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فيورنتينا يخسر من ساسولو
 ...وأتاالنتا يعبر أودينيزي
تكبد فيورنتينا خ�سارة جديدة يف
«ال�سريي �آ» ،بعد �أن �سقط �أمام
جماهريه بهدف نظيف على يد
�سا�سولو ،على ملعب «�أرتيميو
فرانكي» ،يف ختام اجلولة الـ،34
بدوري الدرجة الأولى الإيطايل.
وج��اء ه��دف اللقاء الوحيد يف
الدقيقة  ،37عن طريق اجلناح
ال�شاب ،دومينيكو برياردي.
و�أه��در «الفيوال» فر�صة العودة
للقاء ،بعد �أن �أ�ضاع الفرن�سي
ج��وردان فرييتو ركلة جزاء ،يف
الدقيقة .41
وبهذه النتيجة ،يتوا�صل ف�شل

فيورنتينا يف حتقيق �أي انت�صار
يف امل�سابقة ،للمباراة الـ 10على
التوايل ،علما ب�أن �آخر فوز كان
على ح�ساب �سبال « ،»4-1يف
فرباير املا�ضي.
وجت��م��د ر���ص��ي��د كتيبة امل��درب
فينت�شينزو مونتيال ،الذي تولى
تدريب الفريق ال�شهر املا�ضي
خلفا ل�ستيفانو بيويل ،عند 40
نقطة يف املركز الـ.11
�أم��ا �سا�سولو ،فا�ستعاد نغمة
الفوز بعد  3تعادالت متتالية.
وارت��ف��ع ر�صيد الفريق للنقطة
 ،41لي�ستقر يف منت�صف الرتتيب

«املركز العا�رش».
كما وا�صل فريق �أتاالنتا ت�شبثه
ب�أمل امل�شاركة يف دوري �أبطال
�أوروب��ا يف املو�سم املقبل ،بعد
�أن حقق ف��وزً ا ب�شق الأنف�س على
�ضيفه �أودي��ن��ي��زي� 0-2 ،ضمن
اجلولة  34من الدوري الإيطايل.
وي��دي��ن ف��ري��ق مدينة بريجامو
بالف�ضل يف ه��ذا ال��ف��وز الثمني
ل��ل��ث��ن��ائ��ي ال��ه��ول��ن��دي م��ارت��ن
دي رون ،وال��ك��روات��ي ماريو
با�شاليت�ش �صاحبي الهدفني
يف الدقيقتني  ،82و 85على
الرتتيب.

ويعد هذا هو االنت�صار الثاين على
التوايل ،والـ 17هذا املو�سم،
لأت��االن��ت��ا ،ال���ذي رف��ع ر�صيده
�إلى  59نقطة يقتحم بها املربع
الذهبي «املركز الرابع» امل�ؤهل
ل���دوري الأب��ط��ال ،ب��ف��ارق نقطة
�أمام روما «اخلام�س» ،و 3خلف
�إنرت «الثالث» ،قبل  4جوالت من
النهاية.
على اجلانب الآخر ،جتمد ر�صيد
�أودينيزي عند  33نقطة يف املركز
الـ ،17ويبقى مهد ًدا بالهبوط،
حيث يبتعد عن منطقة اخلطر بـ4
نقاط فقط.

• بيانيتش يسيطر على الكرة ببراعة

بيانيتش ينفي شائعات الرحيل
عن يوفنتوس
علق البو�سني م�يرامل بيانيت�ش
الع���ب خ���ط و���س��ط يوفنتو�س
الإي���ط���ايل ،ع��ن �أن��ب��اء اقرتابه
من الرحيل عن �صفوف ال�سيدة
العجوز ،خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية املقبل.
وقال بيانيت�ش خالل ت�رصيحاته
ل�����ص��ح��ي��ف��ة «ت���وت���و ���س��ب��ورت»
الإيطالية�« :أنا �سعيد لوجودي هنا
وعاما تلو الآخر
يف يوفنتو�س،
ً
�أبذل ق�صارى جهدي و�أتطور».
و�أ����ض���اف« :م����اذا ���س��ي��ح��دث يف
م�ستقبلي؟ ال ت��وج��ه��وا يل هذا
ال�س�ؤال ،بل عليكم �أن ت�س�ألوا
النادي عن الأمر».
وتردد ا�سم بيانيت�ش بقوة للرحيل
عن يوفنتو�س ال�صيف املا�ضي،
حيث ك��ان ت�شيل�سي ومان�ش�سرت
�سيتي مهتمان ب�ضمه ،لكن �إدارة
النادي الأبي�ض والأ�سود رف�ضت

بيعه.
وي�سعى العديد من كبار الأندية
الأوروب����ي����ة ل��ل��ظ��ف��ر بخدمات
بيانيت�ش ،وعلى ر�أ�سهم باري�س
�سان ج�يرم��ان ،وري��ال مدريد،
و�سيقاتل باري�س ل�ضم البو�سني
ُ
حيث ير�صد ل�ضمه  80مليون
ي���ورو ،لتعوي�ض رحيل العبه
�أدري��ان رابيو امل�ؤكد يف ال�صيف
املقبل.
قال البو�سني مريامل بيانيت�ش جنم
و�سط يوفنتو�س� ،إن االنتقادات
املوجهة �إلى فريقه ،جمرد قلة
احرتام لل�سيدة العجوز ،م�شد ًدا
على �أن هناك الكثري من الأ�شخا�ص
يرا يف ع��امل كرة
ال يفهمون ك��ث� ً
القدم.
و�أ�ضاف بيانيت�ش يف ت�رصيحات
ل�صحيفة توتو �سبورت�« :أن تقول
�شي ًئا �ضد فريق يوفنتو�س احلايل،

يعد قلة احرتام».
وحول خروج فريقه الإيطايل من
دوري �أبطال �أوروبا� ،أو�ضح« :كل
�شيء ميكن �أن يحدث يف عامل
ال�ساحرة امل�ستديرة .ل�سوء احلظ
غادرنا امل�سابقة».
وتابع الالعب البو�سني« :الأمر
ك��ان �سي�صبح �أف�ضل ،لو دخلنا
مباراة �أياك�س �أم�سرتدام بعدد قليل
من الغيابات والإ�صابات».
و�أردف« :كنا بحاجة �إلى القليل
من احل��ظ ال��ذي ك��ان من املمكن
�أن يكون مفي ًدا بالن�سبة لنا ،الآن
يجب علينا �أن نحلل ما ف�شلنا فيه
ونحاول �أن نبذل ق�صارى جهدنا
يف املو�سم املقبل».
وودع بطل �إيطاليا ،مناف�سات
دوري �أبطال �أوروبا ،عقب الهزمية
�أم��ام �أياك�س �أم�سرتدام  3-2يف
جمموع مباراتي دور الثمانية.

• جانب من مباراة فيورنتينا وساسولو

الكوارث تتالحق على رأس

اإلنتر يتمسك بالمدرب سباليتي

البرازيلي نيمار

ويمدد عقد رانوكيا

• غاتوزو

يواجه نيمار جونيور ،جنم باري�س �سان
ج�يرم��ان ،عقوبة م�شددة ،العتدائه على
�أحد م�شجعي رين� ،أثناء ت�سلم بي �إ�س جي
ميداليات امل��رك��ز ال��ث��اين لبطولة ك�أ�س
فرن�سا.
فقد ذكرت �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية،
االثنني� ،أن نيمار يواجه خطر الإيقاف 5
مباريات ،وفقا للوائح املنظمة لكرة القدم
الفرن�سية ،والتي تتعلق بال�سلوك غري
الالئق بعد املباريات ،جتاه العب �أو مدرب
�أو م�س�ؤول �أو م�شجع.
و�أ�ضافت �أنه يف حال �أثبت التقرير الطبي،
حدوث «اعتداء وح�شي» نتج عنه �إ�صابة ،ال
ترتقي لدرجة العاهة امل�ستدمية� ،أو متنع
امل�شجع من الذهاب �إل��ى العمل� ،ستغلظ
العقوبة �إلى  8مباريات.
ولفتت ال�صحيفة �إل��ى �أن جلنة االن�ضباط
باالحتاد الفرن�سي لكرة القدم ،من املنتظر
�أن حتقق يف الواقعة ،هذا الأ�سبوع.
ومل تن�س «ذا �صن» الإ�شارة �أي�ضا �إلى �إيقاف
نيمار 3 ،مباريات �أوروبية ،لهجومه على
حكام تقنية الفيديو ،عقب خ�سارة فريقه

�أمام مان�ش�سرت يونايتد « ،»3-1وخروجه من
دور الـ 16لدوري �أبطال �أوروبا.
وانتقد توما�س توخيل ،امل��دي��ر الفني
لباري�س �سان جريمان العبه الربازيلي نيمار
جونيور ،ملا بدر منه يف املباراة النهائية
لك�أ�س فرن�سا.
وقال توخيل يف م�ؤمتر �صحايف� ،إن اعتداء
نيمار على م�شجع لرين �أثناء ال�صعود ملن�صة
ت�سلم ميداليات املركز الثاين ،ت�رصف غري
مقبول.
و�أ�ضاف املدرب الأملاين« :ال ميكن قبول ما
أمرا �سهلاً ال�صعود �إلى
حدث ،بالطبع لي�س � ً
من�صة التتويج بعد اخل�سارة ،فهو �أمر �صعب
يل وللجميع».
و�أردف« :يجب �أن نتقبل اخل�سارة ،ونبدي
االحرتام الالزم ،فلي�س من املقبول اال�شتباك
مع م�شجع».
ووجه نيمار لكمة �إلى وجه م�شجع رين بعدما
ا�ستفزه الأخ�ير ،قائلاً له« :يجب �أن تتعلم
كيف تلعب كرة القدم» ،وذلك بعد فوز رين
بك�أ�س فرن�سا بركالت الرتجيح بعد انتهاء
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل .2-2

• سباليتي ورانوكيا

حتدث بيبي ماروتا املدير التنفيذي لنادي �إنرت
ميالن ،من جديد ،عن عالقة �إدارة النادي باملدير
الفني للفريق الأ�سود والأزرق ،لوت�شيانو �سباليتي.
وقال ماروتا يف ت�رصيحات نقلها موقع «كالت�شيو
مريكاتو» الإيطايل ،خالل ح�ضوره حفل تقدمي كتابه
اجلديد� ،إن �إدارة النادي �سعيدة بلوت�شيانو �سباليتي
املدير الفني للنرياتزوري.
و�أو�ضح�« :سباليتي؟ لديه عقد معنا ،ونحن ُ�سعداء
به .يف الفرتة الأخرية حت�سنت نتائج الفريق وباتت
جيدة».يذكر �أن �سباليتي قد �رصح منذ عدة �أيام،
ُ
�أنه يريد البقاء يف �إنرت ميالن ملدة  100عام ،م�شد ًدا
على �أن القرار يف يد �إدارة النادي.
ريا
وكانت تقارير �صحافية �إيطالية ،قد �أفادت �أخ ً
ب�أن �إدارة �إنرت ميالن ترغب يف التعاقد مع �أنطونيو
كونتي لتويل القيادة الفنية للفريق بداية من
املو�سم املقبل.ويحتل النرياتزوري املركز الثالث
بجدول ترتيب الدوري الإيطايل بر�صيد  62نقطة،
وي�سعى للحفاظ على فر�صه يف الت�أهل لبطولة دوري
�أبطال �أوروبا ،يف املو�سم املقبل.
وكان قد �أعلن نادي �إنرت ميالن الإيطايل ،جتديد عقد

العبه �أندريا رانوكيا،
 ،ح��ت��ى ���ص��ي��ف ع��ام
.2021
وب���ح�������س���ب امل���وق���ع
الر�سمي للنادي ،ف�إن
�إدارة �إن��ت�ر م��ي�لان،
ت��و���ص��ل��ت الت���ف���اق مع
رانوكيا على �أن ي�ستمر
مع النرياتزوري حتى 30
يونيو .2021
وان�ضم املدافع الإيطايل �صاحب الـ31
عاما� ،إلى النرياتزوري يف يناير ،2011
و�شارك يف  195مباراة و�سجل  12هدفا ،منها
هدفا واحدا هذا املو�سم �ضد رابيد فيينا بالدوري
الأوروبي ،وتوج بلقب ك�أ�س �إيطاليا عام .2011
وكان عقد رانوكيا ينتهي بنهاية املو�سم احلايل،
نظرا لكونه
لكن �إدارة النادي قررت جتديد عقدهً ،
�أحد عنا�رص اخلربة يف الفريق ،حيث ي�شارك كورقة
بديلة ،ولعب هذا املو�سم  7مباريات يف خمتلف
امل�سابقات حتى الآن

بالوتيللي يتمهل قبل حسم

مصيره مع مارسيليا

مل يح�سم ماريو بالوتيللي ،مهاجم �أوملبيك
مار�سيليا ق��راره النهائي باال�ستمرار مع
الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية املو�سم
احل��ايل.وق��ال بالوتيللي يف ت�رصيحات
�أب��رزت��ه��ا �صحيفة ليكيب
الفرن�سية�« :س�أرى ما �سيحدث
يف املو�سم اجلديد ،علينا
�أوال �إن���ه���اء املو�سم
اجل��������اري ،ع�لاق��ت��ي
ج��ي��دة م��ع اجلماهري
و���س��ع��ي��د وف��خ��ور

ميالن يقرر استمرار غاتوزو
لنهاية الموسم

ح�سم م��ي�لان ،ق���راره ب�ش�أن موقف جينارو
غاتوزو ،املدير الفني للفريق ،من البقاء مع
الرو�سونريي بالفرتة املقبلة ،يف ظل تراجع
نتائج الفريق يف اجلوالت الأخرية.
وذك��ر موقع «كالت�شيو مريكاتو»� ،أن ميالن
ح�سم موقف غاتوزو ،وقرر ا�ستمراره يف من�صب
املدير الفني ،حتى نهاية املو�سم احلايل،
حتى �إذا خ�رس الفريق بقية مبارياته ببطولة
الدوري.
و�أ�شار املوقع �إلى �أن م�س�ؤويل ميالن وعلى ر�أ�سهم

ليوناردو وباولو مالديني و�إيفان جازيدي�س،
اتخذوا قرار ًا اليوم الإثنني ،ببقاء جاتوزو يف
املباريات املتبقية من املو�سم.
وختم املوقع ب���أن ج��ات��وزو �سيغادر ميالن
يف ال�صيف املقبل ،حتى �إذا ت�أهل الفريق
ملناف�سات دوري �أبطال �أوروبا.
وتعر�ض ميالن لهزمية قا�سية �أم��ام تورينو
« ،»0-2ليرتاجع للمركز ال�سابع بجدول ترتيب
الكالت�شيو بر�صيد  56نقطة ،وي�صبح مهد ًدا
بالف�شل يف الت�أهل لللت�شامبيونزليغ.

• بالوتيللي

مب�ساندتهم ،ولكن �أك��رر ،الأم��ور مل تنته
بعد ،يجب �أن نقاتل للنهاية« ،حلجز مقعد
بالبطوالت الأوروبية» ،و�س�أرى ما ميكن �أن
يحدث».
و�أ�ضاف« :عالقتي مميزة � ً
أي�ضا بزمالئي يف
الفريق وكل �شخ�ص يف النادي».
وعن اخل�سارة �ضد نانت  2-1يف الدوري
الفرن�سي ،قال املهاجم الإيطايل« :افتقدنا
اجلدية الالزمة يف اللقاء ،كان بالإمكان
تقدمي �أداء �أف�ضل ،رغم تقدم املناف�س بهدف،
�إال �أننا �أدركنا التعادل ثم ت�أخرنا جمد ًدا،
لكن عجزنا عن معادلة الكفة».
متوا�ضعا ،من املخجل
و�أ�شار« :قدمنا �أداء
ً
�أال ن��ب��ذل �أق�صى م��ا لدينا ،وه��و م��ا مل
يعجبني ،كان علينا ال�سعي لآخر دقيقة،
لقد فزت بلقب ال��دوري الإنكليزي مع
مان�ش�سرت �سيتي يف �آخر دقيقة ،لذا
كل احل�سابات واردة لنهاية املو�سم
ب�ش�أن املناف�سة على املراكز امل�ؤهلة
للبطوالت الأوروبية».و�أمت بالوتيللي
ت�رصيحاته« :مل �أت�سبب يف �إ�صابة
نف�سي بل عانيت من �شد ع�ضلي».
وجمع مار�سيليا  54نقطة و�ضعته
يف امل��رك��ز اخل��ام�����س قبل 4
ج��والت من نهاية ال��دوري
الفرن�سي.

