
هز كريستيانو رونالدو الشباك من 
ركلة ج��زاء في الشوط الثاني وحصل 
على إن��ذار إلغاظة احل��ارس سالفادور 
إيتشاتسو ليفوز يوفنتوس -1صفر 
على تورينو في قمة املدينة يوم السبت 
في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم.
وق���دم ت��وري��ن��و، ال���ذي انتصر مرة 
واح���دة على ج��اره ف��ي آخ��ر 23 عاما، 
أداء شجاعا لكنه خسر بسبب خطأ من 

املهاجم سيموني زازا.
وبعدما خطف الكرة من ليوناردو 
بونوتشي أع��اده��ا زازا إل��ى حارسه 
إيتشاتسو لكن م��اري��و مانزوكيتش 

خطفها ليعرقله حارس تورينو البديل.
ونفذ رونالدو الركلة بنجاح ليحرز 
الهدف رقم خمسة آالف ليوفنتوس في 
دوري ال��درج��ة األول���ى وي��رف��ع رصيد 

الفريق إل��ى 46 م��ن 48 نقطة اتيحت 
حتى اآلن.

ورك��ض الالعب البرتغالي باجتاه 
إيتشاتسو ودفعه بكتفه أثناء احتفاله 
بهدفه 11 في ال��دوري ليتقاسم صدارة 
الهدافني مع كشيشتوف بياتك مهاجم 

جنوة.
إنتر يتعافى

وتعافى إنترميالن م��ن خيبة أمل 
خ��روج��ه األس��ب��وع امل��اض��ي م��ن دوري 
أبطال اوروبا لكرة القدم بالفوز -1صفر 
على ضيفه أودينيزي بعدما سجل القائد 
ماورو إيكاردي من ركلة جزاء بطريقة 

بانينكا قرب نهاية اللقاء.
وظ��ن العبو أودينيزي أنهم أبعدوا 
الكرة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 76 
لكن احلكم طلب مراجعة الفيديو وسط 

اعتراضات من انترناسيونالي، وبعد 
أن شاهد اإلع��ادة في شاشة تلفزيونية 
خ��ارج خطوط امللعب، ق��رر أن سيكو 

فوفانا ملس الكرة بيده.
وب��ع��د ذل��ك أرس���ل إي���ك���اردي، ال��ذي 
أضاع فرصة من مدى قريب قبل دقائق 
قليلة، احلارس خوان موسو إلى اجلهة 
اخلاطئة من عالمة اجلزاء، وسدد الكرة 
برفق في الشباك محرزا هدفه التاسع 

هذا املوسم.
وق���ال لوتشيانو سباليتي م��درب 
إنترميالن ”عندما يلعب ايكاردي بهذا 
الشكل فانه يكون قلب الهجوم املثالي. 
خ��رج م��ن منطقة اجل���زاء وش���ارك مع 
ال��ف��ري��ق. ق��ام ب��ه��ذا ف��ي اخ��ر مباراتني 

وبشكل مثالي.
”عامة، فقد ادينا بشكل جيد للغاية 

بعيدا عن بداية الشوط الثاني“.

ومع ذلك بدا املدرب حليق الرأس غير 
سعيد متاما. وقال ”نفقد الكرة في بعض 

االحيان بسهولة وهذا يزعج اجلماهير.
”عقدنا االم��ور داخ��ل منطقة اجلزاء 

ولم نكن منلك املهارات الالزمة إلرسال 
التمريرات الصحيحة“.

وقال دافيدي نيكوال مدرب اودينيزي 
إن مجموعة من العبيه كانوا يعانون 

من اصابتهم بفيروس دون الكشف عن 
املزيد من التفاصيل.

واضاف ”انا سعيد باألداء النه خالل 
فترات طويلة من اللقاء، لم نكن نلجأ 

للدفاع. كانت لدينا مجموعة من الالعبني 
الذين اصيبوا بفيروس لكنهم خاضوا 
اللقاء وهذا يعني انهم كانوا مستعدين 

للتضحية“.

يوفنتوس يواصل االبتعاد بصدارة »الكالتشيو«

العبو بروسيا دورمتوند يحتفلون مع اجلماهير بعد نهاية املباراة

 ف��از ري���ال م��دري��د على راي��و 
فايكانو املتواضع -1صفر يوم 
السبت وهو ما منحه ثالث انتصار 
له على التوالي في دوري الدرجة 
االول����ى االس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
ودفعه للتقدم للمركز الثالث لكنه 
فشل ثانية في التألق وكان لزاما 
عليه حتمل صيحات االستهجان 

من قبل اجلماهير الغاضبة.
وت��ف��وق ك���رمي ب��ن��زمي��ة على 
م��ص��ي��دة التسلل ال��ت��ي نصبها 
رايو بشكل سيء ليسجل الهدف 
ال��وح��ي��د ف��ي الدقيقة 13 وك��ان 
توني كروس قريبا من مضاعفة 
تقدم أصحاب األرض قبل نهاية 
ال��ش��وط االول عندما س��دد في 

القائم من خارج منطقة اجلزاء.
ووض���ع ال��ف��وز ف��ري��ق امل��درب 
سانتياجو س���والري ف��ي املركز 
الثالث في الترتيب برصيد 29 
نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
على اشبيلية صاحب املركز الرابع 
ال��ذي سيستضيف جيرونا يوم 
االح��د ومتراجعا بنقطتني خلف 
برشلونة حامل اللقب واملتصدر، 
الذي سيحل ضيفا على ليفانتي، 

واتليتيكو مدريد.
وتواصلت معاناة ريال، الذي 
تعرض لصيحات استهجان يوم 
االربعاء عقب خسارته -3صفر 
ام��ام تشسكا موسكو وهي أسوا 
هزمية له على االطالق على ارضه 
في بطولة اوروبية، على الصعيد 

الدفاعي.
واض��اع الفريق مجموعة من 
الفرص امام جاره الذي يصارع 
لتجنب الهبوط وفاز مرتني فقط 

طوال املوسم احلالي.
وك���ان اميليانو بيالسكويز 
م��داف��ع راي��و قريبا م��ن التعادل 

بضربة رأس قوية اثر ركلة ركنية 
بعد وقت قليل من هدف بنزمية.

وتتطلب االم���ر ت��ص��دي تيبو 
ك��ورت��وا مرتني حملاولة خطيرة 
م���ن امل��ن��اف��س ف���ي ال���وق���ت ب��دل 
الضائع ليحول دون انتزاع رايو 
لنقطة رغم احلصار الذي فرضه 
الضيوف على م��رم��ى ري���ال في 

املراحل االخيرة من اللقاء.
وعلى الرغم من ان بطل اوروبا 
استطاع اخماد العاصفة، فانه لم 
مينع جماهير سانتياجو برنابيو 
صعبة املراس من اطالق صيحات 

االستهجان جتاه العبي فريقها.
وب���دا ان االم���ر يشكل نهاية 
غير مثالية ملباريات الفريق في 
ال��دوري خالل عام 2018 قبل ان 
يتوجه ألبوظبي للدفاع عن لقب 

كأس العالم لالندية.
ومع ذلك فقد قال سوالري إنه 
سعيد ب��أداء الالعبني مضيفا ان 
الفريق سيسافر ألبوظبي وروحه 

املعنوية مرتفعة.
واض���اف ”نشعر بأننا على 
ما يرام. فزنا بتسع مباريات من 
بني 11 )منذ حلوله بديال ليولن 
لوبتيجي(. قلصنا ال��ف��ارق مع 

فرق القمة.
”انهينا ف���ي امل���رك���ز االول 
مبجموعتنا ف��ي دوري اب��ط��ال 
اوروب��ا. ال زلنا ننافس في كأس 
ملك اسبانيا وسنتوجه االن الى 
بطولة جتعل جماهير ري��ال في 

غاية السعادة“.
ون���ف���ى امل������درب وج�����ود أي 
مشكالت تتعلق بلياقة بنزمية 
وم��ارك��و اسينسيو ال��ل��ذي��ن مت 
استبدالهما ف��ي ال��ش��وط الثاني 
قائال إن��ه يعتقد ان كال الالعبني 

تعرضا لكدمات.
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فرحة العبي ريال مدريد بهدف كرمي بنزمية

بنزمية مينح ريال مدريد انتصارًا صعبًا أمام رايو فايكانو في »الليغا«

ستاد رانس يهزم ستراسبورغ في دوري 
فرنسا عقب تخليد ذكرى كوبا

دورمتوند يفوز على برمين ويضمن
لقب »بطل الشتاء« في »البوندسليغا«

فاز بروسيا دورمتوند 2-1 على ضيفه 
فيردر برمين يوم السبت ليبتعد بصدارة 
دوري الدرجة األول��ى األملاني لكرة القدم 
ب��ف��ارق ت��س��ع ن��ق��اط ع��ن أق���رب مالحقيه 
ويضمن استمراره على القمة عندما تبدأ 
عطلة الشتاء ف��ي وق��ت الح��ق م��ن الشهر 

احلالي.
ومنحت ثنائية باكو ألكاسير وماركو 
روي����س ال��ف��وز ال���س���ادس ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 

لدورمتوند في الدوري.
ومي��ل��ك دورمت���ون���د 39 نقطة م��ن 15 
م��ب��اراة متقدما بتسع نقاط على بروسيا 
مونشنجالدباخ الذي تعادل بدون أهداف 
في هوفنهامي وبايرن ميونيخ حامل اللقب 

املنتصر -4صفر على هانوفر قبل مباراتني 
من بدء العطلة الشتوية يوم 23 ديسمبر 

كانون األول.
ورمب��ا ال يعني لقب ”بطل اخلريف“، 
وال���ذي يطلق على الفريق ال��ذي يتصدر 
البطولة بعد انتهاء النصف األول، الكثير 
اآلن لكن في 38 من 55 موسما توج صاحب 

هذا األمر باللقب.
وأبلغ لوسيان فافر م��درب دورمتوند 
الصحفيني ”نشعر بالرضا لكن لقب بطل 
اخل��ري��ف ال يعني الكثير. جعلنا األم��ور 
صعبة على أنفسنا. أه��درن��ا ع��دة فرص 

جلعل النتيجة 1-3.
”األمور كانت صعبة بالنسبة لنا. في 

البداية تقدمنا -2صفر. كان يجب أال تهتز 
شباكنا بهذا الهدف ألنه تسبب في بعض 

املشاكل. كان علينا تصحيح وضعنا“.
وهز صاحب األرض الشباك مرتني في 
سبع دقائق أولهما عبر اإلسباني ألكاسير 
بهدفه 11 في ال���دوري بضربة رأس بعد 
ركلة حرة في الدقيقة 20 بعدما وضع كرة 

في القائم في وقت سابق.
وه��ذا هو الهدف الثاني فقط للمهاجم 
اإلس��ب��ان��ي ف��ي مشاركتني ف��ي التشكيلة 
األساسية مع دورمتوند إذ أض��اف تسعة 

أهداف كبديل.
ورفع رويس رصيده إلى عشرة أهداف 
بتسديدة مقتنة بعد متريرة من جيدون 

سانتشو وه���ذه ه��ي التمريرة احلاسمة 
السابعة من الالعب اإلجنليزي هذا املوسم.

وقلص ماكس ك��روزه الفارق بتسديدة 
ف��ي سقف مرمى احل���ارس روم���ان بيركي 
في الدقيقة 35 لكن انتفاضة الفريق لم تدم 
طويال إذ سيطر دورمت��ون��د على امل��ب��اراة 
ورغ��م ذل��ك فشل في استغالل العديد من 

الفرص اخلطيرة للتسجيل.
وأح���رز م��اري��و جوميز ه��دف��ني ليقلب 
شتوجتارت تأخره إلى فوز 2-1 على هيرتا 

برلني.
لكن وف��اة وال��د كريستيان جينتر قائد 
شتوجتارت في االستاد بعد نهاية املباراة 

مباشرة ألقت بظاللها على الفوز.
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ع��زز ستاد ران��س م��ن مساعيه لنيل مكان في 
البطوالت االوروب��ي��ة بتحقيقه النتصار مستحق 
2-1 على ستراسبورج في دوري الدرجة االولى 
الفرنسي لكرة القدم ي��وم السبت ما شكل انسب 
طريقة الحياء ذكرى خاصة بالنادي تتعلق بنجمه 
الراحل رميون كوبا. وفي اسبوع جديد شهد عددا 
قليال من املباريات في الدوري الفرنسي، حيث كان 
لقاء يوم السبت الوحيد من بني اربعة كان من املقرر 
اقامتها ال��ذي تسمح الشرطة بإقامته بعد تأجيل 
بعض املباريات بسبب االحتجاجات التي اثرت على 

برنامج مباريات الدوري لألسبوع الثاني.
وفي رانس، جاء يوم السبت تخليدا لذكرى كوبا 

الذي مت الكشف عن متثاله قبل بداية اللقاء.
وك��وب��ا ه��و الع��ب وس��ط مهاجم كبير لعب مع 
الفريق في النسخة االولى لنهائي كأس اوروبا عام 

1956 عندما خسر امام ريال مدريد.
وف��از ك��وب��ا، ال��ذي امضى فترتني رائعتني مع 
ران��س، باللقب ثالث مرات مع مدريد كانت اخرها 

عام 1959 عندما فاز على ناديه القدمي في النهائي 
ثانية.

وت��وف��ي جن��م ال��ك��رة الفرنسية، وه��و االول من 
بني العبي بالده الذي يفوز بالكرة الذهبية، العام 

املاضي عن 85 عاما.
وعقب االحتفالية، تسلطت االضواء على موسى 
دومبيا وماتيو كافارو وه��و الثنائي ال��ذي احرز 
الهدفني اللذين دفعا برانس من املركز 11 الى الثامن 
متساويا في النقاط مع نيس ومتراجعا بنقطة 

واحدة خلف اوملبيك مرسيليا وسانت ايتيني.
وضع دومبيا اصحاب االرض في املقدمة عقب 
مرور سبع دقائق وعلى الرغم من تسجيل ادريان 
توماسون لهدف ستراسبورج بعد م��رور ارب��ع 
دقائق على بداية الشوط الثاني، استعاد كافارو 

التقدم بعدها بنحو 17 دقيقة بركلة حرة رائعة.
ويسعى الفريقان لنيل م��ك��ان ف��ي البطوالت 
االوروب��ي��ة م��ع تطلع ران��س للعودة للمنافسات 

القارية ألول مرة منذ 1963.

بوكيتينو يتفوق على فينغر
في الدوري اإلجنليزي

صنع ماوريسيو بوكيتينو تاريخاً أدخل السعادة 
على جماهير توتنهام هوتسبير السبت، عندما 
تفوق على املدرب السابق آلرسنال، آرسني فينغر، 
بتحقيقه إجنازاً كبيراً في الدوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وف��از توتنهام 1-0 على بيرنلي بفضل هدف 
كريستيان إريكسن في الوقت بدل الضائع، ليحقق 
بوكيتينو انتصاره ال�ذ100 في 169 مباراة، وهو 
ما يقل بواقع 10 مباريات عن الرقم الذي احتاجه 

فينغر للوصول لالنتصار ال�100 مع ىرسنال.
وتشير جماهير آرس��ن��ال إل��ى انتصار الفريق 
4-2 مطلع الشهر احلالي على منافسهم اللندني، أو 
إلى لقاء الفريقني في دور الثمانية في كأس رابطة 
األندية اإلجنليزية األسبوع احلالي، باعتبارهما 
مباراتني مهمتني، لكن املدرب االرجنتيني سيشعر 
ببعض الرضا بالتفوق على غرميه القدمي خاصة 
في االسبوع الذي ضمن فيه توتنهام التأهل ملراحل 

خروج املغلوب بدوري أبطال أوروبا.
وافلت بوكيتينو بالفوز السبت، بعد أن حث 

العبي فريقه على الهجوم لتحقيق االنتصار.
واج���دت مطالباته نفعاً بعد أن متكن البديل 
إريكسن من التفوق على حارس بيرنلي، جو هارت، 

ليسجل هدف اللقاء الوحيد.
وفي ظل كافة االنتقادات التي واجهها بوكيتينو 
مع فريقه وكثرتها، بدا من املستحيل عدم التفكير 
بأنه من أكثر املدربني الذين يتمتعون مبساندة احلظ 
لهم. وأمام بيرنلي، منح املدرب األرجنتيني الالعب 
أوليفر سكيب )18 عاماً( فرصة املشاركة منذ البداية 
في مباراة بالدوري املمتاز في مركز خط الوسط 

وطالب بن ديفيز بشغل مركز قلب خط الوسط.
ودفع بوكيتينو بإريكسن بدالً من لوكاس مورا 
في الدقيقة 65، ليجري في النهاية التغيير الذي 
بدا حاسماً، ليظهر توتنهام في النهاية املرونة التي 

تتطابق مع طبيعة موسمه احلالي.

يوفنتوس يحسم ديربي تورينو بركلة جزاء من رونالدو


