
sport@alwasatnews.com العدد 1529 اإلثنين   13 نوفمبر 2006 الموافق 22  شوال 1427هـ
Monday 13 November 2006, Issue No.1529

اإلنجليزي الدوري في الكبار أمام سقوطه مسلسل واصل

القمة نحو ويواصل زحفه ليفربول إذالل في األرسنال يتفنن
ف ب ا لندن -  § 

أهداف بثالثة ليفربول ضيفه ارسنال لقن
على بينهما جمع التي القمة لقاء في نظيفة
 60110 ـــام إم لــنــدن ــي ف ـــــارات» «اإلم ــاد  ــت إس
هذا الخامسة الخسارة به ملحقا متفرجين
من عشرة الثانية المرحلة ختام في الموسم

القدم. لكرة انكلترا بطولة
21 نقطة وصعد  رصيده إلى ورفع ارسنال
مــبــاراة يملك بــأنــه علما الــثــالــث الــمــركــز  ــى  إل
المتصدر مانشستر يملك المقابل في مؤجلة،

تشلسي 28. المباشر ومنافسه 31 نقطة
الدقائق طــوال قويا عرضا ارسنال وقــدم
عروضه ليفربول تابع  حين  فــي التسعين
لم حيث الموسم ــذا ه أرضــه  خــارج  السيئة 

مباريات. 6 في أي فوز يسجل
التي الرهيبة األخــطــاء  ارســنــال واستغل 
يتحمل ـــذي ال لــيــفــربــول ـــاع دف ــط  خ ارتــكــبــهــا 
أن خصوصا الــثــالثــة  األهــــداف المسؤولية
مدافعين العبين ثالثة مصدرها كان األهداف
كولو والعاجي فالميني ماتيو الفرنسي هم
الذين غــاالس وليام اآلخــر والفرنسي  توريه

اإلطالق. على مراقبة دون أنفسهم وجدوا
روبن الهولندي نجح الثالثة الدقيقة وفي
الحكم لكنه التسجيل افتتح في بيرسي فان
اســتــعــان ان ــد  ــع ب الـــهـــدف ــاب  ــس ــت اح ـــض  رف
ليفربول حــارس  ليتخطى بــيــده الهولندي

ريينا. خوسيه
كراوتش بيتر ليفربول عمالق عليه ورد
ــي ــداع ــم ب ــك ــح ال ــل لـــم يــحــتــســه ــاث ــم بــهــدف م

التسلل.
األول الساعة نصف في ارسنال وضغط
ليفربول دفاع اختراق في ينجح أن دون من

لعبة ــر اث التسجيل فالميني افتتح أن  ــى إل
الكسندر البيالروسي بين رائــعــة مشتركة
فابريغاس فرانسيسك ــي ــان ــب واالس هليب 
تابعها المرمى امام عرضية كرة االخير فمرر
قبل قصيرة مسافة الشباك من داخل فالميني

دقائق. االول بخمس ناهية الشوط
شــوارع ارســنــال فتح الثاني الشوط وفــي 
اي دون من  توريه وتقدم ليفربول ــاع  دف في 
هنري تييري من امامية كرة ليستغل مراقبة
الهدف ساقيه  بين ويسجل بالحارس وينفرد 

.(56) لفريقه الثاني

الحكم احــتــســب عــنــدمــا بــلــة الــطــيــن  وزاد 
ــاالس غ وتابعها هــنــري رفعها ركنية ركــلــة 
قريبة مسافة من الشباك داخل المراقب غير

.(80) الثالث الهدف مسجال
يعمق اديبايور ايمانويل التوغولي وكاد
االخير لكن بريينا انفرد عندما ليفربول جراح

.(86) بالمرصاد لمحاولته كان
توتنهام على ريدينغ فاز ثانية، مباراة وفي
استاديوم»  «ماديجسكي ملعب على  1-3

متفرجين. 24110 امام
بــالــتــســجــيــل ــــادىء ــــب ــام ال ــه ــن ــوت وكـــــان ت

 24 الدقيقة في كين روبي االيرلندي بواسطة
نجحوا االرض بيد ان اصحاب جزاء، ركلة من
في شيراي نيكي بواسطة التعادل ادراك في
بواسطة االولى للمرة تقدموا ثم ،38 الدقيقة
ان قــبــل  ،45 الــدقــيــقــة ــي ف ــل ــدوي ــي س ستيف 
الدقيقة في الثالث الهدف دويل كيفن يضيف

.79
وصعد  نقطة   16 إلى رصيده  ريدينغ ورفع 
توتنهام تراجع فيما عشر، الحادي المركز إلى
رصيده تجمد بعدما عشر  الثاني  المركز إلى

نقطة. 15 عند

ألرسنال الثالث الهدف يسجل مع ريدينجتوري لقاء توتنهام من

اساسونا في بروباعية المنافسة إلى يعود الريال

برشلونة إلى بالذهاب مهدد أشبيلية صدارة
ب أ ف - § مدريد

فخ فـــي ــة ــي ــل ــي ــب اش ســقــط   ]
راسينغ مضيفه  ـــام أم الــتــعــادل
األحد أمس صفر/صفر سانتاندر
الدوري من العاشرة  المرحلة  في

القدم. لكرة االسباني
في ــه ــع ــوق م ــــزز اشــبــيــلــيــة وع
انــتــزعــهــا األحــد ــي ــت ـــدارة ال ـــص ال
بيد  نقطة  22 برصيد الــمــاضــي 
لصالح عنها بالتخلي مهدد انه
في برشلونة السابق المتصدر
ريال ضيفه على االخير  فوز حال

مساء. الثالث سرقسطة
رود الهولندي المهاجم  وتألق
ريال فريقه وقاد نيستلروي فان
مضيفه على  ثمين  فوز الى مدريد
بتسجيله   1/4 ـــا ـــون ـــاس اوس
هاتريك) (سوبر االهداف االربعة

لفريقه.
سجل نيستلروي  ــان ف وكــان
(1/4) في مرمى ليفانتي ثالثية
فيالمرحلةالثانية،فرفعرصيده
ولحق  الموسم هذا أهــداف  8 إلى
ــك كــانــوتــيــه ــري ــدي ــري ــي ف ــال ــم ــال ب
دييغو واالرجنتيني (اشبيلية)
صدارة الى  (سرقسطة) ميليتو 

الئحةالهدافين.
صــاحــب ـــا ـــون ـــاس وكـــــان اوس
العشر ــق ــائ ــدق ال ــي ف االفــضــلــيــة 
عن ــدي ج بشكل وبــحــث ـــى  االول
دون ــن م لكن التسجيل افــتــتــاح 
بهدف مبكر فوجىء ان نتيجة بل
نيستلروي ــان ف عبر للضيوف
من ـــدة ـــرت م ــل كــــرة ــغ ــت الـــــذي اس
تسديدة إثــر ريــكــاردو ــارس  ــح ال
فتابعها روبينيو للبرازيلي قوية
الــيــمــنــى ــــة ــــزاوي ـــي ال بــيــســراه ف

.(12) للمرمى
تــــدارك ـــــاول اوســـاســـونـــا وح
نيستلروي ـــان ف لــكــن ــف  ــوق ــم ال
ــــاٍن من ث ــدف ــه ب ــق جـــروحـــه ــم ع
من كرة تلقيه إثر المنطقة داخــل

.(27) روبينيو
تألقه نيستلروي فــان وتابع

لــريــال الــثــالــث ــدف ــه ــــاف ال وأض
بــالــحــارس ــرد ــف ان ــد عــنــدمــا ــدري م
في بيسراه الكرة وسدد ريكاردو

.(43) للمرمى اليسرى الزاوية
في ثقله بكل اوساسونا ونزل
تقليص عن بحثا الثاني الشوط
ريال اداء تراجع واستغل الفارق
هدف تسجيل في  ونجح  مدريد
رأسية بضربة فالدو عبر الشرف
فرانشيسكو لعبها ركنية ركلة اثر

.(64) بونال
ليختم نيستلروي فــان ــاد وع
عندما رابـــع ــدف ــه ب الــمــهــرجــان
البرازيلي ــن م بينية كــرة تلقى 
في بيمناه فــســددهــا ــون ــرس ــم اي
الزاوية اليسرىالبعيدة للحارس

.(84) ريكاردو
خسارته مدريد ريــال وعــوض

مدريد  في  2/1 فيغو سلتا ــام أم
الى وصعد الماضية المرحلة في
نقطة   20 برصيد الثالث  المركز 

برشلونة. خلف األهداف بفارق
المركز الــى خيتافي وصــعــد
بفوزه  نقطة  19 برصيد الــرابــع 
سجله وحيد بهدف مايوركا على

.60 في الدقيقة ناتشو
ــــام وخـــســـر ســلــتــا فــيــغــو ام
ــدف ــه ب ــا ــف ــل ــوي ريــكــريــاتــيــفــو ه
مقابل (82) غــوايــري النطونيو
سيناما فلوران للفرنسي هدفين
ــري ــي ــج ــي ــن وال  (48) بـــونـــغـــول

.(57) اوتشي ايكيتشوكوو
بعشرة فــيــغــو ســلــتــا ــب  ــع ول
طرد  بعد   86 الدقيقة منذ العبين

تاماس. غابريال
ليفانتي عــلــى بيتيس وفــــاز 

(6) ــــدو اي ــي ــل ــرازي ــب ــل ل بــهــدفــيــن 
لريغا هدف مقابل (90) وكابي

.(63)
ــداد ــي ــي ــوس س وتـــعـــادل ريـــــال
دي لــديــاز بــهــدف اسبانيول  مــع 
للويس هدف مقابل (31) سيريو

.(54) غارسيا
تاراغونا جيمناستيك وتعادل
صفر/ ــا ــورون ك ديــبــورتــيــفــو ــع  م

صفر.
فخ من مدريد أتليتكو وأفلت
فوزا عليه وحقق فياريال ضيفه
السبت  األول أمس يوم 1/3 ثمينا
المرحلة ــات ــاري ــب م ــاح ــت ــت اف ــي  ف
االسباني ـــدوري ال مــن العاشرة
الــفــريــق ليستعيد الـــقـــدم ــرة  ــك ل
البطولة فــي االنــتــصــارات نغمة 
في واحــد  وتعادل هزيمتين بعد

في له  سابقة مباريات ثالث آخر
مدريد أتليتكو ونجح البطولة.
فوز إلى بهدف  تخلفه تحويل  في
الدقيقة  شهدت بينما  1/3 ثمين
مــاري  خوسيه الــالعــب ــرد  ط  73
الفريق مهمة ليصعب فياريال من
الدقائق في  النتيجة تعديل  في

المباراة. من األخيرة
فابريسيو الــمــدافــع وتـــقـــدم 
بهدف فياريال لفريق  فيونتيس
مبكرفيالدقيقة13 ثمرد أصحاب 
االرضبهدفينمتتاليينأحرزهما
توريس وفيرناندو كاسترو زي
 37 الدقيقتين في جزاء ضربة من
فوز أجويرو سيرجيو وأكد و45.
الثاني الشوط  في  مدريد  أتليتكو 
للفريق الثالث الهدف بتسجيل

.63 الدقيقة في

للريال أحد الهجمات يقود نيستلروي

الكالتشيو قمة في وحيدًا باليرمو
النقاط نزيف يواصل وميالن مؤقتًا

ف ب أ روما -  §

الكبير بفوزه  مؤقتا بالصدارة باليرمو انفرد  ]
في المرحلة األحد أمس 3/صفر تورينو ضيفه على

القدم. لكرة ايطاليا بطولة من عشرة الحادية
 3 بــفــارق  نقطة  27 ــى إل رصــيــده باليرمو ــع  ورف
يحل ــذي  ال ميالن انتر السابق شريكه ــام أم نقاط

مساء. بارما على ضيفا
البداية منذ األفضلية  صاحب باليرمو ــان وك
الحقيقية الفرص من مجموعة لمهاجميه وسنحت
ترجمتها في صعوبة  ــدوا وج أنهم بيد للتسجيل

أهداف. إلى
 43 ــة ــق ــي ــدق ال ــى ــت ح األرض صـــاحـــب  وانــتــظــر 
كوريني يوجينيو  هــدافــه  عبر  التسجيل الفتتاح
إلى رصيده رافعا المدافعين ألحــد فــادح خطأ  اثــر 
الثاني  المركز إلــى وصعد الموسم هــذا أهــداف  6
في ضغطه  باليرمو وتابع الهدافين. الئحة على
دافيد سجله ثان بهدف تقدمه وعزز الثاني الشوط
ابياتي كريستيان بالحارس انفراد اثر ميكيلي دي
الموسم.  ــذا ه أهـــداف  5 ــى إل رصــيــده رافــعــا  (69)
ــاوري ام اولفيرا دي كارفاليو البرازيلي ــاف وأض
 6 إلى  رصيده رافعا  79 الدقيقة في الثالث الهدف

الهدافين. الئحة على الثاني المركز في  اهداف
وتغلب كييفو ضيفه وفــادة سمبدوريا  وأكــرم
المباراة نتيجة  سمبدوريا وحسم  -3صفر. عليه
الــثــالثــة ـــــداف األه بتسجيله االول ــا  ــه ــوط ش فـــي 
وفابيو (19) ــي ــزول ــات ــون ب ايميليانو بــواســطــة 

و36). 28) كالياريلال
الــشــوط مــطــلــع مــوجــعــة ــة  ــرب ض كييفو  وتــلــقــى 
الدقيقة في كوساتو  فيديريكو العبه بطرد الثاني

.49
اودنيزي ضيفه على ساحقا فوزا التسيو وحقق
توماسو تسجيلها  على تناوب  نظيفة بخماسية 
و74) 41) مـــاوري  وستيفانو  و83)  33) ــي روك
ليفورنو على كاتانيا وفــاز  ،(78) اودو وماسيمو

.2/3
سبينيسي لــجــونــاثــان بــهــدف كــاتــانــيــا ــدم  ــق وت

ابراهيما العاجي بواسطة ليفورنو ورد ،(35)
للبرازيلي ــان ث بــهــدف تــقــدم ــم  ث  (45) بــاكــايــوكــو
فابيو أن  بــيــد   ،(59) بيتانين ســيــرجــيــو ــو  ــاول ب
الدقيقة في االرض الصحاب التعادل ادرك كاسيرتا
في  الفوز هدف كورونا جورجيو يخطف ان قبل  61

.90 الدقيقة
للتشيلي بهدفين كالياري مع ميسينا وتعادل
(64) ريغانو  وكريستيان  (35) كوردوفا نيكوال
ودانييلي (53) اسبوزيتو لماورو هدفين مقابل
ــدارة ص فــي موقعه ريغانو وعــزز  .(90) كونتي

اهداف. 8 برصيد الهدافين الئحة
سجله وحيد بهدف امبولي امام اسكولي وخسر
وسيينا السابعة،  الدقيقة في بوسكيه انطونيو 
بيانكي ــدو روالن سجله  وحيد  بهدف  ريجينا امــام

جزاء. ركلة من 71 الدقيقة في
الموسم ــذا ه الــرابــعــة بخسارته  مــيــالن مني  و 
افتتاح  فــي  2/1 ــا روم ــام أم ــه أرض على بسقوطه 
لكرة ايطاليا بطولة من عشرة الحادية المرحلة

القدم.
ايطاليا منتخب  وسط العب المباراة  بطل وكان

روما. هدفي صاحب توتي فرانشيسكو
من الطاير على بكرة التسجيل  توتي وافتتح
في ــدا دي البرازيلي ــارس ــح ال فشل قريبة مسافة 

.(7) لها التصدي
كريستيان عبر  الثاني الشوط  مطلع ميالن  ورد
األخيرة الكلمة لكن ،(56) لولبية بكرة بــروكــي
لكرة برأسه تطاول عندما أخرى مرة لتوتي كانت
المنطقة. داخل مانشيني البرازيلي  مررها عرضية
كارلو ميالن مدرب مصير بات الخسارة وبهذه 
فريقه أن وخصوصا الــريــح، مهب في انشيلوتي
نقاط   8 بحسم الحالي الموسم مطلع عوقب الذي
متأخرا  مركزا ويحتل فقط نقاط  7 يملك رصيده من
احد احتالله صعوبة يعني ما الترتيب، في جــدا 
في المشاركة لــه تضمن الــتــي المتقدمة الــمــراكــز

المقبل. الموسم األوروبيتين المسابقتين إحدى
سيرو ســان ملعب على لروما األول هو والفوز 

.1987 العام منذ

ديدا مرمى في الثاني الهدف يسجل توتوي

الدوري الهولندي صدراة ويحتل أياكس مضيفه ايندهوفن يهزم
ف ب أ الهاي -  §

غريمه من الصدارة اللقب حامل ايندهوفن انتزع ]

استاد على صفر /1 عليه تغلب عندما اياكس التقليدي

قمة  في  متفرج ألــف   52 وأمــام امستردام في «اريــنــا»

المرحلة الثانيةعشرةمنالدوريالهولنديلكرة القدم.

وسجلالبلجيكيتيميسيمونسهدفالمباراةالوحيد

بعشرة الــمــبــاراة ايندهوفن وأكــمــل  .63 الدقيقة فــي

اديسون  طرد االكــوادوري 71 بعد الدقيقة منذ العبين

منديزمندونانيستغلاياكسالنقصالعدديإلدراك

 31 إلى رصيده ايندهوفن ورفــع ــل. األق على التعادل 

في  موقعه الــكــمــار ـــزز وع ــس.  ــاك ألي  30 مقابل نقطة

بخماسية الميلو هيراكليس على  بتغلبه الثالث المركز

وديمي (2) شــارز ستين تسجيلها على تناوب نظيفة

 81) ارفــيــالدزه  شوتا والــجــورجــي  (21) زوف دي

و88) ودانيكويفرمانز (90).وصعدتونتيانشكيده

اهداف بسبعة غرونيغن على بتغلبه  الرابع المركز إلى

و71) جــزاء ركلة  مــن   17) نكوفو بليز للسويسري

واالسترالي و50) 45) باكراوغلو كينيدي والسويدي

و90) 89) تسيلر  وسيرجيو  (85) ويلكشير ــوك ل
مقابلهدفلغورانلوفر(22).

وارتقى فينورد روتردامإلىالمركز الخامس بفوزه

لشتاين اهــداف بخمسة  تيلبورغ فيللم  مضيفه  على

ويوناس و67) 33) بويز  وداني  (10) هويسيجيمس

بالوم لتوماس ــداف  اه ثالثة مقابل  و61)  54) كولكا

ــور ان ـــل االص والــمــغــربــي  (59) ريـــدان  ــان ــف واي  (55)
منركلةجزاء). حدوير(75


