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الرياضة الدولية

برشلونة يعود بعرض هجومي وتفنتي ينصب
حققت األندية اإلسبانية بداية قوية في افتتاح دور املجموعات
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ملوسم  2010و ،2011بينما أجبر تفنتي
إنشكيده الهولندي مضيفه إنتر ميالنو اإليطالي حامل اللقب على
التعادل
اس�ت�ه��ل ان �ت��ر م�ي�لان��و ح�م�ل��ة الدفاع
عن لقبه بتعادل مع مضيفه تفنتي
إنشكيده  ،2-2ليتابع بالتالي سلسلة
النتائج املخيبة لآلمال تحت قيادة
امل ��درب اإلس�ب��ان��ي راف��اي��ل بينيتيز،
وب �ع ��دم ��ا س �ي �ط��ر ان� �ت ��ر ع �ل��ى بداية
امل� �ب ��اراة واف �ت �ت��ح التسجيل
ع � �ب� ��ر ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي ويسلي
ش � �ن� ��اي� ��در ( ،)14استطاع
ت�ف�ن�ت��ي أن ي �ق �ل��ب السيطرة
والنتيجة ملصلحته عبر ثيو
واألرجنتيني
ي��ان�س��ن ()20
ً
دييغو ميليتو ( 30خطأ في
م��رم��ى ف��ري �ق��ه) ،ل�ك��ن الفريق
اإلي �ط��ال��ي ت�م�ك��ن م��ن تعديل
النتيجة قبل نهاية الشوط
األول ع � �ب� ��ر الكاميروني
صامويل إيتو (.)41
وف� � ��ي ال� � �ش � ��وط ال � �ث� ��ان� ��ي ،لم
يتمكن أي م��ن ال�ف��ري�ق�ين من
ت��رج �م��ة ف��رص��ه ال� ��ى أهداف
ل�ت�ن�ت�ه��ي امل � �ب ��اراة ع �ل��ى هذه
النتيجة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت�ع��ادل توتنهام
ه ��وت� �س� �ب ��ر اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي في
ت �ج��رب �ت��ه األول� � ��ى ف ��ي دوري
األب �ط��ال م��ع م�ض�ي�ف��ه فيردر
بريمن األمل��ان��ي  .2-2وسجل
الفنلندي بيتري
لتوتنهام
ً
بسانني ( 13خطأ في مرمى
فريقه) ،وبيتر كراوتش (،)18
ولفيردر بريمن األرجنتيني هوغو
أمليدا ( )43وماركو مارين (.)48
وف ��ي امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ف ��از ليون
ال�ف��رن�س��ي ،ال ��ذي ب�ل��غ ن�ص��ف نهائي
النسخة األخيرة ،على ضيفه شالكه
األمل � ��ان � ��ي  .0-1س �ج �ل��ه البرازيلي
ميشيل باستوس(.)21
وف��ي امل�ج�م��وع��ة ذات �ه��ا ،ف��از بنفيكا
ال �ب��رت �غ��ال��ي ع �ل��ى ض �ي �ف��ه هابويل
ت� � � ��ل أب� � � �ي � � ��ب اإلس � � ��رائ� � � �ي� � � �ل � � ��ي .0-2
س�ج�ل�ه�م��ا ال �ب��رازي �ل��ي ل ��وي ��زاو ()21
وال �ب��اراغ��وي��ان��ي أوس �ك��ار كاردوزو
(.)68
وض �م��ن امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة ،خرج
م��ان �ش �س �ت��ر ي ��ون ��اي� �ت ��د اإلنكليزي
بتعادل سلبي مع «ج��اره» رينجرز

ايتو منقذ انتر
من الخسارة
(الصورة ،)1
باستوس
ً
محتفال بهدف
الفوز لليون
على شالكه
(الصورة )2

االس �ك��وت �ل �ن��دي ،ال� ��ذي ق ��دم مباراة
دف� ��اع � �ي� ��ة ،م ��ان� �ع ��ًا م ��ان �ش �س �ت ��ر من
اخ� �ت ��راق امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ك��ان أن حاول
هذا األخير كسر إيقاع املباراة عبر
التسديدات من خارج املنطقة التي
لم تثمر عن ش��يء ،لتنتهي املباراة
بدون أهداف.
وفي املجموعة عينها ،خسر
بورصة سبور التركي أمام
ضيفه فالنسيا اإلسباني
 .4-0س �ج �ل �ه��ا البرتغالي
ري� � � �ك � � ��اردو ك� ��وس � �ت� ��ا ()16
وادوري� � � ��ز زوب �ي �ل��دي��ا ()41
وب ��اب� �ل ��و ه ��رن ��ان ��دي ��ز ()68
وروبرتو سولدادو (.)76
وف � ��ي امل �ج �م��وع��ة الرابعة،
خ ��رج ب��رش�ل��ون��ة االسباني
منتصرًا م��ن مواجهته مع
ض �ي �ف��ه باناثينايكوس،
ب�ط��ل ال�ي��ون��ان  ،1-5وكادت
ت� �ك ��ون ال �ن �ت �ي �ج��ة أك� �ب ��ر من
ذل� � � ��ك ل� � � ��وال ت� �ف� �ن ��ن العبي
ال� �ف ��ري ��ق ال� �ك ��ات ��ال ��ون ��ي في
اض� ��اع� ��ة ال � �ف� ��رص ،أبرزها
ضربة الجزاء التي أضاعها
األرجنتيني ليونيل ميسي
(.)55
س �ج��ل ل �ب��رش �ل��ون��ة ميسي
( 22و ،)45ودافيد فيا (،)33
ب � �ي� ��درو رودري � �غ � �ي� ��ز (،)78
ال �ب��رازي �ل��ي دان �ي �ي��ل الفيش
( ،)93ول�ب��ان��اث�ي�ن��اي�ك��وس الفرنسي
سيدني غوفو (.)20
وفي املجموعة عينها ،فاز كوبنهاغن
الدنماركي على ضيفه روبني كازان
ال��روس��ي  .0-1سجله السنغالي دام
ندوي (.)87

مباريات الليلة
ف��ي امل�ج�م��وع��ة ال �خ��ام �س��ة ،يستقبل
ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ االمل� ��ان� ��ي وصيف
النسخة املاضية روما االيطالي.
وت�ع��ادل بايرن في آخ��ر مواجهاته
امل �ح �ل �ي��ة م ��ع ف� �ي ��ردر ب��ري �م��ن سلبًا
ف ��ي ال� � � ��دوري ب �ع��د خ� �س ��ارت ��ه أمام
ك��اي��زرس�لاوت��رن  ،2-0فيما تعرض
روم � � ��ا ل � �خ � �س ��ارة م� ��ذل� ��ة  5-1أمام

ّ ً
ّ
ليونيل ميسي مسجال هدف برشلونة االول (مانو فيرنانديز ــ أ ب)
ك� ��ال � �ي� ��اري .وال ي � � ��زال الع � ��ب وسط
ب ��اي ��رن ال �ف��رن �س��ي ف ��ران� ��ك ريبيري
موقوفًا بعد البطاقة الحمراء التي
ن��ال�ه��ا ف��ي م��واج�ه��ة ل�ي��ون الفرنسي
ف��ي ن�ص��ف ن�ه��ائ��ي امل��وس��م املاضي،
كما يغيب الجناح الهولندي اريني
روبن إلصابته.
وفي املجموعة عينها ،يلعب كلوب
ك � �ل� ��وج ال � ��روم � ��ان � ��ي وض� �ي� �ف ��ه بازل
السويسري.
وي� ��أم� ��ل زي �ل �ي �ن ��ا ب� �ط ��ل سلوفاكيا

م� �ت ��اب� �ع ��ة ن� �ت ��ائ� �ج ��ه ال � �ج � �ي� ��دة التي
صنعها في الدور التمهيدي عندما
ي�س�ت�ض�ي��ف ت�ش�ل�س��ي ب �ط��ل انكلترا
ضمن املجموعة السادسة.
ل � �ك ��ن ت �ش �ل �س ��ي س � �ي � �ك ��ون مرشحًا
ق��وي��ًا ل�ل�خ��روج ف��ائ �زًا م��ن املواجهة،
وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ف ��از ف ��ي مبارياته
األرب � � ��ع ف ��ي ال� � � ��دوري امل �ح �ل��ي حيث
سجل  17هدفًا ودخ��ل م��رم��اه هدف
واحد فقط.
وي �غ �ي��ب ع ��ن ال� �ف ��ري ��ق األزرق نجم

ه �ج��وم��ه ال �ع��اج��ي دي��دي �ي��ه دروغبا
املوقوف مباراتني بعدما داس على
ال�ب��رازي�ل��ي ت�ي��اغ��و م��وت��ا ف��ي مباراة
انتر ميالن االيطالي في دور ال�ـ 16
امل ��وس ��م امل� ��اض� ��ي ،وق� ��د ي �غ �ي��ب عنه
ايضًا قائد دفاعه ج��ون تيري الذي
خ��رج م�ص��اب��ًا ف��ي أض�لاع��ه ف��ي لقاء
وست هام السبت املاضي.
وف� ��ي امل �ج �م��وع��ة ع �ي �ن �ه��ا ،يستقبل
م��رس �ي �ل �ي��ا ب �ط��ل ف��رن �س��ا سبارتاك
موسكو الروسي.

الفورموال 1

ساوبر يعيد هايدفيلد إلى الفئة األولى ورينو على اتصال برايكونن

كيمي رايكونن خالل رالي اليابان األحد املاضي (توشيفومي كيتامورا ـ أ ف ب)

ٌ
أض �ي��ف س ��ائ ��ق امل ��ان ��ي آخ ��ر ال ��ى خط
ان �ط�ل�اق س �ب��اق��ات ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م في
الفورموال  ،1وهو نيك هايدفيلد الذي
سيعود الى املنافسات من بوابة فريق
«ساوبر» السويسري الذي سيعتمده
ف� ��ي امل � ��راح � ��ل ال� �خ� �م ��س االخ� � �ي � ��رة من
ً
امل��وس��م ،ب��دال م��ن االس�ب��ان��ي املخضرم
بدرو دي ال روسا.
وق��اد هايدفيلد سابقًا لفرق بروست
( ،)2000س � ��اوب � ��ر (،)2003-2001
ج� � ��وردان ( ،)2004ول �ي��ام��س ()2005
وب��ي أم دبليو ( ،)2009-2006وخاض
 167سباقًا صعد خاللها  12مرة على
منصة التتويج.
وك� ��ان أداء دي ال روس� ��ا م�خ� ّ�ي�ب��ًا هذا
امل��وس��م ،ول��م يحقق أف�ض��ل م��ن املركز
ال �س ��اب ��ع ف ��ي ج ��ائ ��زة امل� �ج ��ر الكبرى،
ون � ��ال  6ن� �ق ��اط ف �ق��ط ف ��ي  14سباقًا،
وه��و ق��ال ف��ي ب�ي��ان« :أن��ا م��ده��وش من

ق��رار الفريق ،لكنني احترمه وأتمنى
التوفيق للجميع لبقية املوسم».
م ��ن ج �ه ��ةٍ اخ� � ��رى ،اش � ��ار م ��دي ��ر فريق
«ري �ن��و» ،إي��ري��ك ب��ول�ي�ي��ه ،إل��ى أن بطل
ال � �ع ��ال ��م ال � �س ��اب ��ق ال �ف �ن �ل �ن ��دي كيمي
رايكونن يرغب في العودة الى سباقات
الفئة االولى عبر الفريق الفرنسي.
ونقلت ت�ق��اري��ر صحافية ع��ن بولييه
ق ��ول ��ه« :إن � ��ه ع �ل��ى رادار ال �ف��ري��ق ألنه
اتصل بنا».
وأح� ��رز راي �ك��ون��ن ل�ق��ب ب�ط��ول��ة العالم
عام  2007مع فيراري ،لكنه انتقل الى
ّ
ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل�ل��رال�ي��ات ب�ع��د أن حل
االسباني فرناندو الونسو مكانه مع
الفريق االيطالي.
وس�ب��ق ان نقلت صحيفة «ليكيب»
ال�ف��رن�س�ي��ة ع��ن راي �ك��ون��ن ( 30عامًا)
قوله الشهر املاضي« :ال أحد يعرف
م��ا س �ي �ح��دث .ل�ك�ن�ن��ي رب �م��ا ال أعود

مطلقًا إلى الفورموال .»1
ول� ��م ي �ع �ل��ن ف��ري��ق ري �ن��و اس� ��م سائقه
الثاني في  2011بعد تأكيده استمرار
ارت� � �ب � ��اط � ��ه م � ��ع ال � �ب� ��ول� ��ون� ��ي روبرت
ّ
ك��وب�ي�ت�س��ان ،ل �ك��ن ال �ف��ري��ق أع �ل��ن ّنيته
منح الفرصة للروسي الصاعد فيتالي
بتروف الذي احتل املركز الثالث عشر
ف ��ي س �ب��اق اي �ط��ال �ي��ا ،األح� ��د املاضي،
بعدما حصل على نقاط من آخر ثالثة
سباقات إلثبات جدارتهّ .
اتصاالت
وقال بولييه ان فريقه تلقى
ٍ
م ��ن ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن ال �س��ائ �ق�ي�ن ،منهم
رايكونن ،مضيفًا« :نحتاج إلى التفكير
ف��ي ه��ذا األم ��ر ،لكن األول��وي��ة ستكون
ل �ف �ي �ت��ال��ي ،وس � �ن ��رى ك �ي��ف سيتطور
مستواه .وإذا أقنعنا بمستواه ،فسوف
يستمر بكل تأكيد ،فهو الخيار األول
لدينا .هناك خيارات اخرى من بينها
كيمي».

