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تعرض املهاجم الدولي األرجنتيني سيرجيو اغويرو الصابة 24
في ركبته اليسرى خالل مباراة فريقه اتلتيكو مدريد مع اتلتيك 

بلباو )2-1( في الدوري االسباني لكرة القدم.
وذكر اتلتيكو مدريد ان اغويرو يعاني من متدد في رباط الركبة 
اليسرى، دون ان يذكر املدة التي سيغيب فيها األرجنتيني عن 
املالع���ب. لكن صحيفة »ماركا« ذكرت انه قد يغيب عن املالعب 

ملدة ثالثة أسابيع.

يبتعد ميكايل باالك العب خط وسط املنتخب األملاني وباير ليڤركوزن 
6 أشهر إلصابته في املباراة التي تعادل فيها 2-2 مع مضيفه هانوڤر، 
وأكد ب���االك أنه ال يعتزم اعتزال اللعب الدولي حاليا ولكنه يش���عر 
بغياب االحترام والتقدير فيما يتعلق مبستقبله مع املنتخب األملاني. 
وقال في تصريحاته إلى ش���بكة »زد دي إف« التلفزيونية األملانية، 
»األس���ابيع املاضية لم تكن سهلة بالنس���بة لي. لقد أظهرت لي كيف 

تسير األمور حاليا«.

أغويرو قد يغيب 3 أسابيع باالك ال ينوي االعتزال

 برشلونة انحنى أمام »هرقل«.. ومورينيو انتصر مع »الملكي«
سقوط ميالن وروما.. وتشلسي يتخطى وست هام.. وقمة سلبية بين بايرن وبريمن 

)أ.پ( التركي كرمي تونسيري يتابع إحدى الكرات حتت سلة صربيا  )أ.پ( جنم غاالكسي اإلجنليزي ديڤيد بيكام يحول كرة رأسية في أول مباراة ضد كولومبوس 

أميركا وتركيا في نهائي »سلة العالم«  بيكام يعود بعد غياب 6 أشهر
بلغ منتخب الواليات املتحدة نهائي كأس العالم 
لكرة السلة التي تختتم في تركيا، للمرة األولى منذ 
1994 وذلك بفوزه على نظيره الليتواني 89 � 74 في 
الدور نصف النهائي. وضرب االميركيون موعدا في 
املباراة النهائية مع تركيا املضيفة التي بلغت مواجهة 
اللقب للمرة االولى ف���ي تاريخها بعد فوزها املثير 
على صربيا 83 � 82. وهذه املرة السابعة التي تبلغ 
فيها الواليات املتحدة املباراة النهائية، واألولى منذ 

1994 عندما توجت بلقبها الثالث واألخير بفوزها في 
تورونتو على روسيا 137 � 91 بقيادة »منتخب األحالم« 
بنسخته الثانية والذي ضم حينها جنوما مثل شاكيل 
اوني���ل )أفضل العب في بطول���ة 1994( ودومينيك 
ويلكنز والونزو مورنينغ وريجي ميلر وجو دومارز 
وبإش���راف املدرب دون نيلسون. وبرز في املنتخب 
األميركي أيضا المار اودوم )13 نقطة و10 متابعات( 

وراسل وستبروك )12 نقطة و7 متابعات(.

عاد العب الوسط االجنليزي ديڤيد بيكام الى 
املالعب بعد غياب دام 6 اشهر وذلك مبشاركته مع 
فريقه لوس اجنيليس غاالكسي في مباراة ضمن 

الدوري االميركي ضد كولومبوس.
ودخ���ل بيكام الذي غاب ع���ن املالعب منذ 14 
مارس املاضي بعد اصابته مع ميالن االيطالي في 
وتر اخيل قدمه اليسرى، الى امللعب في الدقيقة 

70 من املباراة التي فاز بها فريقه 3 - 1.
وكان بي���كام )35 عاما( ع���اود متارينه في 11 
الش���هر املاضي بعد غيابه حوالي 5 اشهر بسبب 
االصابة التي تعرض لها خالل مباراة مع ميالن 
عندما كان معارا اليه من لوس اجنيليس غاالكسي، 
وقد اس���تبعد اثر ذلك عن تشكيلة اجنلترا التي 

شاركت في مونديال جنوب افريقيا 2010.

أعلن فوالم ان غياب مهاجمه الدولي بوبي زامورا 
عن المالعب قد يصل ل� 4 أش���هر بسبب الكسر الذي 
تعرض له في قصبة ساقه خالل المباراة التي فاز بها 
فريقه على ولڤرهامبت���ون 2 � 1 في المرحلة الرابعة 

من الدوري االنجليزي.
وأصيب زامورا بكس���ر فوق الكاحل خالل الش���وط 
االول من اللقاء بعد اش���تراكه عل���ى الكرة مع العب 
ولڤرهامبتون كارل هنري، ما اضطر المسعفين الى 
الدخ���ول الى أرضية الملعب من اجل تزويد المهاجم 

الدولي باألكسجين ثم نقله الى خارج الملعب.
قال العب شالكه االملاني جيرمني جونز: »نعرف أن 
ترتيبن��ا في ج��دول ترتيب الدوري ليس جي��دا، ولكننا 
يج��ب أن نتغاضى عن هذا األم��ر اآلن وأن نواصل بذل 

اجلهد«.
وقال مدرب فريق فيليكس ماغاث »إننا نفتقد التناغم 
ف��ي امللعب ولكن ال ميكن ألح��د أن يتوقع منا ذلك ألنه 
ال توج��د لدينا الفرصة ملس��اعدة الوافدي��ن اجلدد على 
االندماج بالفريق، إنني راض بش��كل عام ولكننا بحاجة 

لتحقيق نتائج جيدة في أسرع وقت«.
الفرنس�ي سي��باس���تيان اوجييه سائق  أح��رز 
فريق س���يتروين جونيور لقب بط���ل رالي اليابان، 
المرحلة العاش���رة من بطولة العال���م للراليات التي 
تتضمن 13 مرحل���ة، ف��يما تأج�����ل تتويج مواطنه 
سيباس���تيان لوب سائق س���يتروين بلقبه العالمي 
الس��ابع على التوالي الى الجولة المقبلة بعدما اكت��فى 

بالم��ركز الخامس.
أطاح الصرب��ي نوڤاك ديوكوڤيت��ش املصنف ثالثا 
بالسويس��ري روجيه فيدرر الثاني وبل��غ نهائي بطولة 
 الوالي��ات املتح��دة املفتوحة للتنس، بف��وزه عليه 5 � 7 
و6 � 1 و5 � 7 و6 � 2 و7 � 5 ف��ي نص��ف النهائ��ي على 

مالعب فالشينغ ميدوز في نيويورك. 

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الثانية(

اجلزيرة الرياضية + 102امليريا � ريال سوسيداد

إنجلترا )المرحلة الرابعة(
أبوظبي الرياضية 10HD3ستوك � أستون ڤيال

فيرغسون: أهدرنا 6 أهداف أمام إيڤرتون 
اعترف الس��ير أليكس فيرغس��ون املدير الفني ملان يونايتد بأنه 
يش��عر بصدمة بعدما س��مح فريقه اليڤرتون بتس��جيل هدفني في 
الوق��ت القاتل وحتقيق التعادل 3 � 3 في املباراة التي جمعت الفريقني 

على ملعب »غوديسون بارك«.
ويدرك فيرغسون أن النقطتني اللتني أهدرهما فريقه أمام إيفرتون 

رمبا تؤثران على فرصه في املنافس��ة على اللقب هذا املوس��م.وقال 
»أهدرن��ا نقطت��ني في املب��اراة، وأمتن��ى أال نندم عليهم��ا في نهاية 

املوسم«.
وأضاف: »إنه ش��يء غير معقول، أهدرنا العديد من الفرص.. كان 

بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف في الشوط الثاني«.

به الهزمية الثالثة على التوالي 
بالفوز عليه بهدفني للسنغالي 
باييس سيسيه )58( وجوليان 
شوس���تر )72(، مقاب���ل هدف 
للروس���ي باف���ل بوغربني���اك 

.)27(

فرنسا

جنح سانت اتيان الذي كان 
مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية 
املوسم املاضي في إسقاط مضيفه 
تولوز املتص���در للمرة االولى 
بالفوز علي���ه 1-0 في املرحلة 
اخلامسة من الدوري الفرنسي 
التي شهدت اكتفاء كل من ليون 
واوكسير بالتعادل، فيما حقق 
باريس سان جرمان فوزا كبيرا 

على ارل افينيون 0-4.

هولندا

اياكس أمس���تردام  حاف���ظ 
على الص���دارة بعد فوزه على 
ضيفه فيليم تيلبورغ 2-0 في 
املرحلة اخلامس���ة من الدوري 

الهولندي.

اسكوتلندا

اللقب  وسع رينجرز حامل 
وسلتيك وصيفه سريعا الفارق 
عن اقرب مالحقيهما بعدما حققا 
فوزهما الرابع على التوالي، االول 
على هاميلتون 2-1 والثاني على 
هارت 3-0 في املرحلة الرابعة 

من الدوري االسكوتلندي.

ميالن وروما امام تشيزينا 2-0 
وكالياري 1-5 على التوالي.

ألمانيا

انته���ت مواجه���ة القمة بني 
باي���رن ميونيخ حام���ل اللقب 
وضيف���ه ڤيردر برمي���ن ثالث 
املوسم املاضي بالتعادل 0-0، 
فيما ف���رط هانوڤر وهامبورغ 
الى  اللحاق بهوفنهامي  بفرصة 
الصدارة بع���د تعادل االول مع 
ضيف���ه باير ليڤرك���وزن 2-2 
والثاني مع ضيفه نورمبرغ 1-1 
في املرحلة الثالثة من الدوري 

األملاني.
وعلى ملعب »سيغنال ايدونا 
بارك« حقق بوروسيا دورمتوند 
فوزه الثاني وجاء على حساب 
ضيف���ه ڤولفس���بورغ بهدفني 
نظيفني سجلهما التركي نوري 
شاهني )50( والياباني شينجي 
كاغاوا )67(، فيما عمق فرايبورغ 
جراح ضيفه شتوتغارت واحلق 

كارلوس فيال )83(، مقابل هدف 
املاندر )44(  للسويدي يوهان 
في لقاء لعب خالله الضيف ب� 
10 العب���ني منذ الدقيقة 64 بعد 

طرد غاري كاهيل.
ب���دوره واصل مانشس���تر 
سيتي بدايته املتواضعة واكتفى 
بالتعادل على أرضه امام بالكبيرن 
روفرز بهدف للفرنسي باتريك 
ڤييرا )56(، مقابل هدف للكرواتي 
نيكوال كالينيتش )25(. ولم تكن 
حال توتنهام افضل من مانشستر 
سيتي واكتفى بدوره بالتعادل 
ايضا مع مضيفه وست بروميتش 
البيون به���دف للكرواتي لوكا 
مودريت���ش )26(، مقابل هدف 
لكري���س برانت )40(. وواصل 
بالكبول، الوافد اجلديد، مفاجأته 
هذا املوس���م وتربع على املركز 
الرابع بسبع نقاط بعد تغلبه على 
مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفني 
سجلهما تشارلي ادامز )45 من 
ركلة ج���زاء( ودي جاي كامبل 

انتر  اليه من  املنتقل  مورينيو 
مي���الن االيطال���ي، الن الفريق 
امللكي استهل مشواره بالتعادل 
مع مايوركا 0-0. وفاز اتليتك 
بلباو على اتليتكو مدريد 2-1، 
وڤالنس���يا على راسينغ 0-1، 
اليوم بلقاء  وتختتم املرحل���ة 

امليريا وريال سوسيداد.

إنجلترا

اللقب  حقق تشلسي حامل 
واملتص���در ف���وزه الرابع على 
التوال���ي وجاء على حس���اب 
مضيفه وجاره وست هام 1-3، 
في املرحلة الرابعة من الدوري 

االجنليزي.
ولم ينتظر تشلسي الذي غاب 
عنه فرانك المبارد لكنه استعاد 
خدمات قائده جون تيري، اكثر 
من دقيق����ة و45 ثانية ليفتتح 
التسجيل اثر ركلة ركنية نفذها 
العاجي ديدييه دروغبا من اجلهة 
اليس����رى فارتقى له����ا الغاني 

)90(. وتغلب فوالم على ضيفه 
وولفرهامبتون بهدفني للبلجيكي 
موسى دمبيلي )49 و90(، مقابل 
هدف للبلجيكي اآلخر جيل فان 
دام )10(. وتع���ادل ويغان مع 
سندرالند بهدف للبارغوياني 
انتولني الكاراز )87(، مقابل هدف 
للغاني اسامواه جيان )66( في 
لقاء لعب خالله سندرالند ب� 10 
العبني بعد ط���رد لي كاترمول 
)22(. وتختت���م املرحلة اليوم 
مبباراة ستوك سيتي مع استون 

ڤيال.

إيطاليا

أه���دى النج���م الكاميروني 
صاموي���ل ايت���و انت���ر ميالن 
اللق���ب ومدربه اجلديد  حامل 
الفوز  االسباني رافايل بنيتيز 
األول للموس���م اجلديد بعدما 
قاده لتخط���ي عقبة اودينيزي 
2-1 املرحلة الثانية من الدوري 
االيطالي التي ش���هدت سقوط 

مايكل ايس����يان ولعبها برأسه 
نحو املرمى فحاول كارلتون كول 
ان يبعده����ا لكنه حولها داخل 
ش����باك حارس روبرت غرين، 
اال ان الهدف احتسب اليسيان 
فسجل هدفه األول منذ ديسمبر 

.2009
وعزز الفريق األزرق تقدمه 
في الدقيق���ة 18 بخطأ آخر من 
اخلط اخللفي لوست هام اذ جاء 
الهدف الثاني عندما نفذ دروغبا 
ركلة ح���رة من حوالي 30 مترا 
صدها غرين بطريقة خاطئة ألنه 
أفلتها م���ن يديه فحاول زميله 
ماثيو ابتون ان يشتتها فارتدت 
من كعب قدم العاجي سالومون 
كالو وحتولت ساقطة فوق غرين 

والى الشباك.
وحصل تشلسي على فرصة 
ذهبية للقضاء على آمال مضيفه 
بالعودة الى أج���واء اللقاء في 
نصف الساعة األول لكن احلظ 
عاند النيجيري جون اوبي ميكل 

وتدخلت العارضة لسد تسديدته 
الصاروخية )33(.

النتيجة على حالها  وبقيت 
الدقيقة 83 عندما أضاف  حتى 
ايس���يان الهدف الثالث لفريق 
امل���درب االيطال���ي كارل���وس 
انش���يلوتي بكرة رأس���ية اثر 
عرضية م���ن البرتغالي باولو 
فيريرا، قبل ان يقلص سكوت 
الفارق ألصحاب االرض  باركر 
بعد دقيقت���ني بهدف مميز جاء 
بعد ركلة ركنية أبعدها احلارس 
التشيكي بتر تشيك الى حدود 
الذي  الى باركر  املنطقة لتصل 
لعبها بحنكة »ساقطة« بعيدا عن 

متناول حارس الضيوف.
وعلى س���تاد اإلم���ارات في 
لن���دن، تخطى ارس���نال عقبة 
ب���� 4 أهداف  ضيف���ه بولتون 
للمدافع الفرنسي الشاب لوران 
كوسييلني )24( واملغربي مروان 
الش���ماخ )58( والكاميرون���ي 
الكسندر سونغ )78( واملكسيكي 

العائد  س���جل هيركوليس 
مجددا الى دوري األضواء أولى 
املفاجآت املدوية لهذا املوس���م 
بإسقاطه مضيفه برشلونة حامل 
اللقب 2-0 في املرحلة الثانية من 
الدوري االسباني لكرة القدم التي 
شهدت الفوز األول لريال مدريد 
بقيادة مدربه اجلديد البرتغالي 
جوزيه موريني���و وجاء على 

اوساسونا 0-1.
ف���ي املب���اراة األول���ى على 
ملع���ب »كام���ب ن���و«، اعتقد 
اجلميع ان الن���ادي الكاتالوني 
أمام  بترسانة جنومه سيكون 
مهمة سهلة جدا في مباراة امام 
ضيفه املتواضع لكن البارغوياني 
نيسلون هايدو فالديز القادم من 
بوروسيا دورمتوند األملاني أراد 
ان يدون اسمه في سجل الالعبني 
الذين اسقطوا برشلونة بتسجيله 
هدفي املباراة التي سيطر عليها 
أصحاب األرض لكنهم فش���لوا 
في ترجمة أفضليتهم الى فوز 
ثان بعد ان تغلبوا على راسينغ 
س���انتاندر )3-0( في املرحلة 

األولى.
وعل���ى ملعب »س���انتياغو 
برنابيو«، قاد املدافع البرتغالي 
ريكاردو كارفاليو فريقه اجلديد 
ري���ال مدريد، الق���ادم اليه من 
الى فوزه  تشلسي االجنليزي، 
االول بتس���جيله هدف املباراة 
الوحيد أمام اوساس���ونا. وهذا 
الف���وز االول لري���ال بقي���ادة 

)أ.پ( جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يحول الكرة أمام مدافعي أوساسونا صانعا الهدف الوحيد في املباراة لريكاردو كارڤاليو 

عالميةمتفرقات


