
ت��أك��د رس��م��ي��ا غ��ي��اب ال���اع���ب ال��دول��ي 
األرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل م��ي��س��ي، ع��ن م��ب��اراة 
الكاسيكو، ي��وم األح��د املقبل، ضمن إط��ار 
اجل���ول���ة ال��ع��اش��رة م���ن م��ب��اري��ات الليجا 

اإلسبانية.
وقالت صحيفة »موندو ديبورتيفو« املقربة 
من برشلونة، أمس األحد، إن ميسي سيغيب 
عن الفريق الكتالوني لنحو 3 أسابيع، أي أنه 

من املتوقع أن يغيب عن الفريق 6 مباريات.
وسيغيب قائد برشلونة، عن مباراة اإلنتر 
في دوري األب��ط��ال، األرب��ع��اء املقبل، ثم أمام 
ريال مدريد في الكاسيكو، يوم األحد، وكذلك 
ع��ن امل��واج��ه��ة الثانية أم��ام اإلن��ت��ر منتصف 

األسبوع املقبل.
كما سيفتقد برشلونة جلهود البرغوث 
األرجنتيني عن مواجهة ال��ذه��اب مع فريق 
ليونيسا في كأس ملك إسبانيا، ثم عن مباراتي 

رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا.
وتشير التقديرات إلى أن ميسي قد يكون 
جاهزا للمشاركة في املباراة أمام أتلتيكو مدريد 

في واندو متروبوليتانو في 24 نوفمبر  املقبل.

15 alwasat.com.kwرياضة

فرحة العبي برشلونة بهدف راكيتيتش الرابع

وض��ع جنوة ح��دا لبداية يوفنتوس 
امل��ث��ال��ي��ة ف��ي دوري ال���درج���ة األول���ى 
اإليطالي لكرة القدم بعدما فرض عليه 
ال��ت��ع��ادل 1-1 ي��وم السبت واستفاد 
نابولي م��ن ذل��ك ب��ف��وز 3 -ص��ف��ر على 

مستضيفه أودينيزي.
وكاد رونالدو أن يفتتح التسجيل في 
الدقيقة 14 بضربة رأس بعد متريرة 
خ��وان ك���وادرادو العرضية لكن الكرة 

اصطدمت بالقائم.
وهز املهاجم البرتغالي الشباك بعد 
ذل��ك بخمس دق��ائ��ق م��ن م��دى قريب إذ 
فشل جنوة في إبعاد الكرة بعدما غيرت 
تسديدة جواو كانسيلو اجتاهها بشكل 

غريب.
وكانت األج��واء باستاد أليانز أرينا 
متواضعة بعدما تسببت الهتافات 
العنصرية في مباراة نابولي في فتح 
املدرج اجلنوبي أمام أطفال املدارس فقط.
واختبر كشيشتوف بيانتك، متصدر 
هدافي البطولة بتسعة أهداف، احلارس 
فويتشيخ شتينسني ث��م وض��ع كرة 
بضربة رأس بجانب املرمى إذ حتسن 
أداء الفريق الضيف في الشوط الثاني 
وأدرك التعادل عبر بيسا في الدقيقة 68.

وحصل رونالدو وميرالم بيانيتش 
والبديل باولو ديباال على ف��رص لكن 
فريق امل���درب يوريتش صمد ليحصد 

نقطة غير متوقعة.
ودخ��ل نابولي بقيادة مدربه كارلو 
أنشيلوتي املباراة ضد أودينيزي وهو 

يعلم بتعثر منافسه ليحصل على فرصة 
نادرة لتقليص الفارق.

وأبدى أنشيلوتي إعجابه بأداء فريقه 
احلاسم حيث أحرز فابيان رويز ودريس 

ميرتنز وماركو روج األهداف.
وأب��ل��غ امل���درب اإليطالي الصحفيني 
”كل ه��ذه اختبارات لنضجنا. أنهينا 
الفترة قبل التوقف الدولي بشكل جيد 
وأردنا العودة بقوة. كانت مباراة صعبة 
وجميلة والفوز كان مهما وجاء برد فعل 

جيد من اجلميع.
”نعثر على صابة في الدفاع وكنا 
نشعر براحة لكن العمل في الهجوم مهم 
أيضا. العمل اجلماعي في الدفاع كان 

جيدا للغاية“.
وتلقى ن��اب��ول��ي ض��رب��ة مبكرة بعد 
خروج مهاجمه سيموني فيردي بسبب 
اإلصابة لكن بديله رويز سدد في الشباك 
ف��ي الدقيقة 14. وات��ي��ح��ت ال��ع��دي��د من 
ال��ف��رص للفريقني لكن ن��اب��ول��ي وضع 
النتيجة بعيدا عن متناول منافسه قبل 
12 دقيقة من النهاية من ركلة جزاء نفذها 
ميرتنز بنجاح. وأض���اف البديل روج 

الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وميلك نابولي 21 نقطة في املركز 
الثاني متأخرا بأربع نقاط عن يوفنتوس 
وزاد الفارق إلى سبع نقاط أم��ام روما 
صاحب امل��رك��ز ال��س��ادس بعدما خسر 
فريق العاصمة 2 -صفر أم��ام ضيفه 
سبال بفضل هدفي أندريا بيتانيا من 

ركلة جزاء وكيفن بونيفاتسي.

3 أسابيع بسبب كسر في الذراع ميسي يغيب 

لقطة من مباراة نابولي وأودينيزي

ميسي يتألم حلظة إصابته

يوفنتوس يتعثر أمام جنوة .. ونابولي يفوز على أودينيزي
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أكد مدرب إشبيلية، بابلو ماتشني، أنه رغم سقوط فريقه 
أمام برشلونة 2-4، فإن املباراة شهدت تكافؤ في املستوى 

أكثر مما عكسته النتيجة.
وقال ماتشني عقب املباراة التي أقيمت في إطار اجلولة 
التاسعة من ال��دوري اإلسباني لكرة القدم: »أعتقد أننا لم 
نبدأ املباراة بشكل جيد ولكن كانت هناك العديد من املراحل 
التي لعبنا فيها جيداً.. في النهاية فقط متكنا من هز الشباك.. 

واإلحصائيات تظهر تكافؤ في املستوى ال تعكسه النتيجة«.
ورغ��م الهزمية وخ��س��ارة ص��دارة الليغا التي انتزعها 
برشلونة وانفرد بها ب�18 نقطة، وتراجع إشبيلية للمركز 
الثالث ب�16 نقطة، فإن ماتشني حث العبيه على االستمرار 
على نفس النهج قائاً: »علينا أن نواصل نفس العمل وعلينا 
أن نكون أكثر صابة حتى ال تستقبل شباكنا الكثير من 

األهداف«.
وامتدح ماتشني قائد برشلونة النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي الذي أصيب في ذراع��ه األمين وسجل الهدف الثاني 

في املباراة.
وقال املدرب: »ميسي قدم الكثير في الوقت الذي لعب فيه.. 

غير املباراة بالهدف الثاني.. إنه أفضل العب في العالم«.
كما اثنى على ح��ارس البرسا األملاني م��ارك أندريه تير 

شتيغن، واعتبره الاعب األكثر حسماً في اللقاء.

مدرب إشبيلية: شتيغن أنقذهم

مدرب إشبيلية بابلو ماتشني

أنهى برشلونة مسلسل عدم انتصاره في اربع مباريات 
بدوري الدرجة االولى االسباني لكرة القدم بالفوز 2-4 
على ارضه على اشبيلية منافسه على الصدارة يوم السبت 
ليعود للقمة على الرغم من ان هذا االنتصار افسده خروج 

ليونيل ميسي مصابا في ذراعه.
في املقابل، زادت مشاكل يولن لوبتيجي مدرب ريال 
م��دري��د بعدما سقط بطل أوروب���ا ف��ي وق��ت سابق يوم 
اخلميس باخلسارة 2-1 أمام ضيفه ليفانتي بعد ان حقق 
رقما سلبيا بعدم تسجيل أي هدف ملدة 482 دقيقة متتالية.
وض��ع فيليب كوتينيو املنضم لبرشلونة في صفقة 
قياسية اصحاب االرض في املقدمة بتسديدة قوية في 
الشوط االول سكنت الزاوية العليا للشباك في الدقيقة 

الثانية.
وكاد اشبيلية ان يرد على الفور عندما سدد جيلهيرمي 
ارانا في القائم قبل ان يضاعف ميسي الغلة بعدها بعشر 
دقائق بتسديدة متقنة من داخل منطقة اجلزاء في الزاوية 

البعيدة للمرمى.
واضطر الاعب االرجنتيني للخروج بسبب اصابته 
بكسر في ذراعه اليمنى واضعا ضمادة عليها عقب التحام 
مع فرانكو فاسكيز. وسيغيب ميسي ملدة ثاثة اسابيع 
وه��و ما يعني ع��دم مشاركته في لقاء انترناسيونالي 
االيطالي هذا االسبوع ضمن دوري ابطال اوروب��ا ولقاء 
القمة ام��ام ري��ال مدريد ي��وم 28 اكتوبر تشرين االول 

اجلاري.
وق��ال ارنستو بالبيردي م��درب برشلونة عن اصابة 

قائده وكبير هدافيه ”إنها خسارة كبيرة.
”نعرف ما يقدمه لنا وما نفتقده في ظل عدم وجوده. 

يجب ان نتعامل مع املوقف وسنكون على امت االستعداد.
”من الواضح ان غيابه سيكون مؤثرا لكننا سنتأقلم 
ولدينا امل��وارد على الرغم من اننا سنواجه بعض الفرق 

الصعبة“.
وتصدى مارك-اندريه تير شتيجن حارس برشلونة 

حملاولتني من اشبيلية لهز شباكه.
وبعد حلظات من التصدي الرائع للحارس االملاني، 
عزز لويس سواريز تقدم برشلونة بتسجيله من ركلة 
جزاء في الدقيقة 63 بعد عرقة توماش فاتسليك حارس 

الضيوف له.
بينما سجل بابلو سارابيا هدفا للضيوف قبل ان 
يضيف إيفان راكيتيتش، القائد السابق الشبيلية، الهدف 

الرابع لبرشلونة.
وسجل البديل لويس موريل الهدف الثاني الشبيلية 
في الوقت بدل الضائع لتنتهي املباراة بنتيجة 4-2. واقر 

بالبيردي بان الفريق تأثر عقب خروج ميسي مصابا.
وق��ال ”ال ميكن ان انكر ان ه��ذا اح��دث لنا ه��زة بعض 
الشيء وعانينا للتأقلم. لعبنا بعشرة العبني لفترة على 
أمل ان يتعافى. عقب هدفيهما، عانينا من صعوبات في 

حسم املباراة“.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة 
متقدما بفارق نقطة واحدة على االفيس الذي فاز 1 -صفر 
على سيلتا فيجو ي��وم اجلمعة ونقطتني على اشبيلية 

صاحب املركز الثالث.
ويتقدم الفريق القطالوني بفارق اربع نقاط على ريال 
املتعثر وال��ذي يحتل املركز اخلامس بعد خسارته أمام 

ليفانتي بفضل هدفني في أول ربع ساعة.

برشلونة يتصدر  »الليغا« برباعية في شباك إشبيلية


