
خسر يوفنتوس حامل اللقب 3-2 أم��ام مستضيفه 
سامبدوريا يوم األحد وُحرم بنيفنتو من حتقيق أول نقطة 
هذا املوسم بهزميته 2-1 أمام ساسولو في الوقت احملتسب 

بدل الضائع.
وسجل م���اورو إي��ك��اردي هدفني بضربتي رأس في 
الشوط الثاني ليمنح إنترناسيونالي الفوز -2صفر على 
أتالنتا ويتقدم إلى املركز الثاني على حساب يوفنتوس 

ويصبح على بعد نقطتني من نابولي املتصدر.
ورفع املهاجم األرجنتيني رصيده إلى 13 هدفا في 13 

مباراة.
وأنزل هدف الفوز الذي سجله فيدريكو بيلوسو لصالح 
ساسولو في الدقيقة 94، والذي جاء بعد دقائق من إهدار 
فريقه ركلة جزاء، الهزمية 13 على التوالي بفريق الذيل 

بنيفنتو.
وتأخر يوفنتوس -3صفر أم��ام سامبدوريا قبل أن 
يجعل هدفان في الوقت احملتسب بدل الضائع سجلهما 
جونزالو هيجوين من ركلة ج��زاء وباولو ديباال شكل 

النتيجة أفضل.
وأراح يوفنتوس حارسه جيانلويجي بوفون واملدافع 
أندريا بارزالي بعدما أكد االثنان اعتزالهما اللعب الدولي 
بعد التعادل بدون أهداف مع السويد يوم االثنني املاضي 

لتفشل ايطاليا في التأهل لكأس العالم.
وأه��در الفريق الزائر سلسلة من الفرص في الشوط 
األول ثم انهار بعد االستراحة ليحافظ سامبدوريا على 

سجله املثالي على أرضه.
ومنح دوفان زاباتا التقدم لسامبدوريا في الدقيقة 52 
وأضاف لوكاس توريرا الهدف الثاني وحول جيان ماركو 
فيراري كرة فابيو كوالياريال العرضية إلى الشباك محرزا 

الهدف الثالث.
وق��ال ماسيميليانو أليجري م��درب يوفنتوس »كان 
الشوط األول من أفضل مستوياتنا خالل الشوط األول 
في مباريات املوسم وكنا نحتاج إلى التحلي بالهدوء أمام 

مرمى.. سجل املنافس ثالثة أهداف من أربع تسديدات«.
وتقدم إيكاردي بهدف إلنترناسيونالي في الدقيقة 52 
أمام أتالنتا بعدما قابل ركلة حرة من أنطونيو كاندريفا 
ث��م سجل م��ج��ددا بضربة رأس بعد مت��ري��رة م��ن دانيلو 

دامبروسيو بعد مرور ساعة من اللعب.
ويتصدر نابولي، الذي فاز 2-1 على ميالنو يوم السبت، 
برصيد 35 نقطة من 13 مباراة ويليه إنترناسيونالي 
ولديه 33 نقطة ولم يخسر الفريقان حتى اآلن ثم يأتي 

يوفنتوس )31( وروما )30( والتسيو )28(.
* مجهود كبير

وأهدى بنيفنتو التقدم لساسولو إذ اعترض سيموني 
ميزيرولي متريرة خاطئة للخلف ومرر إلى أليساندرو 

ماتري ليسجل في الشباك اخلالية بعد 57 ثانية.
وف��ي م��ب��اراة خلصت موسم بنيفنتو أدرك صمويل 
أرمنتيروس التعادل بعد ثماني دقائق لكن بعدها مباشرة 

ُطرد جايتانو لتيتسيا حلصوله على اإلنذار الثاني.
وصمد بنيفنتو حتى الوقت احملتسب بدل الضائع عندما 

احتسبت ركلة جزاء لصالح ساسولو بسبب ملسة يد وسدد 
دومينيكو بيراردي في العارضة.

لكن بنيفنتو لم يتنفس الصعداء سوى للحظات ووضع 
بيلوسو الكرة برأسه في الشباك من ركلة ركنية مسجال 

هدف الفوز في الهجمة التالية.
وقال روبرتو دي زيربي مدرب بنيفنتو »بذلنا مجهودا 
كبيرا وكنا حاضرين في املباراة. نحن نتحمل خطأ فقدان 
النقاط مجددا في النهاية وف��ي مثل ه��ذه املواقف يجب 

تشتيت الكرة«.
وفي مباريات أخ��رى منح هدف لوكا ريجوني املبكر 
الفوز جلنوة 1 -صفر خ��ارج ملعبه على كروتوني في 
بداية مظفرة ملدربه اجلديد دافيدي باالرديني في ثالث 

فترة له مع الفريق خلفا إليفان يوريتش.
وتعادل تورينو 1-1 مع كييفو وهي النتيجة نفسها 
التي انتهت بها مباراة سبال وفيورنتينا بينما فاز كالياري 

-1صفر على مستضيفه أودينيزي املتعثر. 
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أوق��ف مونبلييه صحوة مضيفه ليون وأرغمه على 
التعادل السلبي، وأنقذ املهاجم روني رودالن فريقه كاين 
من اخلسارة أمام ضيفه نيس عندما أدرك له التعادل في 
الوقت القاتل 1-1 االح��د في املرحلة الثالثة عشرة من 

الدوري الفرنسي.
ف��ي امل��ب��اراة األول���ى وأم���ام 47651 متفرجا، جنح 
مونبلييه في الصمود أم��ام مضيفه ليون وحرمه من 
حتقيق فوزه السابع على التوالي في مختلف املسابقات 
واخلامس في الدوري، وبالتالي تقليص الفارق إلى نقطة 
واحدة عن موناكو الثاني الذي كان سقط في فخ التعادل 

أمام مضيفه أميان 1-1 اجلمعة في افتتاح املرحلة.
ورف��ع ليون رصيده ال��ى 26 نقطة لكنه حافظ على 
مركزه الثالث بفارق نقطة ام��ام مرسيليا ال��ذي كان في 
طريقه لتلقي هزميته الثالثة هذا املوسم بعدما تخلف 
أمام بوردو منذ الدقيقة 3 بهدف نيكوال دو بروفيي وحتى 
الدقيقة الرابعة من الوقت ب��دل الضائع قبل أن ينقذه 

مورغان سانسون )90+4(.
ورغم انه انقذ نقطة في الوقت القاتل، فإن مرسيليا لم 
يتمكن من فك عقدته في ملعب بوردو حيث لم يذق طعم 
الفوز في معقل األخيرة للمباراة الثالثة والثالثني على 

التوالي.
ووج��د ليون في غياب جنمه وق��ائ��ده وه��ّداف��ه العب 
الوسط الدولي نبيل فقير، صعوبة كبيرة أمام أفضل خط 
دفاع في ال��دوري )دخل مرماه 8 أهداف فقط(، كما افتقد 
العبوه إلى الفعالية أمام املرمى والتي كانوا يتميزون بها 

قبل فترة التوقف الدولية.
وكانت أبرز فرص ليون في الشوط األول عبر اجلزائري 

األصل حسام أنور )13( والهولندي ممفيس ديباي )29( 
وماكويل كورنيه )33(، فيما اكتفى الفريق بفرصة واحدة 
في الشوط الثاني من تسديدة قوية لديباي دون أن تتغير 

النتيجة )71(.
وفي الثانية على ملعب »ميشال دورنانو«، كان نيس، 
ثالث املوسم املاضي، في طريقه إلى مواصلة صحوته 
وانتزاع الفوز الثاني على التوالي والثاني خارج قواعده 
واخلامس هذا املوسم عندما تقدم بهدف لالعب وسطه 
بيار لي-ميلو في الدقيقة 40 بتسديدة بيسراه من مسافة 

قريبة إثر كرة رأسية من احلسن بليا.
وسنحت الفرصة لكان إلدراك التعادل في الدقيقة 
67 عندما احتسبت له ركلة ج��زاء بسبب ملس املدافع 
كريستوف جاليه للكرة بيده داخل املنطقة، فانبرى لها 
الكرواتي إيفان سانتيني لكن احل��ارس بينيتيز أبعدها 
ببراعة. لكن رودالن أدرك التعادل في الدقيقة الثانية 
من الوقت ب��دل الضائع عندما تلقى ك��رة داخ��ل املنطقة 
من روم��ان جونيفوا سددها بيمناه وأسكنها على ميني 

احلارس األرجنتيني والتر بينيتيز.
وكان نيس ميني النفس بتحقيق الفوز لرفع معنويات 
العبيه قبل استضافة زولته فاريغيم البلجيكي اخلميس 
في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من دور املجموعات 
ملسابقة الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«، بيد أنه اكتفى 
بنقطة واح��دة رفع بها رصيده إلى 14 نقطة في املركز 

السادس عشر.
وانفرد كان باملركز السادس مؤقتا برصيد 19 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام سانت إتيان الذي كان خسر أمام 
ليل 1-3 اجلمعة في افتتاح املرحلة، و3 نقاط أمام بوردو.

فرحة العبي إنتر ميالن

مونبلييه يوقف انتصارات ليون ومرسيليا يتفادى الهزمية في الدوري الفرنسي

تعرض مارسيلينو م��درب فالنسيا للطرد 
بسبب االعتراض لكنه شاهد فريقه يفوز 2 -صفر 
على مستضيفه إسبانيول ليواصل الضغط على 
برشلونة قبل مواجهة متصدر دوري الدرجة 
األول��ى االسباني لكرة القدم األس��ب��وع املقبل. 
وس��دد جيفري كوندوجبيا كرة صاروخية في 
الشباك ليضع فالنسيا على طريق االنتصار في 
منتصف الشوط الثاني بعد طرد مارسيلينو وأكد 

سانتي مينا الفوز بهدف متأخر.
وش��اه��د مارسيلينو، ال���ذي ف��ض��ل إراح���ة 
الهداف سيموني زازا واجلناح املتألق جونكالو 
ج��ي��دي��س، فريقه يصمد أم���ام سلسلة فرص 

ألصحاب األرض في الشوطني.
وس��دد جيرار مورينو في القائم فيما أهدر 
سيرجيو جارسيا وبابلو بياتي العب فالنسيا 
السابق فرصتني. وب��ع��د ط��رد امل���درب، وهو 
م��ا يعني غيابه ع��ن ق��ي��ادة فريقه م��ن امللعب 
ضد برشلونة، افتتح العب الوسط الفرنسي 
كوندوجبيا التسجيل عكس مجريات اللعب 
بتسديدة قاتلة من عند حافة منطقة اجلزاء في 

الدقيقة 66 وهو هدفه الثالث هذا املوسم.
واستغل مينا خطأ م��ن فيكتور سانشيز 
مدافع إسبانيول في الدقيقة 82 ليؤكد ثامن فوز 
على التوالي لفريقه وهو رقم قياسي لفالنسيا 
ال��ذي أصبح بشكل غير متوقع املنافس األول 

لبرشلونة على اللقب.
وق��ال مينا للصحفيني «ك��ان علينا االجتهاد 
لتحقيق الفوز. املنافس كان أفضل في الشوط 
األول لكننا جنحنا ف��ي التعامل م��ع الوضع 

والتماسك واملنافسة.
»في الشوط الثاني استحوذنا أكثر على الكرة 

وكنا أكثر راحة وحصلنا على ثالث نقاط خارج 
أرضنا من ملعب صعب للغاية«.

وأض��اف »فالنسيا فريق رائع دائما واليوم 
أظهرنا أننا نستطيع منافسة أي فريق. الفرق 
الكبيرة تفوز بهذه الطريقة.. األه��م أننا فزنا 
مرة أخرى واألسبوع املقبل سنكون في معركة 

صعبة ونحتاج لالستعداد«.
وفي مباريات أخ��رى سجل املخضرم أريتز 
أدوري���ز هدفا ق��رب النهاية ليتعادل أتليتيك 
بيلباو 1-1 م��ع ف��ي��اري��ال وينقذ فريقه من 
اخلسارة الرابعة على التوالي بينما تعرض 

الس ب��امل��اس للهزمية الثامنة على التوالي 
بتعثره 2 -صفر أمام ليفانتي.

ويتذيل الس باملاس ال��دوري برصيد ست 
نقاط بعدما خسر مدربه باكو أيستاران للمرة 
13 على التوالي في ال��دوري على م��دار ثالثة 
مواسم مع فريقني مختلفني. وذكرت تقارير أنه 
سيقال من منصبه. وحقق ملقة ف��وزه الثاني 
على التوالي على أرضه وتغلب على ديبورتيفو 
الكورونيا 3-2 ليخفف الضغط على مدربه 
ميشيل رغم أن الفريق ال يزال في منطقة الهبوط 

إذ يحتل املركز 18 برصيد سبع نقاط.

فالنسيا يواصل الضغط على برشلونة بثنائية 
في شباك إسبانيول بـ »الليغا«

إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد 
سينافس على جميع البطوالت

فالنسيا يتقمص شخصية الكبار ويواصل نتائجه اإليجابية في الدوري اإلسباني

شبح الغياب عن 
املونديال يهدد 

مهاجم األرجنتني
 تعرض داريو بينيديتو، مهاجم 
ن��ادي بوكا جونيورز، واملنتخب 
األرجنتيني األول ل��ك��رة ال��ق��دم، 
لقطع في الرباط الصليبي للركبة 
اليمنى، ليتقرر غيابه عن املالعب 
6 أشهر على أقل تقدير، حسبما 

أعلن النادي األرجنتيني رسميا.
وقال اجلهاز الطبي لنادي بوكا 
جونيورز، في بيان ل��ه: »داري��و 
بينيديتو ي��ع��ان��ي م��ن ق��ط��ع في 

الرباط الصليبي«.
وخ���رج بينديتو م��ص��اب��ا في 
ال��دق��ي��ق��ة 80 م��ن امل���ب���اراة التي 
خسرها بوكا جونيورز على ملعبه 
2 � 1 أمام ضيفه راسينج، لينقل 
على ال��ف��ور إلح��دى املستشفيات 
في العاصمة األرجنتينية بوينس 
آي��رس، لعمل بعض الفحوصات 
الطبيبة. وك��ان املهاجم الدولي 
األرجنتيني قد سجل الهدف الوحيد 
لفريقه في اللقاء في الدقيقة 41 من 
ركلة جزاء ليمنحه تعادال مؤقتا، 
قبل أن يسجل راسينج هدف الفوز 

في وقت الحق.
وانضم بينيديتو )27 عاما(، إلى 
صفوف املنتخب األرجنتيني حتت 
قيادة املدير الفني الوطني خورخي 
س��ام��ب��اول��ي ليخوض امل��ب��اري��ات 
األربع األخيرة في تصفيات أمريكا 
اجلنوبية املؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

ي��ق��ول امل��ه��اج��م ال��س��وي��دي الشهير زالت���ان 
إبراهيموفيتش إن فريقه مانشستر يونايتد ميكنه 
أن يشكل حتديا كبيرا في سباق املنافسة على لقبي 
الدوري االجنليزي املمتاز ودوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم خالل املوسم احلالي بفضل تشكيلته 
التي أصبحت األكثر قوة. وعاد إبراهيموفيتش 
وبول بوجبا وماركوس روخو إلى تشكيلة املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو في فوز يونايتد 1-4 
على نيوكاسل يونايتد في ال��دوري االجنليزي 
السبت املاضي. وأك��د إبراهيموفيتش أن فريقه 
يرغب في الفوز بثنائية من األلقاب باجلمع بني 

اللقبني احمللي واألوروبي هذا املوسم.
وأض��اف عن ذلك »أعتقد أن هناك إمكانية لكل 
ش���يء.. نحن أكثر ق��وة ه��ذا امل��وس��م ونعتقد أن 

بوسعنا حتقيق هذا اإلجناز. هذا هو هدفنا.. الفوز 
باأللقاب«. وأردف الالعب السويدي »أعتقد أن 
بوسعنا مطاردة سيتي. ومل��اذا ال.. هذا األسبوع 
كان املدرب سعيدا للغاية بسبب وجود تشكيلة 
كاملة وهو يعرف ما يقوم به حتى عندما تكون 
اخل��ي��ارات م��ح��دودة ألن��ه م���درب ن��اج��ح يحقق 
االنتصارات في كل موسم«. وعاد إبراهيموفيتش 
وروخ��و إل��ى تشكيلة يونايتد بعد غياب طويل 
بسبب إصابتني خطيرتني في الركبة تعرضا لهما 
في املوسم املاضي وجلسا على مقاعد البدالء بينما 
شارك الالعب السويدي في املراحل األخيرة من 
املباراة. وعاد الفرنسي الدولي بوجبا بعد تعافيه 
من إصابة في أربطة الفخذ اخللفية وهز الشباك 

في أول مباراة له منذ سبتمبر.
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يوفنتوس يخسر بثالثية أمام سامبدوريا .. وإنترميالن ينتزع وصافة »الكالتشيو«

إبراهيموفيتش

مساندة جماهير ليون لفريقها وجنمها نبيل فقير 


