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43 أكد الهولندي روبني ڤان بيرس���ي 
مهاجم ارس���نال أن زميله الس���ابق 
إمياني���ول إديبايور تعم���د إصابته 
خالل التحامهما معا في املباراة التي 
جمعت بني ارسنال ومانشستر سيتي 
في الدوري اإلجنليزي. وتولدت مشاعر 
الغضب لدى جماهير ارسنال بعد متادي 

اديبايور في االحتفال بالهدف ولكن 
القلق األكبر كان من خالل الطريقة التي 
أصاب بها ڤان بيرس���ي الذي تعرض 

جلرح في اجلزء األيسر من وجهه.
وقال ڤان بيرسي في بيان له »أشعر 
باحلزن وبخيبة أمل من التصرف األهوج 
والتدخل اخلبيث من زميلي السابق 

املباراة«.  إديبايور خ���الل  إميانويل 
وأضاف »لقد تعمد إصابتي، أش���عر 
بأنني محظوظ لعدم التعرض إلصابة 
بالغة«. وأوضح »كنت أعرف أنه يتعمد 
االصطدام ألنه غير زاوية جسده من 
أجل تعمد االحتكاك، لقد وجدت ذلك 

شيئا خاليا من االحترام«.

ڤان بيرسي: إديبايور تعمد إصابتي

)أ.پ(جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يتعرض لعرقلة من العب إسبانيول نيكوالس باريخا 

 )أ. پ(مهاجم مانشستر سيتي اديبايور يسجل الهدف الثالث لفريقه في مرمى حارس ارسنال املونيا )أ. ف. پ(فرحة فرانك ريبيري مع زمالئه بعد تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في مرمى بوروسيا دورمتوند

مانشستر سيتي يقهر أرسنال برباعية ومان يونايتد يوقف انتصارات توتنهام

اجتاز مانشستر سيتي اول اختبار جدي 
له ببراعة عندما أحلق بضيفه ارسنال هزمية 
قاسية 4-2 اول من امس في افتتاح املرحلة 
اخلامسة من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة 
القدم ليوجه رسالة شديدة اللهجة الى باقي 
الفرق مفادها انه قادم بقوة للمنافسة على 
االلق���اب. واوقف حامل اللقب مان يونايتد 
انتصارات توتنهام 3-1 بينما انتزع تشلسي 
مرة جديدة فوزا صعبا في الوقت بدل الضائع 
على مضيفه ستوك سيتي 2-1، في حني سحق 

ليڤربول ضيفه بيرنلي برباعية نظيفة. 
في املباراة االولى، حقق مانشستر سيتي 
فوزه الرابع على التوالي منذ انطالق املوسم 
احلالي وهو ميلك مباراة مؤجلة، فيما مني 
ارس���نال في املقابل بخسارته الثانية على 
التوالي. وعلى ملعب »سيتي اوف مانشستر«، 
كانت االنظار مسلطة على مانشستر سيتي 
ملعرفة قدرته عل���ى مقارعة االربعة الكبار 
خالل مواجهته مع ارسنال احد اكثر الفرق 
استقرارا في الدوري بالعقد االخير. وخاض 
مانشستر سيتي املباراة في غياب جنميه 
البرازيلي روبينيو  االميركيني اجلنوبيني 
واالرجنتيني كارلوس تيفيز وكالهما اصيب 
خالل مواجهة الكالسيكو بني بلديهما. في 
املقابل غاب مهاجم ارسنال الروسي اندريه 
ارش���اڤني إلصابته خالل مب���اراة منتخب 
بالده ضد ويلز. وجنح اصحاب االرض في 
افتتاح التس���جيل عندما مرر غاريث باري 
كرة داخل املنطقة تطاول لها برأسه املدافع 
ميكا ريتشاردز فارتطمت بالعارضة ثم برأس 
حارس ارسنال مانويل املونيا ودخلت الشباك 
)20(. وضغط الفريق اللندني في الشوط 
الثاني، وجنح ڤان بيرسي نفسه في ادراك 
التعادل )62(. لكن مانشستر قاد هجمة مرتدة 
سريعة بواسطة ريتشاردز الذي عكس كرة 

عرضية تابعها ببراعة الويلزي كريغ بيالمي 
داخل شباك املونيا )74(. بينما سجل العب 
ارسنال السابق التوغولي اميانويل اديبايور 
الهدف الثالث ملانشستر برأسه ووضعها داخل 
شباك زميله السابق املونيا )80(. وركض 
اديبايور امللعب بأكمله ليحتفل بهدفه امام 
جمهور ارس���نال الذي ال يكن له أي مودة، 
فنال بطاقة صفراء. وس���اء وضع ارسنال 
عندما قاد بيالمي هجمة سريعة من منتصف 
امللعب ومرر كرة ماكرة باجتاه فيليبس الذي 

تابعها داخل الشباك )84(. 
ورد ارس���نال بهدف شرفي حمل توقيع 
التش���يكي توماس روزيكي  العابه  صانع 

اواخر املباراة)88(. 
وعلى ملعب »وايت هارت الين« في شمال 
لندن، أحلق مان يونايتد اول هزمية بتوتنهام 
هذا املوسم بعد 4 انتصارات متتالية 1-3. 
وفاج���أ توتنهام الضيوف بهدف مبكر بعد 
م���رور 48 ثانية عندما وصلت الكرة داخل 
املنطقة باجت���اه جرماين ديفو وظهره الى 
املرمى لكنه سددها بطريقة اكروباتية رائعة 
داخل مرمى احلارس بن فوستر. بيد ان مان 
يونايتد لم يتأثر بالصدمة وس���يطر على 
مجريات اللعب وأثمر ضغط يونايتد هدف 
التعادل عندما احتس���ب احلكم ركلة حرة 
مباشرة على مشارف منطقة اجلزاء اثر خطأ 
ضد البلغاري دمييتار برباتوف فانبرى لها 
ببراعة املخضرم راين غيغز وس���ددها في 
الزاوية البعيدة ملرمى توتنهام )25(. وقبل 
نهاية الشوط االول بأربع دقائق اضاف مان 
يونايتد الهدف الثاني عندما سدد سكولز 
كرة قوية ش���تتها الدفاع لكنها وصلت الى 
البرازيلي اندرسون فتابعها داخل الشباك 
مسجال اول هدف رسمي له مع مان يونايتد 
في الدوري. وتعرض س���كولز للطرد في 

الدقيق���ة 58 فظن اجلميع ان توتنهام قادر 
على العودة الى اجواء املباراة بيد ان التنظيم 
الدفاع���ي ليونايتد ح���ال دون ذلك قبل ان 
يحسم روني مبجهود فردي رائع النتيجة 
بعد ان تخطى مدافع���ني واطلق الكرة بني 

ساقي كوديتشيني )78(. 
وحقق تشلسي فوزه اخلامس على التوالي 
ايضا بتغلبه على ستوك سيتي 2-1. وتقدم 
ستوك العنيد على ارضه بهدف عن طريق 
السنغالي عبد الالي فاييه )32(، ورد الفريق 
اللندني بواس���طة العاجي ديدييه دروغبا 
)45(. وظل اللعب سجاال في الشوط الثاني 
الى ان لعبت اخلبرة دورها في الوقت بدل 
الضائع ملصلحة تشلس���ي الذي سجل له 
الفرنسي فلوران مالودا هدف الفوز واملباراة 

تلفظ انفاسها االخيرة. 
واكرم ليڤربول وفادة بيرنلي برباعية 
نظيفة في مباراة كان جنمها الالعب يوسي 
بنعيون الذي سجل ثالثية في الدقائق 27 
و61 و82، واض���اف الهولندي ديرك كويت 

الهدف االخر)41(. 
وحقق س���ندرالند فوزا كبيرا على هال 
سيتي 4-1. سجل للفائز دارين بنت )13 من 
ركلة جزاء و66( واندي ريد )49( والغيني 
كميل زايات )75 خطأ ف���ي مرمى فريقه(، 

وللخاسر زايات )44(. 
وفاز ويغان على وست هام بهدف سجله 
مهاجمه الكولومبي هوغو روداليغا )55(. 
وفاز ايضا بالكبيرن عل���ى ولفرهامبتون 
3-1. سجل للفائز السنغالي احلجي ضيوف 
)19( وجايسون روبرتس )56( وديڤيد دان 
)64(، وللخاسر االملاني ستيفان مايرهوفر 

 .)88(
الرابعة  وتعرض بورتسموث خلسارته 
على التوالي بسقوطه على ارضه امام بولتون 

2-3. سجل للفائز الالعب تامير كوهني )13( 
وماتيو تايلور )41 من ركلة جزاء( وغاري 
كاهيل )89(، وللخاسر الفرنسي يونس قبول 
)25( واالملاني كيفن برانس بواتينغ )63(. 

ألمانيا

حسم بايرن ميونيخ وصيف بطل املوسم 
املاضي لق���اء القمة مع مضيفه بوروس���يا 
دورمتوند 5-1 في افتتاح املرحلة اخلامسة 

من الدوري االملاني. 
افتتح اصحاب االرض التسجيل في وقت 
مبكر عبر ماتس هوميلز برأسه )11(. وتكرر 
السيناريو لكن ملصلحة بايرن ميونيخ برأسية 
ماري���و غوميز مدركا التعادل )36(، قبل ان 
يحرز باستيان شڤاينشتايغر هدف التقدم 
لباي���رن)50(. وعزز ريبي���ري تقدم بايرن 
ميونيخ بالهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة 
بعيدة املدة )65(. واكمل مولر الرباعية )78(. 
ول���م يخيب مولر ظن مدرب���ه فيه واضاف 
اخلامس بعد متريرة من اوليتش داخل املنطقة 
تابعها بقدمه اليمنى من مسافة قريبة مسجال 

الهدف اخلامس للضيوف )88(. 
وحس���م هامب���ورغ القم���ة الثانية امام 
شتوتغارت بعد ان تقدم عن طريق الكرواتي 
مالدن بتريتش الذي سرق بطريقة »الثعلب« 
من امام اح���د املدافعني وخارج املنطقة كرة 
ارسلها زميله ايليا ايليارو واطلقها مباشرة 
بيس���راه اعلى الزاوية على يسار احلارس 
الدولي السابق ينز ليمان )30(. وفي الشوط 
الثاني عزز ايلي���رو تقدم فريقه بهدف ثان 
بقذيفة من خارج املنطقة مستثمرا متريرة 

التشيكي داڤيد ياروليم )58(. 
وقلص الروسي بافل بوغربنياك الفارق اثر 
متريرة في العمق من كريستيان تراتش تابعها 
مباش���رة في الشباك )62(. وفي الوقت بدل 

الضائع، لعبت خبرة البرازيلي زي روبرتو في 
تسجيل الهدف الثالث لهامبورغ بتسديدة من 
داخل املنطقة اثر كرة من بيوتر تروتشوفسكي 
)90+1(. وتصدر هامبورغ الترتيب برصيد 
13 نقطة بفارق االهداف امام باير ليڤركوزن، 
وسقط ڤولڤسبورغ حامل اللقب في عقر داره 
امام باير ليڤركوزن 2-3 بينما دك هوفنهامي 
شباك ضيفه بوخوم بثالثية نظيفة، وخسر 
فرايبورغ العائد ال���ى االضواء امام ضيفه 
اينتراخت فرانكفورت بهدفني نظيفني ملايك 
فرانتس )68( والكسندر ماير )90(. وتغلب 
ماينتس على ضيفه هرتا برلني 2-1. وفاز 
نورمبرغ على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 

بهدف وحيد سجله بير كلوغه )6(. 

إسبانيا

فاز برش���لونة حامل اللقب على مضيفه 
خيتافي 2-0،  وبق���ي وصيفه ريال مدريد 
مطاردا له بفوزه على مضيفه اس���بانيول 
3-0 وسجل االهداف استيبان غارنيرو )39(. 
وخوس���يه ماريا غوتيريز »غوتي« الهدف 
الثاني )77(. والبرتغالي كريستيانو )91(. 
وحقق اش���بيلية فوزا كاس���حا على ضيفه 
اتلتيكو مدريد  سرقس���طة 4-1. واكتف���ى 
بالتعادل مع ضيفه راس���ينغ سانتاندر 1-1 
في افتتاح املرحلة الثانية من الدوري االسباني 
على ملعب كوليس���يوم الفونس���و بيريو، 
صمد خيتافي الذي كان في الصدارة بفارق 
االهداف امام برش���لونة حامل اللقب طوال 
الشوط االول وفي الدقائق العشرين االولى 
من الشوط الثاني قبل ان يتمكن السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش من افتتاح التسجيل. 
وسجل ابراهيموڤيتش الهدف االول مبجهود 
ف���ردي بعدما وصلته الك���رة داخل املنطقة 
فخدع اجلميع وسدد بيمناه من زاوية ضيقة 

اسفل الزاوية اليمنى ملرمى احلارس اوسكار 
اوستاري )66(. وساهم ابراهيموڤيتش في 
تسجيل الهدف الثاني اثر ركلة حرة عرضية 
تابعها االرجنتيني ليونيل ميس���ي برأسه 
في الش���باك محرزا هدفا ثانيا ومعززا فوز 
فريقه الذي اعتلى الصدارة )80(. وعلى ستاد 
فيسنتي كالديرون في العاصمة مدريد، تعادل 
اتلتيكو مدريد مع راسينغ سانتاندر1-1 سجل 
ألتليتكو خوسيه خورادو، ورد راسينغ عن 

طريق اوسكار سيرانو. 

إيطاليا

تابع ميالن بدايته املتعثرة وارتضى بتعادل 
سلبي مع مضيفه ليفورنو في افتتاح املرحلة 
الثالثة من الدوري االيطالي. وكان ميالن فاز 
في انطالق البطولة على مضيفه سيينا 1-2 
ثم سقط في عقر داره امام جاره انتر ميالن 
حامل اللقب في املواسم الثالثة االخيرة بنتيجة 
كبيرة 0-4, واحتف���ظ يوڤنتوس بصدارة 
ترتيب الدوري اثر فوزه على مضيفه التسيو 
2-0، وسجل الهدفني االوروغوياني مارتن 
كاسيريس )72( والفرنسي دافيد تريزيغيه 

.)94(

فرنسا

أنقذ البرازيلي ميشال فرنانديس باستوس 
فريقه ليون الساعي الى استعادة اللقب وسجل 
له هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه لوريان 
1-0 في افتتاح املرحلة اخلامسة من الدوري 

الفرنسي.
عموما لم تشهد املرحلة كثيرا من االهداف، 
ولم يسجل في الشوط االول في 7 مباريات 
سوى 3 اهداف، االول ملرسيليا في مرمى لومان، 
والثاني ملونبلييه في مرمى لنس، والثالث 

لبوردو في مرمى ضيفه غرونوبل.
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