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ًالرياضية إبراهيموڤيتش ميدد عقده عاماً إضافيا
أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي ان مهاجمه الهداف السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش مدد عقده معه عاما اضافيا حتى 2016. وكان ابراهيموڤيتش )32 عاما في 3 
اكتوبر( انضم الى فريق العاصمة الفرنسية املوسم املاضي قادما من ميالن االيطالي، وسجل له 
30 هدفا. وقال ابراهيموڤيتش في بيان »ال ارى طموحا اكبر في أوروبا اال مع 
باريس سان جرمان. امتنى ان يكون النادي الكبير االخير بالنسبة الي«. وأضاف 
»باريس سان جرمان سيكون النادي الذي سأنهي معه مسيرتي، هذه حقيقة. منذ 
اليوم االول، كنت اعرف انه سيكون النادي االخير بالنسبة الي«. 

ميسي يتهم وسائل اإلعالم بالكذب

برشلونة يستعرض أمام سوسييداد بقيادة الثنائي املرعب

فرحة ثالثي برشلونة ميسي ونيمار وانييستا 
بالفوز برباعية على سوسييداد     )رويترز(

تأهلت فرق تشلسي وتوتنهام ومان سيتي الى الدور 
الرابع من كأس رابطة االندية احملترفة االجنليزية، في 

الدور الثالث، فاز تشلسي على مضيفه سويندون )درجة 
ثانية( بهدفني نظيفني سجلهما االسباني فرناندو توريس 

)29( والبرازيلي راميريش )35(.
وتغلب توتنهام على مضيفه استون فيال بثالثية بيضاء 

سجلها جيرماين ديفو )45+1( والبرازيلي باولينيو )49( 
والبلجيكي ناصر الشاذلي )86(، وحقق مان سيتي فوزا 
كبيرا على ضيفه ويغان بخمسة اهداف حملت تواقيع 

البوسني ادين دزيكو )33( واملونتينيغري ستيفان 
يوفيتيتش )60 و83( والعاجي يايا توريه )76( واالسباني 
خيسوس نافاس )86(، وفاز فوالم على ايفرتون بهدفني 

مقابل هدف، وهال سيتي على هادرسفيلد بهدف وحيد، 
وساوثمبتون على بريستول 2-0، وتغلب ايضا سندرالند 

على بيتربره، ووست هام على كارديف سيتي، وفاز ليستر 
سيتي )اولى( على دربي كاونتي )اولى( 2-1، وبيرنلي على 
نوتنغهام فورست بهدفني لداني اينغس )45 و68( مقابل 

هدف ملات دربيشير )24(.

تشلسي وتوتنهام ومان سيتي إلى الدور الرابع في الرابطة .. وخروج نوتنغهام

تلقى نادي باريس سان جرمان الفرنسي ضربة قوية 
بإصابة قائده ومدافعه البرازيلي ثياغو سيلڤا في متزق 
عضلي سيبعده عن املالعب حوالي ستة أسابيع كما اعلن 

مدربه لوران بالن.
وتعرض ســيلڤا لإلصابة منتصف الشوط االول من 
مباراة القمة ضد موناكو على ملعب بارك دي برانس االحد 
املاضي ولم يكملها. وقال بالن »خضع سيلفا لفحوصات 
باألشــعة أظهرت مشكلة في العضل وفي وتره. سيغيب 
فترة طويلة لكني لســت طبيبا لكي احــدد هذه املهلة«. 
وتابع »بالطبع انها ضربة قوية من ناحية التوقيت، انه 

العب مهم في صفوف الفريق«.

تياغو سيلڤا يتعرض لإلصابة ويغيب لستة أسابيع  )أ.ف.پ(

عودة متوقعة لداڤيد سيلڤا أمام بايرن

تشلسي متخوف من خطورة 
إصابة ڤان جينكل

غاتوسو ينضم 
إلى الئحة ضحايا زامباريني

إصابة تياغو سيلڤا تبعده 6 أسابيع

يدخل اجلناح الدولي االسباني دافيد سيلفا في صراع 
مع الزمن من اجل التعافي في الوقت املناسب واملشاركة مع 
فريقه مان سيتي االجنليزي في موقعته املرتقبة االربعاء 
املقبل على ارضه امام بايرن ميونيخ االملاني حامل اللقب 
في اجلولة الثانية من دوري ابطال اوروبا.وغاب سيلفا 
عن املباريات االربع االخيرة لســيتي بســبب اصابة في 
فخذه ومن املتوقع ان ال يشارك ايضا في مباراة السبت 

املقبل امام استون فيال في الدوري احمللي.
وتوقع املدرب التشيلي مانويل بيليغريني ان يتعافى 
سيلفا الذي تعرض لهذه االصابة مع منتخب بالده، في 
الوقت املناسب من اجل ان يكون طرفا في املواجهة الهامة 

جدا امام بايرن ميونيخ. 

يواجه العب الوســط الهولنــدي ماركو فان جينكل 
احتمال الغياب عن فريقه اجلديد تشلسي االجنليزي بعد 
تعرضه لالصابة ضد فريق الدرجة الثانية ســويندون 
تاون )2ـ  0( في الدور الثالث من مسابقة الكأس احمللية. 
وأصيب فان جينكل الذي كان يخوض مباراته الثانية 
فقط كأساســي بعد انتقاله هذا الصيف الى تشلسي من 
فيتيــس ارنهيم، بعد دقائق معــدودة على انطالق اللقاء 

اثر تدخل من اليكس بريتشارد. 

انضم العب الوسط الدولي اإليطالي السابق جينارو 
غاتوسو الى الئحة ضحايا رئيس نادي باليرمو ماوريتسيو 
زامباراني، اذ لم يصمد العب ميالن الســابق على مقاعد 

احتياط فريق جزيرة صقلية ألكثر من 6 مباريات. 
وجاءت إقالة غاتوسو )35 عاما( من تدريب باليرمو بعد 
ان تلقى األخير هزميته الثالثة هذا املوسم في دوري الدرجة 
الثانية أمام باري )1-2(. واســتبدل غاتوسو بجوسيبي 
ياكيني الذي قاد سيينا املوسم املاضي في دوري الدرجة 
االولى. وكان باليرمو هبط في نهاية املوسم املاضي الى 
الدرجة الثانية بعد ان تناوب على تدريبه خمسة مدربني، 

وهو يحتل حاليا املركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط. 

فاز برشلونة حامل اللقب 
على ضيفه ريال سوســييداد 
4-1 أول مــن امس في افتتاح 
املرحلة السادسة من الدوري 

االسباني لكرة القدم. 
على ملعب نو كامب وأمام 
أكثر من 70 ألف متفرج، هزم 
برشــلونة منافســه فــي أول 
8 دقائــق حــني ســجل هدفني 
نظيفني، االول عبر البرازيلي 
نيمــار )5( الذي اســتفاد من 
خطأ دفاعي واضع ثم ســاهم 
في تســجيل الثاني من خالل 
عرضية تابعهــا االرجنتيني 
ليونيــل ميســي برأســه في 

الشباك )8(. 
ســيرخيو  وأضــاف 
بوســكتيس الهــدف الثالــث 
ألصحاب االرض )23(.  وقلص 
البرتــو دي ال بيــال الفــارق 
لسوســييداد قبل ان يضيف 
البديل مارك بارترا الهدف الرابع 
لبرشــلونة. وحقق برشلونة 
فوزه الســادس على التوالي 
فصار رصيده 18 نقطة وبقي 
متقدمــا بفــارق االهداف على 
شــريكه اتلتيكو مدريد الذي 
تغلب على ضيفه اوساسونا 
صاحب املركز الثامن عشر )3 
نقاط( 2-1،  ووقف رصيد ريال 
سوسييداد املشارك في دوري 
أبظال أوروبا والذي استمر في 
حتقيق نتائج متواضعة، عند 

6 نقاط في املركز العاشر. 
وفاز ملقة على ضيفه امليريا 
2-0، وتعادل ليفانتي مع بلد 

الوليد 1-1.

ميسي ينتقد اإلعالم

اتهــم النجــم االرجنتيني 
ليونيل ميسي وسائل االعالم 
بالكذب بعدما ادعت انه ليس 
على اتفاق مع مدربه ومواطنه 
خيرارد مارتينو الذي اخرجه 
في الدقائق االخيرة من مباراة 
فريقهما برشــلونة االسباني 
مع ريال سوسييداد )4-1( في 

الدوري احمللي.
وذكرت وسائل االعالم ان 
ميسي كان غاضبا من مارتينو 
بعد ان قرر االخير إخراجه من 
امللعب في الدقيقة 81 وانه قام 
بحركة جتاه مدربه، لكن النجم 
االرجنتيني الــذي قاد فريقه 
الى الفوز بجميع مبارياته هذا 
املوسم على الصعيدين احمللي 
والقــاري، نفى هــذا األمر في 
صفحته على موقع »فيسبوك« 
قائال: »لم أكن اقصد القيام بأي 
حركة حني أخرجني مارتينو، 
ال احد يحب ان يتم استبداله 
لكن يجب ان نتقبل هذا االمر 
ألنه االفضل بالنسبة لفريقنا«.

وتابع ميسي الذي سجل 10 
أهداف في 7 مباريات خاضها 
هذا املوســم حتى اآلن )بينها 
ثالثيتان(: »ما ال أتقبله هو ان 
تكذب بعض وســائل االعالم 
بخصوص أي مسألة تخصني«، 
وبــدوره دافــع مارتينــو عن 
قراره باستبدال ميسي، قائال: 
»ميسي ال يريد أبدا ان يخرج 
من امللعب، لكن مهمتي تقضي 
بــأن احميه، نحتــاج إليه في 
أواخر املوسم كما نحتاج اليه 

اآلن«.
وأشار مارتينو الذي تسلم 
مهــام تدريب برشــلونة هذا 
الصيــف بعد اعتــكاف تيتو 
فيالنوفا بســبب املــرض، ان 
النــادي الكاتالوني بدأ يلعب 
أســلوبه، مضيفــا »طريقــة 

تفكيــري لم تختلف، انا اكرر 
طيلة الوقت كيف أريد الفريق 
ان نلعب، رمبا تساعدنا هذه 
املباراة )ضد ريال سوسييداد( 
علــى رؤيــة االمــور بشــكل 

أوضح«.
وتابع »لعبنا مباراة جيدة 
جدا.. الطريقة التي لعبنا فيها 
خالل الشوط االول كانت مذهلة 
لكــن لالســف لــم نتمكن من 

تسجيل املزيد من االهداف«.

إشادة بنيمار

وأشــاد مارتينــو بالنجم 
البرازيلي قائال: »نيمار العب 
استثنائي، لقد فوجئنا باملجهود 
الكبير الذي يقوم به من اجل 
الفريــق«، مشــيدا  مصلحــة 
ايضا بالتشــيلي اليكســيس 
سانشيز وبالدور الذي يقوم 
بــه في الناحيتــني الهجومية 
والدفاعية »وهو أمر ال ميكن 
ان يقوم به اال عدد قليل جدا من 
املهاجمني«، ويتحضر برشلونة 
للســفر الى غالسكو من اجل 
مواجهة سلتيك الثالثاء املقبل 
في اجلولة الثانية من دوري 
االبطــال، وذلك بعــد ان يحل 
السبت ضيفا على امليريا في 
املرحلة الســابعة من الدوري 
احمللي.ومــن املســتبعد جدا 
ان يتمكن ســلتيك من تكرار 
سيناريو املوسم املاضي حني 
اسقط النادي الكاتالوني 1-2 
في »سلتيك بارك« في مباراة 
كانــت هامشــية لالخير ألنه 
كان قد ضمن تأهله الى الدور 

الثاني.

إيطاليا

حقق اودينيزي فوزا صعبا 
علــى ضيفه جنــوى 1-0 في 
افتتاح املرحلة اخلامســة من 
الــدوري االيطالــي.  وحقــق 
اودينيزي فوزه الثاني مقابل 
تعادل وهزميتني فصار رصيده 
7 نقاط في املركز السابع مؤقتا، 
مقابل 4 جلنوى الثالث عشر 
الــذي مني بهزميتــه الثالثة.  
وتختتــم املرحلة اليوم بلقاء 

انتر ميالن مع فيورنتينا.

كأس ألمانيا

تأهل بوروسيا دورمتوند 
وصيف بطــل أملانيا وأوروبا 
بصعوبة الى الدور الثالث من 
مســابقة كأس أملانيــا بفوزه 
علــى مضيفــه ميونيخ 1860 
من الدرجــة الثانية 2-0 بعد 
التمديد، وحقق اوغســبورغ 
فــوزا كبيــرا علــى مضيفــه 
مونســتر من الدرجة الثالثة 
بثالثيــة بيضــاء، وتغلــب 
ڤولفســبورغ على ضيفه آلن 
مــن الدرجــة الثانيــة بهدفني 
نظيفني، وفاز باير ليڤركوزن 
على ارمينيا بيليفيلد )ثانية( 
بهدفني، وتغلب هامبورغ على 
غرويثر فورث )ثانية( 0-1، 
وخرج ماينز من الدور الثاني 

على يد ضيفه كولن.

فرنسا

صــار مرســيليا وصيــف 
البطــل شــريكا ملوناكــو في 
الصــدارة مؤقتــا اثــر فــوزه 
علــى ضيفــه ســانت اتيــان 
2-1، وصعــد ليــل الى املركز 
الثالث مؤقتا أيضا بفوزه على 
ضيفه ايفيان 3-0 في افتتاح 
املرحلة الســابعة من الدوري 
الفرنســي التي تختتم اليوم 

بلقاء مونبلييه مع رين.

»الظاهرة« رونالدو في ريال
ما أحلى الرجوع إليه!

زار النجم البرازيلي املعتزل رونالدو العب ريال مدريد 
اإلسباني السابق مران الفريق امللكي اول من امس مبدينة 
فالدبيباس الرياضية، وأشــاد فــي تصريحات صحافية 
بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واملدرب اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي. وقال رونالدو »كريستيانو جيد للغاية، 
لقــد أصبح العبا أكثر اكتمــاال في الريال والعالم بأكمله 
ســعيد مبا يفعله مع الفريــق، انتقاله إلى هنا صب في 
مصلحتــه، صحيح أنه كان يســجل الكثير من األهداف 
مع مانشستر يونايتد، ولكن معدله التهديفي مع الريال 
أصبح أكبر«. وعن الفترة التي قضاها الالعب البرازيلي 
فــي صفوف الريال قال »لقد وجدت هنا خمس ســنوات 
ودائما ما أشــعر بالســعادة حني أعــود، مازلت أحتفظ 
مبنزلــي فــي مدريد، الفريق اآلن به الكثير من الشــباب 
وآخــرون خبرة بخالف الذكريات التــي جتمعني بإيكر 
كاسياس وســرخيو راموس وبالتأكيد زيدان، أنا أفتقد 

حقا الوجود معهم لذا مررت للزيارة«.

البرازيلي رونالدو ومواطنه مارسيلو مع البرتغالي رونالدو في ريال مدريد

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اسبانيا )املرحلة األولى(

اجلزيرة الرياضية +95اتلتيك بلباو – ريال بيتيس
اجلزيرة الرياضية +115خيتافي – سيلتافيغو
اجلزيرة الرياضية +118فياريال – اسبانيول

إيطاليا )املرحلة اخلامسة(
اجلزيرة الرياضية +9.457انتر ميالن – فيورنتينا

فرنسا )املرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية +106مونبيلييه – رين


