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فرحة العبي التسيو بتصدرهم
الدوري اإليطالي بعد فوزهم الثمين 

على بريشيا  )أ.ف.پ(

الس���ابق  البرازيلي  النج���م  انتخب 
النواب  روماريو عض���وا في مجل���س 
البرازيلي في االنتخابات حسب ما اعلن 
مصدر رسمي، خاض روماريو دي سوزا 
فاريا االنتخابات في منطقة جنوب شرق 
والي���ة ريو دي جانيرو باس���م احلزب 
االش���تراكي متحالفا مع حزب الرئيس 

املنتهية واليته لويز اينياس���يو لوال دا 
سيلفا )العمال(، وقد احتشد املعجبون 
بالنجم البرازيلي واملصورون عندما كان 
يقود سيارته املصفحة لالدالء بصوته، 
ووعد »بتسجيل هدف جديد للبرازيل« 
باعالنه دعم البرامج الرياضية والسياسات 

اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة«.

تعرض الفرنس���ي حامت بن عرفة العب وسط نيوكاسل 
يونايتد االجنليزي لكسر مزدوج في ساقه اليسرى وسيخضع 
لعملية جراحية بحسب ما ذكر ناديه على موقعه االلكتروني.
وجاء في بيان لنيوكاسل الذي خسر على أرض مانشستر 
سيتي 1-2 في املرحلة السابعة من الدوري االجنليزي: »أكدت 
صور االشعة ان الالعب يعاني من كسر في القصبتني الكبرى 

والصغرى في ساقه«.

روماريو عضو في مجلس النواب البرازيلي كسر مزدوج في ساق بن عرفة

بيكام يسجل هدفه األول 

بارتيزان خسر بعد 40 مباراة

سجل العب الوسط االجنليزي ديڤيد 
بيكام هدفه االول منذ سنة وساهم في 
فوز فريقه لوس اجنيليس غاالكسي 
على تشيفاس 2-1 في الدوري األميركي 
لكرة القدم. وتقدم لوس اجنيليس 0-1 
ثم س����جل بيكام هدف فريقه الثاني 
في الدقيقة 39 من ضربة حرة سكنت 
املقص االيسر ملرمى تشيفاس. وهو 

الهدف االول لبيكام هذا املوسم واالول 
ايضا منذ 9 سبتمبر 2009 عندما هز 
شباك تورونتو. وقال بيكام: »حلظة 
تس����ديد الكرة عرفت انها ستدخل في 
املرمى. رغم انهم ميلكون حارسا جيدا، 
لكنني اعتقد انه توقع ان ارسل الكرة 
الى اجلهة املعاكس����ة، فكان مييل الى 

اجلهة اليمنى«.

 مني بارتيزان بلغراد بطل صربيا بأول هزمية له في الدوري الصربي املمتاز 
منذ 40 مباراة عندما س���قط 2 � 0 أمام فويفودينا نوفي س���اد ليفرط في صدارة 
املسابقة التي تضم 16 فريقا، وظهر بارتيزان الذي فاز بالدوري ثالث مرات على 
التوالي وهو رقم قياسي وخسر الخر مرة في موسم 2008 � 2009 بشكل ضعيف في 

مباراة متوترة اقيمت في نوفي ساد وشهدت اربع بطاقات حمراء و14 انذارا.

اإلصابة تبعد
نجم شيكاغو بولز 

بوزر شهرين
 تعرض كارلوس 
بوزر جنم شيكاغو 
بولز اجلديد لكس����ر 
اليمن����ى  ي����ده  ف����ي 
سيبعده عن املالعب 
ملدة شهرين بحسب 
ما ذكر ناديه املنافس 
في دوري احملترفني 
األميرك����ي ف����ي كرة 
السلة. وقد يغيب بوزر 
)29 عاما(، املنتقل من 
يوتا جاز الى بولز بني 
املوسمني، عن الشهر 
االول م����ن ال����دوري 
املنتظم الذي ينطلق 

نهاية اجلاري.

نسور التسيو فوق الجميع في إيطاليا

دورمتوند في »سيغنال ايدونا بارك« 
بنتيجة 5-1. ولم يذق بوروس���يا 
دورمتوند طعم الفوز على النادي 
الباڤاري منذ 26 يناير 2007 عندما 
تغلب عليه 3-2. وفي مباراة ثانية، 
عمق اينتراخت فرانكفورت جراح 
مضيفه شتوتغارت عندما تغلب 
عليه 2-1. وأهدر باير ليڤركوزن 
فرصة االرتق���اء الى املركز الثالث 
بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه 

ڤيردر برمين 2-2.

فرنسا

انتزع رين الصدارة بفوزه على 
ضيفه تولوز 3-1 في ختام املرحلة 
الثامنة من الدوري الفرنسي. ورفع 
رين رصيده ال���ى 18 نقطة بفارق 
نقط���ة واحدة امام س���انت اتيان 
املتصدر السابق. واستغل ليل تعثر 
تولوز وانتزع املركز الثالث بتغلبه 

على ضيفه مونبلييه 1-3.
وأهدر باريس سان جرمان فرصة 
اللحاق بليل وتولوز وبريست الى 
املركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل 
الس���لبي أمام ضيفه نيس الثالث 
عشر. البرتغال صعد بنفيكا حامل 
اللقب الى املركز الثاني للمرة االولى 
هذا املوسم بفوزه على سبورتينغ 
براغا 1-صفر في املرحلة السابعة 

من الدوري البرتغالي.

هولندا

ايندهوفن الصدارة من  انتزع 
اياكس امس���تردام بعد فوز االول 
على فينلو 3-0 وخسارة الثاني امام 
الثامن  اوتريخت 1-2 في املرحلة 

من الدوري الهولندي.

املوسم بثالثية نظيفة تناوب على 
تسجيلها دانيال باريخو )20( ومانو 
دل مورال )43( ونيكوالس فيدور 
ميكو )82(. وتعادل اوساسونا مع 
ليفانتي بهدف لالوروغوياني والتر 
باندياني )72( مقابل هدف لسيرجيو 
غونزاليز )80(، وامليريا مع ملقة 
بهدف للنيجيري كالو اوتشي )76( 
مقابل هدف للغاني كوينسي اووسو 

ابيي )51(.
وأهدر اوتش���ي ركلة جزاء في 
الدقيقة 65، وأكم���ل ملقة املباراة 
بعشرة العبني اثر طرد العب وسطه 
البرتغالي اليس���يو بيريرا دوس 

سانتوس في الدقيقة 40.

ألمانيا

زاد بوروسيا دورمتوند محن 
ضيفه وغرميه في التس���عينيات 
بايرن ميونيخ حامل اللقب عندما 
تغلب عليه 2-0 على ملعب »سيغنال 
ايدون���ا بارك« في خت���ام املرحلة 

السابعة من الدوري االملاني.
وتاب���ع بوروس���يا دورمتوند 
الباحث عن لقبه االول منذ موسم 
2001-2002 والسابع في تاريخه، 
عروضه املميزة هذا املوسم بقيادة 
مدرب���ه يورغن كل���وب والثالثي 
الهجومي الياباني شينجي كاغاوا 
)4 أهداف( والباراغوياني لوكاس 
أه���داف( وكيف���ن  باري���وس )4 
غوس���كروتس )3 أهداف(، وجنح 
في فك عقدته امام الفريق البافاري، 
ألن االخير خرج فائزا في املواجهات 
الثالث السابقة بني الفريقني ولعل 
أبرزها في ذهاب املوس���م املاضي 
عندما حق���ق فوزا كاس���حا على 

التحية ملواطنه هيغواين بعدما هيأ 
له الكرة امام املرمى اخلالي فتابعها 

االخير بسهولة )53(.
الثاني لهيغواين.  الهدف  وهو 
واضاف النادي امللكي الهدف اخلامس 
بالنيران الصديق���ة عندما حاول 
املدافع البرتغالي زي كاسترو ابعاد 
كرة للبرازيلي مارس���يلو فتابعها 
خط���أ داخل مرمى فريق���ه )60(. 
وقلص خ���وان رودريغيز الفارق 
بضربة رأسية اثر متريرة عرضية 
من ادري���ان )78(. وختم رونالدو 
مهرجان االه���داف بتوقيعه هدفه 
الشخصي الثاني والسادس لفريقه 
عندما تلقى كرة من تشابي الونسو 
فتالعب بأحد املدافعني وتوغل داخل 
املنطقة منفردا باحلارس مانو قبل 
ان يسددها قوية وزاحفة بيسراه 

داخل املرمى )89(.
وهو الهدف الثالث لرونالدو هذا 
املوسم بعد االول في مرمى اسبانيول 
من ركلة جزاء )3-صفر(. واستعاد 
اشبيلية نغمة االنتصارات بفوزه 

الكبير على اتلتيكو مدريد 1-3.
وأحلق خيتافي خس���ارة مذلة 
بهيركولي���س اليكانت���ي الصاعد 
حديثا الى دوري االضواء ومفاجأة 

مدريد مبكرا بضربة رأسية اثر ركلة 
ركنية انبرى لها الدولي االملاني من 
اصل تركي مسعود اوزيل )4(. وعزز 
اوزيل تقدم ريال مدريد بهدف ثان 
اثر هجمة منس���قة قادها رونالدو 
الذي مرر كرة بكعبه الى االرجنتيني 
غونزالو هيغواين ومنه الى جنم 
برمين السابق الذي كسر مصيدة 
التسلل وتوغل داخل املنطقة قبل 
ان يتالعب مبدافعني ويس���دد كرة 
قوية بيس���راه زاحفة في الزاوية 
اليمنى البعيدة للحارس )24(. وهو 
الهدف االول الوزي���ل منذ انتقاله 
الى ريال مدري���د قادما من ڤيردر 

برمين االملاني.
وأضاف االرجنتيني انخل دي 
ماريا الهدف الثالث بضربة رأسية 
من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية 
من مواطنه هيغواين )34(. وهو 
الهدف الثاني لدي ماريا في الدوري 
بعد االول في مرمى ريال سوسييداد. 
وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف رائع 
اثر هجمة منسقة بدأها رونالدو الذي 
مرر الكرة الى سيرجيو راموس عند 
حاف���ة املنطقة ومنه الى دي ماريا 
املتوغل داخل املنطقة كاسرا مصيدة 
التسلل فانفرد باحلارس مانو ورد 

وتأثر برش���لونة كثيرا بغياب 
جنميه صانع ألعابه تشافي هرنانديز 
املص���اب ومهاجمه الدولي اجلديد 
داڤيد ڤيا بسبب االيقاف اضافة الى 
اراحة سيرجيو بوسكتس والقائد 
كارليس بويول، وبدا ذلك جليا من 
خالل الفرص الكثيرة التي فش���ل 
بويان كركيتش وبدرو رودريغيز 
واملالي سيدو كيتا واملدافعني جيرار 
ابيدال في  اريك  بيكيه والفرنسي 

ترجمتها الى اهداف.
ودف���ع الفريق الكاتالوني ثمن 
رعونته امام مرمى مايوركا خصوصا 
في الشوط االول واستقبلت شباكه 
هدف التعادل في الدقيقة 42 بضربة 
راس���ية المييليو نسوو اثر ركلة 
ركنية انبرى لها الكندي جوناثان 

دي غوزمان.
وتراجع برش���لونة الى املركز 
الرابع تاركا الثالث لغرميه التقليدي 
ووصيف���ه ريال مدري���د الذي فك 
عقدته التهديفية ودك شباك ضيفه 
ديبورتيڤو ال كورونا بنصف دزينة 
من االهداف 6-1، فاس���تعاد نغمة 
الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل 

امام مضيفه ليفانتي 0-0.
التقدم لريال  ومنح رونال���دو 

فخ التعادل امام ضيفه مايوركا 1-1 
في املرحلة السادس���ة من الدوري 

االسباني.
ورفع ڤياري���ال رصيده الى 15 
نقطة بفارق نقط���ة واحدة خلف 
ڤالنسيا املتصدر والفائز على اتلتيك 
بلباو 2-1، وبف���ارق نقطتني امام 
ش���ريكه السابق برش���لونة الذي 
فشل للمرة الثانية هذا املوسم في 
حتقيق الفوز على ملعب نوكامب 
بعد خسارته املفاجئة امام ضيفه 
هيراكليس اليكانتي الصاعد حديثا 
الى دوري االضواء 0-2 في املرحلة 
الرابعة. ويعاني برشلونة االمرين 
على أرضه في الدوري وهو تنتظره 
امام ضيفه ڤالنسيا  مباراة نارية 

املتصدر في املرحلة السابعة.
وفرض برش���لونة س���يطرته 
الكاملة عل���ى مجريات املباراة من 
البداية وحتى النهاية لكن مهاجميه 
عجزوا عن تسجيل اكثر من هدف 
واحد حمل توقيع جنمه االرجنتيني 
العائد من االصابة ليونيل ميسي في 
الدقيقة 21 بتسديدة قوية اثر كرة 
من بيدرو رودريغيز. وقدم ميسي 
الذهبي للمشجعني  جائزة احلذاء 

في الستاد

واالرجنتيني نيكوالس بورديسو 
الذي س���جل خطأ في مرمى فريقه 
)83(، ليتجمد رصيد فريق العاصمة 
عند 5 نقاط في املركز التاسع عشر 

قبل االخير.
وانتكس فيورنتينا مجددا بعدما 
حقق في املرحلة السابقة فوزه االول 
هذا املوسم على حساب بارما )0-2(، 
وذلك بخسارته امام ضيفه باليرمو 
بهدف اللبرت���و جيالردينو )58( 
مقابل هدفني للسلوڤيني جوسيب 
ايليس���يتش )20( واالرجنتيني 
خافيير باستوري )37( في مباراة 
اضاع خاللها اصحاب االرض ركلة 
جزاء عب���ر الصربي ادم لياييتش 
)64( ولعبوا بعشرة العبني في ربع 
الساعة االخير بعد طرد ريكاردو 

مونتوليفو.
وفشل س���مبدوريا في حتقيق 
فوزه الثالث هذا املوسم بعدما تعادل 
مع مضيفه بولونيا بهدف لدانييلي 
بورتانوف���ا )45 خط���أ في مرمى 
فريقه(، مقابل هدف لالوروغوياني 

ميغيل بريتوس )64(.
وسقط باري امام مضيفه جنوى 
بهدف للبرازيلي باولو ڤيتو باريتو 
)52 من ركلة جزاء(، مقابل هدفني 
لالرجنتيني رودريغو باالس���يو 
)36( ولوكا تون���ي )90( في لقاء 
ش���هد طرد اميليانو موريتي من 

جنوى )51(.

إسبانيا

انفرد ڤياري���ال باملركز الثاني 
بفوزه على ضيفه راسينغ سانتاندر 
2-0، مستغال س���قوط برشلونة 
اللقب في  السابق وحامل  شريكه 

انتهت املوقع���ة التقليدية بني 
انتر ميالن حام���ل اللقب وغرميه 
يوڤنتوس بالتعادل 0-0، فاستفاد 
التسيو لينفرد بالصدارة بعد فوزه 
القوي بريش���يا 0-1  على ضيفه 
في املرحلة السادس���ة من الدوري 

االيطالي لكرة القدم.
على ملعب »جوسيبي مياتزا«، 
فشل انتر ميالن في استعادة توازنه 
من بوابة يوڤنت���وس وتعويض 
س���قوطه في املرحلة السابقة أمام 
روم���ا )0-1( الذي احل���ق ببطل 
أوروب���ا هزميته االول���ى بقيادة 
املدرب االس���باني رافايل بنيتيز، 
واكتفى بنقطة واحدة ليتراجع الى 
املركز الثاني مش���اركة مع نابولي 
وجاره ميالن بعدما كان متصدرا 

مع التسيو.
وعل���ى امللع���ب االوملب���ي في 
العاصمة، اظهر التسيو مجددا انه 
على امت االستعداد من اجل محاولة 
احلصول على اللقب للمرة االولى 
منذ عام 2000 والثالثة في تاريخه 
بعدما تخطى ضيفه القوي بريشيا، 
ويدين فريق العاصمة االزرق بفوزه 
الرابع هذا املوس���م الى ستيفانو 
ماوري الذي س���جل هدف املباراة 
الوحي���د ف���ي الدقيق���ة 45 بعدما 
تلقى متريرة بينية مميزة جدا من 

البرازيلي اندرسون هرنانيز.
ورف���ع فريق امل���درب ادواردو 
ريجا رصيده الى 13 نقطة وتصدر 
وحيدا بف���ارق نقطتني عن كل من 
الذي عمق  انتر وميالن، ونابولي 
جراح روما بالف���وز عليه بهدفني 
للس���لوفاكي ماريك هامسيك بعد 
متريرة من اندريا دوس���ينا )72( 

ملحمة إنتر مع يوڤنتوس سلبية.. وسداسية استعراضية لـ »الملكي« وبرشلونة تعثر.. و»الباڤاري« اهتز مجدداً أمام بوروسيا دورتموند.. ورين في الصدارة

تمزق عضلي لبدرو يبعده عن تصفيات أوروبا
تعرض جناح نادي برشلونة االسباني 
بدرو لتمزق عضلي في فخذه األيس���ر 
خالل مباراة فريقه مع مايوركا )1-1( في 
بطولة اس���بانيا، قد تبعده عن مباراتي 

منتخ���ب بالده املقبلتني ف���ي تصفيات 
كأس أوروبا 2012 بحسب ما أعلن النادي 
الكاتالوني. وجاء في موقع النادي على 
شبكة االنترنت: »يعاني بدرو من متزق 

في العضلة ذات الرأسني في فخذه األيسر 
وس���يخضع الالعب لفحوص اضافية 
لتحدي���د اهمية االصابة ومعرفة الفترة 

التي سيغيب فيها عن املالعب«.

عودة زامبروتا إلى »األزوري«
بالتر:  ملف أستراليا الستضافة

مونديال 2022 »سيارة فورموال «
عاد ظهير ميالن املخضرم جانلوكا زامبروتا الى تشكيلة منتخب 
ايطاليا الذي يتحضر ملواجهة ايرلندا الش���مالية وصربيا في 8 

و12 اجلاري ضمن التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 2012.
وكان مدرب املنتخب تشيزاري برانديلي استبعد زامبروتا 
عن التش���كيلة التي ف���ازت على اس���تونيا )2 � 1( وجزر فارو 
)5 � 0( في اجلولت���ني االوليني من التصفيات، كما حال مهاجم 
روما ماركو بورييلو الذي سيس���جل عودت���ه الى »االزوري« 
على حس���اب مهاجم يوڤنتوس فابيو كوالياريال، كما عاد الى 
التش���يكلة العب وسط التسيو ستيفانو ماوري الول مرة منذ 
17 اكتوبر 2007 عندما خاض حينها مباراته الدولية السادسة 
في املواجهة الودية مع جنوب افريقيا، واستبعد عن التشكيلة 
العب وسط فيورنتينا ريكاردو مونتوليفو ومهاجم مانشستر 
سيتي ماريو بالوتيلي، فيما استمر غياب احلارس جانلويجي 
بوفون بسبب خضوعه لعملية جراحية في ظهره ستبعده عن 
املالعب حتى ديسمبر املقبل، وسيولي برانديلي مهمة الدفاع عن 
عرين املنتخب الى سالفاتوري سيريغو )باليرمو( او امييليانو 
فيفيانو )بولونيا(، ودخل املنتخب االيطالي في معسكر امس 
في كوفرتشيانو )فلورنسا( حتضيرا ملباراة ايرلندا الشمالية 

في بلفاست ثم صربيا في جنوى.

شبه رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
السويسري جوزيف بالتر ملف استضافة 
استراليا لمونديال 2022 بسيارة فورموال 
واحد »ممتلئة بالوقود ومحركها في وضع 
التشغيل« على خط االنطالق، بحسب ما 
قالت رئيس��ة الوزراء االسترالية جوليا 

غيالرد.
والتقت غي��الرد مع بالتر في مدينة 
زيوريخ السويسرية لمناقشة استضافة 
أستراليا للحدث الرياضي األكبر في العالم 
عام 2022، وهي في طريقها للمشاركة 
في القمة التي تجمع قادة الدول اآلسيوية 
بنظرائهم االوروبيين في مدينة بروكسل 

البلجيكية.وقال��ت غيالرد لمراس��لين 
صحافيين في بروكسل: »بالطبع حاولت 
معرفة ميزات ملف استراليا الستضافة 

كأس العالم«.
وأضافت غي��الرد: »أكد لي ان ملف 
استراليا يتطابق مع جميع لوائح االتحاد 
الدولي، لذلك كنا، بحس��ب مصطلحه، 
كس��ائق س��يارة فورم��وال واحد على 
خط االنطالق، السيارة ممتلئة بالوقود 

والمحرك في وضع التشغيل«.
وتابعت غيالرد: »أما اذا كنا سنفوز 
في السباق، فسنعرف ذلك في ديسمبر 

المقبل«.


