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47 غادر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مباراة 
فريقه برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو قبل 
نهايتها، لتزيد التكهنات حول غيابه عن املباراتني 
احلاسمتني أمام إنتر ميالن غدا الثالثاء في دوري 
أبطال أوروبا وأمام ريال مدريد يوم األحد املقبل 
في الدوري االسباني. وطلب الالعب األرجنتيني 
التغيير في الدقيقة 76 من املباراة، بعد شعوره 

بألم ش����ديد في عضلة الفخذ األيسر.وأوضح 
غوارديوال نفسه أن فرص مشاركة املهاجم الواعد 
في املباراتني املقبلتني تدعو إلى التشاؤم. وقال 
املدير الفني عقب املباراة »سيخضع للفحوص 
الطبية املطلوبة لكن األمور ليست جيدة. بالتأكيد 
ميسي يشعر باحلزن، ألنه يريد خوض جميع 

املباريات مع برشلونة«.

ترك العب الوس���ط االجنليزي ديڤيد بيكام تدريب فريقه 
لوس اجنيليس غاالكس���ي ووضع كيسا به ثلج حول كاحله 
األيسر لكنه قال إنه سيش���ارك رغم ذلك في املباراة النهائية 
للدوري األميركي لكرة القدم ضد ريال سولت ليك. وسار بيكام 
العب منتخب اجنلترا وهو يعرج أمام الصحافيني بعد التدريب 
الذي كان مقررا أن يفتح الباب لوسائل اإلعالم ملتابعته لكنه 

أجري بالكامل خلف أبواب مغلقة.

إصابة بيكام في تدريب غاالكسي مشاركة ميسي أمام ريال مدريد غير مؤكدة 

اإلجنليزي وين روني جنم مان يونايتد يهرب من حصار العبي إيڤرتون سيلڤيان ديستان وجاك رودويل              )أ.پ(

جنم ريال مدريد البرازيلي كاكا ينطلق بالكرة متجاوزا العب راسينغ سانتاندر بيدرو مونيتس وإلى جانبه مارسيلو                   )أ.پ(

م« إيڤرتون بثالثية ريال مدريد يتزعم »الليغا«.. ومان يونايتد »يحطِّ
انتزع ري����ال مدريد وصيف 
بطل املوسم املاضي الصدارة من 
غرميه التقليدي برشلونة حامل 
اللقب بفوزه الصعب على ضيفه 
راسينغ سانتاندر 1-0 على ستاد 
»سانتياغو برنابيو« في مدريد 
وتعادل الثاني مع مضيفه اتلتيك 
بلباو 1-1 ف����ي افتتاح املرحلة 
الدوري  احلادية عش����رة م����ن 

االسباني لكرة القدم.
االّمرين  وعانى ريال مدريد 
الفوز، حي����ث عجز  لتحقي����ق 
مهاجموه عن هز شباك ضيوفهم 
بأكثر من هدف وحيد س����جله 
الدول����ي االرجنتيني  املهاج����م 
غونزالو هيغوايني في الدقيقة 22 
اثر هجمة منسقة قادها البرازيلي 
كاكا من اجله����ة اليمنى قبل ان 
ميرر الكرة عرضية داخل املنطقة 
فهيأها مدافع راسينغ سانتاندر 
السابق ايزيكيال غاراي برأسه 
الى هيغوايني غير املراقب امام 
املرم����ى فتابعها بيمناه س����هلة 
مستغال خروج احلارس تونو.

وفضل مدرب ري����ال مدريد 
التش����يلي مانويل بيليغريني 
اراحة اكثر من العب اساس����ي 
فاحتفظ بالقائد راوول غونزاليز 
واالرجنتين����ي فرناندو غاغو 
البي����ول وس����يرجيو  وراوول 
راموس واالملاني كريس����توف 
ميتسلدر واملالي محمدو ديارا 
على مقاعد االحتي����اط قبل ان 
يشرك راوول وديارا في الشوط 
الثاني مكان الفرنسي كرمي بنزمية 
واستيبان غرانيرو على التوالي. 
كما دف����ع بالهولندي رفايل ڤان 
در فارت ف����ي الدقيقة 87 مكان 

البرازيلي كاكا.
وغاب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والفرنسي السانا ديارا 

بسبب االصابة.
ورفع ري����ال مدريد رصيده 
الى 28 نقطة بفارق نقطة امام 

برشلونة.
وشدد ريال مدريد اخلناق على 
الفريق الكاتالوني الذي سيواجهه 
االحد املقبل في الكالسيكو على 

ملعب نوكامب.
وفشل برشلونة بدوره في 
حتقيق الفوز على اتلتيك بلباو 
ال����ذي تقدم به����دف لتوكويرو 
)53( قبل ان يعادل عبر الفيش 

.)54(
وواج����ه مهاجم برش����لونة 
الفرنسي تييري هنري انتقادات 
عنيفة م����ن جمهور بلباو جراء 
ملسه الكرة بيده قبل متريرها الى 
زميله وليام غاالس الذي سجل 
هدف التأه����ل في مرمى ايرلندا 
واهل منتخب بالده الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وف����ي مب����اراة ثالث����ة، عزز 

اش����بيلية موقع����ه ف����ي املركز 
الثالث بفوزه الثمني على مضيفه 
تينيريفي العائد حديثا الى دوري 

االضواء 1-2.
ورفع اش����بيلية رصيده الى 
25 نقطة. ومن����ح االرجنتيني 
دييغو بيروتي التقدم الشبيلية 
ف����ي الدقيقة 32، علما بان ريال 
مدريد مهتم بخدمات هذا املهاجم 
الواعد )21 عاما( ظاهرة املوسم 

احلالي في الدوري االسباني.
وعزز اشبيلية تقدمه بهدف 
ثان حمل توقيع البرازيلي ديرني 
ريناتو في الدقيقة 48، قبل ان 
يقلص فرناندو نينو الفارق في 

الدقيقة 75.
وف����ي مباراة ثاني����ة، صعد 
ديبورتيڤو ال كورونا الى املركز 
الراب����ع مؤقتا بف����وزه املتأخر 
على اتلتيك����و مدريد 2-1. رفع 
ديبورتيڤ����و ال كورونا رصيده 

الى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة 
امام ڤالنسيا الرابع.

 إنجلترا

ع����زز تشلس����ي موقعه في 
الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه 
ولفرهامبتون العائد حديثا الى 
دوري االضواء 4-0، واستعاد 
مان يونايتد حامل اللقب املركز 
الثاني من ارسنال بتغلبه على 
ضيفه ايڤرتون 3-0، وخسارة 
الثاني امام مضيفه سندرالند 1-0 
في افتتاح املرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري االجنليزي.
ورفع تشلس����ي رصيده الى 
33 نقطة مقابل 28 ملان يونايتد 
و25 ألرسنال الذي ميلك مباراة 

مؤجلة.
وجنح مان يونايتد في تعزيز 
تقدمه بهدف ثان عندما مرر قائده 
الويلزي راين غيغز كرة بذكاء الى 

مايكل كاريك غير املراقب داخل 
املنطقة فأطلقها بيسراه زاحفة 
عانقت شباك هاوارد )67(، قبل 
ان يختم ڤالنسيا املهرجان بهدف 
ثال����ث عندما تلقى كرة من بول 
سكولز، بديل املدافع البرازيلي 
رافايل، داخل املنطقة فس����ددها 
بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة 

لهاوارد )86(.
وعلى ملعب »استاديوم اوف 
اليت«، جنح سندرالند في فرملة 
ارسنال وحرمانه من مواصلة 
مطاردته لتشلسي بفارق 5 نقاط 
عندما احلق به اخلسارة الثالثة 
هذا املوسم بالفوز عليه بهدف 
وحيد سجله املهاجم دارين بنت 
في الدقيقة 71 رافعا رصيده الى 

9 اهداف.
وانقذ املهاج����م الدولي اميل 
هيسكي فريقه استون ڤيال من 
اخلسارة عندما ادرك له التعادل 

في الدقيقة 86 بضربة راس����ية 
اث����ر متريرة عرضية من اجلهة 
اليمنى. وتعادل هال سيتي مع 

وست هام 3-3.
وفاز برمنغه����ام على فوالم 
بهدف وحيد سجله لي بوير في 
الدقيقة 16 بكرة ساقطة اثر انفراد 

باحلارس داخل املنطقة. 

إيطاليا

انتر ميالن حامل  اس����تعاد 
اللق����ب ف����ي االع����وام االربعة 
االخيرة توازن����ه بفوزه الثمني 
على مضيف����ه بولونيا 3-1 في 
افتتاح املرحلة الثالثة عش����رة 

من بطولة ايطاليا.
وعزز انتر ميالن موقعه في 
الصدارة برصيد 32 نقطة وابتعد 
مؤقتا بفارق 8 نقاط عن فريق 

السيدة العجوز.
وفي مباراة ثانية، فجر بارما 

مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 
على مضيفه فيورنتينا 2-3.

وصعد بارما الى املركز الثالث 
مؤقتا برصي����د 23 نقطة، فيما 
تراجع فيورنتينا من املركز الرابع 
الى اخلامس بعدما جتمد رصيده 

عند 21 نقطة.

  ألمانيا

حلق ڤيردر برمين مؤقتا بباير 
الى الصدارة بفوزه  ليفڤكوزن 
الكبير على مضيفه فرايبورغ 
6-0، في افتتاح املرحلة الثالثة 

عشرة من بطولة املانيا.
البرتغالي هوغو  وافتت����ح 
الدقيقة  ف����ي  التس����جيل  امليدا 
33 بضربة رأس����ية من مسافة 
قريب����ة اثر متريرة عرضية من 
مسعود اوزيل، وأضاف ماركو 
مارين الهدف الثاني في الدقيقة 
55 من ركلة حرة مباشرة، قبل 

ان يسجل امليدا هدفه الشخصي 
الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 
58 من تسديدة قوية بيسراه من 
داخل املنطقة بعد مجهود فردي 

رائع الوزيل.
وجنح اوزيل في تعزيز غلة 
الضيوف بهدف رابع عندما كسر 
مصيدة التسلل وانفرد باحلارس 
)67(، وأضاف البرازيلي نالدو 
الهدف اخلامس في الدقيقة 73 
من ركل���ة جزاء، قبل ان يختم 
السويدي ماركوس روزنبرغ، 
بدي���ل املي���دا، املهرجان بهدف 
س���ادس في الدقيقة 82 عندما 
تابع كرة عرضية الوزيل داخل 

املرمى من مسافة قريبة.
واستعاد ڤيردر برمين نغمة 
االنتصارات التي غابت عنه في 
املباراتني االخيرتني حيث تعادل 
مع مضيفه نورمبرغ 2-2 وضيفه 

بوروسيا دورمتوند 1-1.

وفض ڤيردر برمين مؤقتا 
شراكته مع هامبورغ في املركز 
الثاني بعدما رفع رصيده الى 
26 نقط���ة بفارق االهداف امام 

باير ليڤركوزن.
 وارتقى ش���الكه الى املركز 
الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على 
ضيفه هانوڤر بهدفني نظيفني 
سجلهما البيروفي جيفرسون 
فارفان )69( والتش���يكي يان 

مورافيك )90(.
وصعد هوفنهامي الى املركز 
الرابع بفوزه الكبير على مضيفه 
كولن برباعية نظيفة تناوب على 
البرازيلي كارلوس  تسجيلها 
ادواردو )5( والنيجي�������ري 
تشيندو اوباسي اوغبوكي ايدو 
)11( والفرنسي دميبا با )46( 
والبوسني وداد ايبيسيفيتش 

)90 من ركلة جزاء(.
وان�����ت�����زع ب���وروس���ي���ا 
مونشنغالدباخ فوزا ثمينا من 
مضيفه اينتراخت فرانكفورت 
بهدفني للمقدوني اوكا نيكولوف 
فريقه(  مرمى  في  خطأ   55(
والهولندي روبل بروفرز )66( 
مقابل هدف للسويسري بيرمني 
شفيغلر )86 من ركلة جزاء(.

وتعادل شتوتغارت مع هرتا 
برلني بهدف للصربي زدرافكو 
كوزمانوفيتش )82( مقابل هدف 
ادريان  للكولومبي غوستافو 
ماركيز راموس )49(، وبوروسيا 

دورمتوند مع ماينتس 0-0.

إسكوتلندا

انتزع رينجرز حامل اللقب 
الكبير على  الصدارة بف���وزه 
ضيف���ه كيلمارن���وك 3-0 في 
الثانية عشرة  افتتاح املرحلة 
من بطولة اس���كوتلندا لكرة 

القدم.
وخسر هارتس امام سانت 
جونستون بهدف لكريستيان 
نايد )35( مقابل هدفني لصامويل 

)60( ويوهانسون )87(.

 فرنسا

انتزع اوكسير الصدارة من 
بوردو حامل اللقب بعد فوزه على 
ضيفه موناكو 2-0، وخسارة 
الثاني امام ضيفه ڤالنس���يان 
0-1 في افتتاح املرحلة الرابعة 

عشرة من بطولة فرنسا.
وجتمد رصيد بوردو عند 25 
نقطة بفارق االهداف امام ليون 
الذي لم يستغل جيدا خسارة 
املتصدر لالبتعاد بفارق نقطتني 
في الصدارة فاكتفى بالتعادل مع 
مضيفه غرونوبل صاحب املركز 
االخير 1-1 على ملعب »االلب«. 
وفاز رين على لومان 2-1 على 

ستاد »الروت دي لوريان«.

إنتر ميالن يستعيد توازنه.. وأوكسير »يكسر« الصدارة على بوردو.. وبريمن يكتسح فرايبورغ بسداسية

عالمية متفرقات

فازت زامبيا على كوريا الشمالية 4-1 في لوساكا 
في مباراة دولية ودية لكرة القدم. وس���جل جيمس 
تش���امانغا )10 و13 و70( وفيليكس سونزو )90( 
اهداف زامبيا، ومون اين غوك )86 من ركلة جزاء( 

هدف كوريا الشمالية.
لقي نيوجيرزي نتس خسارته الثالثة عشرة على 
التوالي وكانت امام نيويورك نيكس 91-98 ضمن الدوري 

االميركي للمحترفني في كرة السلة.
وفتتي املباريات االختترى، فاز هيوستتن روكتس على 
ساكرامنتو كينغز 113-106، ودنفر ناغتس على شيكاغو 
بولز 112-93، وبورتالند ترايل باليزرز على مينيسوتا 
متبروولفز 106-78، ونيو اورليانز على اتالنتا هوكس 
96-88، وسان انطونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 
106-84، ويوتا جاز على ديترويت بيستونز 100-97 بعد 

التمديد اثر انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 90-90.

تأهل منتخبا البرازيل حامل اللقب وسويسرا 
الى املباراة النهائية ملسابقة كأس العالم لكرة القدم 
الشاطئية املقامة حاليا في دبي بعد فوز االول على 
البرتغ���ال 8-2، والثاني على االوروغواي 7-4 في 

الدور نصف النهائي.
حسنت السويدية تيريز الشمار رقمها القياسي 
العاملي في سباق 50 م فراشة في كأس العالم للسباحة 
في ستتنغافورة داخل حوض صغيتتر بعد ان قطعت 

املسافة في 24.28 ثانية.
وستتجل االميركي بيتر مارشتتال رقما قياسيا عامليا 
في ستتبتتاق 50 م ظهتترا قاطعا املستتافة في 22.61 

ثانية.
وحطمت اجلنوب افريقية كاثرين ميكليم الرقم القياسي 
العاملي في سباق 400 م متنوعة بعد ان قطعت املسافة 

في 4.22.88 دقيقة.

غوركوف يغيب أمام يوڤنتوس

إيڤرا يدعو لتشييد تمثال لهنري.. وزيدان يتعاطف

قال لوران بالن مدرب بوردو بطل الدوري الفرنسي 
لكرة القدم إن العبه يوا غوركوف سيغيب عن مواجهة 
يوڤنتوس االيطالي ضمن منافس����ات املجموعة األولى 
بدوري أبطال اوروبا يوم األربعاء املقبل. ويعاني غوركوف 
من إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها في مباراة فرنسا 

التي انتهت بالتعادل 1-1 م����ع ايرلندا في إياب امللحق 
االوروبي بتصفيات كأس العالم على ستاد فرنسا. وقال 
بالن للصحافيني بعد خسارة بوردو 1-0 أمام فالنسيان 
بال����دوري »اإلصابة أقل خطورة مم����ا توقعنا لكنه لن 

يستطيع املشاركة أمام يوڤنتوس«.

قال الالعب الفرنس���ي الدولي السابق زين الدين 
زيدان انه ال ينبغي ان تأخذ مس���ألة ملسة اليد التي 
ارتكبها املهاجم الفرنس���ي تييري هنري في مباراة 
فرنس���ا وايرلندا اكبر من حجمها، واقر هنري بأنه 
ملس الكرة بيده مما س���اهم في التقدم على ايرلندا 

2 - 1 والصعود لنهائيات كأس العالم.

من جهته، عبر الفرنسي باتريس ايڤرا عن دعمه 
القوي لهنري، واقترح انه بدال من توجيه االنتقادات 
لقائد الفريق يتعني على الفرنسيني »تشييد متثال 
له«، مضيفا انه لتقريب وجهات النظر فإنه سيكون 
سعيدا باعادة املباراة لكن فقط اذا اقيمت على »جهاز 

العاب البالي ستيشن«.


