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43 قد يبتعد النجم االسباني فرانسيسك فابريغاس عن ارسنال 
االجنليزي ملدة ثالثة اسابيع بعد تعرضه الصابة في فخذه امام 
بورتسموث وقال مدرب ارس����نال ارسني ڤينغر »ال نعلم اذا كان 
االمر يتعلق بتقلص بسيط او متدد )عضلي(. وفي احلال االخيرة 
سيغيب عن املالعب ثالثة اسابيع«. ومن املرجح ان يغيب عن مباراة 
االربعاء املقبل امام سلتيك االسكوتلندي في اياب الدور التمهيدي 

من دوري ابطال اوروبا وامام مان يونايتد في الدوري احمللي.

فابريغاس يغيب أمام سلتيك ومان يونايتد
ببلوغه سن ال�32 عاما منذ أيام 
قليلة فقط، أصبح الالعب الفرنسي 
تييري هنري مهددا باقتراب انتهاء 
مسيرته الكروية احلافلة باأللقاب 
واإلجنازات اجلماعية والفردية التي 
توجها في املوسم املاضي بثالثية 
تاريخية مع ناديه احلالي برشلونة 

وعل���ى الرغم م���ن أن احلياة في 
الواليات املتحدة األميركية جتذبه، 
إال أن هنري ما يزال يفضل البقاء 
في برشلونة ملوسم آخر على األقل 
وقال ان الوقت لم يحن بعد لتغيير 
األجواء واالنتقال من أوروبا للعيش 

في بالد »أوباما«.

هنري: لن ألعب في الدوري األميركي 

مان يونايتد يسحق ويغان بخماسية وأرسنال يواصل انتصاراته أمام بورتسموث

اس����تعاد م����ان يونايتد حامل 
اللقب توازنه بفوز س����احق على 
مضيفه ويغان 5-0، فيما واصل 
ارسنال عروضه القوية بفوزه على 
ضيفه بورتس����موث 4-1 اول من 
امس في املرحلة الثالثة من الدوري 
القدم.وكان مان  االجنليزي لكرة 
يونايتد تلقى هزمية مفاجئة في 
املرحلة الس����ابقة على يد بيرنلي 
)0-1( العائد الى دوري االضواء 
للمرة االول����ى منذ 33 عاما، وهي 
كانت االولى ل����ه امام االخير منذ 
عام 1968. ووضع فريق »الشياطني 
احلمر« خلفه هذه اخلسارة التي 
اعتب����رت »االكث����ر احراجا« في 
تاريخ����ه واكد تفوقه على ويغان 
الن االخي����ر لم ي����ذق طعم الفوز 
على »الشياطني احلمر« للمباراة 
العاشرة بني الفريقني )احداها في 
مس����ابقة كأس الرابطة احمللية(. 
وخرج مان يونايتد فائزا من جميع 
املباريات التي خاضها مع ويغان 
منذ عام 2005، وهو كان تغلب على 
االخير 1-0 و2-1 املوسم املاضي 
ايضا، وكان فريق فيرغسون استهل 
موسمه بفوز صعب على ضيفه 
برمنغه����ام بهدف وحيد س����جله 
واين روني الذي لعب دورا حاسما 
ايض����ا النه جنح في وضع فريقه 
على املسار الصحيح في الشوط 
الثاني بعدما عانى في االول، وذلك 

بتسجيله الهدف االول والثالث.
وضغ����ط م����ان يونايتد الذي 
اس����تعاد خدم����ات قائ����ده غاري 
نيڤيل وزميله في الدفاع الصربي 
نيمانيا ڤيديتش بعد تعافيهما من 
االصابة فيما استمر غياب املدافع 
االخر ريو فرديناند الذي سيفتقده 
الفريق حوالي شهر، منذ البداية 
وحصل على فرصة ثمينة الفتتاح 
التسجيل منذ الدقيقة الرابعة بعد 
لعبة جماعية بدأها روني وانتهت 
عند دارين فليتشر بعد عرضية من 
البرتغالي لويس ناني، لكن محاولة 
النشيط اصطدمت  الوسط  العب 
بقلب الدفاع تايتوس برامبل الذي 
ابعد الكرة عن خط املرمى.وواصل 
رجال املدرب االسكتلندي اليكس 
فيرغسون افضليتهم وحصلوا على 
فرصة اخرى هذه املرة بتسديدة 
بعيدة املدى من بول سكولز علت 
العارضة بقليل )7(. لكن سرعان 
ما استوعب فريق املدرب ستيف 
بروس فورة »الشياطني احلمر« 
وبدأ ينطلق بهجمات كادت احداها 
ان تثمر عن هدف للويلزي جايسون 
كوماس الذي تالعب بڤيديتش قبل 
ان يس����دد كرة قوية تدخل عليها 
احلارس بن فوستر ببراعة )26(. 
ورد يونايتد بتس����ديدة قوية من 
روني لكن احلارس كريس كيركالند 

انقذ املوقف ببراعة )32(.
ومع بداية الشوط الثاني، كاد 
ب����ول ش����ارنر ان يفاجأ احلارس 
ارتقى لركلة حرة  فوستر عندما 
الكونغولي   � الفرنس����ي  نفذه����ا 
تشارل نزوغبيا من اجلهة اليمنى 
وحولها برأسه قوية، لكن محاولته 
مرت قريبة جدا من القائم االيسر 

.)50(
وجاء رد م����ان يونايتد مثمرا 
اذ جنح في تسجيل هدف التقدم 
في الدقيق����ة 56 عبر روني الذي 
ارتق����ى لك����رة عرضي����ة لعبه����ا 
االكوادوري انطونيو ڤالنسيا من 
اجلهة اليمنى ولعبها برأسه قوية 
الشباك، مسجال هدفه  الى وسط 
الثاني هذا املوس����م بعد االول في 
مرمى برمنغهام )1-0( واملائة منذ 

اينتراخت فرانكفورت مع مضيفه 
كولن 0-0.

إسبانيا

يخوض ري����ال مدريد وصيف 
بطل الدوري االسباني اليوم مباراة 
ودية مع روزنبرغ النرويجي على 
كأس س����انتياغو برنابيو. ومن 
املقرر ان يس����تعيد النادي امللكي 
خدم����ات املهاج����م الهولندي رود 
ڤان نيس����تلروي والعب الوسط 
املالي مامادو ديارا بعدما ابعدتهما 
االصابة عن املالعب لفترة طويلة. 
وكان ڤان نيس����تلروي ابتعد عن 
املالع����ب منذ نوفمبر املاضي بعد 
خضوعه لعملية جراحية في ركبته 
اليمنى. وسجل املهاجم الهولندي 
45 هدفا لريال مدريد منذ انتقاله 
اليه م����ن مان يونايتد االجنليزي 
ع����ام 2006، اربعة منها املوس����م 
املاضي قبل ان يصاب، علما بانه 
كان هداف الدوري اإلسباني خالل 
موسم 2006-2007 برصيد 25 هدفا 
س����جلها في 37 مباراة. وقد يجد 
ڤان نيستلروي )33 عاما( نفسه 
خارج تشكيلة النادي امللكي رغم 
تعافيه من االصابة الن االخير تعاقد 
مع الثالثي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والبرازيلي كاكا والفرنسي 
اما بالنسبة لديارا  كرمي بنزمية. 
فغاب عن املالعب ايضا منذ نوفمبر 

املاضي بسبب اصابة في ركبته.
وفي املقابل، سيفتقد مدرب ريال 
مدريد اجلديد التش����يلي مانويل 
بيليغرين����ي ف����ي مب����اراة اليوم 
التي تقام سنويا تكرميا لرئيس 
النادي السابق سانتياغو برنابيو، 
املدافعني االملان كريستوف ميتسلدر 
وس����يرجيو رام����وس وميغي����ل 
الهولندي  توريس، فيما استبعد 
ويسلي سنايدر ومواطنه رافايل 

فان در فارت عن التشكيلة.

اسكوتلندا

الى  الس����اعي  حقق س����لتيك 
اس����تعادة اللقب الذي تنازل عنه 
التقليدي  املوسم املاضي لغرميه 
رينجرز، فوزه الثاني وجاء على 
حساب ضيفه سانت جونستون 
5-2  في املرحلة الثانية من الدوري 

االسكوتلندي.
وسجل الفرنسي مارك انطوان 
فورتوني )21 و54( وشون مالوني 
)28 و53( واالس����ترالي س����كوت 
ماكدونالد )74( اهداف سلتيك الذي 
خسر الثالثاء املاضي امام ضيفه 
ارسنال االجنليزي 0-2 في ذهاب 
الدور التمهيدي الثالث من دوري 
ابطال اوروبا، وكولني سامويل )36( 
وجودي موريس )76( هدفي سانت 

جونستون.
وحذا هيبيرنيان حذو سلتيك 
وحقق ف����وزه الثاني ايضا وجاء 
على حساب مضيفه فالكيرك بثالثة 
اهداف للفرنسي سليمان بامبا )41( 
وديريك ريوردان )57 و80(، مقابل 
هدف لريان فلني )25(. وس����قط 
كيلمارنوك ام����ام ضيفه مذرويل 
بهدف جلاميي هاميل )88(، مقابل 
3 اه����داف جل����ون س����اتون )14( 
وروس فوربي����س )45 من ركلة 
جزاء( وشون هاتشينسون )68(، 
فيما تغل����ب ابردين على مضيفه 
هاميلتون بثالثية نظيفة سجلها 
تش����ارلي مولغرو )23( واندرو 
كونس����يدين )29( وكريستوفر 
ماغواي����ر )63(. وس����قط دندي 
يونايتد في فخ التعادل مع مضيفه 

سانت ميرين 0-0.

ڤان بيرسي )51( الذي لعب دورا 
اساسيا في تسجيل الهدف الرابع 
ايض����ا النه مرر كرة بينية متقنة 
الى ارون رامسي الذي سجل الهدف 

الرابع للفريق اللندني )68(.
وستكون املرحلة املقبلة نارية 
ألنها ستجمع مان يونايتد بارسنال 
عل����ى ملع����ب »اولدترافورد« في 
اولى مباريات العيار الثقيل لهذا 
املوس����م. وحذا مانشستر سيتي 
املتج����دد ح����ذو أرس����نال وحقق 
فوزه الثان����ي وان كان بصعوبة 
على ضيفه وولفرهامبتون بهدف 
لالعب ارسنال السابق التوغولي 
اميانويل اديبايور. وجاء الهدف في 
الدقيقة 17 عندما توغل البرازيلي 
روبينيو في اجلهة اليسرى قبل 
ان يلعب كرة عرضية وصلت الى 
االرجنتيني كارلوس تيفيز فحولها 
بدوره الى اديابايور ليضعها االخير 
في الشباك، مسجال هدفه الثاني في 
مباراته الثانية مع فريقه اجلديد 
بعد ان وجد طريقه الى الش����باك 
امام بالكبيرن  املباراة االولى  في 
)2-0(. يذكر ان مانشستر سيتي 
كان يخوض اليوم مباراته الثانية 
بعدما تأجلت مباراته في املرحلة 
السابقة مع ايفرتون بسبب انشغاله 

مببارات����ه الودية مع برش����لونة 
االسباني )1-0(. وتغلب سندرالند 
على ضيف����ه بالكبي����رن بهدفني 
للترني����دادي كينوين جونز )32 
و53(، مقابل هدف للفرنسي غاييل 
جيفيه )21(. كما فاز هال س����يتي 
على بولتون بهدف للجزائري كامل 
انتهت مباراة  غيالس )61(، فيما 
رمنغهام وستوك سيتي بالتعادل 
0-0. وتختت����م مباريات املرحلة 
اليوم مبب����اراة ليڤربول  الثالثة 

واستون فيال.

ألمانيا

واصل بايرن ميونيخ عروضه 
املخيب����ة بقيادة مدرب����ه اجلديد 
الهولندي لوي����س ڤان غال وذلك 
بس����قوطه امام مضيفه ماينتس 
1-2 في املرحلة الثالثة من الدوري 
األملان����ي. وكان باي����رن ميونيخ 
استهل مشواره بتعادلني ثم تلقى 
اليوم هزمية مفاجئة على ملعب 
»ش����تاديون ام بروش����فيك« امام 
ماينتس العائد مجددا الى دوري 
األضواء ليسجل اسوأ بداية له منذ 
43 عاما اي منذ 1966 عندما فشل 
حينها الفريق الباڤاري في حتقيق 
اي انتصار خالل املراحل الثالثة 

انتقاله الى »الشياطني احلمر« من 
ايڤرت����ون. وكاد ان يدرك ويغان 
التعادل بعد ث����وان معدودة عبر 
رأسية الكولومبي هوغو روداليغا 
بعد متريرة عرضية من كوماس، 
لكن محاولته وجدت في طريقها 
العارضة وفوستر معا )57(. ولم 
ينتظر مان يونايتد كثيرا بعدها 
ليعزز تقدمه بهدف ثان جاء هذه 
املرة بواسطة برباتوڤ الذي استفاد 
من لعبة مميزة بني روني وسكولز 
الذي لعب كرة »ساقطة« فوصلت 
الى البلغاري الذي حاول ان يضعها 
فوق كيركالن����د لكن الكرة عادت 
اليه مجددا ليس����ددها في الزاوية 
اليمنى العليا )58( ثم عزز روني 
تقدم فريقه بهدف ثالث بعد لعبة 
جماعية بني ڤالنسيا وبرباتوڤ قبل 
ان تصل الكرة الى العب ايڤرتون 
السابق فسددها قوية لتتحول من 
الهولندي ماريو ميلكيوت الى داخل 
الشباك )65(، قبل ان يترك مكانه 
ملايكل اوين فكان العب نيوكاسل 
السابق خير بديل فافتتح سجله 
التهديفي مع مان يونايتد بعدما 
تسلم متريرة متقنة من ناني )85(. 
وهذا الهدف االول الوين منذ تعادل 
نيوكاسل مع وست هام 2-2 في 
10 يناي����ر املاضي، وهو صام عن 
التهديف ل� 3 مباراة على التوالي 
قبل ان يفك صيامه. وختم ناني 
املهرجان التهديفي في الوقت بدل 
الضائع عبر ركلة حرة خدع من 
خاللها احلارس كيركالند الذي لم 

يكن مستعدا لها )90+2(.
وعلى س����تاد االمارات، واصل 
ارسنال بدايته النارية هذا املوسم 

االولى. وغاب عن تشكيلة بايرن 
ميونيخ األساسية واالحتياطية 
النجم الفرنسي فرانك ريبيري الذي 
عاد االس����بوع املاضي الى النادي 
الباڤاري بعد تعافيه من اإلصابة 
وهو شارك في نصف الساعة األخير 
من مباراة املرحلة الس����ابقة امام 

فيردر برمين.
واوكل ڤان غال املهام الهجومية 
لثنائي ال� »مانشافت« ميروسالف 
كل����وزه وماريو غوميز الذي كان 
النادي  التهديف مع  افتتح سجل 
الباڤاري بتسجيله هدف التعادل 
)1-1( في مرمى برمين، فيما ابقى 
الكروات����ي ايفي����كا اوليتش على 
مقاع����د االحتياط في الوقت الذي 
بقي اله����داف االيطالي لوكا توني 
غائبا بس����بب االصابة كما احلال 
بالنس����بة للمداف����ع االرجنتيني 
مارتن دمييكيليس والعب الوسط 

الهولندي مارك ڤان بومل.
ووجد بايرن ميونيخ نفس����ه 
متخلفا في الدقيقة 25 بهدف سجله 
ايڤانشيتس  اندرياس  النمساوي 
عندما تسلم الكرة داخل املنطقة اثر 
متريرة من اندري شورال فسددها 
م����ن زاوية ضيقة حاول احلارس 
ميكايل رينسينغ ان يبعدها لكنها 
ارتدت من يده الى داخل الشباك.

وتعقدت مهمة النادي الباڤاري 
عندم����ا تع����رض الترك����ي حميد 
التينتوب إلصابة في الدقيقة 33 
ما دفع ڤان غال الستبداله بتوماس 
مولر، ثم اصبحت ازدادت االمور 
صعوبة على الفريق الباڤاري عندما 
اهتزت شباكه مجددا في الدقيقة 37 
هذه املرة عبر رأسية من البوركيني 

وتخطى عقبة ضيفه بورتسموث 
دون عناء 4-1 ليحقق فوزه الثاني 
بعد االول على ايڤرتون 6-1، اضافة 
الى تغلبه على مضيفه س����لتيك 
االسكتلندي 2-0 في ذهاب الدور 
التمهيدي الثالث من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، علما بانه غاب عن 
الثانية )ام����ام بولتون(  املرحلة 

بسبب مباراته االوروبية.
ويدين ارس����نال بف����وزه الى 
الفرنس����ي ابو دياب����ي الذي مهد 
الطريق للفريق اللندني بتسجيله 
هدفني، االول في الدقيقة 18 بعدما 
استفاد من املجهود الفردي الذي 
قام به زميل����ه الكرواتي ادواردو 
دا سيلڤا، والثاني في الدقيقة 22 
عندما مرر االسباني فرانسيسك 
فابريغاس الكرة للعاجي اميانويل 
ايبويه املندفع على اجلهة اليسرى 
فلعبها االخير عرضية لتجد ابو 
ديابي ال����ذي لم يجد صعوبة في 
ايداعها ش����باك احل����ارس ديڤيد 
جيمس.وجنح بورتس����موث في 
املباراة بفضل  الى اجواء  العودة 
املغربي االصل-الفرنسي اجلنسية 
يونس كابول الذي قلص الفارق 
في الدقيقة 37 عندما ارتقى لكرة 
عرضية لعبه����ا اجلزائري نذير 
الش����باك  بلحاج ووضعها داخل 
بعدما س����بق احلارس االسباني 
مانويل املونيا اليها. وفي الشوط 
الثاني ضرب فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر مجددا وسجل هدفه 
الثال����ث عبر مواطنه االخر وليام 
غاالس الذي تابع رأس����ية زميله 
اجلديد البلجيكي توماس فيرمايلن 
اثر ركلة حرة من الهولندي روبن 

اريستيدي بانسيه اثر عرضية من 
فلوريان هيلر.

وح����اول فان غ����ال ان يتدارك 
املوقف فادخ����ل اوليتش بدال من 
الكرواتي دانيال برانييتش )38(، 
اال ان شيئا لم يتغير في الدقائق 
املتبقية من الشوط االول، قبل ان 
ينجح الفريق الباڤاري في تقليص 
الفارق مع بداية الشوط الثاني بهدية 
من املقدوني نيكولشي نوفيسكي 
الذي خدع حارس����ه هاينتز مولر 
ووضع الكرة في شباكه عن طريق 
اخلطأ وذلك عندما حاول اعتراض 
عرضي����ة فيليب الم )47(، اال انه 
فشل بعدها في تسجيل هدف ثان 
رغم الفرص التي سنحت له، ليقبع 

في املركز الثاني عشر بنقطتني.
باي����ر ليڤركوزن على  وتربع 
الصدارة مؤقتا بعدما سحق مضيفه 
فرايبورغ بخماسية تناوب على 
تسجيلها شتيفا كيسلينغ )36( 
والسويس����ريان ترانكيو بارنيتا 
)47( وايرين ديرديوك )70 و84(. 
ورفع ليڤرك����وزن رصيده الى 7 
نقاط من فوزين وتعادل ليتفوق 
الذي  بفارق األهداف على شالكه 
تعادل م����ع هوفنهامي 0-0، لكنه 
سيتنازل عن الصدارة في حال فوز 
ڤولفسبورغ البطل على هامبورغ. 
وانتهت مواجهة دورمتوند وضيفه 
ش����توتغارت بالتع����ادل به����دف 
للباراغوياني نيسلون فالديز في 
الدقيق����ة 27، مقابل هدف جلورج 
نييدرماير )47(. وحقق هانوڤر 
ف����وزه االول وجاء على حس����اب 
مضيفه نورنبرع بهدفني للتشيكي 
ييري شتاينر )15 و86(، فيما تعادل 

بايرن ميونيخ يحقق أسوأ بداية بخسارته من ماينتس وصراع بين ليڤربول وأستون ڤيال وريال مدريد يواجه روزنبرغ على كأس »برنابيو«

مهاجم مانشستر سيتي اميانويل اديبايور تألق امام وولفرهامبتون وسجل هدف الفوز
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مباراتا اليوم
انجلترا )الجولة الثالثة(

شو سبورت 101ليڤربول � استون ڤيال

إسبانيا )كأس سانتياغو برنابيو(
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