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أصداء عالمية

كأس السوبر األوروبية

بايرن يثأر من تشلسي ويحرز السوبر األوروبية ألول مرة في تاريخه
ت� ��وج ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ األمل� ��ان� ��ي ،بطل
ً
دوري اب� �ط ��ال اوروب � � � ��ا ،ب� �ط�ل�ا ل �ك��أس
ال�س��وب��ر األوروب� �ي ��ة ل�ل�م��رة األول� ��ى في
تاريخه بفوزه على تشلسي اإلنكليزي،
ب �ط��ل ال � �ـ «ي ��وروب ��ا ل �ي��غ»  4-5ب��رك�لات
ال� �ت ��رج� �ي ��ح ب� �ع ��دم ��ا ان� �ت� �ه ��ى ال ��وق� �ت ��ان
األص� �ل ��ي واإلض� ��اف� ��ي ب��ال �ت �ع��ادل .2-2
وسجل لبايرن الفرنسي فرانك ريبيري
( )47واالس � �ب ��ان ��ي خ ��اف ��ي م��ارت �ي �ن �ي��ز
( ،)120ولتشلسي االسباني فرناندو
ت��وري��س ( )8والبلجيكي اي ��دن ه��ازار
( .)93وثأر بايرن لهزيمته امام تشلسي
ف��ي نهائي دوري اب�ط��ال اوروب ��ا العام
املاضي بركالت الترجيح ،وحقق اللقب
االول في تاريخه في هذه املسابقة بعد
 3م� �ح ��اوالت ف��اش �ل��ة .وع � ��وض ب��اي��رن
اخ �ف��اق��ه االول ف��ي ب��داي��ة ه ��ذا امل��وس��م
ب �ق �ي��ادة م ��درب ��ه اإلس� �ب ��ان ��ي ج��وس�ي��ب
غ��واردي��وال عندما سقط أم��ام بروسيا
دورت�م��ون��د ف��ي ك��أس السوبر املحلية.
في املقابل ،فشل تشلسي بقيادة مدربه
البرتغالي جوزيه مورينيو في احراز
اللقب الثاني له بعدما حققه عام .1998

وب � ��دأت امل � �ب ��اراة ب �ح��ذر م ��ن ال�ج��ان�ب�ين
ل��م ي��دم ك�ث�ي�رًا ،وس ��دد ري�ب�ي��ري ،افضل
العب في اوروبا اول كرة باتجاه مرمى
تشلسي ابتعدت عن خشبات الحارس
التشيكي العمالق بيتر تشيك ( .)7ورد
تشلسي بهجمة منسقة حيث ارسلت
ال �ك��رة ال��ى االمل��ان��ي ان��دري��ه ش��ورل��ه في
ال �ج �ه��ة ال �ي �م �ن��ى م ��رره ��ا ع��رض �ي��ة ال��ى

ت ��وري ��س ل�ي�ض�ع�ه��ا ع �ل��ى ال �ط ��ائ ��ر ف��ي
ق �ل��ب م��رم��ى ال � �ح ��ارس م��ان��وي��ل ن��وي��ر
( .)8وض �غ��ط ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ الدراك
املوقف في الشوط األول ،لكن محاوالته
بائت بالفشل أمام الدفاع الحديدي للـ
«ب �ل��وز» .وف��ي ال �ش��وط ال�ث��ان��ي ،استمر
ض �غ ��ط ب� ��اي� ��رن م �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ون �ج��ح
ريبيري في ادراك التعادل بعد تمريرة

فرحة العبي بايرن بالتتويج باللقب (أود أندرسن ـــ أ ف ب)

ق �ص �ي��رة م ��ن ط��ون��ي ك� � ��روس ،س��دده��ا
م � ��ن خ � � � ��ارج امل� �ن� �ط� �ق ��ة ل �ت �س �ت �ق��ر ع �ل��ى
ي �م�ين ت�ش�ي��ك ( .)47وت �خ �ل��ى تشلسي
ً
ق�ل�ي�لا ع��ن ت�ق��وق�ع��ه ال��دف��اع��ي ليتبادل
الفريقان الهجمات التي نجح املبدعان
ن��وي��ر وت �ش �ي��ك ف ��ي اب� �ط ��ال م�ف�ع��ول�ه��ا.
ث��م ان�ت�ه��ى ال��وق��ت االص �ل��ي ب��ال�ت�ع��ادل
ف�خ��اض ال�ف��ري�ق��ان وق�ت��ا اض��اف�ي��ًا .وفي
أول ال �ش��وط ،تمكن ه� ��ازار م��ن اض��اف��ة
الهدف الثاني للفريق االنكليزي بعدما
ه��رب من اكثر من مدافع وارس��ل الكرة
ارضية سريعة داخل الشباك ( .)93ومر
الشوطان بفرص خطيرة جدًا للفريق
ال �ب��اف��اري م��ا أس �ف��ر ع��ن ه ��دف ت �ع��ادل
ملارتينيز ف��ي الثانية االخ �ي��رة (.)120
وف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ رك �ل��ات ال �ت��رج �ي��ح ،أح ��رز
لبايرن النمسوي ديفيد أالبا وكروس
وف�ي�ل�ي��ب الم وري �ب �ي��ري وال�س��وي�س��ري
شيردان شاكيري ،فيما أحرز لتشلسي
البرازيلي دافيد لويز ومواطنه أوسكار
وف��ران��ك الم�ب��ارد وأش�ل��ي ك��ول ف��ي حني
أهدر البلجيكي روميلو لوكاكو بعدما
ارسلها خفيفة سيطر عليها نوير.

يوروبا ليغ

غياب املواجهات املنتظرة عن مجموعات «يوروبا ليغ»
على غرار قرعة
مسابقة دوري ابطال
اوروبا لكرة القدم ،لم
تحمل قرعة «يوروبا
ليغ» التي سحبت في
امارة موناكو الكثير من
املواجهات التي يمكن
القول انها ستكون
منتظرة

يمكن التوقف عند بعض املجموعات
ف��ي «ي��وروب��ا ل�ي��غ» ب�ع��د ال�ق��رع��ة التي
سحبت أم��س ،اذ ان املجموعة االولى
ً
م � �ث �ل�ا ض� � ّ�م� ��ت ف��ال �ن �س �ي��ا االس� �ب ��ان ��ي
وس � ��وان� � �س � ��ي االن � �ك � �ل � �ي� ��زي وك � ��وب � ��ان
ك ��راس� �ن ��ودار ال ��روس ��ي وس ��ان ��ت غ��ال
السويسري.
وب�ع��د خ��روج��ه ام ��ام م�ي�لان االي�ط��ال��ي
ف� � ��ي ال� � � � � ��دور ال � �ف � ��اص � ��ل امل� � ��ؤه� � ��ل ال� ��ى
دوري االب � � �ط� � ��ال ،وق� � ��ع ب � ��ي أس ف��ي
اي�ن��ده��وف��ن ال�ه��ول�ن��دي ف��ي املجموعة
الثانية م��ع دي�ن��ام��و زغ��رب ال�ك��روات��ي
وتشيرنوميريتس اوديسا االوكراني
ولودوغوريتس البلغاري.
وسيشارك ابويل نيقوسيا القبرصي
ف��ي امل�س��اب�ق��ة ج ��راء ت��اك�ي��د اس�ت�ب�ع��اد
ف�ن��رب�خ�ش��ه ال �ت��رك��ي م��ن ق�ب��ل االت �ح��اد
االوروبي وخسارته طلب االستئناف
ال��ذي ت�ق��دم ب��ه ام��ام محكمة التحكيم
ال ��ري ��اض ��ي .وت� ��م س �ح��ب اس� ��م اب��وي��ل
م��ن ب�ي�ن اس �م��اء ال �ف��رق ال �ت��ي خ�س��رت
امللحق املؤهل الى دور املجموعات في
املباريات التي اقيمت مساء الخميس.
وهنا املجموعات:

 املجموعة االولى :فالنسيا االسبانيوس � ��وان� � �س � ��ي االن � �ك � �ل � �ي� ��زي وك � ��وب � ��ان
ك ��راس� �ن ��ودار ال ��روس ��ي وس ��ان ��ت غ��ال
السويسري
 امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :اي �ن ��ده ��وف ��نالهولندي ودينامو زغ��رب الكرواتي
وت � �ش � �ي� ��رن� ��وم � �ي� ��ري � �ت� ��س االوك � � ��ران � � ��ي
ولودوغوريتس البلغاري
 امل�ج�م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة :س �ت��ان��دار ل�ي��اجال�ب�ل�ج�ي�ك��ي وس ��ال ��زب ��ورغ ال�ن�م�س��وي
وال� �ف� �س� �ب ��ورغ ال� �س ��وي ��دي واس �ب �ي ��رغ
الدنماركي
 امل �ج �م��وع��ة ال ��راب� �ع ��ة :روب � ��ن ك � ��ازانالروسي وويغان االنكليزي وماريبور
السلوفيني وزولته البلجيكي
 امل �ج �م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة :ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ااالي� � �ط � ��ال � ��ي ودن� �ي� �ب ��روب� �ي� �ت ��روف� �س ��ك
االوك � � � � ��ران � � � � ��ي وب � � � ��اس � � � ��وش ف � �ي� ��ري� ��را
البرتغالي وباندوري الروماني
 امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � � �س� � ��ادس� � ��ة :ب� � � ��وردوالفرنسي وابويل نيقوسيا القبرصي
واي� �ن� �ت ��راخ ��ت ف ��ران� �ك� �ف ��ورت االمل ��ان ��ي
وماكابي تل ابيب االسرائيلي
 -املجموعة السابعة :دينامو كييف

االوك ��ران ��ي وغ�ن��ك البلجيكي وراب�ي��د
فيينا وثون السويسري
 امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � �ث� ��ام � �ن� ��ة :اش �ب �ي �ل �ي��ةاالس� � �ب � ��ان � ��ي وف � � ��راي � � �ب � � ��ورغ االمل � ��ان � ��ي
واس � �ت ��وري ��ل ال �ب��رت �غ��ال��ي وس �ل��وف��ان
ليبيريتش التشيكي
 املجموعة التاسعة :ليون الفرنسيوري ��ال بيتيس االس �ب��ان��ي وف�ي�ت��وري��ا
غ � �ي � �م� ��اراي� ��ش ال � �ب ��رت � �غ ��ال ��ي وري� �ي� �ك ��ا
الكرواتي
 امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � � �ع� � ��اش� � ��رة :الت �س �ي ��واالي �ط��ال��ي وط ��راب ��زون س �ب��ور ال�ت��رك��ي
وليجيا وراس ��و ال�ب��ول��ون��ي واب��ول��ون
ليماسول القبرصي
 املجموعة الحادية عشرة :توتنهاماالنكليزي وانجي الروسي وشيريف
ت� �ي ��راس� �ب ��ول امل� ��ول� ��داف� ��ي وت ��روم� �س ��و
النروجي
 امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش ��رة :ال�ك�م��ارال� � �ه � ��ول� � �ن � ��دي وب � � � � � ��اوك س ��ال ��ون� �ي� �ك ��ي
اليوناني وماكابي حيفا االسرائيلي
وشاختار كاراغاندي الكازاخستاني.
ويقام دور املجموعات بني  19ايلول
و 12كانون االول املقبلني.

كرة المضرب

نزهة لنادال ومفاجأة أخرى للمغمور إيفانز في «فالشينغ ميدوز»
ل��م ي��واج��ه االس �ب��ان��ي راف��اي��ل ن��ادال
صعوبة كبيرة لبلوغ ال��دور الثالث
ف� � ��ي ب � �ط� ��ول� ��ة ال� � � ��والي� � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة ل� � �ك � ��رة امل� � � �ض � � ��رب ،آخ� ��ر
البطوالت االربع الكبرى بفوزه على
ال�ب��رازي�ل��ي روج�ي��ري��و دوت ��را سيلفا
املصنف  134عامليًا  2-6و 1-6و.0-6
ويلتقي ن ��ادال ف��ي ال ��دور املقبل مع
الكرواتي ايفان دوديغ ،وهو اقترب
من لقاء مرتقب في ربع النهائي مع
السويسري روجيه فيديرر املصنف
س� ��اب � �ع� ��ًا ب � �ع� ��د ف � � ��وز االخ � � �ي � ��ر ع �ل��ى
االرجنتيني ك��ارل��وس ب�ي��رل��وك 3-6
و 2-6و ،1-6ليلتقي الفرنسي ادريان
مانارينو الفائز على االميركي سام
كويري.
وت��اب��ع ال�ب��ري�ط��ان��ي امل�غ�م��ور دان�ي��ال
إيفانز املصنف  179عامليًا مفاجآته
وت � �خ � �ط� ��ى االوس � � �ت� � ��رال� � ��ي ب � ��رن � ��ارد
توميتش  6-1و 3-6و 6-7و.3-6
ول ��دى ال �س �ي��دات ،ب�ل�غ��ت االم�ي��رك�ي��ة

ّ
البريطاني إيفانز يوقع للمشجعني بعد اقصائه توميتش (دان إيستيتني ــ أ ف ب)
س �ي��ري �ن��ا ول �ي��ام��س امل �ص �ن �ف��ة اول ��ى
وح� ��ام � �ل� ��ة ال � �ل � �ق� ��ب ال � � � � ��دور ال� �ث ��ال ��ث
بفوزها على الكازاخستانية غالينا
ف��وس �ك��وب��وي �ف��ا  3-6و ،0-6لتلتقي

الكازاخستانية االخ��رى ياروسالفا
ش�ف�ي��دوف��ا ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى النمسوية
باتريسيا ماير  2-6و.3-6
وت��أه �ل��ت ال �ب �ي�لاروس �ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا

ازارنكا املصنفة ثانية بفوزها على
الكندية الكسندرا فوزنياك  3-6و-6
 ،1لتقابل الفرنسية اليزيه كورنيه.
وخ ��رج ��ت االي �ط��ال �ي��ة س� ��ارا اي��ران��ي
املصنفة رابعة والتي وصلت العام
امل��اض��ي ال��ى ال��دور نصف النهائي،
بخسارتها ام��ام مواطنتها فالفيا
بينيتا  6-3و.6-1
وف ��ي اب ��رز م �ب��اري��ات ال� ��دور ال�ث��ان��ي
ل � ��دى ال � �س � �ي ��دات ،ت �غ �ل �ب��ت االمل��ان �ي��ة
ان� �ج� �ي� �ل� �ي ��ك ك� �ي ��رب ��ر ال� �ث ��ام� �ن ��ة ع �ل��ى
الكندية يوجيني بوشار  4-6و6-2
و ،3-6والصربية يلينا يانكوفيتش
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ع� �ل ��ى ال� ��روس � �ي� ��ة ال �ي �س��ا
ك�ل�ي�ب��ان��وف��ا  3-6و ،2-6واالي�ط��ال�ي��ة
روب� ��رت� ��ا ف �ي �ن �ت �ش��ي ال� �ع ��اش ��رة ع�ل��ى
ال�ت�ش�ي�ك�ي��ة ل��وس��ي س ��اف ��اروف ��ا 6-4
و 1-6و ،2-6واالمل � ��ان� � �ي � ��ة س ��اب�ي�ن
ل �ي �س �ي �ك��ي ال � �س� ��ادس� ��ة ع � �ش ��رة ع�ل��ى
االرجنتينية باوال اورمايتشيا 2-6
و.3-6

ميالن ّ
يرحل بواتنغ إلى شالكه
ويستعيد ماتري من يوفنتوس
بنحو مفاجئ ،ترك ميالن اإليطالي العب
وسطه الغاني كيفن برينس بواتنغ للرحيل
بعقد سيمتد لثالث
إلى شالكه األملاني ٍ
سنواتّ .
وقدم شالكه العبه األملاني املولد
الذي سيرتدي القميص الرقم .9
وسريعًا ،أكد ميالن عودة املهاجم
اليساندرو ماتري إلى صفوفه قادمًا
من يوفنتوس ،وهو الذي سبق له أن لعب
لخمسة مواسم مع «الروسونيري» منذ أن
بدأ معه مشواره االحترافي عام  2002قبل
أن ينتقل إلى كالياري ،ومنه إلى «اليوفي».
وقد يستعيد ميالن العبًا آخر هو البرازيلي
كاكا الذي طلب ترك ريال مدريد اإلسباني؛
إذ قال أول من أمس« :من األفضل للنادي
ولي أن أرحل .يتحدث والدي راهنًا مع ريال،
وسنرى إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق قبل
االثنني (موعد إقفال باب االنتقاالت)».

عودة غوتزه وشفاينشتايغر
إلى تشكيلة أملانيا
أذاع املدير الفني للمنتخب األملاني يواكيم
لوف تشكيلة العبيه ملباراتي النمسا وجزر
فارو الشهر املقبل ضمن التصفيات
األوروبية املؤهلة إلى كأس العالم  2014في
البرازيل ،حيث يعود إليها كل من ماريو
غوتزه وباستيان شفاينشتايغر بعد
غيابهما عن املباراة الودية أمام الباراغواي
بداعي اإلصابة.
وهنا الالعبون:
 لحراسة املرمى :رينيه أدلر ومانويل نوير. للدفاع :جيروم بواتنغ وفيليب الموبينيديكت هوفيديس وماتس هاملس
ومارسيل شملتزر وبير ميرتساكر.
 للوسط :الرس بندر وسيدني سام وزفنبندر وماركو رويس وجوليان دراكسلر
وماريو غوتزه وطوني كروس وتوماس
مولر وباستيان شفاينشتايغر وسامي
خضيرة ومسعود أوزيل وأندريه شورله.
 للهجوم :ماريو غوميز وميروسالفكلوزه وماكس كروس.

َ
تشكيلة إسبانيا ملواجهتي
فنلندا وتشيلي
اختار املدير الفني للمنتخب اإلسباني
فيسنتي دل بوسكي تشكيلته ملواجهة
فنلندا في تصفيات مونديال 2014
وتشيلي وديًا ،وقد ّ
ضمت الحارس إيكر
ّ
كاسياس رغم االنتقادات املوجهة إلى املدرب
بسبب عدم اشتراك «القديس» أساسيًا في
مباريات فريقه ريال مدريد.
وهنا الالعبون:
 لحراسة املرمى :إيكر كاسياس وخوسيهمانويل راينا وفيكتور فالديس.
 للدفاع :ألفارو أربيلوا وسيرجيو راموسوإينيغو مارتينيو وراوول ألبيول وجوردي
ألبا وناتشو مونريال.
 للوسط :كوكي وماريو سواريز وسيرجيوبوسكتس وشافي هرنانديز وسيسك
فابريغاس وأندريس إينييستا وإيسكو
وسانتياغو كازورال وخيسوس نافاس
ودافيد سيلفا وبدرو رودريغيز.
 للهجوم :ألفارو نيغريدو وروبرتوسولدادو ودافيد فيا.

ميونيخ ّ
تتفوق على برلني
في استضافة «يورو »2020
اختار االتحاد األملاني لكرة القدم مدينة
ميونيخ لتمثيل أملانيا في استضافة
مباريات في كأس أوروبا  2020على
حساب العاصمة برلني.

