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  ١ نوفمبر ٢٠١٠ 

 حاول العب مولودية العلمة عنتير طه أمني االنتحار  48 
ثالث مرات بســــبب تعقد موقفــــه مع ناديه حيث قام 
في احملاولة األولى بشــــرب املركب الكيميائي كلوريد 
الصوديوم ولوال تدخل أخته املقيمة معه لوقعت الكارثة 
وفي اليوم التالي حاول القاء نفسه من الطابق اخلامس 
لينقذه والده في آخر حلظة. وأوضحت صحيفة الشروق 

اجلزائرية أن األمر لم يتوقف عند هذا احلد.

  من جهة أخرى، توفي الالعب بسام ممدوح العب 
نادي مزارع رجب قبل دقائق قليلة أثناء إجراء عملية 
اإلحماء قبل مبــــاراة فريقه مع نادي نهضة العامرية 
في احدى مباريات الدرجة الثالثة املصرية. وتصور 
البعض ان الالعب بلع لسانه وسقط أثناء إجراء عملية 
اإلحماء دون أي احتكاكات، ولم يجد من يسعفه بسبب 

عدم وجود طبيب في أى من الفريقني.

 أبرز تشابي ألونسو العب وسط ريال مدريد تطلعه إلى 
مباراة اجلولة املقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد، لكنه 
اشار إلى وجود مباراة أخرى قبلها ال تقل أهمية أمام ميالن 
اإليطالي في دوري أبطال أوروبا. وقال تشابي في تصريحات 
بثها املوقع اإللكتروني لصحيفة «ماركا» إن فريقه عرف كيف 
يتمتع بالصبر لتجاوز عقبة إيركوليس، حيث قلب الفريق 

امللكي تأخره في الشوط األول بهدف إلى انتصار ١ - ٣.

 تشابي يتطلع لـ «دربي مدريد» عنتير يفشل في االنتحار و وفاة العب في «مزارع رجب» 

(أ.پ)   هداف يوڤنتوس األوحد اليساندرو دل بييرو فرحا بعد انتهاء مواجهة ميالن  

 مارادونا: عيد ميالدي تعيس لفقداني التدريب  
 اعتبر أسطورة الكرة األرجنتينية دييغو مارادونا 
أن عيد ميالده اخلمسني الذي يحتفل به هو األتعس في 
حياته، في وقت يبدو غير قادر بعد على مداواة حزنه 

لفقدان منصب املدير الفني للمنتخب األرجنتيني.
  وقـــال مارادونا في مقابلة مـــع صحيفة «أوليه» 
الرياضية األرجنتينية: «إنه عيد امليالد األتعس في 
حياتي، عيد امليالد الذي ال أرغب في االحتفال به. لدي 

شيء في صدري ال يدعني احتفل».
  وأضاف: «كنت أتخيل نفسي (أحتفل) في املنتخب. 
آملني كثيرا أن أفقد فرصة االستمرار. عندما خرجنا 

من املونديال بدأت حدادي الداخلي».
  وقال إنه تعلم من املونديال «ضرورة العمل وانتظار 
اللحظة املناسبة، فقد يتقدم عليك الفريق اآلخر كما 

فعلت أملانيا أو تتقدم أنت وتفوز».
  وقال عن ميســـي: «إنني فخـــور بأنني قد دربت 
ميسي، الذي كان سعيدا معي دون أدنى شك في ذلك. 

لقد كنت أفضل من فهمه. وإذا ما قال «املدرب احلالي 
ســـرخيو باتيستا إن ميسي سعيد معه فتلك ليست 

احلقيقة، ألنه ال يستطيع إسعاد أحد».
  وقال إن ميسي وسرخيو أغويرو وماكسي رودريغيز 
«طلبوا مني بعد املونديال أن أبقى، وأنا قلت لهم إنني 
سأرى. جاءني جميع الالعبني ثم عدنا إلى األرجنتني 
وبدا األمر كما لو كنا قد فزنا بكأس العالم. لكن بعد 

أسبوع كنت خارج الفريق».
  ورد بوضوح عندما سئل عن الهدية التي كان يتمنى 

احلصول عليها في عيد ميالده: «املنتخب».
  وأكد مارادونا أن أفضل فريق لعب له كان نابولي 
اإليطالي، مبـــرزا أن ذلك النادي كان أفضل حتى من 
املنتخب األرجنتيني املتوج مبونديال ١٩٨٦، وأكد أن 
الهداف املعتزل كالوديـــو كانيجيا كان أفضل رفيق 
حظي به، واعتبر ســـيزار مينوتي أقدر مدرب لعب 

حتت قيادته. 

 الصحف الفرنسية تشيد بأداء بنزيمة

 روسيل: ڤيا لعب جيداً 

 اغتيال ١٤ شخصاً في مباراة بهندوراس 

 صحافيون ينقلبون على سكوالري

 غياب روني ٥ أسابيع 

 كرة «الليغا» باللون األصفر

 «اقتلوا األخطبوط بول» في الصين 

 ريبيري: مازلنا في دائرة المنافسة 

 زكي أفضل من زالتان في «اإلعارة» 

 تأجيل مباراة مرسيليا ورين

 دل بييرو: مستقبلي مفتوح

 ٣٠ مليون استرليني لضم مودريتش 

 الزائدة الدودية تبعد غودين 

 حكم كولومبي فقد الوعي

 إصابة كامبياسو وسيزار

 ميسي: لن ننجر للعبة مورينيو

 أشادت الصحف الفرنســـية بأداء الالعب الفرنسى كرمي بنزمية 
أمام إيركوليس. وكتبت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنســـية أن 
دخول بنزمية ألرض امللعب في أخر ١٥ دقيقة في اللقاء كان مصيرى 
لريال مدريد حيث صنع الالعب هدفني وساهم في حتويل النتيجة 
من تعادل ١ - ١ إلى فوز ٣ - ١، وترى «فرانس فوتبول» أن بنزمية 
جنح في الرد على االنتقادات الشديدة التي وجهت اليه في األسابيع 
األخيرة بسبب عدم فاعليته في هجوم ريال مدريد، خاصة صحيفة 
املاركا األسبانية التي كتبت عنه مقالة بعنوان: «أنه مات»، ونقلت 
الصحيفة عن مهاجم ليون الســـابق قوله: «لقد قمت مبباراة جيدة، 
وأنا لســـت ميتا فأنا أبلغ من العمر ٢٢ عاما فقط ومتواجد هنا من 
أجل أن أجنح وأثبت مكانـــي». من جهتها، أثنت صحيفة «ليكيب» 
الرياضية الفرنســـية على مستواه وتألقه حيث أكدت أن مشاركته 

في هذا اللقاء كانت مهمة وموفقة. 

ــباني عن رضاه  ــيل رئيس نادي برشلونة االس ــاندرو روس  أعرب س
للفوز الذي حققه الفريق على ضيفه إشبيلية٥ - ٠، مبديا سعادته بالهدفني 
ــن أحرزهما املهاجم الدولي ديڤيد ڤيا. وقال رئيس النادي الكاتالوني  اللذي
في تصريحات نشرتها صحيفة «أس»: «ڤيا دائما ما لعب جيدا. غوارديوال 
قال إن األهداف قادمة وكان معه احلق، ففي النهاية جاءت األهداف»، رغم 
تشديده على أن اللعب اجليد هو الغاية الرئيسية لفريقه «الهدف هو اللعب 

جيدا ومساعدة الفريق».

 افاد مصدر في الشرطة بأن ١٤ شخصا قتلوا في سان بدرو سوال بشمال 
هندوراس خالل مشاركتهم في مباراة في كرة القدم للهواة. وقال املتحدث 
باسم شرطة تيغوسيغالبا ليونيل سوسيدا ان «هؤالء االشخاص الـ ١٤ كانوا 
ــارع فيليبي زياليا. وقد وصل اشخاص  على ارض ملعب لكرة القدم في ش
آخرون واطلقوا النار عليهم. وقتل عشرة منهم على الفور»، مضيفا ان االربعة 

اآلخرين قضوا متأثرين بجروحهم بعد نقلهم الى املستشفى.

 استقبل صحافيون برازيليون املدرب لويس فيليبي سكوالري وهم 
ــا وصل فريقه بامليراس  ــتعارة مثل املهرجني عندم يرتدون أنوفا مس
ــي الدوري البرازيلي لكرة القدم. ويحتج  الى امللعب ملواجه جوياس ف
الصحافيون على وصف سكوالري الحد املراسلني بأنه مهرج في مؤمتر 
صحافي بعد مباراة في كأس اندية اميركا اجلنوبية التي تساوي كأس 

االندية االوروبية. 

 صرح مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون ان فترة غياب 
ــبب االصابة في كاحله ستمتد  مهاجمه الدولي واين روني عن املالعب بس
٥ اسابيع اخرى. وقال فيرغسون لصحيفة «ذي صنداي اكسبرس» امس 
«اعتقد ان روني سيغيب ٥ اسابيع. يجب ان يستعيد لياقته، ومن هنا حتى 
نهاية املدة سنرى ما قد يحصل». كما أكد فيرغسون أن النادي لن يشتري 

أي العبني في فترة االنتقاالت الشتوية. 

ــتوي في  ــباني حتى فترة التوقف الش ــتخدم بطولة الدوري االس  تس
ــا كرة صفراء في كل واحدة من مبارياتها. وتعد هذه أحدث الكرات  أوروب
ــركة «نايك»، وهي تسمح برؤية أفضل في املالعب في ظل  التي تنتجها ش

كثرة املباريات التي تقام ليال، وفي بعض األحيان في اجلليد.

 بعد فترة وجيزة من نفوق االخطبوط 
الذي حظي بشــــهرة عاملية لتكهنه بنتائج 
مباريات في كأس العالم السابقة لكرة القدم 
يحاول الفيلم الصيني «اقتلوا االخطبوط 
بول» أن يفند احلقائق وراء جناح االخطبوط 

املنجم في تكهناته.
  ويــــدور الفيلــــم الذي أخرجته شــــياو 
جيانــــغ حول مجموعة من مشــــجعي كرة 
القدم الصينيني الذين ســــافروا الى جنوب 
افريقيا التي استضافت نهائيات كأس العالم 
الكتشــــاف مؤامرة احتاد دولي للمراهنة، 
وأخذت احلبكة تتعقد وتتشابك مع اكتشاف 
املشــــاهدين أن أســــطورة بول مت اختالقها 

واســــتغاللها لصالح مخطط للتالعب في 
نتائج املباريات وعصابة دولية للمراهنات. 
وقالت شــــياو في بكــــني بعد عرض خاص 
للفيلم «أحب كرة القدم حقا وأعشق كأس 
العالم. لكنني أعرف أن هناك الكثيرين الذين 
يراهنون في كأس العالم»، لذا عندما بدأت 
التفكير في عمل هذا الفيلم أردت أن يكون 
عن الناس الذين يواجهون بعض املواقف 
الشائكة بسبب املراهنة». وبينما قالت شياو 
انهــــا لم تصدق قدرات بول التنجيمية فإن 
شــــهرته كانت سببا في املزيد من االهتمام 
العاملي ببطولة كأس العالم. ومن املقرر أن 

يعرض الفيلم يوم ٣٠ اجلاري. 

 أكد العب خط الوسط الفرنسي الدولي 
فرانك ريبيري أن بايرن ميونيخ لم يخرج 
من دائرة المنافســـة على لقب الدوري 
األلماني لكرة القدم (بوندسليغا). وقال 
ريبيري في مقابلة نشـــرتها صحيفة 
«بيلد آم ســـونتاغ» األلمانية امس إن 

بايرن لديه اإلمكانيات التي تساعده على 
اســـتعادة توازنه والتخلص من فارق 
التسع نقاط التي تفصله عن المتصدر 
ماينتس وذلك إذا فاز بمبارياته المقبلة 
واستعاد توازنه ومستواه المعهود بعد 

عطلة الشتاء.

 سخرت الصحافة االميركية من انتقال 
الســــويدي زالتــــان ابراهيموڤيتش العب 
برشلونة السابق الى ميالن االيطالي دون 
مقابل مادي. كما ســــخر موقع «بيلتشــــر 
ريبورت» االميركي قائال «الزمالك املصري 
اخذ امواال طائلة من اعارة عمرو زكي لويغان 

وهال سيتي، فكيف ال يحصل البارسا على 
اموال جراء اعارة ابرا للميالن؟».

  واوضــــح املوقع ان رئيس برشــــلونة 
ساندرو روســــيل ترك ابرا الذي يعد اغلى 
صفقة في تاريخ البارســــا الى امليالن من 

دون مقابل. 

 قال اولمبيك مرســـيليا بطل دوري 
الدرجة االولى الفرنسي إن مباراته مع 
ستاد رين تأجلت مرة اخرى امس بسبــب 

سقــوط امطــار غزيرة. وكانت المباراة 
مقررة اول من امس لكنها تأجلت بسبب 

سوء االحوال الجوية.

 ركض مشجع مبتهج ليوڤنتوس الى أرض ملعب سان سيرو بقميص 
كتب عليه «١٧٩.. ال يوجد املزيد من األرقام القياسية لكي تتحطم» بعد 
ــاندرو دل بييرو رمبا يكون له  ــوز فريقه ٢-٠ على ميالن لكن اليس ف
ــبكة سكاي التلفزيونية عند سؤاله حول  رأي اخر، وقال دل بييرو لش
املوسم املقبل «سأفكر.. رمبا غدا. أنا الئق وأريد اللعب وهذا أهم شيء. 
خطوة بخطوة سنرى كيف ستسير األمور في األشهر املقبلة.مستقبلي 

مفتوح على جميع االحتماالت».

 يسعى برشلونة االسباني إلى التعاقد مع العب خط الوسط الكرواتي 
لوكا مودريتش جنم  توتنهام اإلجنليزي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
ــترليني.  ــم احلالي مقابل أكثر من ٣٠ مليون جنيه اس بعد نهاية املوس
ــلونة يعتزم شراء  ــارت تقارير صحافية في إجنلترا إلى أن برش وأش
ــم احلالي وأنه لن يتردد في دفع ضعف املبلغ  الالعب بعد نهاية املوس

الذي انتقل به الالعب إلى توتنهام قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

 أعلن أتلتيكو مدريد االسباني أن مدافعه األوروغوياني دييغو غودين 
سيجري جراحة طارئة إلزالة الزائدة الدودية. ويجري الالعب اجلراحة، 

كما سيغيب عن املالعب ملدة شهر.

ــكار رويز ان جنله ادخل  ــهير اوس  قال والد احلكم الكولومبي الش
ــفى عقب العثور عليه فاقدا الوعي ويعاني من اعراض تسمم  املستش
واضحة نتيجة تناوله «مشروب الكوكا» في منزله مبدينة فيالفيسنسيو. 
وقال اوسكار رويس االب ان جنله الذي ادار مباريات في ثالث بطوالت 
لكأس العالم اضافة لعدد كبير من املباريات الدولية في اميركا اجلنوبية 
بدا انه يعاني من تأثير مادة مسكرة تستخرج من نبات الكوكا املسكر 

املعروف في كولومبيا.

 أعلن إنتر ميالن اإليطالي أن العبيه استيبان كامبياسو وخوليو سيزار 
خضعا للفحص الطبي للوقوف على حالة اإلصابات التي تعرضا لها خالل 
ــكوك حول مشاركة  املباراة أمام جنوى في الدوري اإليطالي. وحتوم الش
الالعبني في املباراة املقررة يوم الثالثاء املقبل أمام توتنهام اإلجنليزي بستاد 
«وايت هارت لني» في لندن في اجلولة الرابعة من مباريات دور املجموعات 

ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

 قال جنم برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي إن ناديه أثبت أنه اليزال 
ــبيلية ٥ - ٠ في مباراة أحرز فيها  «فريقا كبيرا» بعد تغلبه على ضيفه اش
هدفني. وقال ميسي في تصريحات بعد املباراة نقلتها صحيفة «سبورت» 
ــة، بتركيز كبير»، وعلق الالعب  ــة «لعبنا مباراة كبيرة منذ البداي الرياضي
ــة ألداء النادي «الكاتالوني» في اآلونة  األرجنتيني على االنتقادات املوجه
ــق الفوز وذلك هو األمر  ــه «كنا نقدم عروضا جيدة، ونحق األخيرة بقول
ــي على تصريحات  ــم. واآلن عدنا لنثبت أننا فريق كبير». وعلق ميس امله
ــدرب ريال مدريد قائال «ال  ــى بها مؤخرا البرتغالي جوزيه مورينيو م أدل
ــعى دائما إلى إدخالنا في لعبته، لكن  ــب أعطاء األمر أي أهمية، إنه يس يج

علينا البقاء بعيدين عنها».

 متفرقات  عالمية 

الكينـــي ديڤيد  العـــداء  احرز   
بارماساي تومو املركز االول لسباق 
ماراثون نيروبي الدولي بعدما قطع 
مسافة الســـباق البالغة ٤٢٫١٩٥ كلم 

في زمن قدره ٢٫١٠٫٣١ ساعة.
ــا هوكس  ــن اتالنت ــق كل م حق   
وبورتالند ترايل باليزرز ونيو اورليانز 
فوزه الثالث على التوالي ضمن الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة.وفي 
املباريات االخرى، فاز ساكرامنتو كينغز 
على كليفالند كافاييرز ١٠٧-١٠٤، وانديانا 
بيسرز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
ــنت  ٩٩-٨٦، ودنفر ناغتس على هيوس
روكتس ١٠٧-٩٤، وممفيس غريزليز على 
مينيسوتا متبروولفز ١٠٠-٨٩، وميلووكي 
باكس على تشارلوت بوبكاتس ٩٨-٨٨.

مدد جنم كرة السلة االميركية    

الفرنسي طوني باركر عقده مع فريقه 
سان انطونيو سبيرز ملدة اربع سنوات 
حتى عـــام ٢٠١٥ مقابـــل ٥٠ مليون 

يورو.
ــون املراكز الثالثة  ــر الكيني احتك   
ــباق  ــي فئة الرجال ضمن س االولى ف
ــيدات،  ماراثون اثينا الدولي.ولدى الس
ــجلة  ــا اولى مس حلت الليتوانية راس
٢٫٣١٫٠٦ س، امام الروسية اولغا غلوك 
(٢٫٣٣٫٥١) واالوكرانية سفيتالنا ستانكو 

.(٢٫٣٨٫٥٩)
نفت اللجنة املسؤولة عن امللف    
الروسي املشارك في سباق املنافسة 
على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة 
القدم عام ٢٠١٨ امس االتهامات املوجهة 
إليه مؤخرا حول تقدمي رشاوى من 

أجل ضمان بعض األصوات.

 رونالدو «هرقل مدريد» ودل بييرو هداف يوڤنتوس التاريخي 
مفاجأة املوســـم ٢-٠ امس على 
ملعب «شتاديون ام بروخويغ» في 
ماينتس في املرحلة العاشرة من 
الدوري األملاني. وعوض بوروسيا 
دورمتوند سقوطه في فخ التعادل 
امام ضيفه هوفنهامي وكســـب ٣ 
نقاط ثمينة خولته انتزاع الصدارة 
من ماينتس بفارق نقطة واحدة. 
وهـــو الفوز الثامن لبوروســـيا 
دورمتونـــد مقابل تعـــادل واحد 
وهزمية واحدة فرفع رصيده الى 
٢٥ نقطة مقابل ٢٤ ملاينتس الذي 
مني بخسارته الثانية هذا املوسم 
الى  مقابل ٨ انتصارات وتراجع 
املركز الثاني. وفاز هوفنهامي على 

هانوڤر ٤-٠.
  وهز كولن ومهاجمه السلوڤيني 
ميليفــــوي نوفاكوڤيتــــش عرش 
ضيفــــه هامبــــورغ وهزمه ٣-٢، 
وقلــــب نورمبــــرغ الطاولة على 
مضيفه فيردر بريمن وأسقطه في 
عقــــر داره بالنتيجة ذاتها. وعلى 
ملعب فريتس فالتر شــــتاديون 
ســــحق كايزرســــلوتــرن ضيفه 
بوروسيــا مونشنغالدباخ ٣-٠، 
وخســر سانت باولــي امام ضيفــه 

اينتراخت فرانكفــورت ١- ٣.

   فرنسا

  تابع بريست الوافد الجديد الى 
النخبة مغامرته وتصدر الترتيب 
مؤقتا اثر فوزه على ضيفه وشريكه 
الثالث سانت  المركز  السابق في 
اتيان ٢-٠ في افتتــــاح المرحلة 
الحادية عشرة من الدوري الفرنسي. 
وتغلب ليون على ضيفه سوشو 
٢-١. وخســــر كاين امــــام ضيفه 

نانسي ٢-٣.  

  إنجلترا

  تعادل استون ڤيال مع ضيفه 
برمنغهــــام ٠ - ٠، وصار رصيد 
اســــتون ڤيال ١٢ نقطــــة مقابل ١١ 
لبرمنغهام في املرحلة العاشــــرة 

من الدوري االجنليزي.
  واكتسح نيوكاسل العائد الى 
الدوري املمتاز ضيفه ســــندرالند 
٥-١ على ملعب ســــانت جيمس 
بــــارك وأمام ٥٢ الــــف متفرج في 
مباراة كان بطالهــــا كيفن نوالن 
(هاتريك) وشوال امويبي (هدفان). 
ورفع نيوكاســــل رصيده الى ١٤ 
نقطــــة نقلته الى املركز الســــابع 
مقابل ١٢ لسندرالند الذي تراجع 
٣ مرتبات الى املركز احلادي عشر. 
وحقق ليڤربول فوزا صعبا على 
مضيفه بولتون ١-٠ سجل الهدف 
مكســــيميليانو رودريغيز (٨٦).  
وحقق تشلسي املتصدر وحامل 
اللقب فــــوزا متأخرا على مضيفه 
بالكبيــــرن ٢-١. ورفع تشلســــي 
رصيده الــــى ٢٥ نقطة أبقى على 
فارق النقــــاط اخلمس بينه وبني 
مطارديه املباشرين ارسنال الذي 
فاز في على ضيفه وست هام١-٠ 
و٨ نقاط عن مانشستر سيتي الذي 
سقط على ارض ولفرهامبتون ١-٢. 
وتغلب فوالم على ضيفه ويغان 
٢- ٠، وفاز ايڤرتون على ستوك 
سيتي ١-٠، وتختتم املرحلة اليوم 
بلقاء بالكبول مع وست بروميتش 

البيون.

  ألمانيا

  تابع بوروسيا دورمتوند نتائجه 
الرائعة وأطاح مبضيفه ماينتس 

ضربة رأس مستفيدا من متريرة 
لوكا انطونيني العرضية (٨٢).

  وفــــاز كالياري علــــى ضيفه 
بولونيا بهدفني نظيفني. وخسر 
بــــاري على أرضه أمام اودينيزي 
بهدفــــني نظيفني. وخســــر ايضا 
بريشيا امام نابولي بهدف وحيد، 
أمام سمبدوريا بهدف  وتشيزينا 
نظيف. وارتقى نابولي وسمبدوريا 
املركزين اخلامس والسادس  الى 
برصيد ١٥ و١٤ نقطة على التوالي. 

وتعادل بارما سلبا مع كييڤو.

  إسبانيا

  خطف ريال مدريــــد املتصدر 
ووصيــــف البطل فــــوزا مهما في 
الوقت احلرج على مضيفه الوافد 
اجلديد هيركوليس اليكانتي ٣-١، 
وابتلع برشلونة حامل اللقب في 
املوسمني املاضيني ضيفه اشبيلية 
بخماسية نظيفة، واكتفى ڤالنسيا 
بنقطة واحدة من تعادله مع ضيفه 
سرقسطة ١-١ في افتتاح املرحلة 

التاسعة من الدوري االسباني.
  في املباراة األولى على ملعب 
خوســــيه ريكو بيريز وامام ٢٩ 
الف متفرج معظمهم من انصاره، 
فاجأ هيركوليــــس ضيفه بهدف 
سريع من رأسية الدولي الفرنسي 
الســــابق دافيد تريزيغيه املنتقل 
من يوڤنتــــوس االيطالي والذي 
استثمر عرضية متقنة من املدافع 
الشباك  دافيد كورتيس واسكنها 
على ميني احلــــارس الدولي ايكر 

كاسياس (٣).
  وعجــــز الفريــــق امللكــــي عن 
تصحيــــح األمــــور في الشــــوط 
االول، وانتظــــر حتى الدقيقة ٥٢ 

 حقق التسيو املتصدر فــوزا 
باليرمــو  صعبــا على مضيفــــه 
١ - ٠ امس في املرحلة التاســــعة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم. 
وســــجل البرازيلي اندريه دياش 
الهدف الوحيد في الدقيقة ٢٧ بعد 
كرة عرضيــــة لعبها االرجنتيني 
كريستيان ليديسما من ركلة حرة 
وتابعها االول طائرة في الشباك. 
والفوز هو السابع لالتسيو مقابل 
تعادل واحد وهزمية واحدة فارتفع 
رصيده الى ٢٢ نقطة وابتعد ٤ نقاط 

عن مطارده انتر ميالن.
  وفاز روما وصيف بطل املوسم 
املاضي على ضيفه ليتشي ٢-٠، 
وسقط ميالن امام ضيفه يوڤنتوس 

.١-٢
  وحرم فريق «السيدة العجوز» 
ميالن من احتالل الصدارة مؤقتا 
وهزمه فــــي عقر داره على ملعب 
جوزيبي مياتزا امام ٨٠ الف متفرج. 
وتقدم يوڤنتوس بهدفني نظيفني 
اولهما جاء في الشوط االول برأس 
مهاجمه فابيــــو كوالياريلال الذي 
تطاول لكرة عرضية ارسلها باولو 
دي تشيغلي ووضعها على يسار 
احلارس الدولي كريستيان ابياتي 
(٢٤). واثبــــت قائــــد يوڤنتوس 
اليســــاندرو دل بييرو  املخضرم 
انه اليــــزال نافعــــا لفريقه رغم 
تقدمه في الســــن، وسجل الهدف 
الثاني بتسديدة ميينية اثر متريرة 
من املالي محمد سيســــوكو (٦٥) 
وبذلك اصبــــح دل بييرو الهداف 
التاريخي ليوڤنتوس بتسجيله 
١٧٩ هدفا متخطيا الهداف السابق 
بونيبيرتــــي. وقلص الســــويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش الفارق من 

 التسيو يهيمن على «الكالتشيو» وبرشلونة «ابتلع» إشبيلية بخماسية.. ودورتموند يطيح بماينتس وينتزع منه الصدارة 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة العاشرة) 

 أبوظبي الرياضية HD٥  ١١  بالكبول ـ وست بروميتش 

 إسبانيا (المرحلة التاسعة) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  مايوركا ـ ليڤانتي 

٨٥ الف متفرج.
  وافتتــــح النجــــم االرجنتيني 
ليونيل ميســــي التسجيل مبكرا 
بعــــد محاولة من زميله داڤيد ڤيا 
ومتابعة للكرة في الشــــباك (٤)، 
واضاف ڤيا نفسه الهدف الثاني بعد 
ان رد له ميسي اجلميل بتمريرة 
متقنــــة (٢٤). واضاف هدفني في 
الشوط الثاني عبر البرازيلي دانيال 
الڤيش (٥٢)، وميســــي بتسديدة 
يسارية مباغتة من خارج املنطقة 
(٦٤) رافعا رصيده الشخصي الى 
٧ اهداف. واكمل ڤيا اخلماســــية 
بتسجيله هدف الشخصي الثاني في 
اللقاء والرابع في البطولة بعد كرة 
وصلته خارج املنطقة من سيرجيو 
بوســــكيتس اطلقها قذيفة ال ترد 
بيمناه انفجرت في الشباك (٩٠). 
وتختتم املرحلة اليوم فيلعب ريال 

مايوركا مع ليڤانتي.

حيث جنح احملترف االرجنتيني 
اجلديد انخل دي مارينا في ادراك 
التعادل بعد كرة مرتدة من تسديدة 
البرتغالي  صاروخيــــة لزميلــــه 
كريستاينو رونالدو اكملها االول 
في املرمى بيســــراه. واستعصى 
امام محاوالت  مرمى هيركوليس 
رونالدو الــــذي متكن في الدقائق 
العشر االخيرة من تسجيل هدفني 
متتاليني خالل ٥ دقائق اولهما بعد 
محاولة من الفرنسي كرمي بنزمية 
تابعها من زاويــــة صعبة (٨٢)، 
والثاني بعــــد متريرة من بنزمية 
نفســــه أكملها بيمناه في الشباك 
(٨٧) مبتعدا فــــي صدارة ترتيب 

الهدافني برصيد ١١ هدفا.
  ورفع ريال مدريد رصيده الى 
٢٣ نقطة مقابل ٢٢ لبرشلونة الذي 
صار ثانيا بعد ان هزم اشــــبيلية 
٤-٠ على ملعبــــه نوكامب وامام 


