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العب بوروسيا دورتموند روبرت الوندوسكي
يحول كرة رأسية وسط »زحمة« من المدافعين )أ.پ(

نجم برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي 
محموال خارج الملعب بعد اصابته )أ.پ(

ذكرت الصحف االسبانية الصادرة امس ان العب وسط ريال مدريد االسباني 
س����يرجيو كاناليس سيغيب عن صفوف فريقه ملدة اسبوعني او 3 اسابيع بسبب 
اصابة في كاحل قدمه في التدريبات. وبحسب صحيفة »ماركا« فان كاناليس البالغ 
من العمر 19 عاما تعرض الى االصابة في الكاحل اثر محاولته وقف الكرة بصدره، 
مشيرة الى ان الفحص االولي اشار الى احتمال ابتعاده عن املالعب ملدة 3 اسابيع، 
وتابعت ان كاناليس الذي كان ظاهرة املوسم املاضي مع فريقه راسينغ سانتاندر، 

سيخضع الى فحوصات طبية معمقة لتحديد مدى خطورة االصابة.

تعرض مهاجم باير ليڤركوزن ومنتخب املانيا شتيفان كيسلينغ الصابة قد تبعده 
عن مباراتي املانيا ضد تركيا وكازاخس����تان في تصفيات كأس أوروبا 2012 الشهر 
املقبل بحسب ما ذكر رئيس باير ليڤركوزن. وترك كيسلينغ )26 عاما( مباراة فريقه 
ونورمب����رغ )0-0( محموال بعد 13 دقيقة عل����ى انطالق املباراة الصابته بتمزق في 
أربطة كاحله ونقل الى املستشفى لتلقي العالج. وقال رئيس باير ليفركوزن فولفغانغ 
هولتسهاوزر: »قد يغيب لفترة طويلة عن املالعب«. وذكرت صحيفة »بيلد« االملانية 

املختصة ان كيسلينغ سيغيب عن املالعب لفترة تتراوح بني 6 و8 أسابيع.

اإلصابة تبعد كاناليس  مشاركة كيسلينغ في تصفيات »يورو 2012 « مهددة 

ريال مدريد في مهمة كاتالونية.. ومواجهة صعبة لبايرن ميونيخ أمام هوفنهايم 
برشلونة فكَّ عقدة »ڤيسنتي كالديرون« وڤالنسيا يتعملق على »هرقل« ويتصدر

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الرابعة(

اجلزيرة الرياضية +92بلباو � مايوركا
اجلزيرة الرياضية +94أوساسونا � سوسيداد
اجلزيرة الرياضية +112ريال مدريد � إسبانيول

المانيا )المرحلة الخامسة(
9ماينتس � كولن

دبي الرياضية9هوفنهامي � بايرن ميونيخ
دبي الرياضية 91هانوڤر � ڤيردر برمين

كأس الرابطة اإلنجليزية المحترفة
9:45برمنغهام � ام كاي دونز
9:45سندرالند � وست هام

اجلزيرة الرياضية +9:455توتنهام � أرسنال
9:45بورتسموث � ليستر سيتي

9:45بيرنلي � بولتون
9:45ستوك سيتي � فوالم

9:45ميلوول � ايبسويتش تاون
9:45ولڤرهامبتون � نوتس كاونتي

9:45بيتربره � سوانسي
9:45برندفورد � ايڤرتون

تنطلق اليوم املرحلة الرابعة من الدوري االسباني 
لكرة القدم بثالث مباريات، حيث يستقبل ريال مدريد 
اسبانيول القادم من برشلونة والذي حقق بدوره فوزين 
من أصل 3 مباريات، وفي باقي املباريات، يلعب اتلتيك 
بلباو مع مايوركا، واوساس���ونا مع ريال سوسييداد. 
ورغم بدايته اجلي���دة في الدوري حيث حقق 7 نقاط 
من 3 مباريات ليحتل املركز الثالث في الترتيب، يبدو 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد غاضبا 
خ���الل املباريات حيث يرمي قنينات املياه تعبيرا عن 
غضبه من اداء العبيه على أرض امللعب حتى بعد فوزه 

الصعب على أرض ريال سوسييداد 1-2.
وكان برش���لونة حامل اللقب فك عقدته في ملعب 
»ڤيسنتي كالديرون«اخلاص مبضيفه اتلتيكو مدريد 
وخرج فائ���زا للمرة االولى من���ذ 2007 بنتيجة 1-2، 
فاستفاد ڤالنس���يا من خسارة نادي العاصمة وانفرد 
وحيدا بالص���دارة بعدما تغلب ب���دوره على مضيفه 

هيركوليس 2-1 في املرحلة الثالثة.
واستهل النادي الكاتالوني اللقاء بطريقة جيدة اذ 
افتتح التسجيل في الدقيقة 13 عندما ارتدت تسديدة 
داڤيد ڤيا من القائم بعد انفراده باحلارس داڤيد دي غيا 
فوصلت الى بدرو رودريغيز على اجلهة اليمنى فتقدم 
بها ثم مررها بينية لالرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

انسل خلف الدفاع واودعها بحنكة في الشباك.
ورد اصح���اب االرض في الدقيق���ة 25 عبر راوول 
غارسيا الذي ارتقى عاليا بعد عرضية من البرتغالي 
سيماو س���ابروزا ووضع الكرة برأس���ه داخل شباك 
احلارس فيكتور فالديز، لكن جيرار بيكيه عاد ووضع 

برش���لونة في املقدمة في الدقيقة 33 اثر ركلة ركنية 
نفذها ميس���ي من اجلهة اليسرى فوصلت الى املدافع 
الدولي الذي سيطر عليها بصدره ثم سدد ارضية قوية 

على ميني احلارس دي غيا.
 ورفع برشلونة رصيده الى 6 نقاط في املركز اخلامس 
بفارق االهداف عن ڤياريال الذي صعد الى املركز الرابع 
بعد ان حقق فوزه الثاني على حساب مضيفه ليفانتي 
اجلريح بهدفني للبرازيلي نيلمار )16 و42( مقابل هدف 

للبرازيلي فيليبي كايسيدو )90(.
ورفع ڤالنسيا رصيده الى 9 نقاط وتصدر بفارق 
نقطتني عن ريال مدريد واش���بيلية الذي تخطى على 
ملع���ب »ال روزاليدا« عقبة مضيفه ملقة بعد ما حول 
تخلفه امامه بهدف سجله الڤنزويلي خوسيه سالومون 
روندون )14(، الى فوز بفضل هدفني من اليخاندرو الفارو 

)20( واالوروغوياني مارتن كاسيريس )45(.

ألمانيا

يأمل ماينتس املتصدر مواصلة حلمه عندما يستقبل 
كولن اليوم في افتتاح املرحلة اخلامس���ة من الدوري 
االملاني، في حني تنتظ���ر بايرن ميونيخ حامل اللقب 
مواجهة صعبة م���ع هوفنهامي الوصي���ف. ويتصدر 
ماينتس تاس���ع املوس���م املاضي، الترتيب برصيد 12 
نقطة من 4 مباريات، جاءت على حساب فرق عريقة، 
فتغلب حتى االن على شتوتغارت 2-0 وڤولفسبورغ 
4-3 وكايزرس���لوترن 2-1 وڤيردر برمين 2-0. ولن 

تكون مواجهة هوفنهامي وبايرن 
ميونيخ سهلة على ملعب االول 

»راين نيكر أرينا«، اذ يحتل االول مركز الوصافة )10 
نقاط( في حني يأمل الثاني عدم تكرار بدايته البطيئة 
على غرار املوسم املاضي عندما عانى كثيرا حتى انتزع 
الصدارة في اجلزء األخير من املوسم. ويلعب هانوڤر 

مع ڤيردر برمين.
وكان بوروسيا دورمتوند عمق جراح مضيفه شالكه 
3-1، عندما احلق به اخلسارة الرابعة على التوالي في 
املرحلة الرابعة. وافتتح الياباني شينجي كاغاوا التسجيل 
بعد ان سلمه ماريو غوتسه كرة خارج املنطقة اطلقها 
بيس���راه قذيفة ال ترد واسكنها اعلى الزاوية اليسرى 
البعيدة عن متناول احلارس الدولي مانويل نوير )20(، 
واضاف كاغاوا اله���دف الثاني بعد كرة وصلته داخل 
املنطقة من الدولي الپولندي ياكوب بالشتشيكوفسكي 
اودعها الشباك من مسافة قريبة )58(، وعمق الپولندي 
االخر روبرت لفاندوفسكي جراح اصحاب االرض بالهدف 
الثالث من متابعة رأسية لكرة نفذها التركي نوري شاهني 
من ركلة ركنية )86(.وسجل هونتيالر هدف حفظ ماء 
الوجه لفريقه بعد ركنية نفذها كريستوف موريتس 

وتابعها االول بيسراه في الشباك )89(.
 وارتضى باير ليڤركوزن الذي لم يقدم عرضا مقنعا، 
بنقطة واحدة من تعادله س���لبا مع ضيفه نورمبرغ. 
وعلى ملعب ميلرنتور شتاديون امام 24500 متفرج، 
اكتف���ى هامبورغ بالتعادل مع مضيفه س���انت باولي 
العائد الى الدرجة االولى بعد غياب طويل 1-1، وعجز 
اي من الفريقني عن هز ش���باك االخر طوال 77 دقيقة 
حتى متكن صاحب االرض من تس���جيل هدف السبق 
بواس���طة فابيان بول الذي تلق���ى كرة موزونة داخل 

املنطقة من املخضرم جيرالد اس���امواه تابعها بيمناه 
الى اسفل الزاوية اليس���رى للحارس فرانك روست، 
وضغط هامبورغ على مضيفه الى ان متكن من ادراك 
التعادل قبل دقيقتني من النهاية بواسطة الكرواتي مالدن 
بتريتش بعد متريرة من الهولندي ڤان نيس���تلروي 
)88(، وفش���ل هامبورغ بالتالي في االنقضاض على 
املركز الثاني وبقي خامسا برصيد 8 نقاط، فيما صار 

رصيد سانت باولي 4 نقاط.

 انجلترا

واصل تشلس���ي حامل اللق���ب واملتصدر عروضه 
الهجومية الرائعة وحقق فوزه اخلامس على التوالي 
بتغلبه على ضيفه بالكبول 4-0، في املرحلة اخلامسة 

من الدوري االجنليزي. 
وضرب الفريق اللندني الذي غاب عن تش���كيلته 
االساسية الفرنسي نيكوال انيلكا، منذ الدقيقة الثانية 
وافتتح التس���جيل عبر العاجي سالومون كالو الذي 
وصلته الكرة على القائم االمين بعد ركنية نفذها دروغبا 
وحولها الصربي برانيسالف ايفانوفيتش برأسه. ثم 
اضاف الفرنسي فلوران مالودا الهدف الثاني في الدقيقة 
12 بعد متريرة من دروغبا الذي اضاف بنفسه الهدف 
الثالث بعدما توغل اش���لي كول في اجلهة اليسرى ثم 
شق طريقه داخل املنطقة قبل ان يعكسها الى دروغبا 
الذي التف على نفس���ه ثم اطلقه���ا من حدود املنطقة 
الى داخل الش���باك )30( قبل ان يس���جل مالودا هدفه 
الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع بعد تلقيه الكرة 
من اجلهة اليمنى عبر كالو فسددها ارضية على ميني 

حارس بالكبول )41(. واستعاد مانشستر سيتي توازنه 
بفوزه على مضيفه ويغان اتلتيك بهدفني لالرجنتيني 

كارلوس تيفيز )43( والعاجي يايا توريه )70(.

 ايطاليا

فرط س���مبدوريا بفرصة اعتالء ص���دارة الدوري 
االيطالي في املرحل���ة الثالثة بعدما تقدم على ضيفه 
نابولي بهدف س���جله انتونيو كاسانو في الدقيقة 78 
من ركلة جزاء، لكن السلوڤاكي ماريك هامسيك ادرك 
التعادل في الدقيقة 84 قب���ل ان مينح االوروغوياني 
ايدينسون كافاني الفوز االول لنابولي هذا املوسم في 

الدقيقة 86.

 فرنسا

اس���تيقظ بوردو بطل املوس���م قب���ل املاضي على 
حس���اب ضيفه ليون عندما هزمه 1-0، فيما فاز ليل 
على ضيفه اوكسير 1-0، وتعادل باريس سان جرمان 
مع ضيفه رين 0-0 في ختام املرحلة السادس���ة من 

الدوري الفرنسي.

 هولندا

 فاز اياكس امستردام على مضيفه فيينورد روتردام 
2-1 واس���تعاد صدارة ترتيب ال���دوري الهولندي في 
ختام املرحلة السادسة. وتقدم اياكس بهدفني نظيفني 
سجلهما سيم دي يونغ )40( واملغربي منير احلمداوي 
)56( ث���م قلص فيينورد الفارق بواس���طة البرازيلي 

اندريه باهيا )80(.

 يلتقي الغرميان التقليديان في شمال لندن توتنهام وارسنال اليوم 
على ملعب »هارت الين« في العاصمة االجنليزية في قمة نارية ضمن 
الدور الثالث من مس���ابقة كأس رابطة االندية االجنليزية احملترفة 
لكرة القدم، والود مفقود بني الفريقني، وال شك ان الكراهية اشتدت 
بانتقال املدافع الفرنسي وليام غاالس من ارسنال الى توتنهام قبل 
10 ايام، وعموما، يخوض ارسنال هذه املسابقة بالفريق الرديف على 
غرار االندية الكبرى في اجنلترا، وبالتالي فان توتنهام يدخل املباراة 
مرشحا للفوز منطقيا، خصوصا انه يستضيف املباراة على ملعبه، 
كما ان رجال املدرب الفرنس���ي ارسني فينغر يعانون غيابات كثيرة 
بس���بب االصابة ابرزهم الهولندي روبن فان بيرسي وثيو والكوت 
والفرنسي ابو ديابي والقائد الدولي االسباني فرانشيسك فابريغاس 

والدمناركي نيكالس بندتنر.
 ويدخل توتنهام املباراة منتشيا باستعادته التوازن بفوزه على 
ولفرهامبتون 3-1 ضمن الدوري احمللي، فيما س���قط اهدر ارسنال 
فوزا على حس���اب مضيفه س���ندرالند، وتبرز ايض���ا املواجهة بني 
نيوكاس���ل العائد حديثا الى دوري االضواء وتشلسي بطل الدوري 
ومس���ابقة كأس اجنلترا ومتصدر الدوري في املوس���م اجلديد ب5 

انتصارات متتالية.

قمة نارية بين توتنهام وارسنال
في كأس رابطة المحترفين

اعلن برشلونة بطل الدوري االسباني امس على موقعه في شبكة االنترنت 
ان مهاجمه الدولي االرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب على االقل عن املباراتني 
املقبلتني للفريق بس����بب االصابة التي تعرض لها في كاحل قدمه اليمنى امام 
مضيفه اتلتيكو مدريد )2-1( ضمن الدوري احمللي. واوضح النادي الكاتالوني 
ان الفحص بالرنني املغناطيس����ي الذي خضع له ميس����ي صباح امس »اكد ان 
الالعب يعاني من انتفاخ في االربطة اجلانبية الداخلية واخلارجية لكاحل قدمه 
اليمنى« مشيرا الى ان »االرجنتيني سيغيب عن مواجهتي سبورتينغ خيخون 

غداواتلتيك بلباو السبت املقبل«.
من جانبها، أدانت الصحافة األس����بانية الصادرة امس التدخل العنيف مع 
ميس����ي، حيث وصل األمر بالبعض إلى حد وصفه بأنه »إجرامي« و»بش����ع«، 
وقالت صحيفة »س����بورت« إن »تدخل أوفالوسي كان خشنا وخطيرا، البطاقة 
احلمراء املباشرة البد أن تتضمن عقوبة غياب تعادل املباريات التي سيغيبها 
أفضل العبي العالم. ميسي ليس غشاشا أو ممثال. لقد اصطادوه«.أما صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« فاعتبرت أن »ميسي العب يسمو بالكرة إلى درجة أخرى، 
ويس����تحق املزيد من االحترام واحلماية«، بدورها أعربت صحيفة »ماركا« عن 
رفضه����ا لتلك اللعبة وأك����دت ضرورة »حماية اجلمي����ع وخاصة أولئك الذين 
يتمتعون بتقدير زائد لدى املتفرج«.وقالت صحيفة »إس« إن »املدافعني يضربون 

واملهرة يدفعون«.

ميسي يغيب أمام خيخون وبلباو 


