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47 ذكرت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« االيطالية ان مدرب 
روما كالوديو رانييري قد يتوج���ب عليه مواجهة فوالم في 
الدوري االوروبي مفتقدا جلهود جنم الفريق وقائده فرانشيسكو 
توتي، بسبب تعرضه الصابة في ركبته خالل مباراة نابولي، 
ويعود ذلك الى استمرار التورم الكبير لركبته اليمنى، ويتوقع 
ان يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خالل اليومني املقبلني 

من اجل معرفة املدة التي سيستغرقها الالعب لكي يتعافى.

اعترف رئيس نادي اسبانيول االسباني دانييل سانشيز ليبري ان توماس 
دوران وكي����ل اعمال املهاجم االس����باني راوول تام����ودو كان قد طلب منه خالل 
االنتقاالت الشتوية املاضية تخفيض قيمة فسخ عقد الالعب ل تصل الى مليوني 
يورو فقط. واوضح ليبري قائال: لقد ارسل لي )تامودو وممثله( وثيقة قانونية 
طلبا مني التوقيع عليها، انا رفضت االمر رفضا قاطعا ألن تخفيض قيمة فسخ 
العقد جاء بطلب من وكيل اعمال الالعب، وألنه بسبب سوء الوضعية الرياضية 

التي مير بها النادي، لم يكن بامكاننا البقاء دون قلب هجوم )تامودو(.

تامودو لفسخ عقدهتوتي قد يغيب أمام فوالم

العب يوڤنتوس دييغو وفيليبي ميلو في رقصة مشتركة مع العب فيورنتينا جيانلوكا كوموتو                  )أ.پ(

أفلت برشلونة املتصدر وحامل اللقب من 
الهزمية امام مضيفه ڤالنس���يا وتعادل معه 
0-0، وحقق ريال مدريد وصيف البطل فوزا 
صعبا على ضيف���ه بلد الوليد 4-2، وتغلب 
ديبورتيڤو  الكورونا على ضيفه اش���بيلية 
1-0 في افتتاح املرحلة السابعة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وعلى ملعبه ميستايا وأمام 45 ألف متفرج، 
شكل ڤالنسيا الذي غاب عنه الهداف دافيد فيا، 
خطرا دائما على حارس ضيفه دون ان يتمكن 

من احلاق الهزمية األولى به هذا املوسم.
وبقي برش���لونة في الصدارة برصيد 19 
نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي 
قاده راوول غونزاليز على ملعبه سانتياغو 
برنابيو وامام 52 ألف متفرج الى الفوز على 
بلد الوليد بتسجيله هدفني مبكرين، أولهما 
بعد عرضية من اس���تيبان غارنيرو تابعها 
بيس���راه بطريقته املعهودة من نحو 6 أمتار 

في مرمى احلارس خاكوبو )14(.
واضاف قائد الفريق امللكي الهدف الثاني 
بعد متريرة عرضية داخل املنطقة من املدافع 
الدولي البرازيلي مارسيلو استقبلها بحرفنة 

وتابعها بيمناه في الشباك )18(.

وخاض راوول )32 عاما( املباراة رقم 711 
مع ريال مدريد فانفرد بالرقم القياس���ي بعد 
ان تخطى بفارق مباراة واحدة الرقم السابق 
الذي كان يتقاسمه مع املدافع االسطورة مانولو 
سانشيز الذي دافع عن الوان الفريق امللكي 

من 1983 الى 2001.
ورفع راوول رصيده الى 320 هدفا، وكان 
تخطى العام املاضي اسطورة اخرى هو الفريدو 
دي ستيفانو صاحب 307 أهداف، وهو ايضا 
صاحب الرقم القياسي في عدد االهداف املسجلة 
في مس���ابقة دوري أبطال اوروبا )65 هدفا( 
بف���ارق 5 أهداف أمام زميل���ه الهولندي رود 
فان نيستلروي، وصاحب الرقم القياسي في 
عدد االهداف الدولية مع منتخب اسبانيا )44 
هدفا في 102 مباراة(، علما بأنه لم يستدع الى 

التشكيلة منذ 2006.
وقلص بل���د الوليد الفارق من ركلة حرة 
نفذها ناوزت اليم���ان فأصابت الكرة القائم 
األمين ف���وق املنتصف وحتولت الى الزاوية 
املقابلة بعيدا عن متن���اول احلارس الدولي 

االسباني ايكر كاسياس )29(.
 وأنهى صاحب األرض الشوط األول متقدما 
3-1 بعد ان سجل مارسيلو الهدف الثالث اثر 

تلقيه كرة عن���د قوس املنطقة أطلقها قذيفة 
ال تص���د وال ترد على ميني احلارس خاكوبو 

.)45(
وفي الش���وط الثاني، متكن الضيف من 
تقليص الفارق مرة ثانية مستفيدا من خطأ 
دفاعي بعدما دفع دييغو كوستا الكرة من بني 
قدمي البرتغالي بيبي الى ماركوس غارسيا 
بارينو »ماركيتوس« غير املراقب أودعها الشباك 

دون عناء في مواجهة كاسياس )53(.
وساهمت التغييرات التي جلأ اليها مدرب 
ريال مدريد التشيلي مانويل بيليغريني في 
ادخال البرازيلي كاكا واالرجنتيني غونزالو 
هيغوين بدال من الهولندي رافائيل فان در فارت 
والفرنسي كرمي بنزمية، في تبديل النتيجة بعد 
ان جنح االرجنتيني بعد قليل من نزوله في 
استثمار كرة أرسلها اليه تشابي الونسو في 
اجلهة اليمنى رفعها بإتقان من فوق احلارس 

املتقدم وسقطت في مرماه )79(.
وفي املباراة الثانية على ملعب ريازور أمام 
25 ألف متفرج، افتتح خوان رودريغيز التسجيل 
لديبورتيڤو بتسديدة بعيدة املدى من خارج 
املنطقة استقرت منها الكرة في سقف الزاوية 

اليمنى ملرمى احلارس خافي فاراس )38(.

وحاول اش���بيلية في الوقت املتبقي من 
الشوط االول وكامل الثاني العودة الى أجواء 
اللقاء من خالل فرض سيطرته على املجريات 
لكن التفوق امليداني النس���بي لم يكن كفيال 
مبنحه التعادل والبقاء ثالثا على الئحة الترتيب 
برصيد 15 نقطة. وتساوى ديبورتيڤو الكورونا 
مع اشبيلية في عدد النقاط لكنه يتخلف عنه 
بفارق األهداف، بيد ان قوانني وأنظمة الدوري 
االسباني تعتمد على نتائج املواجهات املباشرة 

فتراجع اشبيلية الى املركز الرابع.

إيطاليا

دّك انتر ميالن حامل اللقب في املواس���م 
األربعة األخيرة شباك مضيفه جنوى اخلامس 
بخماسية نظيفة، واكتفى كل من يوڤنتوس 
وصيف بطل املوسم املاضي وضيفه فيورنتينا 
بنقطة واحدة من تعادلهم���ا 1-1 في افتتاح 

املرحلة الثامنة من الدوري االيطالي.
 وهز انتر ميالن ش���باك مضيفه اول مرة 
بع���د مرور 6 دقائق اثر متريرة رأس���ية من 
البرازيلي مايكون الى االرجنتيني استيبان 
كامبياس���و اكملها بيمناه في شباك الدولي 
االيطالي ماركو اميليا. ومع مرور نصف الساعة 

االول، اضاف املهاجم ماريو بالوتيللي الهدف 
الثاني اثر متريرة من الهولندي ويسلي شنايدر 
املنتقل من ريال مدريد االسباني والذي نفذ 

ركلة حرة )31(.
وانهى الضيف الشوط االول بثالثية نظيفة 
اكملها الصربي ديان ستانكوفيتش بصاروخ 
بعيد املدى من نحو 35 مترا )45( قبل ثوان 
من نيل العب جنوى اليسيو سكاربي البطاقة 

احلمراء.
وفي الش���وط الثاني، جاء دور املدافعني، 
فاضاف الفرنس���ي باتريك فييرا العائد من 
اصابات باجلمل���ة، الهدف الرابع اثر متريرة 
من شنايدر )66(، واخيرا مايكون من مجهود 

فردي دخل على اثره املنطقة وسدد بيمناه 
في الشباك )71(.

وفي اللقاء الثان���ي، فوجىء اصحاب 
االرض بشباكهم تهتز في وقت مبكر عبر 
البيروڤي خوان ڤارغاس الذي تلقى كرة 

موزونة في العمق من املونتينيغري 
س���تيفان يوڤيتيت���ش تابعها 

بيسراه من مسافة قريبة 
في اسفل الزاوية اليسرى 

ملرم���ى جانلويج���ي 

بوفون )5(.
ولم ينتظر يوڤنتوس الذي كان العبوه 
االفضل انتشارا وحتركا في امللعب خصوصا 
في الشوط االول، طويال وادرك التعادل عبر 
املهاجم البرازيلي اماوري بعد عرضية قصيرة 
من ڤينتشنزو ياكونيتا فشل الدفاع واحلارس 
الفرنسي سيباستيان فراي في ابعادها فوضعها 

اماوري سهلة في الشباك )19(.
وفي الش���وط الثاني، تابع يوڤنتوس 
أفضليته النسبية وتعددت فرصه أخطرها 
بع���د نحو 20 دقيقة حني رفع التش���يكي 
زديني���ك غريغيرا ك���رة عالية من اجلهة 
اليمن���ى تابعها اماوري برأس���ه 
لكن في مكان وقوف فراي وبني 

أحضانه )67(.
وح���اول كل من الفريقني 
زي���ادة غلت���ه ف���ي الدقائق 
العشرين األخيرة لكن دون 
ج���دوى وص���ار رصيد كل 
منهم���ا 15 نقطة ف���ي املركزين 
الثالث والرابع مع أفضلية فارق 
االهداف لصالح فريق »السيدة 

العجوز«.

 ڤالنسيا »جّنن« برشلونة وفّرط في الفوز
وريال مدريد عاد لالنتصارات من جديد

إنتر ميالن يتعملق على جنوى ويوڤنتوس عانى أمام فيورنتينا وخرج متعادالً
سحب قرعة الملحق األوروبي اليوم

جتري في الس���اعة 3 عصر الي���وم بتوقيت الكويت في 
زيوريخ قرعة امللح���ق االوروبي املؤهلة الى نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم عام 2010 في جنوب افريقيا. وتشارك في 
امللح���ق االوروبي ثمانية منتخبات هي البرتغال وفرنس���ا 
واليونان وروسيا التي صنفت في املستوى االول، وسلوڤينيا 
وجمهورية ايرلندا واوكرانيا والبوس���نة التي صنفت في 
املستوى الثاني، وتقام مباريات الذهاب في 14 نوفمبر املقبل، 
واالياب في 18 منه. وكانت منتخبات الدمنارك وسويس���را 
وسلوڤاكيا واملانيا واس���بانيا واجنلترا وصربيا وايطاليا 
وهولندا حجزت بطاقاتها مباشرة الى النهائيات بعد ان حلت 
اولى في مجموعاتها. وتعني على منتخب البرتغال االنتظار 
حت���ى اجلولة االخيرة لضمان تأهله الى امللحق بعد ان حل 
ثانيا خلف الدمنارك في املجموعة االولى، ولم تكن اليونان 
بعيدة عن سويسرا متصدرة املجموعة الثانية سوى بنقطة 
واحدة، في حني ان سلوڤينيا تأخرت عن سلوڤاكيا بنقطتني 
في املجموع���ة الثالثة تاركة لها انت���زاع بطاقة التأهل الى 
النهائيات للمرة االولى في تاريخها. وفشل املدرب الهولندي 
احملنك غوس هيدينك في قيادة منتخب روس���يا الى احراز 
بطاقة التأهل املباشر لوجود منتخب اكثر مترسا في تصفيات 
كأس العالم هو املنتخب االملاني الذي انتزع بطاقة املجموعة. 
وركز منتخب البوس���نة والهرسك منذ منتصف التصفيات 
تقريبا على خوض امللحق على اعتبار ان نظيره االسباني 
احتكر صدارة املجموعة منذ البداية وحتى النهاية حاصدا 
العالمة كاملة. فرنس���ا بدورها عانت كثيرا في التصفيات 
قبل ان تضمن خوض امللحق بعد ان انتزعت صربيا بطاقة 
املجموعة. وتخوض اوكرانيا امللحق بعد حلولها ثانية خلف 
اجنلترا في املجموعة السادسة، في حني ان جمهورية ايرلندا 

جاءت ثانية خلف ايطاليا في املجموعة الثامنة.

سقوط ليون وخسارة بوردو 
ورينجرز في الصدارة

س���قط ليون املتصدر امام ضيفه سوش���و 0 � 2، وخسر بوردو 
حامل اللقب امام ضيفه اوكسير 0 � 1 في افتتاح املرحلة التاسعة من 
الدوري الفرنسي، فيما خرج مونبلييه ومرسيليا وصيف البطل اكبر 
الفائزين بتغلب االول على ضيفه س���انت اتيان 2 � 1، والثاني على 
مضيفه نانس���ي 3 � 0، وفاز ڤالنسيان على ضيفه غرونوبل بهدفني 
نظيفني سجلهما مامادو ساماسا )18( والتونسي فهيد بن خلف اهلل 

)24(، وتعادل لومان مع ضيفه بولوني 1 � 1 وليل مع رين 0 � 0.
وفي اس���كوتلندا انتزع رينجرز حامل اللقب الصدارة اثر فوزه 
على مضيفه سانت جونستون 2 � 1 في املرحلة الثامنة من الدوري 
االس���كوتلندي، وفاز هيبرنيان الثالث عل���ى ضيفه كيلمارنوك 1 � 
0، وتع���ادل دندي يونايتد مع هاميلتون 1 � 1، وابردين مع هارتس 

بهدف 1 � 1.
وفي هولندا فاز تونتي انش���كيده املتصدر ووصيف البطل على 

ضيفه الكمار حامل اللقب 3 � 2.

ميسي جنم برشلونة يسقط »مرهقا« أمام ايڤربانيغا العب ڤالنسيا                                      )أ.پ(جنم ريال مدريد راوول غونزاليس حامال جائزة الرقم القياسي بـ 711 مباراة


