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إنتر ميالن أسقط سامبدوريا بثنائية مثيرة

نابولي واصل نزيف النقاط بالتعادل أمام تورينو
حقق فريق �إن�تر ميالن ف��وز ًا مثري ًا
�أم��ام �ضيفه �سامبدوريا ،بهدفني
مقابل ه���دف ،يف امل��ب��اراة التي
جمعت بينهما على ملعب جوزيبي
مياتزا ،يف اجلولة الـ 24من الدوري
الإيطايل لكرة القدم.
���س��ج��ل ه���ديف الإن��ت�ر دان��ي��ل��و دي
�أمربوزيو ،ورادجا ناينغوالن ،يف
الدقيقتني  73و ،78بينما �أحرز
مانولو جابياديني هدف �سامبدوريا
الوحيد ،يف الدقيقة .76
بهذه النتيجة ،عزز �إن�تر تواجده
يف املركز الثالث بجدول ترتيب
الكالت�شيو ،بو�صوله �إلى النقطة
 ،46بينما جتمد ر�صيد �سامبدوريا
عند  33نقطة ،يف املركز العا�رش.
بعد م���رور  4دق��ائ��ق على بداية
امل��ب��اراة ،و�صل �إن�تر ب ��أول فر�صة
حمققة ،من �رضبة ر�أ�سية لإيفان
بريي�سيت�ش ،لكن �إمي��ي��ل �أودي���رو
حار�س �سامبدوريا� ،أبعدها برباعة
�إلى ركنية.
وك���اد مارتينيز �أن ي�سجل هدف
التقدم للنرياتزوري ،بعدما و�صلته
وجها لوجه
متريرة بينية ،و�ضعته
ً
مع �أودي��رو ،لكنه �سدد يف منت�صف
املرمى بني �أيدي الأخري.
ووا�صل �صاحب الأر�ض �ضغطه على
الفريق ال�ضيف بوابل من الهجمات،
ك��ان �أخطرها ت�سديدة م��ن ماتيو
بوليتانو ،لكن الكرة علت العار�ضة
بقليل.
وبعد م��رور ربع �ساعة على بداية
املباراة ،بد�أت حتركات �سامبدوريا
الهجومية يف الظهور ،دون الو�صول
بفر�ص حقيقية على مرمى احلار�س
�سمري هاندانوفيت�ش.
ومن ركلة حرة خادعة� ،أر�سل مار�سيل
بروزوفيت�ش كرة عر�ضية �إلى خارج
منطقة اجل���زاء ،ليقابلها هرنيك
دالربت بت�سديدة على الطائر ،لكنها
حادت عن مرمى �سامبدوريا.
وقبل نهاية ال�شوط الأول ،جنح
م��ي�لان �سكرينيار يف ه��ز �شباك
�سامبدوريا من ت�سديدة قوية ،لكن
احلكم �ألغى الهدف بداعي الت�سلل،
قبل نهاية ال�شوط بالتعادل ال�سلبي
بدون �أهداف.
بد�أ �سامبدوريا ال�شوط الثاين بقوة،

• ناينغوالن يحاول ا�ستخال�ص الكرة من العب �سامبدوريا

اليونايتد يفكر في بيع لوكاكو لليوفي
مقابل ديباال

ب���د�أت �إدارة مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي ،يف و�ضع خطة مو�سم
االن��ت��ق��االت ال�صيفية املقبلة،
و�سيكون النجم البلجيكي روميلو
لوكاكو �أحد حماور هذه اخلطة �ضمن
م�رشوع جتديد دماء الفريق ،وترميم
ال�صفوف بعنا�رص قادرة على �إعادة
املانيو �إلى من�صات التتويج.
وذكرت�صحيفة«مريور»الربيطانية،
�أن مان�ش�سرت يونايتد يفكر يف بيع
لوكاكو بعد نهاية املو�سم ،يف
ظل ت�ألق النجم االنكليزي ال�شاب
م��ارك��و���س را���ش��ف��ورد ،ال���ذي بات
املهاجم الأ�سا�سي لل�شياطني احلمر،
حتت قيادة امل��درب �أويل جونار
�سول�سكاير.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن يوفنتو�س
�سيكون �أحد �أبرز املهتمني بالتعاقد
مع لوكاكو ،لذلك قد ي�ستخدمه
ال�شياطني احلمر لإق��ن��اع ال�سيدة
ال��ع��ج��وز بالتخلي ع��ن خدمات
الأرجنتيني باولو ديباال يف �صفقة
تبادلية .ويبدو لوكاكو منفتح ًا
لهذه الفكرة ،باالنتقال �إلى �صفوف
يوفنتو�س يف �صفقة تبادلية ،من
�أج��ل خو�ض جتربة ج��دي��دة رفقة
مت�صدر الدوري الإيطايل.
ويعاين باولو ديباال هذا املو�سم
من عدم امل�شاركة بانتظام ،عقب
التعاقد مع الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو يف ال�صيف املا�ضي،
ليدخل يف ���ص��دام��ات م��ع امل��درب
�أليجري� ،أجربته على البقاء على
مقاعد البدالء يف �أكرث من منا�سبة.
وكانت تقارير �صحافية �سابقة،
�أ���ش��ارت �إل��ى �أن يوفنتو�س ب��د�أ يف
حمادثات مع �إنرت ميالن ،للدخول
يف �صفقة تبادلية باحل�صول على
�إيكاردي مقابل ديباال ،الأمر الذي
ي��زع��ج ال�شياطني احل��م��ر يف ظل
االهتمام بالتعاقد مع الأرجنتيني.

• ديباال يحاول التخل�ص من املدافع

إهدار الفرص يثير جنون
أنشيلوتي

• �أن�شيلوتي

ظهرت عالمات الغ�ضب على كارلو �أن�شيلوتي،
املدير الفني لنابويل ،عقب تعادل فريقه ال�سلبي
مع تورينو ،يف �إطار لقاءات الأ�سبوع  24من الدوري
الإيطايل.
وف�شل نابويل يف ت�سجيل هدف على الأقل ،للمباراة
الثانية على التوايل ،بعدما حدث ذلك يف مباراة
فيورنتينا املا�ضية � ً
أي�ضا.
وق��ال �أن�شيلوتي ،يف ت�رصيحات لقناة «�سكاي
�سبورت �إيطاليا» عقب امل��ب��اراة« :لقد افتقرنا
لت�سجيل الأهداف ،مثلما فعلنا � ً
أي�ضا يف فيورنتينا
هذا يثري جنوين».
و�أ�ضاف« :لعبنا ب�إ�رصار ،تركيز وعزمية ،لكنه
�أمر غري مقبول �أن يكون لديك �أكرث من  18فر�صة
للت�سجيل على مدار املباراتني وال ن�سجل �أي منها».
وتابع كارليتو« :من الوا�ضح �أننا نحتاج للعمل
يف التدريبات على �إنهاء الفر�ص ،العر�ضيات،
التحركات واتخاذ القرارات� ،أحتدى �أي �شخ�ص �أن
يقول ب�أن هذا الفريق ال يلعب كرة قدم جيدة ،لكننا

ال نحول الفر�ص �إلى �أهداف فقط».
ووا�صل« :نحن يف موقف قوي للغاية ،الفريق �أثبت
ب�أدائه �أنه لديه ت�صميم ،وتركيز ولديه �شخ�صية
حمددة ،رمبا تنظرون �إلى النتائج فقط ،لكن هذا
�صحيح� ،إنه خط�أنا نحن».
و�أردف �أن�شيلوتي «نحن بحاجة �إل��ى عر�ضيات
دقيقة و�إنهاء �أكرث دقة ،الأمر ال يقت�رص فقط على
املهاجمني ،العر�ضيات واللم�سات الأخرية بحاجة
�إلى مزيد من العمل ،جميعنا بحاجة للعمل عليها،
لي�س هناك نقطة تركز فقط على املهاجمني».
و�أمت م��درب فريق اجلنوب ت�رصيحاته «�إن��ه �أمر
حمبط ،لأنه �إذا لعبت ب�شكل �سيئ فعندئذ ميكنك
�أن تتعامل مع التعادل ،لكن �إذا لعبت ب�شكل جيد
ومل تفز ،فال �أحد يتحمل اللوم �إال �أنف�سنا ،جميعنا
يهتم بالعمل ب�شكل �أف�ضل وممار�سة التمارين ،لكننا
بحاجة �إلى النظر للتفا�صيل ،النه من خالل جتربتي
املتوا�ضعة� ،أ�ستطيع �أن �أقول �إن هذا الفريق يلعب
كرة قدم جيدة».

أياكس لقن بريدا درس ًا قاسي ًا بخماسية
في الدوري الهولندي
اكت�سح فريق �أياك�س �أم�سرتدام
�ضيفه ب��ري��دا بنتيجة «،»0-5
يف املرحلة الـ 22م��ن ال��دوري
الهولندي املمتاز لكرة القدم.
وافتتح ال�رصبي دو�سان تاديت�ش
الت�سجيل لأي��اك�����س يف الدقيقة
« »38من �رضبة جزاء ،ثم �أ�ضاف
الدمناركي كا�سرب دولبريج الهدف
الثاين يف الدقيقة «.»53
وج��اء ال��ه��دف الثالث لأياك�س

بنريان �صديقة حيث �سجله جريفني
كا�سرتين العب بريدا باخلط�أ يف
مرماه يف الدقيقة « ،»59وعاد
تاديت�ش و�سجل الهدف الثاين له
والرابع لأياك�س يف الدقيقة «»67
قبل �أن يختتم املغربي حكيم
زيا�ش الت�سجيل يف الدقيقة «.»71
ورفع �أياك�س ر�صيده �إلى  53نقطة
يف املركز الثاين بفارق  4نقاط
خلف املت�صدر �آيندهوفن ،فيما

ظل بريدا متذي ً
ال جلدول الرتتيب
بر�صيد  16نقطة.
و�أ���س��ف��رت ب��اق��ي امل��ب��اري��ات يف
املرحلة ذاتها عن فوز �إك�سل�سيور
بنتيجة « »1-2على �ضيفه �إمني،
فيما تغلب جرونينجن بهدف
ن��ظ��ي��ف ،ع��ل��ى �ضيفه فينورد
روت����ردام ،ال��ذي تلقى الهزمية
ال�ساد�سة له هذا املو�سم.
وجاء هدف املباراة الوحيد عرب

النريان ال�صديقة ،بعدما �أحرز
�سفني فان بيك العب فينوردً ،
هدفا
باخلط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة
«.»26
وجتمد ر�صيد فينورد عند  42نقطة
يف املركز الثالث ،يف حني رفع
جرونينجن ،الذي حقق انت�صاره
الثالث على التوايل يف البطولة،
ر�صيده �إلى  27نقطة يف املركز
التا�سع.

بعدما ه��دد مرمى هاندانوفيت�ش
بفر�صة تهديفية حمققة ،عندما ت�سلم
جريجوري ديفريل الكرة ،وانطلق
بها �إلى داخل منطقة اجل��زاء ،قبل
�أن ي�سدد بيمناه ،لكن حار�س الإنرت
ت�صدى لها برباعة.
ومن مرتدة �رسيعة ،كاد بوليتانو
�أن يتقدم للإنرت بهدف �أول ،بعدما
�سدد كرة بطريقة رائعة ،لكنها مرت
بجوار القائم.
وت��وغ��ل بريي�سيت�ش داخ��ل منطقة
اجلزاء من اجلهة الي�رسى ،لرياوغ
وير�سل ك��رة عر�ضية ،ليقابلها
دانيلو دي �أم�بروزي��و ،بقدمه �إلى
داخ��ل ال�شباك ،معلنًا تقدم الإنرت
بهدف �أول ،يف الدقيقة .73
ومل ت�ستمر فرحة �أ�صحاب الأر�ض
بالهدف ،بعدما جنح البديل مانولو
جابياديني يف معادلة النتيجة
ل�صالح �سامبدوريا بعد نزوله
بدقيقتني فقط.
وا�شتعلت املباراة جمد ًدا ،بعدما عاد
الإنرت للتقدم بعد  3دقائق عن طريق
ناينغوالن ،الذي �سدد كرة قوية من
خارج منطقة اجلزاء� ،سكنت �شباك
حار�س �سامبدوريا.
وتراجع رج��ال امل��درب لوت�شيانو
�سباليتي يف ال��دق��ائ��ق الأخ�ي�رة،
و�سط هجوم كا�سح من �سامبدوريا،
الذي بحث عن هدف التعادل حتى
اللحظات الأخ�ي�رة� ،صمد خاللها
ً
حمافظا على تقدمه،
دف��اع الإن�تر
حتى �إطالق �صافرة النهاية بفوزه
«.»1-2
ويف اللقاء الثاين �سقط فريق نابويل
يف فخ التعادل �أمام �ضيفه تورينو،
دون �أهداف.
ووا�صل �أبناء اجلنوب نزيف النقاط
للمباراة الثانية على التوايل ،بعدما
تعادل يف اجلولة املا�ضية �أمام
فيورنتينا ،ليبتعد الأتزوي نظري ًا
عن ال�رصاع على لقب الكالت�شيو ،يف
ظل النتائج الالفتة لفريق يوفنتو�س
�صاحب ال�صدارة.
وارتفع ر�صيد نابويل �إلى  53نقطة،
ظل بها يف املركز الثاين ،ليت�سع
الفارق مع املت�صدر يوفنتو�س �إلى
 13نقطة ،فيما رفع تورينو ر�صيده
�إلى  35نقطة ،باملركز التا�سع.

• تاديت�ش ي�سدد على مرمى بريدا

