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النيراتزوري يرصد

 200مليون لخطف بوغبا

يخطط نادي �إنرت ميالن ،ل�ضم الفرن�سي بول بوغبا العب مان�ش�سرت
يونايتد خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،من �أجل دعم �صفوفه.
وقالت �صحيفة «مريور» الربيطانية� ،إن �إنرت ميالن ير�صد  200مليون
جنيه �إ�سرتليني ،من �أج��ل التعاقد مع بول بوغبا ،م�شرية �إل��ى �أن
النرياتزوري �سي�ضطر للتخلي عن عدد من العبيه يف ال�صيف املقبل.
و�أو�ضحت �أن �إنرت حدد ثمن املدافع ميالن �سكرينيار بـ 75مليون جنيه
�إ�سرتليني ،واجلناح الكرواتي �إيفان بريي�سيت�ش بـ 48مليون جنيه
�إ�سرتليني ،من �أجل متويل �صفقة بوغبا.
و�أ�شارت �إلى �أن �إنرت ميالن قد يفكر يف عر�ض الثنائي على مان�ش�سرت
يونايتد� ،إ�ضافة �إلى مبلغ نقدي ،خا�صة �أن جوزيه مورينيو مدرب
ال�شياطني احلمر يريد التعاقد معهما بح�سب العديد من التقارير
ال�صحافية.
ولفتت �إلى �أن بيبي ماروتا املدير الريا�ضي املرتقب لإنرت ميالن،
�سيحاول االنتقام من يوفنتو�س ،بهذه ال�صفقة ،خا�صة �أنه عمل ل�سنوات
عديدة يف قلعة البيانكونريي ،قبل �أن يعلن النادي رحيله ال�شهر
املا�ضي.
ي�شار �إلى �أن بع�ض التقارير ال�صحافية ذكرت �أن يوفنتو�س ي�سعى
ال�ستعادة بول بوغبا جمد ًدا يف ال�صيف املقبل.
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إنتر ميالن يضرب فروسينوني بثالثية

ويوفنتوس يتجاوز سبال بأقل مجهود في الكالتشيو
فاز فريق �إنرت ميالن على �ضيفه
فرو�سينوين بثالثية نظيفة يف
امل��ب��اراة التي احت�ضنها ملعب
«���س��ان ���س�يرو» �ضمن مناف�سات
اجلولة الـ 13من دوري الدرجة
الأولى الإيطايل «ال�سريي �آ».
و�سجل �أه����داف ال��ل��ق��اء ك��ل من
املهاجم كيتا بالدي دياو هدفني
«ق 10و »82واملهاجم الأرجنتيني
الوتارو مارتينيز «ق.»57
وك���ان ه��ذا ال��ف��وز ه��و التا�سع
للنرياتزوري هذا املو�سم بعدما
تعادل يف مباراة وحيدة وخ�رس
يف ث�لاث ،بينما كانت اخل�سارة
الثامنة لفرو�سينوين الذي تعادل
يف �أربعة مباريات وفاز يف مباراة
وحيدة فقط.
وب��ه��ذا ال��ف��وز ،رف��ع �إن�تر ميالن
ر�صيده من النقاط �إل��ى  28يف
الو�صافة م��ؤق��ت��ا ،فيما جتمد
ر�صيد فرو�سينوين عند �سبع نقاط
يف املركز قبل الأخري.
ويف ل���ق���اء اخ����ر ح��ق��ق ن���ادي
يوفنتو�س ،فوزً ا �سهلاً على �ضيفه
�سبال ،بهدفني دون رد.
�أحرز كري�ستيانو رونالدو ،الهدف
الأول لليويف يف الدقيقة ،29
و�ضاعف ماريو ماندزوكيت�ش،
النتيجة يف الدقيقة .60
وحافظ يوفنتو�س ،على �صدارة
جدول ترتيب الكالت�شيو بر�صيد
 37نقطة ،بينما جتمد ر�صيد
�سبال عند  13نقطة يف املركز
الـ .15
بد�أت �أحداث املباراة ،بهدف �أول
ليوفنتو�س� ،سجله العب �سبال،
ب��اخل��ط��أ يف م��رم��اه يف الدقيقة
الثامنة ،قبل �أن يلغيه احلكم،
ب��داع��ي وق���وع ماندزوكيت�ش يف
م�صيدة الت�سلل �أثناء اللعب.
وح��اول دوغ�لا���س كو�ستا ،العب
يوفنتو�س ،الت�سديد من خارج
املنطقة بت�صويبة ي�سارية يف
الدقيقة � ،19إال �أنها و�صلت �سهلة
�إلى احلار�س �ألفريد غوميز.

• كيتا يصارع العب فروسينوني على الكرة

واع�تر���ض العبو يوفنتو�س على
حكم ال��ل��ق��اء ،يف الدقيقة ،23
بعدما �سقط خوان كوادرادو داخل
منطقة اجلزاء ،و�سط اعرتا�ض من
رون��ال��دو ،لعدم احت�ساب ركلة
جزاء لل�سيدة العجوز.
وع��اد دوغال�س كو�ستا بانطالقة
جديدة يف الدقيقة  25من الناحية
اليمنى ،وت��وغ��ل للعمق و�سدد
ت�صويبة قوية مرت بجوار القائم.
وافتتح كري�ستيانو رونالدو،

النتيجة ليوفنتو�س ،يف الدقيقة
 ،29بعد رك��ل��ة ح��رة م��ن اجلهة
اليمنى نفذها مرياليم بيانيت�ش،
و�صلت �إلى رونالدو �أمام املرمى،
لي�سكنها داخل ال�شباك بنجاح.
وت�صدى ماتيا بريين ،لت�صويبة
����ص���اروخ���ي���ة م���ن ق��ب��ل كيفني
بونيفازي ،مدافع �سبال ،من على
ح��دود منطقة اجل��زاء يف الدقيقة
 ،45لينتهي ال�شوط الأول بتقدم
اليويف بهدف نظيف.

وت�صدى القائم ،لت�صويبة قوية
من دوغال�س كو�ستا ،يف الدقيقة
 ،50لرتتد �إل��ى رون��ال��دو ،الذي
�سدد الكرة خارج املرمى.
و�ضاعف ماريو ماندزوكيت�ش،
النتيجة ليوفنتو�س ،يف الدقيقة
 ،60بعد ت�صويبة قوية من دوغال�س
كو�ستا� ،أبعدها غوميز ،حار�س
�سبال ،لرتتد �إلى النجم الكرواتي
الذي و�ضع الكرة ب�سهولة داخل
ال�شباك.

و�سدد جا�سمني كوريت�ش ،العب
���س��ب��ال ،م��ن خ����ارج املنطقة،
ت�صويبة قوية �إال �أنها مرت بجوار
مرمى اليويف.
و�أ�ضاع رونالدو ،فر�صة ت�سجيل
الهدف ال�شخ�صي الثاين له ،بعدما
ا�ستقبل متريرة عر�ضية ،وانفرد
باملرمى من الناحية اليمنى،
لي�سدد الكرة بجوار القائم الأمين
ل�سبال ،لتنتهي امل��ب��اراة بفوز
�صاحب الأر�ض بثنائية نظيفة.

شالكه أهان نورنبرغ بخماسية في البوندسليغا
ف���از ف��ري��ق ���ش��ال��ك��ه ،ع��ل��ى �ضيفه
نورنربغ ،بنتيجة  ،2-5يف �إطار
الأ���س��ب��وع ال��ث��اين ع�رش م��ن بطولة
الدوري الأملاين.
�سجل لأ�صحاب الأر����ض� ،ستيفني
�سكرزيب�سكي «هدفني» و�أمني حارث
وج��وي��دو برج�شتالر وبا�ستيان
�أوت�شيبكا.
و�أح��رز هديف ال�ضيوف ،فيديريكو
باال�سيو�س و�آدم زرالك.
و�شهد اللقاء ،حالة ط��رد ملدافع
ن��ورن�برغ ،روب�ي�رت ب���اور ،بعد
ح�صوله على البطاقة ال�صفراء
الثانية.
وبهذا الفوز ،رفع �شالكه ر�صيده
�إلى  13نقطة ،بينما جتمد ر�صيد
نورنربغ عند  10نقاط.
ويف ل��ق��اء اخ���ر جن��ح ف��ورت��ون��ا
دو���س��ل��دورف يف م��ف��اج ��أة بايرن
ميونيخ بتعادل قاتل .3-3
�سجل �أهداف البايرن نيكال�س �سويل،
يف الدقيقة  ،17وتوما�س مولر
ه��دف�ين ،يف الدقيقتني  20و،58
بينما �أحرز �أهداف فورتونا البلجيكي
دودي لوكيباكيو «ه��ات��ري��ك» ،يف
الدقائق  78 ،44و.93
ورفع البايرن ر�صيده �إلى  21نقطة،
ليوا�صل البقاء يف املركز اخلام�س،
بينما ا�ستقر دو�سلدورف يف املركز
الـ 17بعد و�صوله �إلى  9نقاط.
ودفع نيكو كوفات�ش ،مدرب بايرن،
بت�شكيلة ت�ضم كلاً من :نوير� ،سويل،
ريبريي ،مارتينيز ،ليفاندوف�سكي،
بواتينغ ،جوريت�سكا ،مولر� ،أالبا،
كيميت�ش� ،سان�شيز.
�أم����ا ف��ري��ده��ي��ل��م ف��ون��ك��ل ،م��درب
دو�سلدورف ،فدفع بت�شكيلة ت�ضم كلاً
من :رين�سينغ ،زميرمان ،بورموث،
كامين�سكي ،جي�سيلمان ،بودزيك،
زمي��ر ،فينك� ،ستوجر� ،أو�سامي،
لوكيباكيو.

• رونالدو

�أب����رز ل��ي��ون��اردو بونوت�شي،
مدافع يوفنتو�س� ،أهمية زميله
كري�ستيانو رون��ال��دو للفريق،
بعد الفوز على �سبال « ،»0-2يف
الدوري الإيطايل.
وقال بونوت�شي عن الربتغايل،
يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي
�سبورت�س»« :يوفنتو�س تعاقد مع
العب حمرتف ورائع� ،إنه الأف�ضل
يف العامل».
و�أ����ض���اف« :الآن ،ت��ب��د�أ جولة
القوة بعد فرتة التوقف الدويل،
وك��ل الطرق ت���ؤدي �إل��ى العطلة
مهما
أمرا ً
ال�شتوية».وتابع« :كان � ً

�أن نحقق الفوز ،على الأقل للحفاظ
على الفجوة ،التي تف�صلنا عن
مناف�سينا يف ج��دول الرتتيب..
ا َالن �سنواجه فالن�سيا ،ونهدف
�إلى الت�أهل للدور املقبل يف دوري
�أبطال �أوروبا ،يوم الثالثاء».
واختتم بونوت�شي ،بقوله« :ماريو
ماندزوكيت�ش لديه الكاريزما
وال�شخ�صية� ،إن��ه يدفع اجلميع
للأمام� ،أنا �سعيد بارتدائه ل�شارة
القيادة».
وكان رونالدو وماندزوكيت�ش قد
�سجال ه��ديف ال��ي��ويف ،يف مرمى
�سبال.

دي فرانشيسكو يبرر السقوط

أمام أودينيزي

قال �إيزيبيو دي فران�شي�سكو ،مدرب روما� ،إن العبيه افتقدوا الدقة
املطلوبة �أمام �أودينيزي ،يف �إطار الدوري الإيطايل.
وخ�رس روما �أمام �أودينيزي ،بهدف دون رد ،حمل توقيع رودريغو دي
بول ،يف الدقيقة .54
و�أ�ضاف مدرب روما ،يف امل�ؤمتر ال�صحايف عقب اللقاء« :لقد افتقدنا
للرغبة والدقة ،ورمبا تكون هذه م�شكلة يف ال�شخ�صية ،مل نتمكن من
ال�سيطرة على اللقاء ملدة  60دقيقة ،ومن ثم تلقينا هدفا جاء عن طريق
رمية متا�س على بعد  40مرتا من مرمانا».
وتلقى روما ،اخل�سارة الرابعة هذا املو�سم يف الكالت�شيو ،والتي كانت
حمبطة ب�شكل كبري لدى فران�شي�سكو ،الذي كان يحاول �صب الرتكيز
واالهتمام على هذه املباراة قبل مواجهة ريال مدريد يف دوري �أبطال
�أوروبا.
و�أكد امل��درب« :لقد قلت م�سبقا ان املباراة هي الأكرث �أهمية� ،أ�شعر
بغ�ضب �شديد ب�سبب افتقادنا للدقة املطلوبة وهذا هو ما �صنع الفارق،
لقد �أظهرنا هوية الفريق ويف النهاية خ�رسنا مرة �أخرى».

• فرحة كبيرة لالعبي شالكه بعد تسجيل أحد األهداف

مولر :نستحق
انتقاد الجماهير

• دي فرانشيسكو

علق ثنائي بايرن ميونيخ ،مانويل نوير وتوما�س
مولر ،على تعادل الفريق البافاري مع �ضيفه فورتونا
دو�سلدورف «.»3-3
وقال نوير ،يف ت�رصيحات �أبرزها املوقع الر�سمي للنادي
البافاري« :مل يكن يجب �أن حتدث هذه النتيجة ،ن�شعر
مبرارة وخيبة �أملنا ب�سبب ما ارتكبناه».
و�أردف« :ال ي�سعنا �سوى التعاي�ش مع الأمر ،فنحن دائمو
اللوم لأنف�سنا ونرغب يف تقدمي �أف�ضل ما لدينا ،كما �أننا
نتمتع بالنقد الذاتي و�أكرث نق ًدا لأنف�سنا».
من جانبه ،قال توما�س مولر« :ف�شلنا يف حتقيق الفوز
على ملعبنا يف  4مباريات ،لهذا ن�ستحق ال�صافرات التي
�أطلقت �ضدنا يف النهاية ،وهذا �أمر مفهوم».
وا�ستطرد« :حينما نتلقى � 3أه��داف على ملعبنا �أمام
دو�سلدورف ،فلي�س علينا �سوى لوم �أنف�سنا ،وما زلت يف
حرية من �أمري ،ب�سبب تلقينا �أهدافً ا قبل نهاية املباريات
بوقت ق�صرية».
و�أ�شار ال��دويل الأمل��اين �إل��ى افتقار فريقه لل�رشا�سة،
أي�ضا ،فبعد التعادل يف
م�ضيفًا« :رمبا نحن متهورون � ً
الوقت القاتل ،ال يجب �أن نتحدث جم��د ًدا عن اللقب،
فنحن بحاجة �أولاً لتحقيق الفوز وح�صد  3نقاط ،وامل�ضي
للأمام».

• مولر يستقبل الكرة وسط ضغط املدافع

