكن شتايدون«.
ف����ي املجموعة الثانية، يستضيف لي�����ون الفرنسي الذي بلغ نصف نهائي 
الن�����سخة االخ���يرة شالكه االملاني، فيما يلعب بنفيكا البرتغالي مع هابويل.

الالعبون الموقوفون
كريس )اوملبيك ليون(
رافاييل )مان يونايتد(

سيزار نافاس )روبن كازان(
فرانك ريبري )بايرن ميونيخ(

ديدييه دروغبا )تشلسي(
يان فرتوجنن ولويس سواريز )اياكس امستردام(

روي كونتوت )اوكسير(
إلدرسون ولياندرو سالينو )براغا(

ايڤان ستيڤانوڤيتش وماركو يوڤانوڤيتش )بارتيزان بلغراد(

األندية األكثر ألقاباً
9 ألقاب

)1956 و57 و58 و59 و60 و66 و98 و2000 و2002(ريال مدريد

7 ألقاب
 )1963 و69 و89 و90 و94 و2003 و2007(ميالن

5 ألقاب
)1977 و78 و81 و84 و2005(ليڤربول

4 ألقاب
)1971 و72 و73 و95(اياكس الهولندي
)1974 و75 و76 و2001(بايرن ميونيخ

الدول األكثر ألقابا
12 لقباإسبانيا وإيطاليا

11 لقباإجنلترا
6 ألقابأملانيا وهولندا

سجل الفائزين
الموسمالبطل

1956ريال مدريد االسباني
1957ريال مدريد
1958ريال مدريد
1959ريال مدريد
1960ريال مدريد

1961بنفيكا البرتغالي
1962بنفيكا 

1963ميالن االيطالي
1964انتر ميالن االيطالي

1965انتر ميالن
1966ريال مدريد

1967سلتيك االسكوتلندي
1968مان يونايتد االجنليزي

1969ميالن
1970فيينورد الهولندي

1971اياكس
1972اياكس
1973اياكس

1974بايرن ميونيخ األملاني
1975بايرن ميونيخ
1976بايرن ميونيخ

1977ليڤربول االجنليزي
1978ليڤربول

1979نوتنغهام فوريست االجنليزي
1980نوتنغهام فوريست

1981ليڤربول
1982استون ڤيال االجنليزي

1983هامبورغ األملاني
1984ليڤربول

1985يوڤنتوس االيطالي
1986ستيوا بوخارست الروماني

1987بورتو البرتغالي
1988ايندهوڤن الهولندي

1989ميالن
1990ميالن

1991النجم األحمر اليوغوسالڤي
1992برشلونة االسباني
1993مرسيليا الفرنسي

1994ميالن
1995اياكس

1996يوڤنتوس
1997بوروسيا دورمتوند األملاني

1998ريال مدريد
1999مان يونايتد
2000ريال مدريد

2001بايرن ميونيخ
2002ريال مدريد

2003ميالن
2004بورتو

2005ليڤربول
2006برشلونة

2007ميالن
2008مان يونايتد
2009برشلونة
2010انتر ميالن

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +9:455تونتي انشكيده � انتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +9:4510ڤيردر برمين � توتنهام

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +9:457ليون � شالكه

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +9:454مان يونايتد � رينجرز

اجلزيرة الرياضية +9:452بورصة سبور � ڤالنسيا

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +9:459برشلونة � باناثينايكوس
اجلزيرة الرياضية +9:451كوبنهاغن � روبني كازان

أبرز
 األرقام 

القياسية

الفوز األكبر

8-0: ليڤربول على بشكتاش 2007-11-6
7-0: أرسنال على سالفيا براغ 2007-10-23

7-0: يوڤنتوس على أوملبياكوس 2003-12-10
7-1: بايرن ميونيخ على سبورتينغ لشبونة 10-

2009-3
7-1: مان يونايتد على روما 2007-4-10

أكبر عدد من األهداف في مباراة واحدة

8-3: موناكو على ديبورتيڤو الكورونا 2003-11-5
7-2: باريس س���ان جرمان على روزنبورغ 24-

2000-10
7-2: ليون على ڤيردر برمين 2005-3-8

..ولالعب في موسم واحد

12: الهولندي رود ڤان نيستلروي

..وأسرع هدف

10.03 ثوان: الهولندي روي ماكاي في مرمى ريال مدريد

..والهاتريك األسرع

9 دق����ائ���ق: ماي���ك ني���وي���ل ف���������ي م����رمى 

روزنب�����ورغ النرويجي

أكبر عدد من المشاركات

130: اإلس��باني راوول غ���ونزاليس
120: البرازيلي روبرتو كارلوس

118 الويلزي راين غيغز

..وأكبر عدد من األهداف

66: اإلسباني راوول غونزاليس
56: ال��هولن��دي رود ڤ���ان ني�ست��لروي

50: الفرنسي تييري هنري 


