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الرياضة الدولية

ّ
بداية مثالية ّ لبرشلونة
وميالن ومتعثرة لريال
مدريد ويوفنتوس
كانت بداية برشلونة بطل اسبانيا روتينية في افتتاح
املوسم الجديد ،فاستعرض قدراته الهجومية على أرض
راسينغ سانتاندر ،بينما تعثر غريمه ريال مدريد بتعادله
ومايوركا سلبًا .وفي انطالق الدوري االيطالي ،سجل ميالن
فوزًا كبيرًا وخسر يوفنتوس أمام باري
اض� ��اف ت�ش�ل�س��ي ح��ام��ل ال �ل �ق��ب فوزًا
ث��ال �ث��ًا ت ��وال� �ي ��ًا ،وج� � ��اء ع �ل��ى حساب
ضيفه ستوك سيتي  ،0-2في املرحلة
الثالثة من الدوري االنكليزي املمتاز،
سجلهما ال�ف��رن�س��ي ف �ل��وران مالودا
( )32وال�ع��اج��ي دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا (77
من ركلة جزاء) ،بينما اهدر زميلهما
فرانك المبارد ركلة جزاء اخرى (.)11
وب�ق��ي ارس �ن��ال ثانيًا ب�ف��وزه الصعب
ع � �ل ��ى م� �ض� �ي� �ف ��ه ب �ل�اك � �ب � �ي ��رن روفرز
 .1-2سجل للفائز ثيو وال�ك��وت ()20
وال� ��روس� ��ي أن� ��دري� ��ه أرش� ��اف �ي�ن (،)51
ول �ل �خ��اس��ر ال�س�ن�غ��ال��ي م��ام��ي ديوف
املعار من مانشستر يونايتد (.)27
ب ��دوره ،ل��م ي�ج��د مانشستر يونايتد
ص �ع��وب��ة ل �ل �ف��وز ع �ل��ى ض �ي �ف��ه وست
هام  ،0-3سجلها واين روني ( 33من
رك�ل��ة ج ��زاء) وال�ب��رت�غ��ال��ي ن��ان��ي ()50
والبلغاري ديميتار برباتوف (.)69
اما ليفربول فقد جهد لتخطي عقبة
ضيفه وست بروميتش ألبيون ،0-1
محققًا ف��وزه األول بفضل االسباني
ف ��رن ��ان ��دو ت ��وري ��س ص ��اح ��ب الهدف
الوحيد (.)65
ام ��ا م �ف��اج��أة امل��رح �ل��ة ف�ك��ان��ت سقوط
م� ��ان � �ش � �س � �ت� ��ر س � �ي � �ت� ��ي ع� � �ل � ��ى ارض
بهدف قاتل سجله دارين
سندرالند
ٍ
بنت من ركلة جزاء في الدقيقة .94
وهنا نتائج املباريات االخرى:
بالكبول  -فوالم 2-2
توتنهام  -ويغان 1-0
ولفرهامبتون  -نيوكاسل 1-1
بولتون  -برمنغهام 2-2
استون فيال  -إفرتون 0-1
وهذا ترتيب فرق الصدارة:
 -1تشلسي  9نقاط من  3مباريات
 -2ارسنال  7من
 -3مانشستر يونايتد  7من 3
 -4استون فيال  6من 3
 -5بولتون  5من 3

اسبانيا
اس�ت�ه��ل ب��رش�ل��ون��ة ح�م�ل��ة ال��دف��اع عن
اللقب الذي قبض عليه في املوسمني
�وز ب ��اه ��ر ع �ل��ى ضيفه
امل ��اض �ي�ي�ن ب� �ف � ٍ
راس�ي�ن��غ س��ان�ت��ان��در  ،0-3ف��ي املرحلة
األولى من الدوري االسباني ،سجلها
االرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي ل �ي��ون �ي ��ل م �ي �س��ي ()4
وان��دري��س إينييستا ( )31واملهاجم
ال �ج��دي��د داف� �ي ��د ف �ي��ا ( .)63وتصدى
ح � ��ارس «ال� �ب ��رس ��ا» ف �ي �ك �ت��ور فالديز
ل��رك �ل��ة ج � ��زاء ان� �ب ��رى ل �ه��ا البلجيكي
محمد تشيتي (.)33
اما ريال مدريد فعجز عن الفوز على
مضيفه م��اي��ورك��ا ف�ت�ع��ادل م�ع��ه ،0-0
في املباراة الرسمية االولى له بقيادة
م ��درب ��ه ال �ج��دي��د ال �ب��رت �غ��ال��ي جوزيه
مورينيو.
ونهض إشبيلية من الصدمات التي
تلقاها عشية انطالق املوسم الجديد
عندما خسر ال�ك��أس السوبر املحلية
ام��ام برشلونة وفشل في التأهل الى
دور امل �ج �م��وع��ات ف ��ي دوري ابطال

�وز كبير
اوروب � � ��ا ،وذل� ��ك ب �ع��ودت��ه ب �ف � ٍ
من ملعب ليفانتي  .1-4سجل لألول
السنغالي عبدوالي كونكو ( 12و)62
وألفارو نيغريدو ( 28من ركلة جزاء)
وال �ب��رازي �ل��ي ري �ن��ات��و ( ،)87وللثاني
سواريز ( 10من ركلة جزاء).
روبن
ّ
ك ��ذل ��ك س ��ط��ر ف��ال �ن �س �ي��ا ب ��داي ��ة جيدة
ب�ف��وزه على مضيفه ملقة  .1-3سجل
ل �ل �ف��ائ��ز أدوري� � � ��ز ( )9وخ� ��واك �ي�ن (70
و ،)741ول� �ل� �خ ��اس ��ر سيباستيان
فرنانديز (.)45
وهنا النتائج االخرى:
اليكانتي  -اتلتيك بلباو 1-0
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و ال ك� ��ورون � �ي � ��ا  -ريال
سرقسطة 0-0
اسبانيول  -خيتافي 1-3
ريال سوسيداد  -فياريال 0-1
اوساسونا  -امليريا 0-0
ترتيب فرق الصدارة:
 -1اشبيلية  3نقاط من مباراة واحدة
 -2برشلونة  3من 1
 -3اسبانيول  3من 1
 -4فالنسيا  3من 1
 -5اتلتيك بلباو  3من 1

ايطاليا
اعلن ميالن حضوره القوي للمنافسة
على لقب الدوري االيطالي هذا املوسم
ب� �ف ��وزه ال�ل�اف ��ت ع �ل��ى ض �ي �ف��ه ليتشي
 ،0-4ف ��ي امل ��رح� �ل ��ة االول� � � ��ى ،سجلها
البرازيليان الكسندر باتو ( 16و)28
وتياغو سيلفا ( )23وفيليبو إينزاغي
(.)90
كما كانت انطالقة سمبدوريا جيدة
ب � �ف� ��وزه ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه الت� �س� �ي ��و ،0-2
سجلهما انطونيو ك��اس��ان��و ( 60من
ركلة جزاء) وستيفانو غوبرتي (.)71
وبدأ يوفنتوس املوسم بطريقة سيئة
جدًا بخسارته امام مضيفه باري ،1-0
سجله ماسيمو دوناتي (.)43
وهنا النتائج االخرى:
اودينيزي  -جنوى 1-0
روما  -تشيزينا 0-0
كييفو  -كاتانيا 1-2
فيورنتينا  -نابولي 1-1
باليرمو  -كالياري 0-0
بارما  -بريشيا 0-2
وت �خ �ت �ت��م امل ��رح� �ل ��ة ال �ل �ي �ل��ة بمباراة
بولونيا  -انتر ميالنو الساعة 21.45
بتوقيت بيروت
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ميالن  3نقاط من مباراة واحدة
 -2بارما  3من 1
 -3سمبدوريا  3من 1
 -4كييفو  3من 1
 -5باري  3من 1

أملانيا
ح�ف�ل��ت امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن الدوري
االمل��ان��ي ب��امل�ف��اج��آت واأله� ��داف ،ولقي
خاللها شالكه خسارة أخ��رى وكانت
أم� � � ��ام ض �ي �ف ��ه ه ��ان ��وف ��ر  .2-1سجل
ألصحاب االرض جرماين جونز (،)82

ً
البرازيلي الكسندر باتو مسجال أحد هدفيه في مرمى ليتشي (اليساندرو غاروفالو  -رويترز)

في ألمانيا
ّ
ً ّ
تلقى بايرن ميونيخ نبأ سيئًا مفاده أن
جناحه الدولي الهولندي أريني روبن ال
يتفاعل مع العالج الخاص بإصابته في
الفخذ بالطريقة املطلوبة.
وذهب بطل الدوري االملاني الى عدم
استبعاد ابتعاد روبن عن صفوفه طوال
مرحلة الذهاب.
وقال املدير الرياضي كريتسيان نرلينغر
في تصريح نشرته صحيفة «بيلد»
املحلية أمس« :ليس أكيدًا ان اريني روبن
سيتمكن من اللعب في مرحلة الذهاب،
نتمنى».
فتعافيه ال يحصل كما كنا ّ
ويعاني روبن ( 26عامًا) من تمزق في
ّ
عضالت الفخذ تعرض لها قبل انطالق
كأس العالم في جنوب افريقيا ،فغاب
عن املباراتني األوليني ملنتخب بالده قبل
ان يشارك معه ويسهم في بلوغه النهائي
الذي خسره امام اسبانيا (.)1-0
ّ
وتعرض منتخب هولندا النتقادات من
ادارة نادي بايرن ميونيخ بسبب عدم
حذره من إشراك روبن في املونديال،
وطالب االتحاد الهولندي بتعويض ملا
ّ
سببه غياب الالعب عن الفريق البافاري
من أضرار.

وللضيوف كونستانتني راوش ()31
والنروجي محمد عبد الالوي (.)49
وش�ه��دت م�ب��اراة فولسبورغ وضيفه
ماينتس اح��داث��ًا درام��ات�ي�ك�ي��ة انتهت
ّ
ب� �ف ��وز االخ � �ي� ��ر  .3-4وب� �ع ��دم ��ا تقدم
املضيف بثالثية نظيفة عبر البوسني
إدي� ��ن دزي �ك��و ( 23و )27والبرازيلي
دي�ي�غ��و ( ،)30س�ج��ل ال�ض�ي��وف اربعة
اه ��داف ب��واس�ط��ة ال��دن �م��ارك��ي مورتن
راس�م��وس��ن ( )39وأل �ك��ن س��وت��و ()48
وأن��دري��ه ش��ورل��ه ( )58وامل �ج��ري ادام
زاالي (.)85
وحقق هامبورغ انتصارًا ثانيًا على
م�ض�ي�ف��ه أي �ن �ت��راخ��ت ف��ران �ك �ف��ورت -3
 .1سجل ل�ل�أول ال�ه��ول�ن��دي��ان يوريس
ماتيسن ( )61ورود ف��ان نيستلروي
( )81والبيروفي جوزيه باولو غيريرو
( ،)89وللثاني باتريك أوخس (.)38
وتلقى باير ّليفركوزن خسارة قاسية
وغ � �ي ��ر م� �ت ��وق� �ع ��ة ع� �ل ��ى م �ل �ع �ب��ه امام
بوروسيا مونشنغالدباخ  .6-3سجل
لليفركوزن السويسري إرين ديرديوك
( )24والتشيلي أرتورو فيدال ( 58من
ركلة جزاء) وستيفان كيسلينغ (،)71
ومل ��ون �ش �ن �غ�ل�ادب ��اخ ب ��ات ��ري ��ك هرمان
( 20و )44وال �ه��ول �ن��دي رول بروفرز
( )40والفنزويلي خ��وان اران�غ��و ()56
والكاميروني محمدو إدري�س��و ()60
وماركو رويس (.)69
وهنا النتائج األخرى:
كايزرسالوترن  -بايرن ميونيخ 0-2
(الجمعة)
فيردر بريمن -كولن 2-4
نورمبرغ  -فرايبورغ 2-1
سانت بولي  -هوفنهايم 1-0
ش�ت��وت�غ��ارت  -ب��وروس �ي��ا دورتموند
3-1
ترتيب فرق الصدارة:
 -1هوفنهايم  6نقاط من مباراتني
 -2كايزرسالوترن  6من 2
 -3ماينتس  6من 2
 -4هامبورغ  6من 2
 -5هانوفر  6من 2

فرنسا
واص� � ��ل ت� ��ول� ��وز ع� ��روض� ��ه الرائعة،
م�ض�ي�ف��ًا ف � ��وزًا راب� �ع ��ًا ع �ل��ى التوالي

لم يشرك مورينيو
الثنائي األلماني أوزيل
وخضيرة منذ البداية
مفضال عليهما
ً
كاناليس والسانا ديارا
خسر مانشستر سيتي
أمام سندرالند بركلة
جزاء ،سجل منها دارين
بنت في الدقيقة 94

ف ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن الدوري
الفرنسي ،وكان على حساب مضيفه
نانسي  ،0-2سجلهما إتيان كابويه
( )69وفرانك تابانو (.)93
وف� � ��ي ق� �م ��ة ه� � ��ذه امل� ��رح � �ل� ��ة ،تعادل
م��رس �ي �ل �ي��ا ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ومضيفه
بوردو  .1-1سجل لألول االرجنتيني
ل��وت�ش��و غ��ون��زال�ي��س ( ،)12وللثاني
أنطوني موديست (.)88
ول� � ��م ت� �ك ��ن ب� ��داي� ��ة ص ��ان� ��ع االلعاب
�ورك ��وف م ��ع فريقه
ال �ن �ج��م ي � ��وان غ � ّ
ال�ج��دي��د ل�ي��ون م��وف�ق��ة فسقط وإياه
أم��ام لوريان ال��ذي ّ
يدربه وال��ده ،2-0
سجلهما ال��دول��ي كيفن غاميرو (9
م��ن رك�ل��ة ج ��زاء) ول�ي�ن�ي��ل كيتامباال
(.)66
وت� ّ
�ذوق ب��اري��س س��ان جيرمان طعم
الخسارة للمرة الثانية هذا املوسم
ام � ��ام م �ض �ي �ف��ه س ��وش ��و  .3-1سجل
ل�ل�ف��ائ��ز امل��ال��ي م��ودي�ب��و م��اي�غ��ا ()14
وال �ن �ي �ج �ي��ري ب� � ��راون إي ��دي �ي ��ه ()20
ودام �ي��ان��ت ب�ي��رك��ي ( ،)45وللخاسر
الدولي غييوم هوارو (.)50
وهنا النتائج األخرى:
أرل افينيون  -رين 1-0

