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روما يقهر يوفنتوس بهدفين في الدوري اإليطالي
خطف روم��ا ف��وزً ا بهدفني نظيفني من
�أنياب نظريه يوفنتو�س ،يف املباراة
التي جمعتهما مبلعب الأوملبيكو،
�ضمن لقاءات الأ�سبوع  36من الدوري
الإيطايل.
�أحرز �ألي�ساندرو فلورينزي الهدف الأول
لروما بالدقيقة  ،79فيما تكفل �إيدين
دجيكو مب�ضاعفة النتيجة يف الدقيقة
.92
وبهذا الفوز رفع روما ر�صيده �إلى 62
نقطة باملركز اخلام�س ،فيما جتمد
ر�صيد البيانكونريي عند  89نقطة
باملركز الأول.
ب���د�أ يوفنتو�س امل���ب���اراة ب�سيطرة
وا�ستحواذ ،و�سنحت الفر�صة الأولى يف
اللقاء للبيانكونريي ،بالدقيقة الرابعة
بعدما مر رونالدو من اجلهة الي�رسى
وتوغل لداخل منطقة اجلزاء و�سدد على
ي�سار احلار�س مريانتي.
و�أنقذ مريانتي مرمى روم��ا من فر�صة
ه��دف حم��ق��ق ،بالدقيقة  ،6بعدما
انفرد �إمي��ري كان ومرر �إلى كوادرادو
متاما باملرمى و�سدد على
الذي انفرد
ً
ي�سار مريانتي ،لينقذها الأخري برباعة
ويبعدها لركلة ركنية.
وبالدقيقة  ،16ت�ألق مريانتي جمد ًدا
�أمام ت�صويبة ديباال بعد جمهود فردي
مميز من رونالدو ،لت�صل الكرة �إلى
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال���ذي ���س��دد ع��ل��ى ميني
احلار�س ،ليبعدها مريانتي لركنية
ورد روما بهجمة مرتدة �رسيعة ،نفذها
كوالروف بتمريرة �إلى ال�شعراوي الذي
مرر الكرة بدوره �إلى بيليغريني ،لي�سدد
الأخرية ت�صويبة قوية ترتطم بالعار�ضة
وتخرج لركلة مرمى بالدقيقة .17
وعاد بيليغريني بت�سديدة جديدة قوية

• دجيكو خالل التسجيل في مرمى تشيزني

رانييري :ال أتمسك بفكر
تكتيكي واحد فقط

�أثنى كالوديو رانيريي ،املدير الفني لروما ،على �أداء �أنتونيو
مريانتي ،حار�س مرمى الفريق ،بعدما ت�صدى للعديد من الفر�ص
املحققة وحرم يوفنتو�س من التهديف ،يف املباراة التي انتهت
ل�صالح الذئاب «.»0-2
وقال رانيريي ،يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سكاي �سبورت �إيطاليا»�« :أنا
ٍ
رائعا وجنح يف �أن يبقينا يف املباراة خا�صة
را�ض ،مريانتي كان
ً
بال�شوط الأول».
و�أ�ضاف «يجب �أن ن�ستمر يف الإميان ب�أن كل �شئ ممكن ،نحن نعلم �أن
الأمر ال يعتمد علينا فقط لكن علينا �أن نبذل ق�صارى جهدنا».
و�سئل رانيريي عما �إذا كان �سيغري من ر�أي��ه يف الرحيل بنهاية
املو�سم ،يف ح��ال جنح يف قيادة روم��ا للت�أهل ل��دوري �أبطال
�أوروبا.
وبهذا ال�صدد� ،رصح امل��درب�« :أنا �أركز على القيام بعملي� ،أنا
م�شجع لروما� ،أعرف كل �شئ هنا� ،إنه منزيل بالرغم من �أنني
دائما �أن يكون
�سافرت بجميع �أنحاء العامل ،لكن هذا منزيل� ،أحاول ً
معا ،لكن على �أر�ض امللعب،
االحرتام متبادل ،ميكننا �أن ن�ضحك ً
نعطي كل ما لدينا».
وتابع «ال �أريد �أن ن�ضغط ب�شكل عال ،فعلنا ذلك �أمام يوفنتو�س،
وب�سبب ذلك كانوا قادرين على االخرتاق بلم�سة واحدة �أو اثنني،
نحتاج لأن ن�شعر مبزيد من الأمان ،ومننح م�ساحة قليلة للمناف�سني،
نحن نهاجم بطريقة خمتلفة».
و�أردف« :لي�س لدي عقيدة تكتيكية حمددة �ألتزم بها ،لكنني �أتكيف
مع الالعبني وخ�صائ�صهم ،يف حماولة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من
نقاط قوتهم واحلفاظ على توازن فريقي� ،أ�شعر بالراحة مع قراراتي
بالرغم من انتقادات النا�س».
وختم «�أعتقد �أن النادي يعرف ما يتعني عليه القيام به وينتظر
معرفة ما �سنكون عليه يف نهاية املو�سم ،وهو حمق يف �صحته قبل
اتخاذ �أي قرارات».

برشلونة يداوي جراحه بهدفين في خيتافي
فاز بر�شلونة على �ضيفه خيتايف
بثنائية دون رد ،يف املباراة التي
جمعتهما على ملعب كامب نو،
�ضمن مناف�سات اجلولة الـ 37من
الدوري الإ�سباين.
�سجل ه��ديف بر�شلونة� ،أرت��ورو
ف��ي��دال وم��داف��ع خيتايف دجيني
داك���ون���ام ب��اخل��ط ��أ يف مرماه
بالدقيقتني « 39و.»89
وداوى البار�شا جرحه الأليم
باخلروج من دوري �أبطال �أوروبا،
رافعا ر�صيده �إل��ى  86نقطة يف
ً
ال�����ص��دارة ،بينما بقى خيتايف
يف املركز اخلام�س بر�صيد 58
نقطة ،وي�ستمر يف �رصاعه مع
فالن�سيا على حجز املقعد الأخري
امل�ؤهل لدوري �أبطال �أوروبا.
و�أجرى �إرن�ستو فالفريدي مدرب
بر�شلونة ع��دة ت��ع��دي�لات على
الت�شكيل الأ�سا�سي يف كل اخلطوط
حيث بد�أ اللقاء بكل من �سيلي�سن
ب��ح��را���س��ة امل���رم���ى ،ورب��اع��ي
الدفاع �أومتيتي وبيكيه و�سريجي
روب�يرت��و و�أل��ب��ا �أمامهم ثالثي
الو�سط راكيتيت�ش وبو�سكيت�س
وفيدال خلف الثالثي الهجومي
مالكوم وكوتينيو ومي�سي.
�أم���ا خو�سيه ب��ورداال���س مدرب
خ��ي��ت��ايف جل����أ خل��ط��ة ،2-4-4
وركز �أكرث على ت�أمني مرماه مع
االعتماد على الهجمات املرتدة،
ور�أ�سي احلربة �آنخيل رودريغيز

• جانب من لقاء برشلونة وخيتافي

وخورخي مولينا الذي كان م�صدر
اخلطورة الأك�بر على البار�شا،
حيث �أه��در فر�صتني حمققتني،

و�ألغى احلكم هدفا له بعد اللجوء
لتقنية الفيديو.
لعب بر�شلونة اللقاء ب�أع�صاب

ه���ادئ���ة ،واق��ت�����ص��د الع��ب��وه يف
جم��ه��وده��م ،وت��ن��وع الأداء بني
متو�سط يف ال�شوط الأول وجيد

ريال مدريد يسقط مجدداً في فخ الخسارة أمام سوسيداد
• رانييري

بالدقيقة  ،26بقدمه الي�رسى من خارج
منطقة اجل���زاء ،م��رت ب��ج��وار القائم
الأمين للحار�س ت�شيزين.
وبالدقيقة  ،28ومن متريرة رونالدو
�سدد ديباال ت�صويبة ي�سارية من �أمام
عالمة اجل���زاء ،ت�صدى لها مريانتي
لرتتطم بالقائم ،ويبعدها الدفاع،
ليوا�صل حار�س روما ت�ألقه.
وبالدقيقة � ،54سنحت الفر�صة �أمام
ال�شعراوي لت�سجيل �أول �أهداف اللقاء،
بعدما �سدد كرة قوية من داخل منطقة
اجل���زاء ،انقذها امل��داف��ع كا�سريي�س
لرتتطم به قبل �أن تخرج بعيدة عن
املرمى.
و�أحرز رونالدو ،هدف التقدم ليوفنتو�س
بالدقيقة  ،64بعدما انفرد مبرمى روما
�إثر متريرة ديباال ،قبل �أن يعود احلكم
ليقرر �إلغاء الهدف بداعي وجود حالة
ت�سلل على املهاجم الربتغايل.
وا�ستمر ت�ألق احلار�س مريانتي ،الذي
منيعا �أمام هجمات يوفنتو�س،
وقف �س ًدا
ً
وهذه املرة �أنقذ برباعة ت�صويبة قوية
من الأملاين �إميري كان ،لرتتد بهجمة
مرتد �رسيعة �إل��ى ال�شعراوي ،الذي
�سدد بقوة يف املرمى ،وجنح ت�شيزين،
حار�س يوفنتو�س يف �إبعادها لركنية.
ومتكن �ألي�ساندرو فلورينزي ،الظهري
الأمي���ن ل��روم��ا ،م��ن ت�سجيل الهدف
االول باملباراة ،بالدقيقة  ،79بعد
ع��دة مت��ري��رات بينه وب�ين دجيكو،
انتهت بانفراد فلورينزي لي�سددها يف
املرمى.
ويف الدقيقة � ،92أك��د �إيدين دجيكو
فوز روما ،بعدما �أحرز الهدف الثاين
بعد هجمة مرتدة �رسيعة ،لت�صل �إلى
دجيكو ،وي�سددها الأخري يف املرمى.

لقي ري��ال مدريد الهزمية على يد
م�ضيفه ريال �سو�سيداد «� ،»3-1ضمن
مناف�سات اجلولة الـ 37من الليغا،
يف معقل الأخري «�أنويتا».
و�سجل الأه��داف لريال �سو�سيداد،
ميكيل مورينو يف الدقيقة ،26
وجو�سيبا زال��دوا يف الدقيقة ،57
و�أندير بارنت�شيا يف الدقيقة ،67
بينما �أحرز �إبراهيم دياز هدف ريال
مدريد الوحيد ،يف الدقيقة 6
وبهذه الهزمية رقم  11يف الليغا هذا
املو�سم ،جتمد ر�صيد ريال مدريد
عند  68نقطة يف املركز الثالث،
بينما رفع ري��ال �سو�سيداد ر�صيده
�إل��ى  50نقطة يف املركز الثامن،
م�ستمرا يف ال�رصاع على ح�صد مركز
ً
�أوروبي.
وبد�أ ريال مدريد املباراة بال�ضغط
ُ
املبكر ،ومبجهود فردي مميز على

الطرف الأي�رس ،انطلق �إبراهيم دياز
وراوغ الدفاع ،و�سدد بني قدمي رويل،
حار�س ريال �سو�سيداد ،يف الدقيقة
 ،6م�سجال هدف املريينغي.
�رسيعا م��ن �أ�صحاب
وج���اء ال���رد
ً
الأر���ض ،حيث �سدد ميكيل مورينو
كرة قوية ،ت�صدى لها تيبو كورتوا
ح��ار���س م��رم��ى ري���ال م��دري��د ،يف
الدقيقة .8
و�ألغى حكم املباراة هدفا لريال
�سو�سيداد يف الدقيقة  ،20بداعي
الت�سلل على �أوالزاب���ال ،حيث جل�أ
�إلى تقنية الفيديو التي �أثبتت �صحة
قراره.
وجن��ح ميكيل مورينو يف ت�سجيل
هدف التعادل ،يف الدقيقة  ،26حيث
ا�ستقبل متريرة من زميله ويليان
جوزيه ،داخ��ل منطقة ج��زاء ريال
مدريد ،و�سدد على ي�سار احلار�س

كورتوا .وكاد بنزميا ي�سجل الهدف
الثاين لريال مدريد ،يف الدقيقة
 ،32حيث �أر�سل ت�سديدة مرت بجانب
القائم الأي�رس للحار�س رويل.
و�أ�شهر حكم املباراة البطاقة احلمراء
خلي�سو�س فاييخو ،م��داف��ع ريال
مدريد ،بعد منعه للكرة من دخول
املرمى بيده.
واحت�سب احلكم ركلة ج��زاء لريال
�سو�سيداد ،نفذها ويليان جوزيه
يف الدقيقة  ،40لكن تيبو كورتوا
ت�صدى لها برباعة.
وم��ع ب��داي��ة ال�شوط ال��ث��اين ،كان
ري��ال �سو�سيداد الأك�ث�ر خطورة،
وحاول �أكرث من مرة �إح��راز الهدف
ال��ث��اين ،قبل �أن ينجح زال���دوا يف
الت�سجيل بكرة ر�أ�سية ،يف الدقيقة
 ،57م�ستغال خط�أ من مار�سيلو يف
التغطية ،وكورتوا املتقدم.

• كورتوا يحاول منع الكرة قبل دخول مرماه

ودف��ع زي��دان بلوكا مودريت�ش بدال
من �إي�سكو ،و�أع��اد كا�سيمريو خلط
ال��دف��اع ،لت�صبح طريقة اللعب
« ،»1-4-4لتعوي�ض النق�ص العددي
بعد طرد فاييخو ،ثم �أ�رشك لوكا�س
فا�سكيز ب��دال م��ن �إب��راه��ي��م دي��از،
ريا فيني�سيو�س جونيور بدال من
و�أخ ً
�أ�سين�سيو .وجنح �أندير بارنت�شيا
يف ت�سجيل الهدف الثالث لريال
�سو�سيداد ،يف الدقيقة  ،67حيث
�سدد �أوالزابال كرة ا�صطدمت بالقائم
الأمين ،قبل �أن ترتد �أمام بارنت�شيا،
الذي �أ�سكنها على ميني كورتوا.
وحرمت العار�ضة ي��ان��وزاي العب
ريال �سو�سيداد ،من ت�سجيل الهدف
الرابع ،يف الدقيقة  ،85بينما تراجع
العبو ريال مدريد ،ومل ُيظهروا �أي
ردة فعل ،لتنتهي املباراة بهزميتهم
«.»3-1

ن�سبيا يف الثاين.
حماوالت البار�شا يف ال�شوط الأول
مل تكن عديدة� ،إال �أن دافيد �سوريا
حار�س خيتايف �أنقذ مرماه من
فر�صتني لراكيتيت�ش ومالكوم،
ور�أ�سية بيكيه قبل �أن يكملها فيدال
يف املرمى ليك�رس �صمود ال�ضيوف
بعد مرور  39دقيقة.
ويف ال�شوط الثاين �أ�ضاع بر�شلونة
فر�صا �أخطر عرب حماوالت ملي�سي
ً
وفيدال واجلناح ال�شاب �آبيل رويز
الذي �شارك بديال لفيليب كوتينيو
بعد �إ�صابته الع�ضلية.
�شارك كارلي�س �ألينيا ونيل�سون
���س��ي��م��ي��دو م��ك��ان راكيتيت�ش
ومالكوم ،بينما مل ي�ستفد مدرب
خيتايف من البدالء الثالثة �سامو
�سايز وفران�سي�سكو بورتييو
وهوجو دورو ،بل عاب العبيه
البطء يف تنفيذ امل��رت��دات مما
�أوقعهم يف م�صيدة الت�سلل �أكرث
من مرة.
قدرا من
و�شهدت الدقائق الأخرية ً
الإثارة ،حيث وا�صل احلظ عناده
خلورخي مولينا مهاجم خيتايف
بعدما ت�صدى ال��ق��ائ��م الأمي��ن
لر�أ�سيته.
بعدها بثوان تبادل مي�سي الكرة
م��ع �سريجي روب�يرت��و قبل �أن
يت�سبب ديجيني مدافع خيتايف،
يف �إحراز الهدف الثاين لرب�شلونة
باخلط�أ يف مرماه.

أتلتيكو
مدريد يطالب
غريزمان
بحسم
مستقبله
ق����ال ت��ق��ري��ر �صحايف
�إ���س��ب��اين� ،إن الفرن�سي
�أنطوان غريزمان ،مهاجم
�أتلتيكو م��دري��د ،اقرتب
م��ن و�ضع ح��د مل�سريته
رفقة الروخيبالنكو�س،
والرحيل �إلى بر�شلونة،
خ�ل�ال ف�ت�رة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة.
وذك��رت �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية،
�أن غريزمان يقرتب من
اتخاذ خطوة الرحيل عن
�أتلتيكو مدريد ،م�شرية
�إلى �أن الالعب وافق على
االنتقال للبار�شا.
و�أ���ض��اف��ت �أن ال��ن��ادي
امل��دري��دي يخطط لعقد
اجتماع م��ع غريزمان،
مل��ن��اق�����ش��ة م�ستقبله،
مو�ضحة �أن �إدارة �أتلتيكو
ت���ري���د م����ن امل��ه��اج��م
ال��ف��رن�����س��ي �أن يخربها
وجها لوجه ،عما �إذا كان
ً
�سيذهب لرب�شلونة.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إلى
�أن���ه يف �أتلتيكو مدريد
يعتقدون �أن غريزمان
وافق بالفعل على اللعب
يف الكامب نو ،بداية من
املو�سم املقبل.
وختمت ب����أن غريزمان
ل��دي��ه ��ش�رط ج��زائ��ي يف
عقده �سي�صبح من  1يوليو
امل��ق��ب��ل 120 ،مليون
يورو ،وهي القيمة التي
�سيكون بر�شلونة م�ستع ًدا
لدفعها مقابل التعاقد مع
النجم الفرن�سي.

