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مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +83سالزبورغ ـ مانشستر سيتي
اجلزيرة الرياضية +84يوڤنتوس ـ ليش بوزنان

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +88سالونيكي ـ اتلتيكو مدريد
8باير ليڤركوزن ـ روزنبورغ

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +89ليل ـ سبورتينغ لشبونة
8ليفسكي صوفيا ـ غنت

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +810دينامو زغرب ـ ڤياريال

8كلوب بروج ـ باوك

المجموعة الخامسة
8اي زد الكمار ـ شيريف
8دينامو كييڤ ـ باتي

المجموعة السادسة
8سبارتا براغ ـ باليرمو
8لوزان ـ سسكا موسكو

المجموعة السابعة
اندرخلت ـ زينيت سان 

اجلزيرة الرياضية +10:051بطرسبرغ

10:05ايك أثينا ـ هايدوك سبليت

المجموعة الثامنة
10:05شتوتغارت ـ يونغ بويز

10:05خيتافي ـ اودنسي

المجموعة التاسعة
ديبريشن ـ ميتاليست 

10:05خاركيف

10:05ايندهوڤن ـ سمبدوريا

المجموعة العاشرة
اجلزيرة الرياضية +10:0510كارباتي ـ بوروسيا دورمتوند

اجلزيرة الرياضية +10:051اشبيلية ـ سان جرمان

المجموعة الحادية عشرة
10:05نابولي ـ اوتريخت

اجلزيرة الرياضية +10:053ليڤربول ـ ستيوا بوخارست

المجموعة الثانية عشرة
10:05بشيكتاش ـ سسكا صوفيا

10:05بورتو ـ رابيد ڤيينا

أتلتيكو مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام سالونيكي في الجولة األولى من دور المجموعات في »يوروبا ليغ«

اختبار »روماني« لليڤربول و»پولندي« ليوڤنتوس و»نمساوي« لمانشستر سيتي 
يستهل اتلتيكو مدريد االسباني حامل 
اللقب حملة الدفاع عن لقبه مبواجهة 
مضيفه اريس سالونيكي اليوناني، في 
اجلولة االولى من دور املجموعات ملسابقة 
يوروبا ليغ لكرة القدم ملوسم 2011-2010 
اليوم، والتي ستشهد مواجهات قوية 
لبعض فرق املقدمة في القارة العجوز. 
وكان اتلتيكو توج بطال للمسابقة املوسم 
الفائت بفوزه على فوالم االجنليزي 1-2 
سجلهما مهاجمه االوروغوياني دييغو 
فورالن الذي اختير افضل العب في كأس 
العالم، اثر قيادته فريقه الى املركز الرابع 
وتسجيله خمسة اهداف، علما انه قام 

بسحب قرعة الدور االول.
ويتبارى 48 فريقا مقسمني 

على 12 مجموعة في الدور 
االول الــــذي ميتد حتى 
16 ديســــمبر املقبــــل، 
الدور  الــــى  ويتأهل 
الثانــــي اول وثاني 
كل من املجموعات 
الـ12، وتنضم اليها 
ثمانية فرق احتلت 

الثالث في  املركز 
مجموعاتها في 

دوري ابطال 

اوروبا بانتهاء الدور االول.
وتقام املباراة النهائية في دبلن على 
ملعب النسداون رود في 18 مايو املقبل. 
وكان اتلتيكو الفريق الوحيد الذي تأهل 
مباشرة الى املسابقة احلالية التي تضم 
عشرة فائزين ســــابقني باللقب، وهو 
استهل موسمه القاري بفوزه على انتر 
ميالن االيطالي 2-0 في الكأس السوبر 
االوروبية في موناكو الشــــهر املاضي. 
وجــــاء اتلتيكو مدريد فــــي املجموعة 
بايــــر ليڤركوزن  الــــى جانب  الثانية 
االملاني وروزنبورغ النرويجي، واريس 

اليوناني.
وفي املجموعة ذاتهــــا، يلتقي باير 
ليڤركوزن مع روزنبورغ على ملعب 
االول باي ارينا. ويستقبل 
يوڤنتــــوس االيطالــــي 
املتجدد وبطل املسابقة 
3 مرات ليش بوزنان 
الپولندي على ملعبه 
فــــي تورينو  االوملبي 
ضمن املجموعة االولى، 
بعد تعادله مع سمبدوريا 
3-3 في مباراة مثيرة في 
الدوري االيطالي االحد 

املاضي.ويحمل فريق السيدة العجوز 
ســــجال ناصعا على الصعيد االوروبي 
كونه توج بدوري ابطال اوروبا مرتني، 
وكأس االحتاد االوروبي )يوروبا ليغ 
حاليا( ثالث مرات، وكأس الكؤوس مرة 

واحدة.
وتشــــهد املجموعة لقاء مانشستر 
ســــيتي القوي مع مضيفه سالزبورغ 

النمساوي.
واكتفى فريق املدرب االيطالي روبرتو 
مانشيني باملشاركة في البطولة الرديفة 
قاريا، بعد عجزه املوســــم املاضي في 
التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
لكن الفريق املدعوم من مالكيه االماراتيني 
قام بإنفاق نحو 389 مليون يورو منذ 
سبتمبر 2008 لضم العبني جدد قادرين 
على املنافســــة محليــــا وقاريا.ويقول 
االســــباني دافيد ســــيلفا احد النجوم 
املنتقلني من ڤالنســــيا االسباني مقابل 
28 مليون يورو: »منلك تشكيلة رائعة، 
لكن نحن بحاجة لبعض الوقت من أجل 
الكيمياء فيما بيننا«. التأقلم ولصنع 
وتعادل سيتي في مباراته االخيرة في 
الدوري احمللي مع بالكبيرن روفرز 1-1 
بعد خطأ من حارسه الدولي جو هارت، 

لكن مانشيني يعتبر ان حارسه سيحافظ 
على مركزه أمام سالزبورغ رغم املنافسة 
من االيرلندي شاي غيفن: »نشارك في 
أربع بطوالت، وانا متأكد من أن شاي 
سيلعب في أوروبا في فترة ما، لكنني 

سأستمر في اشراك جو«.

ليڤربول ـ ستيوا بوخارست

وفــــي املجموعة احلادية عشــــرة 
يستقبل ليڤربول االجنليزي على ملعبه 
أنفيلد رود ستيوا بوخارست الروماني 
بعد تعادله بدون أهداف مع برمنغام 
في الدوري احمللي االحد املاضي، كما 
يلعب نابولي االيطالي مع اوتريخت 
الهولنــــدي. ويعتبر ليڤربول صاحب 
افضل سجل بني جميع الفرق املشاركة 
في هذه املســــابقة هذا العام )دوري 
ابطــــال اوروبا خمس مرات، وكأس 
االحتاد 3 مــــرات آخرها عام 2001(، 
في حني فاز نابولي باللقب عام 1989 
بقيادة االرجنتيني دييغو مارادونا 

والبرازيلي انطونيو كاريكا واملدافع 
تشيرو فيرارا.

وستشهد مباريات املجموعة العاشرة 
منافســــة قوية، اذ يحل باريس ســــان 
جرمان الفرنسي على اشبيلية االسباني 
بطل نسختي 2006 و2007 وبوروسيا 
دورمتونــــد االملانــــي علــــى كارباتي 
لفيف االوكراني. وكان اشبيلية فشل 
في بلوغ دور املجموعــــات في دوري 
االبطال بخسارته امام سبورتينغ براغا 
البرتغالي.أمــــا باريس ســــان جرمان، 
فيعاني من غياب ماتيو بودمير، البنيني 
ستيفان سيسينيون والبرازيلي ماركوس 
سيارا بسبب االصابة. ومن املواجهات 
املنتظرة أيضا، لقاء ايندهوفن الهولندي 
مع ســــمبدوريا االيطالي في املجموعة 
التاسعة التي تشهد 
مواجهة ديبريشن 
مع  املجــــري 
ميتاليســــت 
كيــــف  ر خا

االوكراني.

األهلي واالتحاد في »دربي جدة«
 الرياض ـ خالد المصيبيح

يعود اليوم الدوري السعودي 
لكرة القدم الى نشاطه بعد توقف 
قرابة عشرون يوما وبعد أن لعبت 
جميع الفرق االربعة عشر أربع 
جوالت مازال الهالل واالحتاد في 
الصدارة بعــــد ان حققا العالمة 
الكاملة عبر الفوز في اللقاءات 

االربع السابقة.
وتشهد بداية اجلولة اخلامسة 
اليوم أحد أهم لقاءات املسابقة 
إثارة وقــــوة والذي  وأكثرهــــا 
ســــيجمع طرفي مدينــــة جدة 

وقطبيها االهلــــي واالحتاد في 
الثامنة والنصف مســــاء حيث 
يشــــكل هذا اللقاء أهمية بالغة 
جلماهير الفريقني وحرصهما على 
اخلــــروج بالفوز كما هي احلال 

لالعبيه.
ويعيــــش الفريقــــان وضعا 
مختلفــــا حيث االحتــــاد الثاني 
بفارق هدف عن الهالل املتصدر 
بينما االهلــــي في املركز الثاني 
عشــــر برصيد ثالث نقاط فقط 
بعد ان تلقى ثالث خسائر أدت 
إلى اقالة مدربه السابق النرويجي 

سوليد واحالل الصربي زوران 
زيوفيتش بديال له، ولقاء اليوم 

هو األول له مع الفريق.
ويحــــل النصــــر ضيفا على 
الفيصلي في ملعبه في لقاء يهم 
الطرفني كثيرا، النصر لتعويض 
فقدانه الربع نقاط بالتعادل مع 
الشــــباب والتعاون والفيصلي 
للخــــروج مــــن قــــاع الترتيب 
ورصيده نقطة واحدة فقط وهو 
ما سيشكل له اليوم حافزا للفوز . 
وآخر لقاءات اليوم ويجمع احلزم 

والوحدة على ملعب االول.

خطوة مهمة للشباب في »أبطال آسيا«

»اإلدارية« تقبل الطعن في انتخابات الزمالك
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قررت احملكمة اإلدارية العليا في 
مصر أمس قبول طعن املستشار 
مرتضى منصور »شكال ومضمونا« 
في نتيجة انتخابات مجلس إدارة 
نــــادي الزمالــــك. ورحب منصور 
بحكم احملكمة معربا عن ثقته في 
حــــدوث تالعب واضح في نتيجة 
االنتخابات وطالب في تصريحات 
لوكالة األنبــــاء األملانية بضرورة 
حل مجلس إدارة الزمالك، وإعادة 
االنتخابات من جديد مع محاسبة 
املسؤولني عن تزوير نتيجتها. وأكد 
منصور أنه سيبدأ على الفور في 
مخاطبة املجلس األعلى للرياضة 
برئاسة م.حسن صقر للمطالبة بـ 
»إعادة احلق ألصحابه« وتنفيذ حكم 
احملكمــــة في أقرب وقت. من جهة 

اخرى، تسبب حارس مرمى الزمالك 
وصيف بطل الدوري املصري لكرة 
القدم الدولي عبدالواحد السيد في 
اضطراب كبير داخل صفوف اجلهاز 
الفني بعد رفضه التدريب واجللوس 
على مقاعد البدالء. وجاء قرار السيد 
اثر شــــعوره بأن مكانه كأساسي 
في الفريق أصبح مهددا بعد اسناد 
معظم املباريات لعصام احلضري 
املنتقل الــــى صفوفه هذا الصيف 
قادما من االسماعيلي، االمر الذي 
أدى بالسيد الى البحث عن فريق 
آخر ووجد ضالته في املصري الذي 
اتفق معه على كل تفاصيل االنتقال 
على سبيل االعارة في يناير املقبل 
بعد فسخ عقده مع الزمالك مقابل 
مليوني جنيه مدة االعارة لنهاية 
املوسم. وكان عبدالواحد السيد أكد 

ألحد مقربيه ان مدرب حراس املرمى 
عماد املندوه أصبح غير قادر على 
تنفيذ برامج تأهيل احلراس بالشكل 
الذي يليق بنادي الزمالك االمر الذي 
أدى بالسيد الى البحث عن مدرب 
يقوم باالشراف على إعداده بدنيا 
وفنيا. ومن ناحية أخرى، أكد مدير 
الكرة للفريق األول بالنادي األهلي 
هادي خشبة أن إدارة النادي تلقت 
خالل الساعات املاضية فاكسا رسميا 
من نادي أهلي بني غازي الليبي 
من أجل استعارة أو بيع الثنائي 
املهاجم عبداهلل عبدالعظيم واملدافع 
محمد عبد الفتاح العبي فريق 19 
سنة، وعليه اجتمع خشبة مع املدير 
الفني للفريق حسام البدري من أجل 
معرفة رأيه حول هذا العرض غير 

ان األخير رفض رحيل الالعبني.

باشر وفد االحتاد الدولي لكرة 
القــــدم »فيفا« مهامه التفتيشــــية 
اخلاصــــة مبلــــف »قطــــر 2022« 
املونديالي أمس األول، حيث عقد 
جلسات عمل مع رئيس جلنة »قطر 
2022« الشيخ محمد بن حمد آل ثاني 
حول اخلطــــوط العريضة للملف 
واســــتغرق اللقاء حوالي ساعتني 
بني وفد فيفا برئاســــة التشــــيلي 
هارلود مايــــن بيكولس واعضاء 
امللف القطري.وقام الشيخ محمد 
بن حمد ونيكولس بجولة لنموذج 
ألحــــد املالعب والذي أقامته جلنة 
ملف قطر لشــــرح وعلى الطبيعة 
عملية تبريد املالعب خالل مباريات 
كأس العالم، وتابع اجلولة أعضاء 

جلنة ملف قطــــر وأعضاء فريق 
التفتيش وعدد من ســــفراء ملف 
قطر وهم األرجنتينــــي غابريال 
باتيستوتا والهولندي رونالد ديبور 
والكاميروني روجيه ميال واملدرب 

الصربي بورا ميلوتينوڤيتش.
ومت خــــالل اجلولــــة التفقدية 
لهذا النموذج شرح عملية تبريد 
املالعب خالل كأس العالم بالطاقة 
الشمسية ودون أي مواد تؤثر على 
البيئة وهو ما يؤكد ان مالعب كأس 
العالم 2022 ستكون صديقة للبيئة.  
ووصلت درجة حرارة امللعب الى 
22 درجــــة بينما كانت خارجه 39 
درجة، وتستطيع هذه التكنولوجيا 
احلفاظ على درجة حرارة امللعب 

عند 22 درجة ســــواء كانت درجة 
احلرارة خارجه عالية وتصل الى 
55 درجة مئوية، أو منخفضة إلى 
درجة صفر، واستخدام تقنية خالية 
من الكربون للتبريد لن يقتصر على 
املالعب فقط، ولكنها ستشمل أيضا 
مالعب التدريب واملناطق املخصصة 

للمشجعني. 
من جهة اخرى، انتزع الســــد 
وصيف املوسم املاضي فوزا مثيرا 
على الريان 1-0 ضمن املرحلة األولى 

من بطولة قطر لكرة القدم. 
 وثأر السد بهذا الفوز خلسارته 
امام الريان في ربع نهائي كأس االمير 
املوسم املاضي. وفي مباراة اخرى، 

تعادل الوكرة واخلور سلبيا.

خطا الشباب السعودي خطوة 
كبيرة نحو الدور نصف النهائي 
ملســــابقة دوري ابطال آسيا لكرة 
القدم بتغلبه على مضيفه شونبوك 
هيونداي موتورز الكوري اجلنوبي 
2 ـ 0 أمس في جيوجنو في ذهاب 
الدور ربع النهائي.وصمد الشباب 
امام الضغط الكوري اجلنوبي طيلة 

الشــــوط االول قبل ان ينجح في 
افتتاح التســــجيل عبر فهد حمد 
في الدقيقة 69. وتعرض الشباب 
لضربة موجعة قبل دقيقتني من 
نهاية املباراة اثر طرد العب وسطه 
عبدامللك اخليبري، لكنه جنح في 
تعزيز تقدمه بهدف ثان على الرغم 
من النقص العددي حيث ســــجل 

له املهاجــــم االوروغوياني خوان 
الثاني  الهدف  اوليفيــــرا  مانويل 
فــــي الدقيقــــة االخيرة.ويلتقــــي 
املقبل في  ايابا االربعاء  الفريقان 
الرياض.وفي مباراة أخرى، تغلب 
سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 
على مواطنه سيوون سامسونغ 

بلووينغز 4 ـ 1.

مفتشو »فيفا« يشاهدون ابتكاراً قطرياً  لتبريد المالعب 

وفد »فيفا« والشيخ محمد بن حمد ومسؤولو ملف »قطر 2022« خالل جولتهم في املالعب التي ستستضيف مباريات املونديال    )أ.ف.پ(

)أ.ف.پ( العب الشباب احمد عطيف يسيطر على الكرة مبراقبة العب شونبوك لي دونغ كووك  

االتحاد التوغولي ال يعرف شيئًا 
عن المنتخب الذي واجه البحرين

»دربي أبوظبي« بين الجزيرة والوحدة

يدور جدل حول املباراة الدولية الودية التي جمعت بني منتخب 
البحرين وتوغو لكرة القدم الثالثاء املاضي على ستاد البحرين 

الوطني وانتهت بفوز مريح لالول بثالثية نظيفة.
وتناولت تقارير صحافية عدة في البحرين وتوغو اخبارا عن 

ان املنتخب الذي واجه البحرين ليس منتخب توغو.
وفي حني نفى مسؤولون عن الرياضة في توغو علمهم باملنتخب 
الذي واجه البحرين، يؤكد االحتاد البحريني انه قام باملراسالت 

االعتيادية مع نظيره التوغولي للتحضير القامة املباراة.
ونقلت صحيفة »البـــالد« البحرينية عن وزير الرياضة في 
توغو كريستوفر تشاو قوله »ال احد في توغو كان يعرف شيئا 
عن اللقاء وانه لم يتم اخبارنا به على االطالق«، مضيفا »سنحقق 

في االمر ونعرف من وراءه«.
وكان منتخب توغو خســـر أمام بوتســـوانا 1ـ  2 في اجلولة 
األولى من تصفيات كأس األمم األفريقية 2012، والتحق العبوه 
بفرقهم عقب انتهاء اللقاء مباشـــرة ولم يؤدوا مباريات أخرى 

بقميص املنتخب.
وبلغ صدى املباراة املثيرة أروقة االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( الذي يحقق في مزاعم عن منتخب مزور من توغو خاض 
مباراة ودية مع املنتخب البحريني، مع العلم بأنه اعتمد املباراة 

على موقعه الرسمي على شبكة االنترنت.
واصدر احتاد الكرة البحريني بيانا اكد فيه صحة املخاطبات 

التي متت بينه وبني االحتاد التوغولي.
وجاء في البيان »تابع االحتـــاد البحريني في األيام القليلة 
املاضية التقارير الصحافية حول هوية منتخب توغو لكرة القدم 
والذي خاض مباراة ودية دولية«، وتابع »أن اإلعداد والترتيب 
لهذه املباراة مت بواســـطة شـــركة متخصصة في مجال ترتيب 
املباريات الدولية الودية واملعسكرات للفرق واحلكام وهي شركة 
عامليـــة مرخصة من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم لها جتاربها 

في هذا املجال«.

ســـيكون دربي ابوظبي بني اجلزيرة وضيفه الوحدة حامل 
اللقب اليوم فـــي واجهة مباريات املرحلـــة الثالثة من الدوري 
االماراتـــي لكرة القدم الذي تعود عجلته للدوران من جديد بعد 

توقف استمر 13 يوما.
ويلعب اليوم ايضا االحتاد كلباء مع االهلي، ودبي مع النصر، 
واجلمعة يلعب العني مع الشارقة، والشباب مع الظفرة، والوصل 

مع بني ياس.
وكان الدوري توقف منذ 3 ســـبتمبر احلالي بسبب خوض 
منتخـــب االمارات مباراته الودية مـــع الكويت في 7 منه ضمن 

استعداداته لالستحقاقات املقبلة اضافة الى اجازة عيد الفطر.
وتتجه االنظار الى قمة املرحلة التي جتمع اجلزيرة مع جاره 
الوحدة في دربي العاصمة الذي عادة ما يأتي مثيرا بالنظر الى 
ما تضمه صفوف الفريقني من عناصر مميزة ظهر جليا من خالل 
استدعاء مدرب منتخب االمارات السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 

12 العبا من الطرفني في املباراة االخيرة امام الكويت.

دييغو فورالن عنصر قوة في تشكيلة اتلتيكو مدريدفرناندو توريس
اليساندرو دل بييرو


